แผนความคุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล

TISCO My Care Smart (Viriyah Healthcare by BDMS)
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1

แผน 2

แผน 3

100,000

300,000

700,000

- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพั กรักษาตัว
ครัง
้ ใดครัง
้ หนึ่ง)

3,000

5,000

8,000

- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพั กรักษาตัว
ครัง
้ ใดครัง
้ หนึ่ง)

6,000

10,000

16,000

ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน

ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทัว่ ไป
- ค่ารักษาพยาบาลทัว่ ไป

จ่ายตามจริง*

- ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน

จ่ายตามจริง*

- ค่าบริการรถพยาบาล (สูงสุดต่อครัง
้ )
- ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค และค่า
ธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
- การ Follow up จากการักษาผู้ป่วยในต่อเนื่องสูงสุด 30 วัน

3,000

5,000

8,000

จ่ายตามจริง*
จ่ายตามจริง*

ค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องพั กรักษาตัวในโรงพยาบาล
- การรักษา Day Case 21 หัตถการ

จ่ายตามจริง*

ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD)
- ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม.
หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทัง
้ การรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน หลังจากวัน
ที่ได้รับการรักษาครัง
้ แรก

จ่ายตามจริง*

ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ. 2)
- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพู ดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทวั่ ไป อ.บ. 2 (รวมการถูก
ฆาตกรรมหรือถูกทําร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์)

10,000

อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรายปี
ช่วงอายุ 16- 40 ปี
ช่วงอายุ 41- 50 ปี
ช่วงอายุ 51- 60 ปี

6,000
8,400
11,700

8,700
10,800
14,700

12,000
14,700
19,800

*จ่ายตามจริงไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กําหนด

เงื่อนไขการรับประกัน

• ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตง
ั้ แต่อายุ 16 - 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปีและเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่
ในประเทศไทย
• บริษัทผู้รับประกันขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จารณาใบคําขอฯตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท และผ่านเกณฑ์
การพิ จารณารับประกันภัยของบริษัท
• ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครัง
้ แรก
ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข
ก่อนตัดสินใจทําประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริง
ในใบคําขอเอาประกันภัยเพื่ อประโยชน์สูงสุดของท่าน
นายประกันภัย: บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จํากัด

รับประกันภัยโดย
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TISCO My Care Smart (Viriyah Healthcare by BDMS)
เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สําคัญ

• การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครัง
้ แรก
• การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัย มีผลบังคับ
ครัง
้ แรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงนํ้า หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล
หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
• โรคที่เป็นมาแต่กําเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทําสัญญาประกันภัย
• เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นนี้เป็นเพี ยงส่วนหนึ่งเท่านัน
้ โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่ มเติม
ในกรมธรรม์ประกันภัย

เอกสารประกอบการสมัคร
• ใบคําขอเอาประกันสุขภาพ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน อีกทัง
้ ต้องแถลงข้อมูลตามความจริง พร้อมลงนามและลง
วันที่เอาประกันภัย
• สําเนาบัตรประชาชน
• แบบฟอร์มตัดบัตรเครดิต หรือ สําเนา Pay-in
สถานที่คุ้มครอง
• ประเทศไทย

• โรงพยาบาลคู่สัญญา

ช่องทางการชําระค่าเบี้ยประกันภัย
• ชําระผ่านช่องทางการรับเงินของธนาคารทิสโก้ • ชําระด้วยบัตรเครดิต

• เช็ค

ระยะเวลาการใช้สิทธิยกเลิกสัญญาประกันภัย
ไม่มีระยะเวลาการใช้สิทธิยกเลิกสัญญาประกันภัย ทัง
้ นี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์โดยการแจ้ง
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยบริษัทประกันจะคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางอัตรา
เบี้ยประกันภัยระยะสัน
้ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
วิธีการเคลมค่ารักษาพยาบาล
สําหรับโรงพยาบาลในเครือข่ายวิริยะ

1. แสดงบัตรประกันสุขภาพและบัตรประชาชน
2. ชําระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน (ถ้ามี)
สําหรับโรงพยาบาลทีไ่ ม่อยูใ่ นเครือข่ายวิริยะ
1. สํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
2. รวบรวมเอกสารหลักฐานในการเรียกร้อง
สินไหม ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ,
ใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ, สําเนาบัตร
ประกันสุขภาพ, สําเนาบัตรประชาชน
3. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน
ดาวน์โหลดได้ที่ www.viriyah.co.th
4. ส่งเอกสารทัง
้ หมดถึงฝ่ายประกันสินไหมสุขภาพ
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)
84/1 อาคารวิริยะพั นธุ์ โฮลดิ้งส์
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
หรือ นําส่งสาขาธนาคารทิสโก้ทวั่ ประเทศ
หมายเหตุ

แบบประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย TISCO My Care Smart (Viriyah
Healthcare by BDMS) เป็นชื่อทางการตลาด โดยในกรมธรรม์จะระบุ
ชื่อแบบประกัน Viriyah Healthcare by BDMS

ช่องทางการติดต่อหรือร้องเรียน

นายหน้าประกันภัย
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2633 6000 กด 6 | www.tisco.co.th
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จํากัด
48/50-48/51 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน
้ 22
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2633 6060 | www.tiscoinsure.com
บริษัทผู้รับประกันภัย
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)
84/1 อาคารวิริยะพั นธุ์ โฮลดิ้งส์ ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Claim Call Center 0 2660 1216 | www.viriyah.co.th
รับประกันภัยโดย
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