
แผนประกันสุขภาพวงเงินความคุ้มครองสูงถึง 5,000,000 บาท

Your health in safe hands



Your companion for  
all things health

  ดูแลสมาชิกกว่า 200,000 คน

  ทีมท่ีเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม

  ให้บริการสมาชิกมากกว่า 70 สัญชาติ

  ดูแลสมาชิกโดยสำานักงาน 5 แห่งท่ัวโลก

  มีสุขภาพท่ีดีข้ึนด้วยแผนประกันท่ีเข้าใจง่าย เข้าถึงได้ และมีจริยธรรม

ประกันภัยด้วยใจ
ethical

เข้าถึงเราได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
ในหลากหลายภาษา

accessible

เราทำาประกันภัย
ให้เข้าใจง่ายและ

สะดวกในการใช้งาน

easy



คุ้มครองจัดเต็มด้วยค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5 ล้านบาทต่อปี

สิทธิในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลช้ันนำา

เบ้ียประกันภัยท่ีจับต้องได้

ชำาระค่าเบ้ียประกันภัยได้สะดวก

มากกว่าประกันสุขภาพ

 at a glance

• การันตีการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนช้ันนำาอย่างโรงพยาบาล   และ  
• ไม่ต้องสำารองเงินจ่ายล่วงหน้าด้วยบริการชำาระตรง (Direct billing) เม่ือเข้ารับบริการในเครือข่าย
   สถานพยาบาลของ Luma กว่า 400 แห่งท่ัวภูมิภาค

• ส่วนลดสำาหรับครอบครัว เม่ือทำาประกันต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป 
• ลดค่าเบ้ียประกันด้วยหลากหลายตัวเลือกของความรับผิดชอบส่วนแรก (Deductibles)

• โอนผ่านธนาคาร ระบบพร้อมเพย์/QR code หรือบัตรเครดิต
• ผ่อนชำาระผ่านบัตรเครดิตด้วยดอกเบ้ีย 0% สูงสุด 6 เดือน
• ไม่มีค่าธรรมเนียมการชำาระผ่านบัตรเครดิต

• คุ้มครองครอบคลุมโรคมะเร็งทุกชนิด โรคร้ายแรง และโรคโคโรน่าไวรัส 2019
• คุ้มครองสำาหรับการผ่าตัดเล็กและผ่าตัดใหญ่ (กรณีไม่จำาเป็นต้องพักฟ้ืนท่ีโรงพยาบาล)
• การรักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอก ภายในเวลา 24 ช่ัวโมงหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ 
• บริการฉุกเฉินทางการแพทย์และการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยระหว่างประเทศ
• ต่ออายุได้ถึง 99 ปี
• ตัวเลือกความคุ้มครองเพ่ิมเติม 

บริการความเห็น
ท่ีสองทางการแพทย์
 (Second Medical 

Opinion) 

แอปพลิเคชัน 
Luma Care

สิทธิพิเศษสำาหรับ
สมาชิก Luma

ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม การต้ังครรภ์และ
คลอดบุตร

สายตา การรักษาพยาบาล
ท่ีไม่เร่งด่วน

* บริการฉุกเฉินทางการแพทย์และการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยระหว่างประเทศให้บริการโดย IEMA



ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล 
(ผู้ป่วยใน)

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาลกรณี
รักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ป่วยใน) 

ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา 
ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

การผ่าตัดใหญ่ท่ีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
(Day Surgery)

ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการตรวจวินิจฉัยหรือบำาบัด
รักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่า
บริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอด
เลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการตรวจวินิจฉัย

ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำาหัตถการ

ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการบำาบัดรักษา 
ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต 
และค่าบริการทางการพยาบาล 

ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ 
และค่าอุปกรณ์ การผ่าตัดและหัตถการ

ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด 
และค่าเวชภัณฑ์

ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำาศัลยกรรมและ
หัตถการ สำ าหรับแพทย์ทำาศัลยกรรม และหัตถการ 
รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด (Doctor fee)

ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ส้ินเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) 
สำ าหรับกลับบ้าน

ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์

ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปล่ียนอวัยวะ 

2.1

4.1

2.2

4.2

2.3

4.3

2.4

4.4

4.5

หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

5,000 บาท/วัน

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง: จ่ายตามจริงตามความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ต่อคน

การพักรักษาเป็นผู้ป่วยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง (Per Confinement) หมายถึง การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ท่ีไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล (หรือใช้คำาว่า “สถานพยาบาล” แทนก็ได้) แต่ละคร้ัง และให้รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือ
การรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ท่ีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล (หรือใช้คำาว่า “สถานพยาบาล” แทนก็ได้) ไม่ว่าก่ีคร้ังก็ตาม 
ด้วยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการป่วยเดียวกัน และยังรักษาไม่หาย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนท่ีเก่ียวข้อง หรือต่อเน่ืองกัน ท้ังน้ี ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่
วันท่ีออกจากโรงพยาบาล (หรือใช้คำาว่า “สถานพยาบาล” แทนก็ได้) คร้ังสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวคร้ังเดียวกันด้วย

ตารางผลประโยชน์ แผน 1

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

8,000 บาท/วัน

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

10,000 บาท/วัน

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ต่อคน 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท

แผน 2 แผน 3



ค่าบริการทางการ
แพทย์เพ่ือตรวจ
วินิจฉัยท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงก่อนและหลัง
การเข้าพักรักษาตัว
เป็นผู้ป่วยในหรือค่า
รักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอกท่ีต่อเน่ือง
ท่ีเก่ียวข้องโดยตรง
หลังการเข้าพักรักษา
ตัวเป็นผู้ป่วยใน
ต่อรอบปีกรมธรรม์
ประกันภัย 

ค่าบริการทางการแพทย์
เพ่ือการตรวจวินิจฉัยท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงและเกิด
ข้ึนภายใน 45 วัน ก่อนและ
หลังการเข้าพักรักษาตัว
เป็นผู้ป่วยใน 

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
หลังการเข้าพักรักษาตัว
เป็นผู้ป่วยในต่อคร้ัง สำ าหรับ
การรักษาพยาบาลต่อเน่ือง 
ภายใน 45 วันหลังจากออก
จากการเข้าพักรักษาเป็น
ผู้ป่วยในคร้ังน้ัน (ไม่รวมค่า
บริการทางการแพทย์เพ่ือ
ตรวจวินิจฉัย)

6.1

6.2หมวด 6

ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก 
ภายใน 24 ช่ัวโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อคร้ัง

ค่าเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการบำาบัดรักษาโรคไตวาย
เร้ือรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือดต่อรอบปี
กรมธรรม์ประกันภัย

ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการบำาบัดรักษาโรค
เน้ืองอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการบำาบัดรักษาโรคมะเร็ง 
โดยเคมีบำาบัดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก

หมวด 7

หมวด 8

หมวด 9

หมวด 10

หมวด 11

หมวด 12

หมวด 13

จ่ายตามจริง: จ่ายตามจริงตามความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ต่อคน

การพักรักษาเป็นผู้ป่วยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง (Per Confinement) หมายถึง การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ท่ีไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล (หรือใช้คำาว่า “สถานพยาบาล” แทนก็ได้) แต่ละคร้ัง และให้รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือ
การรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ท่ีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล (หรือใช้คำาว่า “สถานพยาบาล” แทนก็ได้) ไม่ว่าก่ีคร้ังก็ตาม 
ด้วยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการป่วยเดียวกัน และยังรักษาไม่หาย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนท่ีเก่ียวข้อง หรือต่อเน่ืองกัน ท้ังน้ี ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่
วันท่ีออกจากโรงพยาบาล (หรือใช้คำาว่า “สถานพยาบาล” แทนก็ได้) คร้ังสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวคร้ังเดียวกันด้วย

กรณีภาวะฉุกเฉิน หมายถึง สภาพทางการแพทย์ท่ีเกิดข้ึนฉับพลัน รุนแรง ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ ได้ หรือการบาดเจ็บท่ีจำาเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์
โดยทันที ภายใน 48 ช่ัวโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซ่ึงอาจทำาให้เสียชีวิต หรือระบบการทำางานของร่างกายบกพร่องอย่างรุนแรง

ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

15,000 บาท
ต่อรอบปี

กรมธรรม์ประกันภัย

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง
ไม่เกิน 10 วัน ต่อรอบ
ปีกรมธรรม์ประกันภัย

10,000 บาท
ต่อรอบปีกรมธรรม์

ประกันภัย

15,000 บาท
ต่อรอบปี

กรมธรรม์ประกันภัย

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง
ไม่เกิน 10 วัน ต่อรอบ
ปีกรมธรรม์ประกันภัย

10,000 บาท
ต่อรอบปีกรมธรรม์

ประกันภัย

15,000 บาท
ต่อรอบปี

กรมธรรม์ประกันภัย

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง
ไม่เกิน 10 วัน ต่อรอบ
ปีกรมธรรม์ประกันภัย

10,000 บาท
ต่อรอบปีกรมธรรม์

ประกันภัย

ตารางผลประโยชน์ แผน 1

ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ต่อคน 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท

แผน 2 แผน 3



  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

อุปกรณ์ทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วยใน

ค่าบริการรถพยาบาลประจำาท้องถ่ิน กรณีผู้ป่วยใน

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาตัวท่ีมิได้พักค้างคืนในโรงพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งท่ีไม่ได้พักค้างคืนในโรงพยาบาล หรือกรณี
ผู้ป่วยนอก

การรักษาภาวะท่ีเป็นผลจากความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนแต่กำาเนิด หรือ
ระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำาเนิด หรือโรคทาง
พันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย ท่ีปรากฏ
อาการข้ึนหลังจากวันท่ีเอาประกันภัย และปรากฎอาการข้ึนก่อน
ผู้ได้รับความคุ้มครองมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ (ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง 
10 เดือน)

ค่าอุปกรณ์รถเข็นผู้ป่วย หรือไม้ค้ำายัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน หรือกรณี
การรักษาตัวท่ีมิได้พักค้างคืนในโรงพยาบาล

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง 
การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
แม้เป็นประเทศท่ีอยู่นอกเหนืออาณาเขตความคุ้มครองท่ีเลือกซ้ือไว้

100,000 บาท

5,000 บาท
ต่อรอบปี

กรมธรรม์ประกันภัย

25,000 บาท
ต่อรอบปี

กรมธรรม์ประกันภัย

สูงสุด 1,250,000 
บาท ต่อรอบปีกรม

ธรรม์ (สูงสุด 90 วัน
ต่อการ

เดินทางแต่ละคร้ังและ
ไม่เกิน 180 วันต่อปี)

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง

จ่ายตามจริง: จ่ายตามจริงตามความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ต่อคน

การพักรักษาเป็นผู้ป่วยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง (Per Confinement) หมายถึง การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ท่ีไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล (หรือใช้คำาว่า “สถานพยาบาล” แทนก็ได้) แต่ละคร้ัง และให้รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือ
การรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ท่ีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล (หรือใช้คำาว่า “สถานพยาบาล” แทนก็ได้) ไม่ว่าก่ีคร้ังก็ตาม 
ด้วยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการป่วยเดียวกัน และยังรักษาไม่หาย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนท่ีเก่ียวข้อง หรือต่อเน่ืองกัน ท้ังน้ี ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่
วันท่ีออกจากโรงพยาบาล (หรือใช้คำาว่า “สถานพยาบาล” แทนก็ได้) คร้ังสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวคร้ังเดียวกันด้วย

กรณีภาวะฉุกเฉิน หมายถึง สภาพทางการแพทย์ท่ีเกิดข้ึนฉับพลัน รุนแรง ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ ได้ หรือการบาดเจ็บท่ีจำาเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์
โดยทันที 
ภายใน 48 ช่ัวโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซ่ึงอาจทำาให้เสียชีวิต หรือระบบการทำางานของร่างกายบกพร่องอย่างรุนแรง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

100,000 บาท

5,000 บาท
ต่อรอบปี

กรมธรรม์ประกันภัย

25,000 บาท
ต่อรอบปี

กรมธรรม์ประกันภัย

สูงสุด 1,250,000 
บาท ต่อรอบปีกรม

ธรรม์ (สูงสุด 90 วัน
ต่อการ

เดินทางแต่ละคร้ังและ
ไม่เกิน 180 วันต่อปี)

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

100,000 บาท

5,000 บาท
ต่อรอบปี

กรมธรรม์ประกันภัย

25,000 บาท
ต่อรอบปี

กรมธรรม์ประกันภัย

สูงสุด 1,250,000 
บาท ต่อรอบปีกรม

ธรรม์ (สูงสุด 90 วัน
ต่อการ

เดินทางแต่ละคร้ังและ
ไม่เกิน 180 วันต่อปี)

ค่าศัลยกรรมเพ่ือแก้ไขความผิดปกติ หรือความพิการอันเน่ืองมาจาก
อุบัติเหตุกรณีผู้ป่วยใน

ค่าใช้จ่ายสำาหรับกายอุปกรณ์เทียม และการผ่าตัดท่ีจะใส่อุปกรณ์
เทียมเข้าไปภายในร่างกาย กรณีผู้ป่วยใน

  จ่ายตามจริง   จ่ายตามจริง   จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง   จ่ายตามจริง   จ่ายตามจริง

ตารางผลประโยชน์ แผน 1

ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ต่อคน 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท

แผน 2 แผน 3



ค่าธรรมเนียมแพทย์ท่ัวไป

ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง 

ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก ท่ีเป็นส่วนเกินจากข้อตกลง
คุ้มครองผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 
หมวดท่ี 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก

การตรวจในห้องปฏิบัติการ เอ็กซ์เรย์ การตรวจวินิจฉัยและ
พยาธิวิทยา

ยาตามคำาส่ังแพทย์

กายภาพบำาบัดตามคำาส่ังแพทย์

1

2

3

4

5

6

ค่าใช้จ่ายร่วม

เคร่ืองช่วยฟัง และอุปกรณ์เก่ียวกับกระดูกและกล้ามเน้ือตาม
คำาส่ังแพทย์7

เอกสาร
แนบท้าย
ขยาย
ความ
คุ้มครอง

การฉีดวัคซีน

การตรวจสุขภาพท่ัวไปเพ่ือคัดกรองสุขภาพเบ้ืองต้น
รวมท้ัง การตรวจร่างกายประจำาปีด้วยอัลตราซาวด์ 
(Ultrasound) การตรวจเต้านมด้วยการทำาแมมโมแกรม 
(Mammogram) การตรวจมะเร็งปากมดลูก (PAP Test 
หรือ Thin Prep) การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากในโรง
พยาบาล (หรือใช้คำาว่า “สถานพยาบาล” แทนก็ได้)

จ่ายตามจริง: จ่ายตามจริงตามความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ต่อคน

ท้ังน้ี เม่ือรวมกับผลประโยชน์ของข้อตกลงคุ้มครอง และเอกสารแนบท้ายอ่ืน ๆ ของหมวดความคุ้มครองการทำาประกันภัยสุขภาพภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับน้ีแล้ว บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปี

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอก

ไม่คุ้มครอง

40,000 บาท

50%

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

  จ่ายตามจริง

8,000 บาทต่อวัน

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

เลือกแผน 1

  จ่ายตามจริง

8,000 บาทต่อวัน

2,000 บาท ต่อคร้ัง 
สูงสุด 15 คร้ังต่อรอบปี

กรมธรรม์ประกันภัย

200,000 บาท

0%

20,000 บาท ต่อรอบปี
กรมธรรม์ประกันภัย

10,000 บาท ต่อรอบปี
กรมธรรม์ประกันภัย

10,000 บาท ต่อรอบปี
กรมธรรม์ประกันภัย

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

  จ่ายตามจริง

เลือกแผน 2
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรมสำาหรับผล
ประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอก



การรักษาเก่ียวกับสายตา ทันตกรรม
เลือกแผน 1

ทันตกรรม
เลือกแผน 2

การรักษาด้านทันตกรรม
1. ขูดหินปูน
2. อุดฟัน
3. การตรวจฟัน หรือการตรวจสุขภาพช่องปาก
4. เอ็กซเรย์ฟัน
5. ถอนฟัน
6. การรักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบฟัน/สะพานฟัน)
7. ผ่าฟันคุด
8. การเคลือบฟลูออไรด์
9. การเคลือบร่องฟัน

10. การใส่ฟันปลอมแบบถอดได้

1

วงเงินทันตกรรมต่อปีต่อคน 20,000 บาท

10%

การรักษาทันตกรรมประดิษฐ์
1. การครอบฟัน
2. รากฟันเทียม
3. การจัดฟัน 

ระยะเวลารอคอยความคุ้มครอง:
การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์: 9 เดือน
ทันตกรรมการจัดฟัน (สำ าหรับผู้เอาประกันภัยอายุต่ำากว่า 18 ปี): 24 เดือน

2

60,000 บาท20,000 บาท

ทันตกรรม
เลือกแผน 3

100,000 บาท

10%10%

60,000 บาท 100,000 บาท

การคลอดบุตร
การต้ังครรภ์และ

คลอดบุตร 
เลือกแผน 1

การต้ังครรภ์และ
คลอดบุตร 

เลือกแผน 2

การต้ังครรภ์และคลอดบุตรแบบปกติ
ระยะเวลารอคอยความคุ้มครอง: 10 เดือน

การดูแลรักษาทารกแรกเกิด ภายใน 25 วันนับต้ังแต่วันคลอด
ระยะเวลารอคอยความคุ้มครอง: 10 เดือน

ภาวะแทรกซ้อนจากการต้ังครรภ์และการคลอดบุตร
ระยะเวลารอคอยความคุ้มครอง: 10 เดือน

3

100,000 บาท

10,000 บาท

500,000 บาท

200,000 บาท

20,000 บาท

1,000,000 บาท

300,000 บาท

30,000 บาท

1,000,000 บาท

การต้ังครรภ์และ
คลอดบุตร 

เลือกแผน 3

การรักษาเก่ียวกับสายต

วงเงินค่าจักษุต่อปีต่อคน

การรักษาเก่ียวกับสายตา สำ าหรับผลประโยชน์ความคุ้มครองตามรายการดังต่อไปน้ี
1. การตรวจวัดสายตา
2. ค่าใช้จ่ายสำ าหรับกรอบแว่นตาและเลนส์สายตา
3. คอนแทคเลนส์
4. การรักษาด้วยเลเซอร์

ระยะเวลารอคอยความคุ้มครอง: 9 เดือน

1

10,000 บาท

10,000 บาท

สายตา 
เลือกแผน

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม

ชำาระเต็มจำานวน: คุ้มครองสูงสุดถึงวงเงินทันตกรรม จักษุ หรือการคลอดบุตร ต่อปีต่อคน

ท้ังน้ี เม่ือรวมกับผลประโยชน์ของข้อตกลงคุ้มครอง และเอกสารแนบท้ายอ่ืน ๆ ของหมวดความคุ้มครองการทำาประกันภัยสุขภาพภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับน้ีแล้ว บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปี

ค่าใช้จ่ายร่วม

100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาทวงเงินค่าคลอดต่อปีต่อคน

2

1



ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 180 วันต่อปี

ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุไม่เกิน 70 ปี สำ าหรับเด็กอายุต่ำากว่า 20 ปี ต้องสมัครพร้อมกับผู้ปกครองอย่างน้อย 1 ท่าน

ประกันสุขภาพ Hi5 ไม่รับประกันผู้ประกอบอาชีพท่ีมีความเส่ียงสูงบางอาชีพ ตัวอย่างเช่น 
บุคลากรทางการแพทย์ นักกีฬามืออาชีพ ตำารวจ และอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีมีความเส่ียงสูง

Hi5 ให้ความคุ้มครองคุณท่ัวโลกสำาหรับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ สูงสุด 90 วันต่อคร้ัง (สูงสุด 180 วันต่อปี และ
สูงสุด 1,250,000 บาทต่อปีกรมธรรม์)

คุณสามารถวางแผนเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในประเทศใดก็ได้ในโซนท่ีคุณเลือก
โซน A: ท่ัวโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา
โซน B: ท่ัวโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล ญ่ีปุ่น ฮ่องกง บาฮามาส และจีน
โซน C: ท่ัวโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล ญ่ีปุ่น ฮ่องกง บาฮามาส จีน รัสเซีย สหราชอาณาจักร 
สิงคโปร์ ไต้หวัน และบราซิล

ไม่คุ้มครองสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกันภัย เว้นแต่จะมีการเปิดเผยและยอมรับจากบริษัทประกันภัย

สามารถต่ออายุกรมธรรม์ ได้จนถึงอายุ 99 ปี

ช่วงเวลาท่ีประกันไม่คุ้มครองมีผลกับสิทธิประโยชน์และเง่ือนไขทางการแพทย์บางประการ
โปรดอ้างอิงจากตารางผลประโยชน์และกรมธรรม์

ข้อยกเว้น:
(ข้อยกเว้นต่อไปน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึง กรุณาอ้างอิงจากเอกสาร
กรมธรรม์ประกันภัยสำาหรับรายละเอียดท้ังหมดของข้อยกเว้นท่ัวไป)

1. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผู้ ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
2. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผู้ ได้รับความคุ้มครองแข่งรถ หรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ทสกีด้วย แข่งสเก็ต 
ชกมวย โดดร่ม เล่นหรือแข่งพารามอเตอร์ ร่มบิน เคร่ืองร่อน ขณะกำาลังข้ึนหรือกำาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน เล่นบันจ้ีจั๊มพ์ 
ดำาน้ำาท่ีต้องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใต้น้ำา
3. สงคราม การรุกราน การกระทำาท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำาท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงคราม
หรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร 
การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณ์ใด ๆ ซ่ึงเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอัยการศึก
4. การก่อการร้าย
5. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ ใด ๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหม้ของ
เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซ่ึงดำาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
6. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนอันเป็นผลมาจากการอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสารเสพติดหรือสุรา

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาเง่ือนไขและข้อกำาหนดของกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจซ้ือ
โบรชัวร์น้ีจัดทำาข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ ในการให้ข้อมูลเท่าน้ัน และไม่ใช่สัญญาประกันภัย 
"Hi5" เป็นช่ือทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ลูม่า เอเชีย แคร์
รายละเอียดท้ังหมดเก่ียวกับความคุ้มครองและข้อยกเว้นระบุไว้ในเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย

ผู้ขอเอาประกันภัยต้องตอบคำาถามสุขภาพ ซ่ึงอาจมีการขอข้อมูลทางการแพทย์เพ่ิมเติมได้

เง่ือนไขสำาหรับผู้ขอเอาประกันภัย

อาณาเขตความคุ้มครอง

เง่ือนไขความคุ้มครอง



เบ้ียประกันภัย
ฉันสามารถลดค่าเบ้ียประกันภัยได้
อย่างไรบ้าง ?

เพ่ิมค่าใช้จ่ายส่วนแรกและรับส่วนลดค่าเบ้ีย
ประกันภัยสูงสุด 45%

ฉันสามารถรับส่วนลดหรือไม่?

การผ่อนชำาระ

• ลดเบ้ียค่าประกันภัย
รายปีของคุณ 

• ใช้ประกันสุขภาพน้ี
เพ่ือเป็นการเพ่ิมความ
คุ้มครองให้กับความ
คุ้มครองท่ีมีอยู่แล้ว

ค่าใช้จ่ายส่วนแรก คือ จำานวนเงินท่ีคุณต้องจ่ายสำาหรับบริการด้าน
สุขภาพก่อนท่ีประกันภัยของคุณจะเร่ิมจ่าย

ลูม่ามอบส่วนลดสำาหรับการทำาประกันภัยเร่ิมต้นต้ังแต่ 2 ท่านข้ึนไปเท่าน้ัน

ลูม่าให้สิทธิในการผ่อนชำาระได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม!
โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าท่ีให้คำาปรึกษาของคุณสำาหรับราย
ละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับเง่ือนไขการชำาระเงิน

ตัวเลือกค่าใช้จ่ายส่วนแรก :

วิธีการใช้ค่าใช้จ่ายส่วนแรก?
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38,827 บาท

27,774 บาท

19,993 บาท

20,997 บาท

22,000 บาท

23,003 บาท

23,994 บาท

24,615 บาท

25,227 บาท

26,737 บาท

27,960 บาท

28,646 บาท

29,332 บาท

30,018 บาท

30,704 บาท

31,391 บาท

32,609 บาท

33,827 บาท

35,046 บาท

36,264 บาท

37,482 บาท

39,044 บาท

40,449 บาท

42,011 บาท

43,573 บาท

45,290 บาท

47,542 บาท

49,794 บาท

52,046 บาท

43,022 บาท

30,766 บาท

22,139 บาท

23,251 บาท

24,363 บาท

25,476 บาท

26,575 บาท

27,263 บาท

27,942 บาท

29,616 บาท

30,972 บาท

31,733 บาท

32,494 บาท

33,255 บาท

34,016 บาท

34,777 บาท

36,128 บาท

37,479 บาท

38,830 บาท

40,180 บาท

41,531 บาท

43,263 บาท

44,821 บาท

46,553 บาท

48,285 บาท

50,189 บาท

52,686 บาท

55,183 บาท

57,680 บาท

แผน 1 แผน 2

- เบ้ียประกันภัยรวมท่ีระบุไม่รวมอากรแสตมป์และภาษี
- ผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้การพิจารณารับประกันทางการ
แพทย์เต็มรูปแบบ
- ตารางค่าเบ้ียประกันภัยน้ีใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ ในการ
บ่งช้ีเท่าน้ัน รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้น
ท้ังหมดระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

เบ้ียประกันภัยสำาหรับกลุ่มอายุอ่ืน ๆ 
เป็นไปตามการร้องขอ

20,000 THB

30,000 THB

ค่ารักษาพยาบาล
ทั้งหมด= 50,000 บาท

คุ้มครองโดย

ค่าใช้จ่ายส่วนแรก
ชำระโดยตนเองหรือ
ประกันภัยที่นายจ้างจัดหาให้

60,000 บาท 100,000 บาท 300,000 บาท30,000 บาท

17% 28% 37% 45%

(ส่วนลดท่ีระบุสำ าหรับแผนผู้ป่วยในเท่าน้ัน)

(เบ้ียประกันสำาหรับแผนผู้ป่วยในเท่าน้ัน)

 ส่วนลด 5% 
สำาหรับ 2 ท่าน

 ส่วนลด 7.5% 
สำาหรับ 3 ท่าน

ส่วนลด 20%
สำาหรับ 4 ท่าน



สิทธิพิเศษของการเป็นสมาชิกลูม่า

รับความเห็นท่ีสองทางการแพทย์จากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ

เข้าถึงการบริการในโรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่ายของลูม่ากว่า 400 แห่ง

เคลมง่าย ใช้สะดวก

สิทธิพิเศษสำาหรับสมาชิก

Join the Brighter Side

มีคำาถาม ? 
ปรึกษาลูม่า !

เคลมได้ง่ายเพียงปลายน้ิว ส่งเร่ืองเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ โดยไม่ต้อง
กรอกข้อมูล สำ าหรับค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ป่วยนอกไม่เกิน 8,000 บาท

รับสิทธิพิเศษมากมายท้ังโรงพยาบาลช้ันนำาระดับโลก แบรนด์เพ่ือสุขภาพ
และอ่ืน ๆ อีกมากมาย

เว็บไซต์
ออนไลน์

แอปพลิเคชัน
Luma Care

สะดวกสบายกับการบริการโดยไม่ต้องสำารองจ่าย เม่ือเข้ารับการรักษาในเครือข่ายโรงพยาบาล 
ของเราท่ัวประเทศไทย เอเชีย และอีกมากมาย

hello@lumahealth.com

Show ID card 
& Luma Card

Medical expenses
handled by Luma

1 2 3

Receive medical
treatment

@luma Luma Health Insurance

ความเห็นท่ีสองทางการแพทย์ คือ เม่ือคุณปรึกษาแพทย์ 2 คน เก่ียวกับโรคหรือ
กลุ่มอาการของโรค ต่อไปน้ีคือสถานการณ์ท่ีทางเราแนะนำาให้คุณติดต่อเราเพ่ือรับ
ความคิดเห็นท่ีสอง
 • เม่ือการวินิจฉัยโรคหรือผลการตรวจรักษาท่ีคุณได้รับไม่ชัดเจน
 • เม่ือเป็นการวินิจฉัยโรคท่ีร้ายแรง
 • เม่ือแพทย์แนะนำาวิธีการรักษาท่ีขัดแย้งกัน
 • เม่ือการรักษาปัจจุบันไม่ได้ผล
 • เม่ือคุณขาดความม่ันใจในตัวบุคลากรแพทย์คนปัจจุบันของคุณ

เรามีทีมแพทย์นานาชาติท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกับการให้ความคิดเห็นท่ีสองมากกว่า 25 ปี
ซ่ึงสามารถให้คำาแนะนำาคุณไปในทิศทางท่ีถูกต้องได้



ติดต่อลูม่า
+66 2 494 3600

hello@lumahealth.com

@luma

Luma Health Insurance

Luma Health Insurance

LumaBrighterHealth

57 Park Ventures Ecoplex 9th Floor, Unit 912
Wireless Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

lumahealth.com
โบรชัวร์น้ีจัดทำาข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ ในการให้ข้อมูลเท่าน้ัน และไม่ใช่สัญญาประกันภัย 
"Hi5" เป็นช่ือทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ลูม่า เอเชีย แคร์
รายละเอียดท้ังหมดเก่ียวกับความคุ้มครองและข้อยกเว้นระบุไว้ในเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย

Luma Care Co., Ltd ได้รับการอนุญาตจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ให้เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขท่ี ว00008/2555 


