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1) คุมครองทั่วโลกยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกา / Worldwide excluding USA
สำหรับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอยางกะทันหัน จนเปนเหตุใหตองไดรับการรักษาพยาบาลในฐานะผูปวยในและผูปวยนอก / Cover for cost of inpatient and outpatient
emergency treatment caused from sudden injury only
สำหรับการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นอยางกะทันหัน จนเปนเหตุใหตองไดรับการรักษาพยาบาลในฐานะผูปวยในเทานั้น / Cover for cost of inpatient emergency treatment
caused from sudden illness only
2) การเลือกเขารักษาในตางประเทศ บริษัทฯ จะใหความคุมครองก็ตอเมื่อ / Elective treatment outside Thailand will be covered under following conditions:ไมใชการรักษาในประเทศสหรัฐอเมริกา / Not cover any treatment in USA
ตองขออนุมัติจากบริษัทกอนการรักษาเทานั้น / Pre-approval from LMG before receiving treatment
บริษัทจะใหความคุมครองเทียบเทาการรักษาในประเทศไทยเทานั้น / Costs are based on treatment in Thailand

ความคุมครอง / Coverage details
ซิลเวอร / Silver
โกลด / Gold
20,000,000
80,000,000
ความคุมครองสูงสุดตอป / Overall maximum limit per year
5,000,000
20,000,000
ความคุมครองสูงสุดตอครั้งและตอโรค / Maximum limit per disability
1. คารักษาพยาบาลกรณีผูปวยใน / Inpatient hospital expenses
1.1 คาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาล / Room and board including nursing’s fee
1.1.1 คาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาล หองผูปวยธรรมดา (สูงสุดตอวัน) / Daily charges for standard
room & board, including food and nursing’s services (maximum limit per day)
1.1.2 คาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาล หองผูปวยหนัก (ICU) หองผูปวยวิกฤต (CCU) (สูงสุดตอวัน) / Daily charges
คุมครองคาใชจายที่จำเปนและสมควร* /
Customary and reasonable medical expenses*
for Intensive Care Unit (ICU) / Coronary Care Unit (CCU) (maximum limit per day)
1.2 คารักษาพยาบาลและคาบริการทั่วไป / General hospital expenses
1.2.1 คายาและสารอาหารทางเสนเลือด / Medication and nutrition IV fluid
1.2.2 คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต / Blood and blood component
1.2.3 คาตรวจทางหองปฏิบัติการ และคาอุปกรณทางการแพทย / Laboratory and medical equipment expenses
1.2.4 คากายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด / Physiotherapy treatment
คุมครองคาใชจายที่จำเปนและ
1.2.5 คาหองผาตัดและอุปกรณ / Operating room and equipment expenses
สมควรทางการแพทย
1.2.6 คายากลับบาน / Prescribed medications
ไม
เ
กิ
น
ความคุมครองสูงสุดตอครั้ง
1.2.7 คาบริการรถพยาบาล / Local road ambulance service
Customary and reasonable medical
1.2.8 คารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ / Emergency treatment
expenses but not exceed maximum
within 24 hours after accident
limit per disability
1.2.9 คาใชจายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลตอเนื่องภายหลังการออกจากโรงพยาบาล รวมถึงคารักษาพยาบาลแบบผูปวยนอก
และคากายภาพบำบัดที่ตอเนื่องจากผูปวยใน (สูงสุดไมเกิน 30 วัน) / Expenses occurred after discharge from
the hospital includes OPD follow up and physiotherapy (maximum 30 days)
1.2.10 คาใชจายสำหรับหัตถการหรือการผาตัดเล็ก / Small medical procedure or day case surgery
1.2.11 การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ สูงสุด 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลตามแพทยสั่ง /
Private nurse fees, up to 30 days, as a physician recommendation
1.2.12 การรักษาแบบประคับประคอง / Hospice and palliative care
1.2.13 คารักษากรณีปลูกถายไขกระดูก เปลี่ยนถายอวัยวะ การฟอกไต (ไมรวมคาใชจายของผูบริจาคอวัยวะ)
(ปละไมเกิน)** / Expenses for Organ transplant, Bone marrow transplant, Hemodyalysis
(excluding donor's cost) (maximum limit per year)**
1.2.14 คารักษากรณี ผูปวยในสำหรับโรคทางจิตเวช (สูงสุด ตอป) / Psychiatric treatment (maximum limit per year)
1.3 การรักษาพยาบาลโดยการผาตัด คาแพทยผาตัดและหัตถการ (จายตามจริง) / Surgery expenses or surgical fee (actual expenses)
1.3.1 คาธรรมเนียมแพทยผาตัด / Surgeon's fees
คุมครองคาใชจายที่จำเปนและสมควร* /
Customary and reasonable medical expenses*
1.3.2 คาธรรมเนียมแพทยวิสัญญี/พยาบาลวิสัญญี / Anesthetist fees / Registered anesthetist nurse fees
1.4 การดูแลโดยแพทย หรือการปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค / Physician care or specialist consulting fees
1.4.1 แพทยเจาของไข / Physician's daily or hospital visit
คุมครองคาใชจายที่จำเปนและสมควร* /
1.4.2 แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค กรณีมีหรือไมมีการผาตัด / Specialist consultation fees (surgical and non-surgical) Customary and reasonable medical expenses*
2. คารักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก / Outpatient treatment
2.1 คาแพทย คายา คาบริการที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ คาใชจายสำหรับการตรวจทางหองปฏิบัติการ /
คุมครองคาใชจายที่จำเปนและสมควร* /
Customary and reasonable medical expenses*
Doctor fees, medication, hospital service charges and laboratory expenses
2.2 กายภาพบำบัดในฐานะผูปวยนอก / Physiotherapy as outpatient as determined by a registered physician
2.3 การรักษาพยาบาลดวยแพทยทางเลือกไคโรแพรคติก การฝงเข็ม / Chiropractic and acupunture treatment as
prescribed by a registered physician
3. การคลอดบุตร / Maternity benefits
3.1 กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใชเครื่องมือชวยการผาคลอดโดยตั้งใจ (ระยะเวลารอคอย 280 วัน) /
Normal labor, vacuum / forcept delivery, planned caesarian section (280 days waiting period)
3.2 กรณีการแทงบุตร (ระยะเวลารอคอย 90 วัน) / In case of miscarriage (90 days waiting period)
3.3 กรณีผาทองเพราะการตั้งครรภนอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผาตัดฉุกเฉิน (ระยะเวลารอคอย 280 วัน) /
In case of ectopic pregnancy or emergency ceasarian section from life threatening labor
(280 days waiting period)
4. ความคุมครองอุบัติเหตุสวนบุคคล / Personal accident benefits
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.1) รวมการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต / Loss of life, dismemberment, loss of sight or
permanent disability (PA1) by an accident including murder & assault, or motorcycle accident as a
driver or a passenger
5. คาปลงศพ / Funeral benefits
คาปลงศพ หรือคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย*** /
Funeral benefits due to injuries or illness***
6. ความคุมครองเพิ่มเติม / Addifional benefits
6.1 ทันตกรรม (จายสูงสุด 80% ของคารักษาทันตกรรมปกติ) / Dental benefit (up to 80% of routine dental treatment)
6.2 การตรวจทางดานสายตา (จาย 80% ของคาตรวจสายตาและเลนสสายตา) / Vision benefit (up to 80% of eye
examination & perscription lenses)
7. ตารางสวนลด / Discount table
7.1 ความเสียหายสวนแรก 50,000 ตอคน ตอป / Deductible 50,000 per person per year
ความเสียหายสวนแรก 100,000 ตอคน ตอป / Deductible 100,000 per person per year
ความเสียหายสวนแรก 200,000 ตอคน ตอป / Deductible 200,000 per person per year
7.2 สวนลดครอบครัวสำหรับสมาชิกตั้งแต 3 คนขึ้นไป / Family discount for 3 family members and more.
เอกสารชุดนี้ไมใชสัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไขความคุมครองและขอยกเวนที่สมบูรณจะระบุในกรมธรรมประกันภัย ผูซื้อควรทำความเขาใจรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัย
This brochure is not an insurance contract. The terms and conditions are specified in the policy contract.
The applicant should comprehend details of coverages and conditions before applying an insurance.

อัตราเบี้ยประกันภัยตอป (บาท) รวมอากรแสตมป 0.4% / The annual premium (THB) included 0.4% stamp duty

เงื่อนไขและขอตกลงความคุมครอง / Coverage Terms and Conditions
1. คาบริการพยาบาลและคาบริการผูปวยในรายวันในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมใหรวมอยูในสวนของคาหอง คาอาหารและคาบริการพยาบาล / Nursing services and hospital
daily charges are included in room and board
2. จำนวนวัน คาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาล สำหรับหองผูปวยธรรมดา หองผูปวยหนัก (ICU) และ หองผูปวยวิกฤต (CCU) รวมกันสูงสุดไมเกิน 365 วัน / The total maximum
number of days for standard room including Intensive Care Unit (ICU) and Coronary Care Unit (CCU) room is 365 days
3. *คุมครองคาใชจายที่จำเปนและสมควรซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเปนทางการแพทยไมเกินความคุมครองสูงสุดตอครั้ง / Customary and reasonable medical expenses and not over
maximum limit per disability
4. **หมวด 1.2.13 คาใชจายสำหรับการรักษากรณี ปลูกถายไขกระดูก เปลี่ยนถายอวัยวะ การฟอกไต คือ จำนวนเงินสูงสุดที่จาย หมวด 1 และ 2 รวมกันสูงสุดตอปกรมธรรม /
Item 1.2.13 Expenses for Organ transplant, Bone marrow transplant, Hemodyalysis are combined maximum paid amounts for any expense in item 1 and 2
(maximum limit per year)
5. การเขารับการรักษาในฐานะผูปวยในสองครั้งหรือมากกวา ดวยสาเหตุโรคเดิม จะมีเงื่อนไขดังตอไปนี้
- หากเขารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งหางจากครั้งแรกไมเกิน 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดทาย ใหใชวงเงินผลประโยชนที่เหลืออยูจากการเขารับการรักษาในครั้งแรก
- หากเขารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งหางจากครั้งแรกเกินกวา 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดทาย ใหนับเปนวงเงินผลประโยชนใหม /
The condition of expenses relating to treatment for symptoms arising from the same cause including all complications more than 1 period of treatment:- Treatment for same disbility within 90 days from last treatment date, the expenses will be considered under the limit of previous treatment benefits
- Treatment for same disbility more than 90 days from last treatment date, the expenses will be considered under the limit of new treatment benefits
6. คารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเกิดอุบัติเหตุ ใหรวมถึงการรักษาตอเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาเปนครั้งแรก
โดยจายไมเกินจำนวนเงินที่ตองจายจริง หรือสูงสุดไมเกินจำนวนเงินผลประโยชน / Cost of outpatient emergency treatment due to injury within 24 hours of the accident
includes follow up treatments within 15 days of the first treatment. The Company will pay this benefit according to the actual amounts paid but not exceeds
the maximum amount per disability or the maximum benefit stated in the coverage term whichever is smaller
7. ***ความคุมครองคาปลงศพ มีระยะเวลารอคอย 180 วัน กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บปวย / 180 days waiting period for funeral benefits in case of death by sicknes
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคุมครองคาใชจายสำหรับคาตรวจทางหองปฏิบัติการ คาตรวจ MRI, PET & CT Scan ตามความจำเปนทางการแพทยเทานั้น / Company reserves
the right to cover for lab tests, x-rays, diagnostics & pathology test, MRI, PET & CT scan on a case by case basis for customary and reasonable medical expenses
subject to the maximum limit per disability

คุมครองคารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุด 80 ลานบาทตอป*
รับสวนลดมากกวา 30% เมื่อเลือกซื้อประกันสุขภาพกรณีรักษาแบบผูปวยในในโรงพยาบาล
สิทธิพิเศษสุดคุมคืนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุด 15,000 บาท
คุมครองเด็กแรกเกิดตั้งแต 15 วัน ตออายุกรมธรรมสูงสุดถึงอายุ 90 ป
รับสิทธิรักษาในโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศไทย เพียงยื่นบัตรไมตองสำรองจาย
คุมครองทั่วโลก สามารถนำบิลกลับมาเบิกได (ยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกา)
ครอบคลุมคาใชจายในการตั้งครรภสูงสุด 300,000 บาท
หมดหวงดวยบริการชวยเหลือฉุกเฉินทางการแพทยตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

Comprehensive package that cover medical expenses up to 80,000,000 THB per year*
Over 30% discount when applying for IPD coverage only
Up to 15,000 THB tax deductible
Entry age from 15 days old with guaranteed renewal up to 90 years old
Cashless service for LMG’s network of over 300 hospitals countrywide
Worldwide coverage excluding USA, on reimbursement basis for overseas treatment
Maternity benefits up to 300,000 THB
24x7 International Emergency Medical Assistance
* ความคุมครองขึ้นอยูกับแผนประกันที่เลือกและเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัท / The coverage is according to the insurance plan selected and subjected to terms and conditions specified by LMG.

บริการสายดวนตลอด 24 ชั่วโมง / Hotline Call 24/7 +662 039 5766
1) การใหบริการความชวยเหลือผูปวยหรือคนไขในภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ทางการแพทยระหวางการดินทาง จะเริ่มคุมครองเมื่อผูเอาประกันภัยเดินทางจากที่อยูอาศัย
ปจจุบันที่ระบุในกรมธรรมไมต่ำกวา 150 กิโลเมตร หรือขามพรมแดน ทั้งนี้ระยะเวลาของการเดินทางจะตองติดตอกันไมเกิน 90 วัน / 24-hr medical assistance services available
for insured traveling over 150 kilometers from resident address or cross border. Trip durati9on must be no longer than 90 days
2) บริการเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉิน บริการเคลื่อนยายผูปวยจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักฟนยังภูมิลำเนา ในวงเงินสูงสุดถึง 30,000,000 บาท / Worldwide medical evacuation &
repatriation up to 30,000,000 THB
3) บริการเคลื่อนยายศพ ในวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท / Repatriation of mortal remains up to 1,000,000 THB

เงื่อนไขการรับประกันภัย / Insurance Terms and Conditions
ผูเอาประกันมีอายุ 15 วัน - 60 ปบริบูรณ / The applicant with age over 15 days - 60 years old
รับประกันการตออายุกรมธรรมสูงสุดถึงอายุ 90 ป / Guaranteed renewal up to 90 years old
คูสมรสและบุตรที่ตองการสมัครประกันแบบครอบครัว จะตองสมัครเอาประกันภัยภายใตแผนเดียวกันและสมัครพรอมกันเทานั้น / Spouse and children applying for the family plan,
must apply at the same time as the main insured and for the same plan
กรณีผูเยาว (อายุ 15 วัน - 12 ป) แนบสำเนาประวัติการรักษาทั้งหมด / The juvenile age 15 days - 12 years old must submit full medical record
ผูเอาประกันภัยตองกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผานเกณฑการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท / The applicant must complete an insurance application form and
must be underwritten and approved by LMG
เบี้ยประกันภัยปรับเพิ่มขึ้นตามชวงอายุ / Premiums will be adjusted according to the changing age
กรมธรรมประกันภัยจะเริ่มมีผลคุมครอง เมื่อบริษัทพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย / Insurance policy will be effective after LMG approves the insurance application
กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองสภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย / Insurance policy does not cover pre-existing conditions and/or any treatment that are not
complete at the time the policy commences
อัตราเบี้ยประกันภัยตอป (บาท) รวมอากรแสตมป 0.4% / The annual premium includes 0.4% stamp duty
อัตราเบี้ยประกันภัยนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ - 31 ธันวาคม 2561 / This insurance plan will be effective from 15th February to 31st December 2018
ตัวอยางขอยกเวนทั่วไป / General Exclusions
ไมคุมครอง คาใชจายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากความบาดเจ็บหรือเจ็บปวย(รวมถึงสภาวะแทรกซอน) อาการ หรือสภาวะผิดปกติตางๆ อันเกิดจากสาเหตุตอไปนี้
1. โรคเรื้อรัง การเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิไดมีการรักษาใหหายกอนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแตกำเนิด หรือ ปญหาดานพัฒนาการ หรือ โรคทางพันธุกรรม
2. โรคเอดส หรือ กามโรค หรือ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 3. การตรวจสุขภาพทั่วไป เปนตน
No payment shall be made for any disability, treatment or service arising directly or indirectly due to:
1. Congenital conditions and birth defects, developmental problems, or genetic problems
2. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), venereal disease and sexually transmitted diseases 3. Routine physical examinations or medical check-ups
หมายเหตุ ผลประโยชน เงื่อนไข และความคุมครองโดยละเอียด เปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไวในกรมธรรม | คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัย
Remark : The detais of terms and conditions are specified in the policy contract. | The applicant should comprehend details of coverages and conditions before applying an insurance.

