Medical Fund

กองทุนสุ ขภาพสํ าหรับบุตรหลาน
คุณพ่ อคุณแม่ ชําระเบีย้ ประกันสุ ขภาพ 24,xxx บาท เพียง 1 ปี
บุตรมีประกันสุ ขภาพ "ฟรี" สู งสุ ดถึงอายุ 85 ปี
++ อายุ 6 ปี ขึน้ ไป ++

++ อายุ 0 - 5 ปี ++

+ ค่ าห้ อง 5,000
+ ICU 9,000
+ กรณีเบิก แล้ วมีส่วนเกิน
(ตัง้ แต่ ข้อ 3-9) บริษัทช่ วยรั บผิดชอบให้
อีก 90% สูงสุด 150,000 ต่ อครั ง้ ต่ อโรค
+ รั บเงินชดเชยวันละ 1,000 บาท

+ ค่ าห้ อง 8,000
+ ICU 14,000
+ กรณีเบิก แล้ วมีส่วนเกิน
(ตัง้ แต่ ข้อ 3-9) บริษัทช่ วยรั บผิดชอบให้
อีก 90% สูงสุด 300,000 ต่ อครั ง้ ต่ อโรค
+ รั บเงินชดเชยวันละ 1,000 บาท

6 ขวบ ...
ปรับเพิม
่
ผลประโยชน์

ประกันสุขภาพทัง้ หมดนี้ ลูกท่านได ้ "ฟรี"
คุณพ่อคุณแม่ชาํ ระเบีย
้ ประกันสุขภาพ 24,100 บาท เพียง 1 ปี
ตัง้ แต่ปีที่ 2 เป็ นต ้นไป .. ให ้ Medical Fund ดูแลจ่ายเบีย
้ ประกันสุขภาพแทนท่าน

ผลประโยชน์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ค่าห้ อง, ค่าอาหาร, ค่าพยาบาลประจําวัน
(สูงสุด 90 วัน) วันละ
ค่าห้ องผู้ป่วยหนัก ไอ.ซี.ยู.
(สูงสุด 21 วัน) วันละ
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆในโรงพยาบาล
(ค่ายา ฯลฯ)
ค่าธรรมเนียมการผ่าตัด
ค่าห้ องผ่าตัด
ค่าวางยาสลบ
ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวทิ ยาและการตรวจในห้ องปฏิบตั ิการสําหรับผู้ป่วยนอก
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินสําหรับผู้ป่วยนอก ( เนื่องจากอุบตั ิเหตุ )
ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาล
(สูงสุด 90 วัน) วันละ

รวมผลประโยชน์ (สูงสุด) ต่ อการเข้ ารั กษาตัวครั ง้ ใดครั ง้ หนึ่ง
หมายเหตุ สําหรับ HS Plus กรณีลกู ค้ าไม่มีสวัสดิการสุขภาพอื่น ๆ

อายุ 0 -5 ปี
ค่ าห้ อง 5,000
HS 3000
HS Plus2000
3,000
2,000
5,000
4,000
35,000
บริ ษัทจะ
75,000
7,500 รับผิดชอบ ร้ อย
ละ 90 ของ
7,500
3,500 ค่าใช้ จา่ ยที่เกินใน
6,000 แต่ละผลประโยชน์
1,000

515,500

150,000

อายุ 6 ปี ขึน้ ไป
ค่ าห้ อง 8,000
HS 5000
HS Plus3000
3,000
5,000
8,000
6,000
45,000
บริ ษัทจะ
95,000
8,500 รับผิดชอบ ร้ อย
ละ 90 ของ
8,500
5,000 ค่าใช้ จา่ ยที่เกินใน
7,000 แต่ละผลประโยชน์
1,200

764,800

300,000

บริษัทจะสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลในส่วนที่เกินกว่า 15,000 บาท เป็ นอัตราร้ อยละตามตารางผลประโยชน์ที่กําหนด

ค่ าชดเชยรายวัน กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล
รวมผลประโยชน์สงู สุด 730 วัน ต่อการเจ็บป่ วยแต่ละครัง้

วันละ

1,000 บาท
730,000 บาท

เพียงท่ าน ออมเงิน 120,000 บาท x 15 ปี = 1,800,000 (เป็ นเงินออมขวัญถุงไว้ ให้ ลูก)
เงินออม 1.8 ล้ านไม่ หาย ได้ ทงั ้ ผลตอบแทน และ ประกันสุขภาพ "ฟรี"

(ประหยัดค่ าเบีย้ ประกันสุขภาพได้ 3 - 4 ล้ านบาทและยังได้ ผลตอบแทนอีก 2-3 ล้ านบาท)
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