
ประกัน 22 โรคร้ายแรง

ตารางความคุ้มครอง แผน S แผน M แผน L แผน XL

ความคุ้มครอง 100,000 200,000 300,000 500,000

อายุ เบี�ยประกัน

16-20 250 500 750 1,250

21-25 500 1,100 1,815 3,200

26-30 550 1,210 1,990 3,430

31-35 700 1,540 2,545 4,875

36-40 1,150 2,530 3,985 7,310

41-45 1,800 3,960 6,535 11,110

46-50 2,300 5,290 8,730 16,120

51-55 2,800 6,480 10,890 20,325

56-60 4,100 8,740 14,425 27,700

61-65 5,200 10,400 15,500 28,800



ประกันภัยโรครา้ยแรง 22 โรครา้ย ตรวจพบรบัเงินก้อน

1. เนื�องอกในสมอง ชนิดที�ไมใ่ชม่ะเรง็ (Benign brain tumor)
2. โรคมะเรง็ระยะลกุลาม (Invasive cancer)
3. โรคกล้ามเนื�อหัวใจ (Cardiomyopathy)
4. โรคหลอดลมปอดอุดกั�นเรื�อรงัขั�นรุนแรง / โรคปอดระยะสดุทา้ย (Severe chronic obstructive pulmonary

disease / end-stage lung disease)
5. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที�รกัษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease requiring angioplasty)
6. การผา่ตัดเสน้เลือดเลี�ยงกล้ามเนื�อหัวใจ (Coronary artery by-pass surgery)
7. กล้ามเนื�อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute heart attack)
8. การผา่ตัดลิ�นหัวใจโดยวธิกีารเป�ดหัวใจ (Open heart surgery for the Heart Valve)
9. การผา่ตัดเสน้เลือดแดงใหญเ่อออรต้์า (Surgery to aorta)
10. โรคสมองเสื�อมชนิดอัลไซเมอร ์(Alzheimer’s disease)
11. ภาวะโคม่า (Coma)
12. โรคพารกิ์นสนั (Parkinson’s Disease)
13. โรคหลอดเลือดสมองแตก หรอือุดตัน (Major Stroke)
14. โรคหลอดเลือดสมองโป�งพองที�ต้องรกัษาโดยการผา่ตัด (Cerebral aneurysm requiring

Brain Surgery)
15. โรคหลอดเลือดสมองที�ต้องได้รบัการผา่ตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด (Stroke requiring carotid

endarterectomy
Surgery)

16. โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
17. ไตวายเรื�อรงั (Chronic kidney failure)
18. ตับวาย (Chronic Liver disease / end-stage liver disease / liver failure)
19. ตาบอด (Blindness)
20. การสญูเสยีการได้ยนิ (Loss of Hearing)
21. การทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิ (Total and permanent disability - TPD)
22. แผลไหม้ฉกรรจ์ (Major burn)



เงื�อนไขการรบัประกันภัย

1. รบัประกันภัยตั�งแต่อายุ 16 – 60 ป� และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 65 ป� (คํานวณอายุ เศษของวนัหรอื
เดือนป�ดขึ�น)

2. มสีขุภาพแข็งแรง ไมเ่คยเป�นหรอืตรวจพบวา่เป�นโรครา้ยแรงมาก่อน เชน่ โรคไวรสัตับอักเสบบแีละซ ีโรคเอดส ์ปอด
อักเสบเรื�อรงั ตับแขง็ ตับอักเสบ ลําไสใ้หญอั่กเสบเรื�อรงั ปากมดลกู/ชอ่งคลอดอักเสบเรื�อรงั เป�นต้น

3. บดิา มารดา พี� หรอืน้อง ไมเ่คยตรวจพบวา่เป�นโรคมะเรง็ภาวะพนัธุกรรมมาก่อน
4. สามารถสมัครทาํประกันภัยได้สงูสดุด้วยทนุประกันภัยรวมกันแล้วทกุฉบบัไม่เกินคนละ 1,000,000 บาท
5. ไมคุ่้มครองหากพบหรอืทราบอาการของโรคภายใน 90 วนั (Waiting period) นับจากวนัที�กรมธรรมป์ระกันภัยเริ�มมี

ผลบงัคับครั�งแรก (เฉพาะกรมธรรมป์�แรก)
6. ควรทาํความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื�อนไขก่อนตัดสนิใจทาํประกันภัยทกุครั�ง
7. การแถลงสขุภาพเป�นป�จจัยหนึ�งในการพิจารณารบัประกันภัย หรอืจ่ายเงนิตามสญัญาประกันภัย
8. รบัประกันภัยโดย บรษัิท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บรษัิทประกันภัยขอสงวนสทิธิ�ในการ

พิจารณารบัประกันภัย

วิธยีื�นเคลมค่ารกัษาพยาบาล

จัดเตรยีมเอกสารตามด้านล่าง

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนที�กําหนดโดยบรษัิท
2. ใบรายงานแพทยท์ี�ชี�แจงลักษณะของโรคและระดับความรุนแรงของโรค รวมทั�งหลักฐานการตรวจวนิิจฉัยและการ

รกัษาทางการแพทย ์พรอ้มทั�งให้แพทยผ์ูท้าํการตรวจรกัษาลงนามและประทบัตราสถานพยาบาล
3. สาํเนาแฟ�มประวติัการรกัษาจากสถานพยาบาล
4. สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน ที�ลงนามรบัรองสาํเนาแล้ว
5. เอกสารอื�นๆ ที�บรษัิทเรยีกรอ้งเพิ�มเติมตามความจําเป�น (ถ้ามี) สาํเนาสมุดบัญชธีนาคาร

ส่งเอกสารมาที�

บรษัิท ซนัเดย ์อินส ์จํากัด (เรื�อง: เคลมสนิไหม) เลขที� 100/25 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร ์ชั�น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม

เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500

(กรุณาลงทะเบยีนไปรษณียท์กุครั�งเพื�อป�องกันการสญูหาย)



ขั�นตอนการทําประกันภัยออนไลน์

ขั�นตอนที� 1: เลือกแผนความคุ้มครอง

เลือกแผนประกันภัยที�ตรงกับความต้องการของทา่น โดยกดที�แผนประกันภัยที�ต้องการ

ขั�นตอนที� 2: กรอกข้อมูล

กรอกขอ้มลูที�จําเป�นให้ครบถ้วนเพื�อความถกูต้องในการสั�งซื�อประกัน จากนั�นกด ขั�นตอนต่อไป

เพื�อดําเนินการต่อ

ขั�นตอนที� 3: ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบขอ้มลูผูเ้อาประกัน เบี�ยประกันภัย รายละเอียดความคุ้มครอง และเงื�อนไขการรบัประกันภัย

หากต้องการแก้ไขขอ้มลูผูเ้อาประกันและแผนความคุ้มครอง ให้กดปุ�ม แก้ไขขอ้มลู เพื�อแก้ไขขอ้มลู

หากขอ้มลูถูกต้อง ให้กดปุ�ม จ่ายเงนิ เพื�อดําเนินการชาํระเงนิ

ขั�นตอนที� 4: ชําระเงนิ

ชาํระเงนิค่าเบี�ยประกันภัยผา่นชอ่งทางการชาํระเงนิที�บรษัิทได้กําหนดไว้

ขั�นตอนที� 5: รบัความคุ้มครอง

บรษัิทดําเนินการออกกรมธรรมป์ระกันภัยและจัดสง่ให้ผูเ้อาประกันภัย

ข้อมูลติดต่อ

หากลกูค้าต้องการสอบถามขอ้มลูหรอืแจ้งป�ญหาในการทาํรายการสั�งซื�อประกันภัยออนไลน์ สามารถติดต่อบรษัิทฯได้ที� โทร

0 2026 3355 หรอืทางอีเมล hello@easysunday.com
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