
 ซนัเดย ์เอ็กซค์ลซูฟี โปรแกรม 
 ขยายสวัสดิการ คุ้มครองค่ารกัษาทั�ง แบบพบเเพทย ์และนอนโรงพยาบาล แผน S 

 ตารางความคุ้มครอง  แผน S1  แผน S2  แผน S3 

 ค่ารกัษาพยาบาลแบบผูป้�วยในเหมาจ่าย  (สูงสุดต่อการเข้า  พัก 
 รกัษาตัวครั�งใดครั�งหนึ�ง)  100,000  200,000  300,000 

 ค่าใช้จ่ายสว่นแรกที�ต้องรบัผดิชอบเฉพาะ ผลประโยชน์ผูป้�วย 
 ใน  (ต่อการเข้าพักรกัษาตัวครั�งใดครั�งหนึ�ง)  10,000  20,000  30,000 

 ค่าหอ้ง ค่าอาหาร และการพยาบาล  (สูงสุดต่อวัน และไม ่ เกิน 
 365 วันต่อการเข้าพักรกัษาตัวครั�งใดครั�งหนึ�ง)  1,500  2,500  3,000 

 ค่าหอ้งไอซยูีและการพยาบาล สงูสดุ 15 วัน 
 (ต่อการเข้าพักรกัษาตัวครั�งใดครั�งหนึ�ง)  3,000  5,000  6,000 

 ค่ารกัษาพยาบาลทั�วไป  (จ่ายตามจรงิ) 

 ไมเ่กินความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั�งใด 
 ครั�งหนึ�ง  ค่าธรรมเนยีมแพทยผ์า่ตัด  (จ่ายตามจรงิ) 

 ค่าดูแลโดยแพทย/์ค่าแพทยเ์ยี�ยมผูป้�วยใน  (จ่ายตามจรงิ  ) 

 การประกันอุบติัเหตสุว่นบุคคลกลุ่ม (อบ. 2) 
 ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การสูญเสีย 
 การรบัฟ�ง การพูดออกเสียง หรอืทุพพลภาพถาวร 

 50,000  100,000  150,000 

 ความคุ้มครองกรณผีูป้�วยนอก 
 (จํากัด 1 ครั�งต่อวัน สูงสุดไมเ่กิน 30 ครั�งต่อป�) 

 500  800  1,000 

 ช่วงอายุ (ป�)  เบี�ยประกัน 

 0 - 5  3,970  5,810  7,135 

 6 - 15  3,120  4,620  5,790 

 16 - 25  2,985  4,390  5,490 

 26 - 45  2,815  4,160  5,210 

 46 - 55  3,120  4,620  5,790 

 56 - 65  3,435  5,080  6,365 
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 ซนัเดย ์เอ็กซค์ลซูฟี โปรแกรม 
 ขยายสวัสดิการ คุ้มครองค่ารกัษาทั�ง แบบพบเเพทย ์และนอนโรงพยาบาล แผน M 

 ตารางความคุ้มครอง  แผน M1  แผน M2 

 ค่ารกัษาพยาบาลแบบผูป้�วยในเหมาจ่าย  (สูงสุดต่อการเข้า  พัก 
 รกัษาตัวครั�งใดครั�งหนึ�ง)  500,000  750,000 

 ค่าใช้จ่ายสว่นแรกที�ต้องรบัผดิชอบเฉพาะ ผลประโยชน์ผูป้�วย 
 ใน  (ต่อการเข้าพักรกัษาตัวครั�งใดครั�งหนึ�ง)  50,000  75,000 

 ค่าหอ้ง ค่าอาหาร และการพยาบาล  (สูงสุดต่อวัน และไม ่ เกิน 
 365 วันต่อการเข้าพักรกัษาตัวครั�งใดครั�งหนึ�ง)  5,000  7,500 

 ค่าหอ้งไอซยูีและการพยาบาล สงูสดุ 15 วัน 
 (ต่อการเข้าพักรกัษาตัวครั�งใดครั�งหนึ�ง)  10,000  15,000 

 ค่ารกัษาพยาบาลทั�วไป  (จ่ายตามจรงิ) 

 ไมเ่กินความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั�งใด 
 ครั�งหนึ�ง  ค่าธรรมเนยีมแพทยผ์า่ตัด  (จ่ายตามจรงิ) 

 ค่าดูแลโดยแพทย/์ค่าแพทยเ์ยี�ยมผูป้�วยใน  (จ่ายตามจรงิ  ) 

 การประกันอุบติัเหตสุว่นบุคคลกลุ่ม (อบ. 2) 
 ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การสูญเสีย 
 การรบัฟ�ง การพูดออกเสียง หรอืทุพพลภาพถาวร 

 250,000  500,000 

 ความคุ้มครองกรณผีูป้�วยนอก 
 (จํากัด 1 ครั�งต่อวัน สูงสุดไมเ่กิน 30 ครั�งต่อป�) 

 1,500  1,750 

 ช่วงอายุ (ป�)  เบี�ยประกัน 

 0 - 5  11,675  15,515 

 6 - 15  9,360  12,825 

 16 - 25  8,890  12,110 

 26 - 45  8,425  11,480 

 46 - 55  9,360  12,825 

 56 - 65  10,330  14,080 
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 ซนัเดย ์เอ็กซค์ลซูฟี โปรแกรม 
 ขยายสวัสดิการ คุ้มครองค่ารกัษาทั�ง แบบพบเเพทย ์และนอนโรงพยาบาล แผน L 

 ตารางความคุ้มครอง  แผน L1  แผน L2 

 ค่ารกัษาพยาบาลแบบผูป้�วยในเหมาจ่าย  (สูงสุดต่อการเข้า  พัก 
 รกัษาตัวครั�งใดครั�งหนึ�ง)  1,000,000  1,500,000 

 ค่าใช้จ่ายสว่นแรกที�ต้องรบัผดิชอบเฉพาะ ผลประโยชน์ผูป้�วย 
 ใน  (ต่อการเข้าพักรกัษาตัวครั�งใดครั�งหนึ�ง)  100,000  150,000 

 ค่าหอ้ง ค่าอาหาร และการพยาบาล  (สูงสุดต่อวัน และไม ่ เกิน 
 365 วันต่อการเข้าพักรกัษาตัวครั�งใดครั�งหนึ�ง)  10,000  15,000 

 ค่าหอ้งไอซยูีและการพยาบาล สงูสดุ 15 วัน 
 (ต่อการเข้าพักรกัษาตัวครั�งใดครั�งหนึ�ง)  20,000  30,000 

 ค่ารกัษาพยาบาลทั�วไป  (จ่ายตามจรงิ) 

 ไมเ่กินความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั�งใด 
 ครั�งหนึ�ง  ค่าธรรมเนยีมแพทยผ์า่ตัด  (จ่ายตามจรงิ) 

 ค่าดูแลโดยแพทย/์ค่าแพทยเ์ยี�ยมผูป้�วยใน  (จ่ายตามจรงิ  ) 

 การประกันอุบติัเหตสุว่นบุคคลกลุ่ม (อบ. 2) 
 ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การสูญเสีย 
 การรบัฟ�ง การพูดออกเสียง หรอืทุพพลภาพถาวร 

 750,000  1,000,000 

 ความคุ้มครองกรณผีูป้�วยนอก 
 (จํากัด 1 ครั�งต่อวัน สูงสุดไมเ่กิน 30 ครั�งต่อป�) 

 2,500  5,000 

 ช่วงอายุ (ป�)  เบี�ยประกัน 

 0 - 5  21,350  37,460 

 6 - 15  17,450  29,390 

 16 - 25  16,555  28,045 

 26 - 45  15,700  26,435 

 46 - 55  17,450  32,530 

 56 - 65  19,560  36,115 
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 เงื�อนไขการรบัประกันภัย 

 1.  ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุตั�งแต่ 15 วัน - 60 ป� และต่ออายุได้ถึง 65 ป� (อายุคํานวณ นับป� พ.ศ. ณ วันที�ทําประกันภัย) 

 2.  ผู้ขอเอาประกันสัญชาติไทยและชาวต่างชาติทุกราย ต้องอาศัยอยูใ่นอาณาเขตประเทศไทยเท่านั�น สําหรับบุคคลต่างชาติ 
 ต้องมี Work Permit และหนังสือเดินทาง เพื�อประกอบการพิจารณา 

 3.  ผู้เอาประกันภัยที�อายุตั�งแต่ 15 วัน - 15 ป� ต้องซื�อพร้อม บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ�ง เท่านั�น   โดยวันที�เริ�มมีผลบังคับ 
 และวันสิ�นสุดต้องเป�นวันเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย 

 4.  ผู้ขอเอาประกันภัย ไมต้่องตรวจสุขภาพและต้องมีสุขภาพแข็งแรง ณ วันทําประกันภัย ไมม่ีสว่นใดสว่นหนึ�งพิการหรือ 
 ทุพพลภาพ และไมม่ีโรคประจําตัวเรื�อรัง โรคร้ายแรง ไมเ่ป�นผู้วิกลจริต ไมม่ีอาการหรือโรคที�เกี�ยวเนื�องกับภาวะทางจิต โรค 
 พิษสุราเรื�อรงั และไมเ่ป�นผู้ติดสารเสพติด 

 5.  ผู้ขอเอาประกันภัยต้องกรอกใบคําขอเอาประกันภัย และผา่นเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยตามที�บริษัทกําหนด รวมถึง 
 ได้มีการชําระเงินค่าเบี�ยเข้าบัญชีบรษัิทฯ แล้วเท่านั�น ความคุ้มครองตามกรมธรรม์นี�จึงมีผลบังคับ 

 6.  ผลประโยชน์และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ให้เป�นไปตามข้อกําหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย 

 7.  รบัประกันภัยโดย บรษัิท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 8.  ผู้ซื�อควรทําความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง เงื�อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทําประกันทุกครั�ง 

 ข้อยกเว้นทั�วไป 

 1.  ไมคุ้่มครองการเจ็บป�วยใด ๆ ที�เกิดขึ�นภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที�กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป�นครั�งแรกตามที� 
 ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

 2.  ไมคุ้่มครองสภาพที�เป�นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition) โรคเรื�อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป�วย (รวม 
 ถึงภาวะแทรกซ้อน) เนื�องอก ถุงน�า หรอืมะเรง็ทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื�อนทุกชนิด ต้อเนื�อหรือต้อกระจก การตัด 
 ทอนซิลหรอือดีนอยด์ นิ�วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที�ขา เยื�อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที� ที�เกิดขึ�นในระยะเวลา 90 วัน (Waiting 
 Period) หลังจากที�กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป�นครั�งแรก 
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 วิธยีื�นเคลมค่ารกัษาพยาบาลในกรณใีช้บรกิารนอกโรงพยาบาลเครอืข่าย 
 จัดเตรยีมเอกสารตามด้านล่าง 

 1.  แบบฟอรม์การเรียกรอ้งค่าทดแทนที�กําหนดโดยบริษัท 

 2.  ใบรายงานแพทย์ ที�ระบุวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์ พร้อมทั�งให้แพทย์ผู้ทําการตรวจรักษาลงนามและประทับตรา 
 สถานพยาบาล 

 3.  สําเนาแฟ�มประวัติการรกัษาจากสถานพยาบาล 

 4.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที�ลงนามรับรองสําเนาแล้ว 

 5.  เอกสารอื�นๆ ที�บรษัิทเรยีกร้องเพิ�มเติมตามความจําเป�น (ถ้ามี) สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร 

 วิธกีารเรยีกรอ้งค่าทดแทนกรณเีสยีชวิีต 

 1.  แบบฟอรม์การเรียกรอ้งค่าทดแทนที�กําหนดโดยบริษัท 

 2.  ใบมรณบัตร 

 3.  สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหนว่ยงานที�ออกรายงาน 

 4.  สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 

 5.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย 

 6.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ 

 7.  เอกสารอื�นๆ ที�บรษัิทเรยีกร้องเพิ�มเติมตามความจําเป�น (ถ้ามี) สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร 

 สง่เอกสารมาที� 

 บรษัิท ซนัเดย ์อินส ์จํากัด (เรื�อง: เคลมสนิไหม) 
 เลขที� 100/25 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั�น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 (กรุณาลงทะเบียนไปรษณีย์ทุกครั�งเพื�อป�องกันการสูญหาย) 
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 ขั�นตอนการทําประกันภัยออนไลน์ 

 ขั�นตอนที� 1:  เลือกแผนความคุ้มครอง 

 เลือกแผนประกันภัยที�ตรงกับความต้องการของท่าน โดยกดที� “แผนประกันภัยที�ต้องการ” 

 ขั�นตอนที� 2:  กรอกข้อมูล 

 กรอกข้อมูลที�จําเป�นให้ครบถ้วนเพื�อความถูกต้องในการสั�งซื�อประกัน 

 จากนั�นกด “ขั�นตอนต่อไป” เพื�อดําเนินการต่อ 

 ขั�นตอนที� 3:  ตรวจสอบข้อมูล 

 ตรวจสอบข้อมูลผู้เอาประกัน เบี�ยประกันภัย รายละเอียดความคุ้มครอง และเงื�อนไขการรับประกันภัย 

 •  หากต้องการแก้ไขข้อมูลผู้เอาประกันและแผนความคุ้มครอง ให้กดปุ�ม “แก้ไขข้อมูล” เพื�อแก้ไขข้อมูล 

 •  หากข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ�ม “จ่ายเงิน” เพื�อดําเนินการชําระเงิน 

 ขั�นตอนที� 4:  ชําระเงิน 

 ชําระเงินค่าเบี�ยประกันภัยผา่นชอ่งทางการชําระเงินที�บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ 

 ขั�นตอนที� 5:  รบัความคุ้มครอง 

 บรษัิทฯ ดําเนินการออกกรมธรรม์ประกันภัยและจัดสง่ให้ผู้เอาประกันภัย 

 ข้อมลูติดต่อ 

 หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลหรอืแจ้งป�ญหาในการทํารายการสั�งซื�อประกันภัยออนไลน์ สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที� 
 โทร 0 2026 3355 หรือทางอีเมล  hello@easysunday.com 
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ประทับตรา ต้นสังกัด/สถานพยาบาล

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
KSK INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

100/24 อ�ค�รส�ธรนครท�วเวอร์ ชั้น 16 เอ
ถนนส�ทรเหนือ แขวงสีลม เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500
100/24 Sathorn Nakorn Tower, 16th Floor A,
North Sathorn Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 

T 0 2022 1111
F 0 2022 1122-3
E info.thailand@kskgroup.com

2)  วนัท่ีเกิดอบัุติเหต ุ      เวลา          สถานท่ีเกิดเหต ุ                      

  โปรดระบุเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยละเอียด                                

  ชื่อท่ีอยู่ผู้เห็นเหตกุารณ์            

  มีการแจง้ความหรอืไม่, ท่ีใด                                           (แนบสำาเนาบันทึกการแจง้ความมาด้วย)

3)  อวยัวะท่ีได้รบับาดเจบ็/ตำาแหน่งของบาดแผล                                      

    ลักษณะและขนาดของบาดแผล                              
                                                          

                                    

  อาการปัจจุบัน                              

4)  ชื่อสถานพยาบาลท่ีเข้ารบัการรกัษา                                                             
    ชื่อแพทย์ผู้ให้การรกัษา                                     (ขอใบรบัรองแพทย์ทกุครัง้) 

   วธิกีารรกัษา                             

  วนัท่ีไปรบัการรกัษาครัง้สดุท้าย                            

  *ต้องมีต้นฉบับใบเสรจ็รบัเงนิ และใบรบัรองแพทย์ทกุครัง้ท่ีรบัการรกัษา หากรกัษามากกวา่ 1 แห่ง ขอใบรบัรองแพทย์ทกุสถานพยาบาล*

5)  ท่านมีประกันภัยอบัุติเหต/ุประกันชวีติ กับบรษัิทฯ อ่ืนหรอืไม่ หากมี โปรดระบุชื่อและเลขท่ีกรมธรรม์      

                                                            

  ท่านได้เรยีกรอ้งค่าสินไหมจากบรษัิทฯ หรอืไม่ หากท่านได้เรยีกรอ้ง โปรดระบุจำานวนเงนิท่ีท่านได้รบั                         

ลงชื่อ                      

(ผู้ได้รบับาดเจบ็ หรอืเจา้หน้าท่ีผู้รบัผิดชอบของสถาบัน)

วนัท่ี                                                            

ข้าพเจา้ยินยอมให้แพทย์สถานพยาบาล หรอืองค์กรสถาบันท่ีทำาการตรวจรกัษาข้าพเจา้

ท้ังในอดีตและปัจจุบันเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกับประวติัการรกัษาท้ังหมด แก่ 

บรษัิท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

CL-NM-PC-F001

หนังสือเรยีกรอ้งค่�สินไหมทดแทนอบัุติเหต ุ/ ค่�ชดเชยร�ยได้

ชื่อผู้รบัแจง้          

ประเภท บุคคล/กลุ่ม/นักเรยีน, นักศึกษา เลขท่ีกรมธรรม์                                                                      

สถาบัน (ระบุชื่อสถาบัน/ต้นสังกัด)                                                                          

วนัท่ีแจง้                         

แผนก      ชัน้ปี                    

1)  ชื่อ-นามสกลุ                                 อาย ุ        ปี เพศ  ชาย  หญิง

  ท่ีอยู่ปัจจุบัน                                                   

                     รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท์                                           
  สถานท่ีทำางาน                      ลักษณะงาน                       

ทะเบียนเลขท่ี 0107556000108 เลขประจำาตัวผู้เสียภาษี 0107556000108
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