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บาทตอครั้ง(1)

คุมครองคาหองพักเดี่ยวมาตรฐาน(2)
ทุกโรงพยาบาลชั้นนำ

Code 21791 (01/09/2565)

OCEAN LIFE ไทยสมุทร

คลายกังวลเรื่องคาหอง
ที่เพิ่มทุกป

โอเชีย
่ นไลฟ เอ็นจอย เฮลท

แบบประกันภัยเดียวกับ สัญญาเพิ่มเติมคุมครองสุขภาพเหมาจาย (H&S Lump Sum)
ประกันสุขภาพที่ใหความคุมครองแบบเหมาจาย ครอบคลุมคารักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลชั้นนำ สบายใจ ไมตองสำรองจาย ใหคุณมีความสุขทุกชวงชีวิต

ขอควรทราบ : (1) เมือ่ ทำประกันสัญญาเพิม่ เตมิ คุม ครองสุขภาพเหมาจาย (H&S Lump Sum) แผน 3 (D0/D20,000/D50,000) (2) หองพักเดีย่ วมาตรฐาน หมายถึง หองพักเดีย่ วราคาเริม่ ตนของโรงพยาบาล • โอเชีย่ นไลฟ เอ็นจอย เฮลท เปนชือ่ ทางการตลาดของสัญญาเพิม่ เติม คุม ครองสุขภาพเหมาจาย
(H&S Lump Sum) • การรับประกันภัยเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด • ความคุมครองและการจายผลประโยชนตางๆ เปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในกรมธรรม • สัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังนี้มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป ผูเอาประกันภัยอาจขอตออายุสัญญาเพิ่มเติม/
บันทึกสลักหลังไดภายใตเงอ่ื นไขสัญญาเพม่ิ เตมิ ทัง้ นี้ สำหรับปตอ อายุ อาจมีการเปลีย่ นแปลงเบย้ี ประกันภัย หรือใหผเู อาประกันภัยมีคา ใชจา ยรวม (Copayment) ขึน้ อยูก บั อายุ อาชีพ การเรยี กรองคาสินไหม ของผูเ อาประกันภัย รวมถึงเงอ่ื นไข และหลักเกณฑของบริษทั ฯ • การนำสงเบย้ี ประกันภัยเปน หนาที่
ของผูเอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเปนการใหบริการเทานั้น • ขอมูลในเอกสารนี้เปนเพียง ขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑประกันภัย ผูขอเอาประกันภัย/ผูเอาประกันภัยควรศึกษาขอมูลเพิ่มเติม และทำความเขาใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุมครอง ผลประโยชน
และขอยกเวน กอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อไดรับกรมธรรมประกันภัยแลวโปรดศึกษาเพิ่มเติม

OCEAN LIFE ไทยสมุทร

โอเชี่ยนไลฟ เอ็นจอย เฮลท แบบประกันภัยเดียวกับสัญญาเพิ่มเติมคุมครองสุขภาพเหมาจาย (H&S Lump Sum)

คุมครองแบบเหมาจาย
สูงสุด 5 ลานบาทตอครั้ง(1)

หมดกังวล
คาหองปรับเพิ่มในอนาคต
คุม
 ครองตามจริง

ไมตองสำรองจาย
เมื่อเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล

หรือคลินิกในเครือขายทั่วประเทศ(3)

(2)

สำหรับคาหองพักเดีย
่ วมาตรฐาน

เลือกความคุมครองที่ใช กับไลฟสไตลที่ลงตัว
• แบบไมมีความรับผิดสวนแรก(4) : คุมครองครบ แมไมมีสวัสดิการ
อาชีพอิสระ : ไมมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล
เลือกทำ โอเชี่ยนไลฟ เอ็นจอย เฮลท คุมครองสูงสุด 5,000,000 บาท ไมมีความรับผิดสวนแรก (แผน 3 D0)
กรณี เพศชาย อายุ 35 ป เบี้ยประกันภัยรายป 18,191 บาท

เจ็บปวยมีคาใชจาย
- คาหอง
(นอนหองพักเดี่ยวมาตรฐาน)
- คารักษากรณีเปนผูปวยใน

Enjoy Health
คุมครองสูงสุด
(1)
5,000,000 บาท/ครั้ง

• แบบมีความรับผิดสวนแรก(4) : ไมซ้ำซอนกับสวัสดิการ จายเบี้ยถูกลง
พนักงานประจำ : มีสวัสดิการคารักษาพยาบาลอยู 50,000 บาท
เลือกทำ โอเชี่ยนไลฟ เอ็นจอย เฮลท คุมครองสูงสุด 5,000,000 บาท มีความรับผิดสวนแรก 50,000 บาท / ครั้ง (แผน 3 D50,000)
กรณี เพศชาย อายุ 35 ป เบี้ยประกันภัยรายป 10,124 บาท

เจ็บปวยมีคาใชจาย
- คาหอง
(นอนหองพักเดี่ยวมาตรฐาน)
- คารักษากรณีเปนผูปวยใน

เบิกสวัสดิการ
ที่มี
50,000
บาท

Enjoy Health
คุมครองจากสวนเกิน
สูงสุด
(1)
5,000,000 บาท/ครั้ง

ขอควรทราบ : (1) เมือ่ ทำประกันสัญญาเพิม่ เติมคุม ครองสุขภาพเหมาจาย (H&S Lump Sum) แผน 3 (D0/D20,000/D50,000) (2) หองพักเดีย่ วมาตรฐาน หมายถึง หองพักเดีย่ วราคาเริม่ ตนของโรงพยาบาล (3) โรงพยาบาลเครือขาย เปนไปตามทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด (4) ความรับผิดสวนแรก
(Deductible) หมายถึง ความเสียหายสวนแรกทีผ่ เู อาประกันภัยตองรับภาระตามขอตกลงของสัญญาประกันภัย • โอเชีย่ นไลฟ เอ็นจอย เฮลท เปนชือ่ ทางการตลาดของสัญญาเพิม่ เติมคุม ครองสุขภาพเหมาจาย (H&S Lump Sum) • การรับประกันภัยเปนไปตามเงือ่ นไขและหลักเกณฑทบ่ี ริษทั ฯ
กำหนด • ความคุมครองและการจายผลประโยชนตางๆ เปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในกรมธรรม • สัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังนี้มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป ผูเอาประกันภัยอาจขอตออายุสัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังไดภายใตเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้ สำหรับปตออายุ
อาจมีการเปลีย่ นแปลงเบย้ี ประกันภัย หรือใหผเู อาประกันภัยมีคา ใชจา ยรวม (Copayment) ขึน้ อยูก บั อายุ อาชีพ การเรยี กรองคาสินไหม ของผูเ อาประกันภัยรวมถึงเงอ่ื นไข และหลักเกณฑของบริษทั ฯ • การนำสงเบย้ี ประกันภัยเปน หนาทีข่ องผูเ อาประกันภัยการทีต่ วั แทนประกันชีวติ มาเกบ็ เบย้ี ประกันภัย
เปนการใหบริการเทานั้น • ขอมูลในเอกสารนี้เปนเพียงขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑประกันภัย ผูขอเอาประกันภัย/ผูเอาประกันภัยควรศึกษาขอมูลเพิ่มเติม และทำความเขาใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุมครอง ผลประโยชน และขอยกเวน กอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
เมื่อไดรับกรมธรรมประกันภัยแลวโปรดศึกษาเพิ่มเติม

OCEAN LIFE ไทยสมุทร

โอเชี่ยนไลฟ เอ็นจอย เฮลท แบบประกันภัยเดียวกับสัญญาเพิ่มเติมคุมครองสุขภาพเหมาจาย (H&S Lump Sum)
ผลประโยชนและความคุมครอง
รายละเอียดความคุมครอง
ผลประโยชนสูงสุด ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
(สำหรับผลประโยชนรวมหมวดที่ 1 – 5 และหมวดที่ 12)

ผลประโยชนสูงสุด (บาท)
แผน 1

แผน 2

แผน 3

1,000,000

3,000,000

5,000,000

1. ผลประโยชนกรณีผูปวยใน
หมวดที่ 1 คาหอง และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล (ผูป
 ว
 ยใน) ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูป
 ว
 ยในครัง
้ ใดครัง
้ หนึง
่
1.1 หองทั่วไป ตอวัน (สูงสุดไมเกิน 150 วัน)

จายตามจริง (ไมเกินคาหองพักเดี่ยวมาตรฐาน)

1.2 หองผูปวยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) ตอวัน

2 เทาของผลประโยชนขอ 1.1

(สูงสุดไมเกิน 15 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชนขอ 1.1 แลวไมเกิน 150 วัน)
หมวดที่ 2 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต คาบริการทางการพยาบาล คายา คาสารอาหาร
ทางหลอดเลือดและคาเวชภัณฑ ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
2.1 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัย
2.2 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต และคาบริการ
จายตามจริง

ทางการพยาบาล
2.3 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ
2.4 คายา และคาเวชภัณฑสิ้นเปลือง (เวชภัณฑ 1) สำหรับกลับบาน
หมวดที่ 3 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษา ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

จายตามจริง

หมวดที่ 4 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
4.1 คาหองผาตัด และคาหองทำหัตถการ
4.2 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด คาเวชภัณฑ และคาอุปกรณการผาตัดและหัตถการ
4.3 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทยทำศัลยกรรม และหัตถการ

จายตามจริง

(รวมแพทยผูชวยผาตัด) (Doctor Fee) ตามอัตราคูมือคาธรรมเนียมแพทย
4.4 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย (Doctor Fee) ตามอัตราคูมือคาธรรมเนียมแพทย
4.5 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ
หมวดที่ 5 การผาตัดใหญที่ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery)

จายตามจริง

2. ผลประโยชนกรณีไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
หมวดที่ 6 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรงกอนและหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน หรือคารักษาพยาบาลผูปวยนอกตอเนื่อง
ที่เกี่ยวของโดยตรงหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
6.1 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน กอนและหลัง
การเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
ไมคุมครอง

6.2 คารักษาพยาบาลผูปวยนอกหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในตอครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลตอเนื่อง
ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งนั้น
(ไมรวมคาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัย)
หมวดที่ 7 คารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผูปวยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุตอครั้ง

20,000

30,000

40,000

หมวดที่ 8 คาเวชศาสตรฟนฟู หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน แตละครั้งตอรอบปกรมธรรมประกันภัย
หมวดที่ 9 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการลางไตผานทางเสนเลือด
ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

ไมคุมครอง

หมวดที่ 10 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีรวมรักษา
เวชศาสตรนิวเคลียรรักษา ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย
หมวดที่ 11 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย
หมวดที่ 12 คาบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
หมวดที่ 13 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัดเล็ก
3. ความรับผิดสวนแรกตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
สำหรับผลประโยชนหมวดที่ 1 – 5 และหมวดที่ 12 (สามารถเลือกได)

4,000

5,000

6,000

ไมคุมครอง
ไมมี (D0) / 20,000 (D20,000) / 50,000 (D50,000)

ผลประโยชนขอ 1. และขอ 2. เปนผลประโยชนตอการเขารับการรักษาพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยบริษัทฯ จะจายผลประโยชนตามจริง ทั้งนี้ ไมเกินผลประโยชนสูงสุดที่ระบุไว

ขอควรทราบ : • โอเชย่ี นไลฟ เอน็ จอย เฮลท เปน ชือ่ ทางการตลาดของสัญญาเพม่ิ เตมิ คุม ครองสุขภาพเหมาจาย (H&S Lump Sum) • ความรับผิดสวนแรก (Deductible) หมายถึง ความเสยี หายสวนแรกทีผ่ เู อาประกันภัยตองรับภาระตามขอตกลงของสัญญาประกันภัย • หองพักเดย่ี วมาตรฐาน
หมายถึง หองพักเดี่ยวราคาเริ่มตนของโรงพยาบาล • การรับประกันภัยเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด • ความคุมครองและการจายผลประโยชนตางๆ เปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในกรมธรรม • การเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (Per Confinement)
หมายถึง การเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในหรือการรักษาดวยการผาตัดใหญที่ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลแตละครั้ง และใหรวมถึงการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน หรือการรักษาดวยการผาตัดใหญที่ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery)
ในโรงพยาบาลไมวากี่ครั้งก็ตามดวยเหตุจากการบาดเจ็บ หรือการปวยเดียวกันและยังรักษาไมหาย รวมถึงภาวะแทรกซอนที่เกี่ยวของหรือตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 90 วันนับแตวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดทาย ก็ใหถือวาเปนการเขาพักรักษาตัวครั้งเดียวกันดวย • การนำสง
เบีย้ ประกันภัย เปนหนาทีข่ องผูเ อาประกันภัยการทีต่ วั แทนประกันชีวติ มาเก็บเบีย้ ประกันภัยเปนการใหบริการเทานัน้ • ขอมูลในเอกสารนีเ้ ปนเพียงขอมูลเบือ้ งตนของผลิตภัณฑประกันภัย ผูข อเอาประกันภัย/ผูเ อาประกันภัยควรศึกษาขอมูลเพิม่ เติม และทำความเขาใจในรายละเอียดเงือ่ นไข
ความคุมครอง ผลประโยชน และขอยกเวน กอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อไดรับกรมธรรมประกันภัยแลวโปรดศึกษาเพิ่มเติม

OCEAN LIFE ไทยสมุทร

โอเชี่ยนไลฟ เอ็นจอย เฮลท แบบประกันภัยเดียวกับสัญญาเพิ่มเติมคุมครองสุขภาพเหมาจาย (H&S Lump Sum)
เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย

11 – 80 ป (ตอสัญญาไดถง
ึ อายุ 98 ป คุม
 ครองถึงอายุ 99 ป)

ระยะเวลาเอาประกันภัย

1 ป

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

เปนไปตามกรมธรรมหลัก (รายป / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน)

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

ไมจำกัด

ของกรมธรรมหลัก
การพิจารณารับประกันภัย

เปนไปตามเงือ
่ นไขและหลักเกณฑทบ
่ี ริษท
ั ฯ กำหนด
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใหตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทยเพิ่มเติมเมื่อเห็นวาจำเปน)

ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting Period)
บริษัทจะไมจายผลประโยชนตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับ
1) การปวยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติใหเพิ่มผลประโยชน
ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ
2) การปวยดังตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติใหเพิ่ม
ผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
- เนื้องอก ถุงนํ้า หรือมะเร็งทุกชนิด
- การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด
- ริดสีดวงทวาร
- นิ่วทุกชนิด
- ไสเลื่อนทุกชนิด
- เสนเลือดขอดที่ขา
- ตอเนื้อ หรือตอกระจก
- เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติใหเพิ่มผลประโยชน บริษัทจะไมคุมครองเฉพาะในสวนของผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นเทานั้น บริษัทจะไมนำเงื่อนไข
ระยะเวลาไมคุมครองนี้มาใช หากผูเอาประกันภัยไดรับการบาดเจ็บ หรือตองไดรับการผาตัดฉุกเฉินที่ไมไดเกิดจากภาวะสืบเนื่องจากโรคตางๆ
ที่เปนมากอนเอาประกันภัย

ตัวอยางกรณีที่กรมธรรมจะไมใหความคุมครองผูเอาประกันภัย
เงื่อนไขขอยกเวนที่กรมธรรมจะไมใหความคุมครองเปนไปตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่บริษัทฯ ออกใหผูเอาประกันภัย โดยเงื่อนไข
ขอยกเวนที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของเงื่อนไขขอยกเวนความคุมครอง เชน
1. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมนํ้าหนักตัว การผาตัด
ที่สามารถทดแทนดวยการรักษาแนวทางอื่น เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง
2. การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทำรายรางกายตนเอง หรือการพยายามทำรายรางกายตนเองไมวาจะเปนการกระทำโดยตนเอง
หรือยินยอมใหผูอื่นกระทำ ไมวาจะอยูในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูเอาประกันภัย กิน ดื่ม หรือ ฉีดยา
หรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง
3. การตรวจรักษาที่ไมใชแพทยแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก
4. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม เปนตน

ขอควรทราบ : • โอเชย่ี นไลฟ เอน็ จอย เฮลท เปน ชือ่ ทางการตลาดของสัญญาเพม่ิ เตมิ คุม ครองสุขภาพเหมาจาย (H&S Lump Sum) • การรับประกันภัยเปน ไปตามเงอ่ื นไขและหลักเกณฑทบ่ี ริษทั ฯ กำหนด • ความคุม ครองและการจายผลประโยชนตา งๆ เปน ไปตามเงอ่ื นไขทีก่ ำหนดไวในกรมธรรม
• สัญญาเพิม่ เติม/บันทึกสลักหลังนีม้ รี ะยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป ผูเ อาประกันภัยอาจขอตออายุสญั ญาเพิม่ เติม/บันทึกสลักหลังไดภายใตเงือ่ นไขสัญญาเพิม่ เติม ทัง้ นี้ สำหรับปตอ อายุ อาจมีการเปลีย่ นแปลงเบีย้ ประกันภัย หรือใหผเู อาประกันภัยมีคา ใชจา ยรวม (Copayment) ขึน้ อยูก บั อายุ
อาชีพ การเรียกรองคาสินไหม ของผูเ อาประกันภัยรวมถึงเงือ่ นไข และหลักเกณฑของบริษทั ฯ • การนำสงเบีย้ ประกันภัยเปนหนาทีข่ องผูเ อาประกันภัยการทีต่ วั แทนประกันชีวติ มาเก็บเบีย้ ประกันภัยเปนการใหบริการเทานัน้ • ขอมูลในเอกสารนีเ้ ปนเพียงขอมูลเบือ้ งตนของผลิตภัณฑประกันภัย
ผูขอเอาประกันภัย/ผูเอาประกันภัยควรศึกษาขอมูลเพิ่มเติม และทำความเขาใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุมครอง ผลประโยชน และขอยกเวน กอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อไดรับกรมธรรมประกันภัยแลวโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ติดตอตัวแทนไทยสมุทรประกันชีวิต

0 2207 8888

