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ປະກັນສຸຂະພາບ

... ແມ່ນປະກັນໄພທີ່ໃຫ້ການຄຸມ
້ ກັນທ່ານໃນຍາມເຈັບປ່ວຍຈາກພະຍາດ ຫຼື ຈາກອຸປະຕິເຫດດ້ວຍວົງເງິນສູງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປິ້ນປົວແບບ
ນອນໂຮງໝໍ (IPD*) ຫຼື ການປິ່ນປົວ ແບບບໍ່ນອນໂຮວໝໍ (OPD**).

ປະກັນສຸຂະພາບ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ
ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຜນ IPD ເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 269,000 ກີບ ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ສຳລັບແຜນ OPD ເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 328,000 ກີບ.
ທ່ານສາມາດເລຼືອກເຂົ້າປິ່ນປົວໄດ້ທຸກໂຮງໝໍທົ່ວໂລກ.
ທ່ານສາມາດເລຼືອກວົງເງິນ ແລະຂອບເຂດການຄຸມ
້ ກັນໄດ້ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງເຖິງ 25 ທາງເລຼືອກ.
ທ່ານສາມາດເຂົ້າປິ່ນປົວ ໄດ້ທຸກໂຮງໝໍ ຫຼື ຄລີນກ
ິ ເຄຼືອຂ່າຍ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຫາຍກ່ວາ 240 ແຫ່ງ ທັງໃນ
ສປປລາວ ແລະ ປະເທດໄທ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນກ່ອນ ໃນຂອບເຂດວົງເງິນຄຸ້ມກັນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາປະກັນໄພ.
✓ ທົດແທນຄ່າປິ່ນປົວ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປິ່ນປົວ ດັ່ງນີ້:
✓
✓
✓
✓

❖ ກໍລະນີນອນໂຮງໝໍ (IPD*)
➢ ຄຸມ
້ ກັນຄ່າປິ່ນປົວ , ຄ່າຢາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ສູງສຸດເຖິງ 140,862,000 ກີບ/ການເຈັບປ່ວຍ 1 ຄັ້ງ.
➢ ລາຍລະອຽດການຄຸ້ມກັນລວມມີ:
- ຄ່າຫ້ອງ ແລະ ຄ່າອາຫານ ສູງສຸດ 90 ວັນ/ການເຈັບປ່ວຍ ດ້ວຍວົງເງິນ ສູງສຸດ 865,000 ກີບ/ວັນ.
- ຄ່າຜ່າຕັດ ແລະ ວາງຢາສະຫົບ ສູງສຸດ 25,951,000 ກີບ (ຖ້າມີ).
- ເພີ່ມການຄຸ້ມກັນ ຄ່າຫ້ອງວິເຄາະ ແລະ ຄ່າສ່ອງລັງສີ.
ຜົນປະໂຫຍ
ການປິ່ນປົວ ແບບນອນໂຮງໝໍ (IPD*)
- ຄ່າ ຫ້ອງ/ຄ່າ ອາຫານ, ສູງສຸດ 90 ວັນ
- ຄ່າ ຫ້ອງຜູ້ຜ່ວ ຍໜັກ , ສູງສຸດ 7 ວັນ
- ຄ່າ ປິ່ນປົວ
- ຄ່າ ຜ່າ ຕັດ
- ຄ່າ ຫ້ອງຜ່າ ຕັດ
- ຄ່າ ວາງຢາລະຫົບ
- ຄ່າ ຫ້ອງທົດລອງ
- ຄ່າ ປຶກສາແພດ, ສູງສຸດ 90 ວັນ
- ຄ່າ ປິ່ນປົວ ຈາກອຸປະຕິເຫດ

ຂອບເຂດການຄຸ້ມກັນ (ກີບ)
ແຜນ 0
18,021,000
86,000
173,000
1,298,000
2,163,000
216,000
216,000
753,000
52,000
346,000

ແຜນ 1

ແຜນ 2

28,112,000
108,000
216,000
1,514,000
7,569,000
757,000
761,000
753,000
65,000
432,000

51,246,000
237,000
476,000
3,460,000
9,731,000
973,000
977,000
753,000
130,000
649,000

ແຜນ 3
93,027,000
519,000
1,038,000
4,325,000
14,056,000
1,406,000
1,406,000
753,000
216,000
1,298,000

ແຜນ 4
140,862,000
865,000
1,730,000
8,650,000
21,625,000
2,163,000
2,163,000
753,000
216,000
2,163,000

❖ ກໍລະນີບໍ່ນອນໂຮງໝໍ (OPD**)

➢ ຄຸ້ມກັນຄ່າກວດພະຍາດ, ຄ່າປິ່ນປົວ ແລະ ຄ່າຢາ ສູງສຸດ 433,000 ກີບ/ວັນ
➢ ເບີກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ ສູງສຸດ 30 ວັນ.

ຜົນປະໂຫຍດ
30 ວັນ/ປີ
(ລວມທັງຄ່າກວດ, ຄ່າຢາ, ຄ່າສ່ອງລັງສີ
ແລະ ອື່ນໆ)

ຂອບເຂດການຄຸ້ມກັນ (ກີບ)
ແຜນ 0
87,000

ແຜນ 1

ແຜນ 2

173,000

260,000

* ຜູ້ປ ່ວ ຍໃນ (IPD): ໝາຍເຖ ິງຜູທີ່
້ ຕ ້ອງໄດ ້ເຂ ົ້ານອນໂຮງໝໍ ເພ ື່ອທຳການປ ິ່ນປ ົວຕາມຄວາມຈຳເປ ັນທາງການແພດເປ ັນເວລາຕ ໍ່ເນ ື່ອງບ ໍ່ໜ້ອຍກວາ6
່ ຊ ົ່ວໂມງ.
** ຜູປ້ ່ວຍນອກ (OPD ): ໝາຍ ເຖ ິງຜູທີ່ຕ້ອ
້
ງໄດ ້ຮ ັບການກວດ ແລະ ປ ິ່ນປ ົວຕາມຄວາມຈຳເປ ັນທາງການແພດໃນພະແນກຜູປ້ ່ວຍນອກ ຫຼື ຫ້ອງສ ຸກ ເສ ີນຂອງໂຮງໝໍ ຫຼື ຄລ ີນ ິກ
ຕະຫອດຈົນຜູປ້ ່ວຍໄດ ້ຮ ັບການຜ່າຕັດນອຍ
້ ໂດຍບມໍ່ ີຂ ໍ້ບງຊ
ົ່ ີ້ທາງການແພດທີ່ຕ້ອງເຂ ົ້າປ ິ່ນປ ົວຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ໃນຖານະຜູ້ຜ່ວຍໃນຂອງໂຮງໝໍ.

ແຜນ 3
346,000

ແຜນ 4
433,000

ປະກັນສຸຂະພາບ ແບບເປັນກຸ່ມ
ປະກັນສຸຂະພາບຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອນ
ັ ສ໌ ປະກັນໄພລາວ ເພີ່ມທາງເລຼືອກໃຫ້ແກ່ທ່ານຫາຍຂຶ້ນ ດ້ວຍການປະກັນສຸຂະພາບແບບເປັນກຸມ
່
ສຳລັບບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານທີ່ມີພະນັກງານຫາຍຄົນ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ການດູແລຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວຂອງພະນັກງານໃນກໍລະນີເຈັບປ່ວຍ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ເພີ່ມວຽກໃດໆໃຫ້ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນເລີຍ.

ປະກັນສ ຂະພາບແບບເປັນກມ
ຸ່ ໃຫຸ້ຜນ
ົ ປະໂຫບດດັ່ງນີນ:
✓ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງບໍລິສັດໃນການຜິ່ນປົວ
ພະນັກງານ.
✓ ເພີ່ມຄວາມອຸນ
່ ໃຈ ແລະ ເປັນຂວັນກຳລັງໃຈໃຫ້
ພະນັກງານເຮັດວຽກຢ່າງສະບາຍໃຈ.
✓ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ສອກອົບອຸ່ນ ແລະ ສ້າງສາຍສຳພັນທີ່
ດີ ລະຫວ່າງ ຫົວໜ້າ ແລະ ພະນັກງານ.

ປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ໂຮງໝໍເຄຼືອຂ່າຍ
ປະຈຸບັນ, ປະກັນສຸຂະພາບຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໄດ້ເພີ່ມການບໍລິການໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ຊື້ປະກັນສຸຂະພາບ ໂດຍສາມາດເຂົ້າ
ປິ່ນປົວ ໃນໂຮງໝໍ ຫຼື ຄລີນກ
ິ ທີ່ເປັນເຄຼືອຂ່າຍ ຂອງບໍລິສັດ ອາລິອນ
ັ ສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຫາຍກ່ວາ 240 ແຫ່ງທັງໃນ ສປປລາວ ແລະ ປະເທດ
ໄທ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນກ່ອນໃນຂອບເຂດວົງເງິນຄຸ້ມກັນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາປະກັນໄພ.

ໂຮງໝໍເຄຼືອຂ່າຍຂອງ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ
ໂຮງໝໍ ແລະ ຄລີນິກໃນ ສປປລາວ ລວມມີທັງໝົດ 14 ແຫ່ງ:
ໂຮງໝໍ ລາວ-ຫວຽດ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ໂທ: 021 353493, 020 5557 457

ຄລີນິກ ເວດສະພົງ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ໂທ: 021 254648-9

ໂຮງໝໍ ນະຄອນຫ ວງແກຣນ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ໂທ: 030 9288889, 020 5540115

ຄລີນິກ ວຽງຈັນ-ສາກົນ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ໂທ: 021 316760, 030 9210973

ໂຮງໝໍ ຫ ັກໄຊ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ໂທ: 030 5138287, 020 55498009

ຄລີນິກ ໂພນທັນໃ ຕ້
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ໂທ: 021 453009, 020 77272272

ໂຮງໝໍ ຮ່າໂນ້ຍ-ວຽງຈັນ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ໂທ: 020 99440010, 0309966999

ສູນການແພດບົ່ງ ມະຕິພະຍາດສາກົນ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ໂທ: 021 252870, 020 59674298

ຄລີນິກ ແມ່ຂ ອງ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ໂທ: 021 222879

ຄລີນິກ ແມ່ຂ ອງ ສ່ວນບຸກຄົນ (ທ່າງອນ)
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ໂທ: 020 54299946, 030 5559557

ສູນການແພດຂອງສະຖານທູດຝຣັ່ງ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ໂທ: 021 214150

ຄລີນິກ ດຣ ອຳພອນ ສີດ າບູດ
ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ໂທ: 020 55629048, 020 56500296

ອາລົງກອນ ໂພລີຄລີນິກ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ໂທ: 020 55511119

ຄລີນິກ ມິດ ຕະພາບ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ໂທ: 02055993099, 02052239215

ໂຮງໝໍເຄຼືອຂ່າຍໃນປະເທດໄທ ລວມມີຫາຍກ່ວາ 300 ແຫ່ງ:
ສະແກນ QR ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດ

ແຜ ່ນພ ັບນີ້ໃຊ້ສະເພ າະເປັນຄູມຼືການຂາຍເທ
່
ົ່ານັ້ນ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຕົວແທນ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັ ດໃກ້ບ້ານທ່ານ
ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດ
ເລກທີ 33, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ອາຄານອາລິອັນສ໌
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