


ดูแลสุขภาพเปนเรื่องงาย
เมื่อมีซันเดย

ดาวนโหลด
ซูเปอรแอปฯ Sunday Service ที่นี่

ดําเนินการโดยบรษิทั ซนัเดย์ อินส ์จํากัด นายหน้าประกันภัย (ใบอนุญาตเลขท่ี ว00007/2561)



สารบัญ

รูจ้กัซเูปอรแ์อปฯ Sunday Service
วิธีใชง้านซเูปอรแ์อปฯ Sunday Service
 1. เริม่ต้นใชง้านซเูปอรแ์อปฯ Sunday Service

 2. วิธเีปิดใชง้านกรมธรรม์

 3. การตรวจสอบสทิธิค์วามคุ้มครอง

 4. วิธเีลือกซื้อความคุ้มครองใหค้รอบครวัเพิ่ม

 5. วิธยีื่นเคลม ผ่านซเูปอรแ์อปฯ Sunday Service

 6. วิธตีรวจสอบประวัติการเคลม

4 วิธียื่นเคลมง่ายๆ ถ้าต้องไปโรงพยาบาล
บรกิารวิเคราะหอ์าการป่วย
บรกิารปรกึษาแพทย์ออนไลน์
บรกิารสถานพยาบาลท่ีแนะนํา
ซนัเดย์ พรวิิเลจ โปรแกรม
ซนัเดย์ค้มุครองอะไรใหค้ณุบ้าง 
ความคุ้มครองการรกัษาพยาบาลกรณผีูป่้วยใน 
 1. ค่าหอ้งและค่าอาหาร

 2. ค่ารกัษาพยาบาลและค่าบรกิารท่ัวไป

 3. ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด

 4. ค่าแพทย์เยี่ยมไขใ้นสถานพยาบาล

ความคุ้มครองการรกัษาพยาบาลกรณผีูป่้วยนอก 
คณุสามารถรบัการรกัษาท่ีสถานพยาบาลใดได้บ้าง
 สถานพยาบาลในเครอืขา่ยในประเทศ

 สถานพยาบาลนอกเครอืขา่ยท้ังในและต่างประเทศ

การตรวจสอบสทิธิ์ก่อนการรกัษา
 1. การตรวจวินิจฉัยด้วยวิธ ีPET Scan, MRI, CT Scan, Echocardiogram

  หรอื Exercise Stress Test (EST)

 2. ค่าใชจ่้ายสาํหรบัการรกัษาหรอืหตัถการเพิ่มเติม

ข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกับการเคลม (การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน)
 1. กรณีผู้ป่วยใน

 2. กรณีผู้ป่วยนอก 

 3. กรณีอบุัติเหตุ

ความคุ้มครองเริม่ต้นและสิน้สดุเมื่อใด
คณุต้องสง่เอกสารเคลมไปท่ีใด
สอบถามข้อมลูเพิม่เติม
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รู้จัก
ซูเปอรแอปฯ Sunday Service

ภายในซเูปอรแ์อปฯ Sunday Service คณุสามารถปรบัเปล่ียนรูปแบบความคุ้มครองของตนเอง, ตรวจสอบสทิธิค์วามคุ้มครองท่ีได้รบั, 

แจ้งเคลมค่ารกัษาพยาบาล, ค้นหาโรงพยาบาลในเครอืขา่ย และเลือกซื้อความคุ้มครองใหกั้บคนในครอบครวัได้ 

นอกจากนั้นคณุยังดแูลสขุภาพของตนเองได้อย่างสะดวกยิ่งกว่า ด้วยบรกิารวิเคราะหอ์าการป่วยตลอด 24 ชัว่โมง

หรอืสามารถเลือกขอรบัคําปรกึษาจากบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชีย่วชาญได้โดยตรงผ่านออนไลน์

พรอ้มท้ังใชบ้รกิารจัดสง่และรบัยาถึงท่ีหมายโดยไม่ต้องเสยีเวลาเดินทางไปโรงพยาบาล

นอกจากนั้นคณุยังสามารถกดรบัสทิธพิิเศษสดุคุ้มค่าจาก ซนัเดย์ พรวิิเลจ โปรแกรม ได้ภายในแอปฯ เดียว

ปรับเปลี่ยน
ความคุ้มครองได้งายๆ

ซื้อความคุ้มครอง
ที่คุ้มคาให้ครอบครัว

บริการปรึกษาแพทยออนไลน ซันเดย พริวิเลจ โปรแกรมบริการจัดสงและรับยา

สงเอกสารเคลม
ออนไลน

บริการสถานพยาบาล
ที่แนะนำา

ตรวจสอบประวัติ
การเคลมย้อนหลัง

บริการวิเคราะห
อาการป่วย
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วิธีใช้งานซูเปอรแอปฯ Sunday Service
เมื่อเขา้ใชง้านซเูปอรแ์อปฯ Sunday Service เป็นครัง้แรก คณุจําเป็นจะต้องเลือกแพคเกจประกันพื้นฐาน จากนั้นจึงปรบัเปล่ียนความคุ้มครอง

ได้ตามต้องการ โดยการปรบัเปล่ียนความคุ้มครองนี้จะทําได้เพียง 1 ครัง้ / 1 กรมธรรม์ ภายในระยะเวลา 15 วันนับจากวันท่ีแผนกบุคคลฯ

แจ้งเขา้ระบบกับทางซนัเดย์

*บรกิารนี้จะสามารถทําได้เฉพาะบรษิทัท่ีทําขอ้ตกลงใชบ้รกิารปรบัเปล่ียนความคุ้มครองกับซนัเดย์เท่านั้น

1. เริ่มต้นใช้งานซูเปอรแอปฯ Sunday Service

1.1.
กรอกเบอรโ์ทรศัทพ์มือถือของคณุ

1.2.
กรอกรหสั OTP 6 หลัก

ท่ีระบบสง่ใหท้างเบอรโ์ทรศัพท์มือถือของคณุ

1.3.
กรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วน

1.4.
คลิกปุ่ ม “ฉันได้อ่านและยอมรบั 

ข้อตกลงและเง่ือนไข เรยีบรอ้ยแล้ว” 
และกด “ดําเนินการต่อ”

1.1
1.2

1.3

1.4
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2. วิธีเปิดใช้งานกรมธรรม
เปิดใชง้านกรมธรรม์ เพื่อรบัความสะดวกในการใชส้ทิธิ ์พรอ้มสทิธพิิเศษมากมายจากซนัเดย์

หากคุณต้องการยืนยันบัญชีด้วย “บัญชีซันเดย”

2.1.
เปิดซเูปอรแ์อปฯ Sunday Service

กดเลือก “+ เปิดใชง้านกรมธรรมข์องฉัน”

2.2.
เลือกประเภทประกันสขุภาพของคณุ

สาํหรบัประกันสขุภาพกลุ่ม
กรุณาเลือก “ประกันสขุภาพ”

2.3.
เลือกวิธยีืนยันบัญชเีพื่อเปิดใชง้านกรมธรรม์

“บัญชซีนัเดย์” หรอื “เลขบัตรประชาชน”

*กรณีที่คุณลืมรหัสผาน ให้ทำาตามขั้นตอนดังนี้

เลือกเมนู
“ลืมรหสัผา่น”

กรอกอีเมล
เพื่อทําการต้ังค่ารหสัผ่านใหม่

ตรวจสอบอีเมลของคณุ
และคลิกท่ีปุ่ ม “ต้ังค่ารหสัผา่น”

กรอกรหสัผ่านใหม่
ของคณุ

1.
กรอกอีเมลและรหสัผ่าน
ท่ีเคยใชส้าํหรบัเขา้สูร่ะบบ

หากไม่ทราบ 
กรุณาติดต่อแผนกบุคคลฯ 

3.
หากเปิดใชง้านกรมธรรม์สาํเรจ็ 
สามารถกด “ดกูรมธรรมข์องฉัน”
เพื่อดรูายละเอียดกรมธรรม์

2.
กด “เปิดใชง้านกรมธรรมข์องฉัน”

2.1

2.2

2.3

1

 2
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 2

 3

 4

 1

หากคุณต้องการยืนยันบัญชีด้วย “เลขบัตรประชาชน”

กรณท่ีีมกีรมธรรม์
ท่ียังไมเ่ปิดใชง้านหลายกรมธรรม์

กรณท่ีีระบบแสดงผลว่า 
“ไมม่กีรมธรรมท่ี์ต้องเปิดใชง้าน”

1.
กรอกเลขบัตรประชาชนของคณุ

2.
กด “ยืนยันบัญช”ี

3.
เลือกขอ้มูลเพื่อใชส้าํหรบัยืนยัน

ในการเปิดใชง้านกรมธรรม์
(เบอรโ์ทรศัพท์มือถือหรอือีเมล)

4.
สาํหรบัเบอรโ์ทรศัพท์มอืถือ:
กรุณากรอกรหสั OTP 6 หลัก

ท่ีระบบสง่ใหท้างเบอรโ์ทรศัพท์มือถือของคณุ

หากเปิดใชง้านกรมธรรม์สาํเรจ็

สามารถกด “ดกูรมธรรมข์องฉัน” 

เพื่อดรูายละเอียดกรมธรรม์

สาํหรบัอีเมล:
กรุณากรอกรหสั OTP 6 หลัก
ท่ีระบบสง่ใหท้างอีเมลของคณุ

ระบบจะแสดงขอ้มูลท่ีสามารถยืนยัน

เพื่อเปิดใชง้านกรมธรรม์ท้ังหมดท่ีเก่ียวขอ้ง

กับขอ้มูลนั้นในครัง้เดียวได้

กรุณาตรวจสอบขอ้มูลของคณุอีกครัง้

หรอืติดต่อ Sunday Customer Service
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3. การตรวจสอบสิทธิ์ความคุ้มครอง

ซึง่หน้าจอนี้จะแสดงขอ้มูลสาํคัญ
ท้ังหมดท่ีผู้ใชค้วรทราบ นั่นคือ

3.2.
จากนั้นเลือกเมนู “ดโูปรไฟล์”

3.1.
คณุสามารถตรวจสอบขอ้มูล

เง่ือนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ได้ง่ายๆ
เพียงกดเครื่องหมาย     

3.1

3.2

• ชื่อ-นามสกลุ
• หมายเลขพนักงาน
• หมายเลขกรมธรรม์
• ขอ้มูลสขุภาพของคณุ
• ขอ้มูลติดต่อ
• รายละเอียดความคุ้มครองท้ังหมด
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4. วิธีเลือกซื้อความคุ้มครองให้ครอบครัวเพิ่ม
คณุสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์เพิ่มใหกั้บสมาชกิในครอบครวัได้ โดยซนัเดย์จะมอบขอ้เสนอความคุ้มครองราคาพิเศษ สาํหรบัครอบครวัของ

พนักงานในองค์กรโดยเฉพาะ และยังสามารถปรบัเปล่ียนความคุ้มครองท่ีเหมาะสาํหรบัแต่ละคนได้อีกด้วย

4.1.
เปิดซเูปอรแ์อปฯ Sunday Service

และกดเลือก “หน้าหลัก” 
ท่ีบัตรประกันสขุภาพของคณุ 

4.4.
กด “ดแูผนท้ังหมด”

4.7.
ระบุขอ้มูลของผู้เอาประกันภัย

4.2.
กดเครื่องหมาย  

4.5.
เลือกผลิตภัณฑ์ท่ีคณุต้องการซื้อ

4.8.
เลือกวิธกีารชาํระเงิน 
และทําการชาํระเงิน

4.3.
เลือกเมนู 

“ซื้อประกันออนไลน์”

4.6.
เลือกความคุ้มครองตามความต้องการ

และกด “ต่อ”

4.9.
เมื่อการชาํระเงินสาํเรจ็

คณุจะได้รบัการยืนยันผ่านทางอีเมล

4.2

4.3

4.1

4.4
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5.2

5.1

5. วิธียื่นเคลม ผานซูเปอรแอปฯ Sunday Service
โดยปกติแล้วคณุไม่จําเป็นต้องสาํรองจ่าย* หากคณุเลือกใชส้ทิธิค์วามคุ้มครองในโรงพยาบาลเครอืขา่ยของซนัเดย์ แต่หากมีเหตจํุาเป็น

ต้องเขา้รบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาลนอกเครอืขา่ยซนัเดย์ คณุก็สามารถอัปโหลดเอกสารการเคลมผ่านซเูปอรแ์อปฯ Sunday Service ได้ 

โดยการยื่นเคลมแต่ละครัง้จําเป็นต้องยื่น 1 ใบเสรจ็รบัเงิน / 1 การเคลมเท่านั้น หากเป็นการเคลมท่ีมีมูลค่าเกินกว่า 20,000 บาท / 1 การเคลม

คณุจําเป็นต้องสง่เอกสารตัวจรงิมาท่ีบรษิทัซนัเดย์ อินส ์จํากัด (สาํนักงานใหญ่)

* เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบรษิทัฯ กําหนด

หมายเหต:ุ 
กระบวนการเคลมจะใชเ้วลาในการพิจารณาประมาณ 7-15 วัน หากการเคลมเสรจ็สิน้ จะมีการโอนเงินเขา้บัญชท่ีีแจ้งไว้กับทางแผนกบุคคลฯ ขององค์กร

5.1.
กดเครื่องหมาย 

5.4.
หากมีเอกสารเพิ่มเติม

สามารถอัปโหลดได้ท่ี “เอกสารเพิม่เติม”

5.2.
เลือกเมนู “ยื่นเคลม”

5.5.
ระบุ “จาํนวนเงินท่ีเคลม” 

ตามท่ีปรากฏในใบเสรจ็จากโรงพยาบาล

และระบุ “วันท่ีเข้ารบัการรกัษา” 

ตามท่ีปรากฏในใบเสรจ็

หากกรณีผู้ป่วยใน ใหร้ะบุวันท่ีเขา้รบัการรกัษาวันแรก

5.3.
ถ่ายรูปหรอือัปโหลดเอกสารสาํคัญ

สาํหรบัประกอบการยื่นเคลม

5.6. 
กดปุ่ ม “ยื่นเคลม”

• ใบรบัรองแพทย์
• ใบเสรจ็จากโรงพยาบาล
• สาํเนาบัตรประชาชน 
 พรอ้มลายเซน็รบัรองสาํเนาถกูต้อง

5.6

5.4

5.3

5.5
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6.1

6. วิธีตรวจสอบประวัติการเคลม
คณุสามารถตรวจสอบประวัติการเคลมท้ังหมดท่ีผ่านมา โดยจําแนกตามประเภทของการเคลมได้ ไม่ว่าจะเป็นการเคลมท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ, 

การเคลมท่ีจ่ายค่าชดเชยเต็มจํานวน, การเคลมท่ีจ่ายค่าชดเชยกลับมาเพียงบางสว่น (ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของการเคลม) และการเคลมท่ีถกูปฏิเสธ

โดยขอ้มูลท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นหมายเลขเคลม ไปจนถึงรายละเอียดการวินิจฉัยจากทางแพทย์ และสถานะการเคลมในปัจจุบัน จะแสดงผลอยู่ใน

หน้าเมนูนี้อย่างละเอียด

6.1.
เลือก “ดปูระวัติการเคลม”

6.2.
ตรวจสอบขอ้มูลการเคลมย้อนหลัง

6.3.
ตรวจสอบสถานะการเคลม
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เข้าโรงพยาบาลยื่นเคลมไมยุงยาก
เพียง 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 4
หากพบปัญหาในการเคลมขณะอยูท่ี่โรงพยาบาล
ติดต่อ Sunday Customer Service  
เบอร ์0 2026 3355

ขั้นตอนที่ 3
เปิดหนา้ซเูปอรแ์อปฯ Sunday Service
หรอืยื่นบัตรประกันซนัเดย์ (หากโรงพยาบาลขอ)

ขั้นตอนที่ 2
แจ้งว่าเป็นการรบัประกันโดย
บรษิทั เคเอสเค ประกันภัย หรอื TPA

ขั้นตอนที่ 1
แสดงบัตรประชาชนหรอืใบขบัขี่

ณ จุดชาํระเงินของโรงพยาบาล
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บริการสุขภาพแบบดิจิตัล
สำาหรับลูกค้าซันเดย

ใหบ้รกิารโดย
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บริการวิเคราะหอาการป่วย

วิธีใช้บริการวิเคราะหอาการป่วย

บรกิารวิเคราะหอ์าการป่วย คือ เทคโนโลยีวิเคราะหอ์าการป่วยด้วยระบบ AI และแมชชนีเลิรน์นิง ท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึง่ลกูค้าประกัน

สขุภาพกลุ่มของซนัเดย์จะสามารถตรวจเชก็อาการป่วยเบื้องต้นได้ง่ายๆ เพียงตอบคําถามซกัอาการผ่านซเูปอรแ์อปฯ Sunday Service

โดยระบบจะนําขอ้มูลท้ังหมดมาวิเคราะหเ์พื่อประเมินว่าคณุมีความเสี่ยงท่ีจะเป็นโรคใด พรอ้มกับใหคํ้าแนะนําในการดแูลตัวเองอย่างเหมาะสม

3.
ตอบคําถามเพื่อตรวจเชก็
อาการป่วยท่ีคณุเป็นอยู่

2.
เลือก 

“วิเคราะหอ์าการป่วย”

4. 
ระบบจะแสดงผลการวิเคราะหอ์าการป่วย

ใหค้ณุทราบทันที

1.
เปิดซเูปอรแ์อปฯ Sunday Service

กดเครื่องหมาย         

1

 2
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บริการปรึกษาแพทยออนไลน

วิธีใช้บริการปรึกษาแพทยออนไลน

บรกิารปรกึษาแพทย์ออนไลน์ คือ บรกิารท่ีลกูค้าประกันสขุภาพของซนัเดย์ สามารถใชส้ทิธิค์วามคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) เพื่อขอรบัคําปรกึษา

จากแพทย์หรอืเภสชักรท่ีได้รบัการรบัรองจากแพทยสภาและสภาเภสชักรรม ซึง่คณุจะได้พูดคยุกับผู้เชีย่วชาญโดยตรง ผ่านระบบวิดีโอคอลบน

ซเูปอรแ์อปฯ Sunday Service ท่ีใชง้านได้ง่ายและมีความปลอดภัยสงู เมื่อการขอรบัคําปรกึษาเสรจ็สิน้ ผู้เชีย่วชาญจะทําการสรุปผลการปรกึษา 

พรอ้มใหคํ้าแนะนําสาํหรบัการดแูลสขุภาพเบื้องต้น รวมถึงออกใบสัง่ยาจากแพทย์ ซึง่คณุสามารถเลือกใช ้“บรกิารจดัสง่และรบัยา” เพื่อใหซ้นัเดย์

ดําเนินการจัดสง่ยาใหค้ณุถึงท่ี หรอืคณุจะเลือกเดินทางไปรบัยาด้วยตนเองท่ีรา้นขายยาใกล้บ้านก็ได้

1.
เปิดซเูปอรแ์อปฯ Sunday Service

กดเครื่องหมาย         

4.
พูดคยุกับแพทย์หรอืเภสชักร

ท่ีคณุเลือกได้ทันที

2.
เลือกเมนู “ปรกึษาแพทย์ทางไกล”

จากนั้นเลือก “ปรกึษาแพทย์ออนไลน์”

5.
เมื่อการปรกึษาเสรจ็สิน้

คณุจะได้รบัการสรุปผลการปรกึษา
และใบสัง่ยาจากแพทย์

3.
เลือกผู้ใหคํ้าปรกึษาท่ีต้องการ

และตอบคําถามคัดกรองอาการเบื้องต้น

6.
คณุสามารถเลือกใช้

บรกิารจัดสง่และรบัยา* ได้ 
โดยเลือกท่ี “ฉันต้องการยา

ตามคําแนะนําจากเภสชักร”

1

 2
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บริการสถานพยาบาลที่แนะนำา

วิธีใช้บริการสถานพยาบาลที่แนะนำา

ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาล
ในเครือขายซันเดย ที่น่ี

บรกิารสถานพยาบาลท่ีแนะนํา คือ บรกิารท่ีชว่ยแนะนําสถานพยาบาลหรอืศนูย์บรกิารทางการแพทย์ในเครอืขา่ยของซนัเดย์ ท่ีมีค่าบรกิารในการ

รกัษาเหมาะกับแผนความคุ้มครอง OPD ของคณุ รวมถึงสามารถค้นหาสถานพยาบาลได้จากตําแหน่งท่ีต้ัง, ค้นหาจากอาการป่วยท่ีเชีย่วชาญใน

การรกัษา และแสดงรวิีวจากผู้เคยใชบ้รกิารใหค้ณุพิจารณา โดยคณุสามารถเรยีกขอดเูสน้ทางท่ีใชร้ะยะเวลาเดินทางใกล้ท่ีสดุได้ง่ายๆ ซึง่จะแสดงผล

ไปยังแอปพลิเคชนัสาํหรบันําทาง (Navigation app) ท่ีคณุมี

2.
เลือกเมนู

“สถานพยาบาลท่ีแนะนํา”

1.
เปิดซเูปอรแ์อปฯ Sunday Service

กดเครื่องหมาย         

1

 2
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ซันเดย พริวิเลจ โปรแกรม

วิธีใช้ซันเดย พริวิเลจ โปรแกรม

ซนัเดย์ พรวิิเลจ โปรแกรม คือ สทิธพิิเศษสดุคุ้มค่า ท่ีซนัเดย์และพารท์เนอรคั์ดสรรมาใหกั้บลกูค้าของซนัเดย์โดยเฉพาะ 

โดยมีเป้าหมายเพื่อชว่ยผลักดันใหค้ณุยกระดับคณุภาพชวิีตของตนเองได้ง่ายๆ ด้วยแนวทาง 6 ขอ้

โดยคณุสามารถเลือกรบัสทิธพิิเศษต่างๆ ได้ผ่านซเูปอรแ์อปฯ Sunday Service

ตามเง่ือนไขการใชง้านท่ีกําหนด

การเลือกทานอาหาร
ท่ีมปีระโยชน์

การพฒันาจติใจ
ใหแ้ข็งแรง

2. 
เลือกเมนู

“ซนัเดย์ พรวิิเลจ โปรแกรม”

3. 
กดรบัสทิธพิิเศษตามต้องการ 

หรอืบันทึกสทิธพิิเศษ
เอาไว้ใชไ้ด้ภายหลัง

4. 
ใชส้ทิธิต์ามขอ้กําหนด
และเง่ือนไขท่ีระบุไว้

การออกกําลังกาย
เป็นประจาํ

การเตรยีมแผนสาํรอง
เผื่อกรณฉีกุเฉิน

การพกัผอ่น
ใหเ้พยีงพอ

การใสใ่จดแูล
สิง่ของรอบตัว

1. 
เปิดซเูปอรแ์อปฯ Sunday Service

กดเครื่องหมาย         

1

 2
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ซันเดยคุ้มครองอะไรให้คุณบ้าง?

คุ้มครองคารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน

คุ้มครองคารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยนอก
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ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน
การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในคืออะไร?
คือกรณีท่ีคณุจําเป็นต้องเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมง

ค่ายาและสารอาหาร
ทางเสน้เลือด

ค่าแพทย์ท่ีปรกึษา
ทางการผ่าตัด

กรณีไม่มีการผ่าตัด

ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
และค่าปรกึษาแพทย์พิเศษ

สาํหรบัการผ่าตัด

ความคุ้มครองการรกัษา
กรณีผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง 

ภายใน 30 วัน
นับจากวันท่ีออกจาก

โรงพยาบาล

ค่าบรกิารหอ้งผ่าตัด,
การตรวจวิเคราะห์

และการตรวจเอกซเรย์

ค่ายากลับบ้าน
สงูสดุไม่เกิน 14 วัน

ค่าบรกิาร
วิสญัญีแพทย์
และยาสลบ

ค่าบรกิารรถพยาบาล
ในกรณีฉุกเฉิน

ความคุ้มครองที่คุณได้รับมีอะไรบ้าง?
1. คาห้องและคาอาหาร (รวมบริการด้านการพยาบาล)

2. คารักษาพยาบาลและคาบริการทั่วไป

บรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ตามจํานวนท่ีจ่ายจรงิ แต่ไม่เกินจํานวนเงินท่ีระบุในกรมธรรม์ ค่าใชจ่้ายดังกล่าวได้แก่

1.1. ค่าหอ้งและค่าอาหาร (Non-intensive care room)

 ได้แก่ ค่าหอ้ง, ค่าอาหาร, ค่าบรกิารพยาบาล และค่าบรกิารในโรงพยาบาล

 บรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ตามจํานวนท่ีจ่ายจรงิ แต่ไม่เกินจํานวนเงินท่ีระบุในกรมธรรม์ 

1.2. หอ้งผูป่้วยหนัก (Intensive care unit - ICU)

 กรณีท่ีคณุจําเป็นต้องได้รบัการรกัษาในหอ้งผู้ป่วยหนัก (ICU) บรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์

 ตามจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายจรงิ แต่ไม่เกินจํานวนเงินท่ีระบุในกรมธรรม์ แต่ท้ังนี้ต้องเขา้รบั

 การรกัษาไม่เกิน 15 วัน
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3.1. กรณผีลประโยชน์ค่าธรรมเนียมแพทย์ผา่ตัดตามจรงิ

 บรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ตามจํานวนท่ีจ่ายจรงิ แต่ไม่เกินจํานวนเงินท่ีระบุในกรมธรรม์

3.2.  กรณผีลประโยชน์ค่าธรรมเนียมแพทย์ผา่ตัดตามตารางผา่ตัด

 บรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ตามจํานวนท่ีจ่ายจรงิ แต่ไม่เกินจํานวนท่ีระบุในตารางอัตรา

 ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดท่ีระบุในกรมธรรม์

3. คาธรรมเนียมแพทยผาตัด

4. คาแพทยเยี่ยมไข้ในสถานพยาบาล
บรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ตามจํานวนท่ีจ่ายจรงิ แต่ไม่เกินจํานวนเงินท่ีระบุในกรมธรรม์

ค่าอปุกรณ์ทางการแพทย์และค่าเวชภัณฑ์ (เวช.1 และ เวช.3)
ยกเว้นเครื่องกระตุ้นหวัใจ Defibrillator หรอื Pacemaker เป็นต้น

การรกัษาพยาบาลอบุัติเหตฉุุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก ซึง่จําเป็นต้องได้รบัการรกัษาครัง้แรก 
รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่อง โดยสามารถใชบ้ัตรสมาชกิในครัง้แรกเท่านั้น ในกรณีท่ีรกัษาต่อเนื่อง
คณุจะต้องสาํรองจ่ายค่ารกัษาพยาบาล และนําสง่เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมายังบรษิทั เพื่อทําการเรยีกรอ้ง
ค่าสนิไหมทดแทนต่อไป
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ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก
การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกคืออะไร?
คือกรณีท่ีคณุเจ็บป่วยโดยไม่มีความจําเป็นต้องเขา้พักรกัษาตัวในสถานพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

สถานพยาบาลในเครือขายของซันเดยกวา 400+ แหง ทั่วประเทศไทย

ความคุ้มครองที่คุณได้รับมีอะไรบ้าง?
คาบริการด้านการพยาบาล
คณุจะได้รบัความคุ้มครองค่ารกัษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โดยบรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ตามจํานวน

ท่ีจ่ายจรงิแต่ไม่เกินจํานวนเงินท่ีระบุในกรมธรรม์

คุณสามารถรับการรักษาที่สถานพยาบาลใดได้บ้าง?
คณุสามารถเขา้รบัการรกัษาท่ีสถานพยาบาลใดก็ได้ท่ัวโลก ตลอด 24 ชัว่โมง

*ท้ังนี้ การเขา้รบัการรกัษาพิเศษบางอย่าง คณุจําเป็นต้องตรวจสอบสทิธิก์ารรกัษาก่อน กรณุาอ่านการตรวจสอบสทิธิก่์อนการรกัษาในหวัขอ้ถัดไป

คณุจะต้องสาํรองจ่ายค่ารกัษาพยาบาล และนําสง่เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมา

ยังบรษิทัฯ เพื่อเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน

ตรวจสอบรายชื่อ
สถานพยาบาล

ในเครือขายซันเดย ที่นี่

สถานพยาบาลนอกเครือขาย
ทั้งในและตางประเทศ

เขา้รบัการรกัษาได้เลยโดยไม่ต้องสาํรองจ่าย

ในโรงพยาบาบาลเครอืขา่ยกว่า 400+ แหง่ ท่ัวประเทศ

กรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีเกินจํานวนเงินท่ีระบุในกรมธรรม์ หรอืค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากความคุ้มครอง

ตามเง่ือนไขในกรมธรรม์ โรงพยาบาลจะเรยีกเก็บเงินสว่นเกินจากคณุโดยตรง

ยกเว้นกรณีเฉพาะท่ีบรษิทัจําเป็นต้องขอขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณา 

คณุอาจต้องสาํรองจ่ายค่ารกัษาพยาบาล และนําสง่เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมายังบรษิทัฯ 

เพื่อทําการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนต่อไป
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การตรวจสอบสิทธิ์กอนการรักษา
1.  การตรวจวินิจฉัยด้วยวิธี PET scan, MRI, CT scan, Echocardiogram หรือ Exercise Stress Test (EST)

2. คาใช้จายสำาหรับการรักษาหรือหัตถการดังตอไปนี้
 (กรณีไมได้เข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน)

บรษิทัฯ จะใหค้วามคุ้มครองตามจรงิหรอืสงูสดุไม่เกิน 20,000 บาท หรอืต่อการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยแต่ละครัง้ (ท่ีมิได้อยู่รกัษาตัว

ในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน)

คณุจําเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีสถานพยาบาลใหป้ระสานงานกับบรษิทัฯ หรอืติดต่อ Sunday Customer Service ก่อนรบัการตรวจวินิจฉัย

ดังกล่าวขา้งต้นทกุครัง้ กรณีท่ีมีความจําเป็นทางการแพทย์และเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ ทางบรษิทัฯ จะใหค้วามคุ้มครองภายใต้

ผลประโยชน์ การรกัษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) ในหมวดค่ารกัษาพยาบาลและค่าบรกิารท่ัวไป 

หากคณุไม่ตรวจสอบสทิธิกั์บบรษิทัฯ ก่อนรบัการตรวจวินิจฉัยดังกล่าวขา้งต้น บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการพิจารณาความคุ้มครอง และ/หรอื  

ใหค้วามคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) เท่านั้น

ท้ังนี้ บรษิทัฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามจํานวนท่ีจ่ายจรงิ แต่ไม่เกินอัตราท่ีกําหนดไว้สาํหรบัการผ่าตัดนั้นตามตารางอัตราค่าธรรมเนียม

การผ่าตัด (ถ้ามี) หรอืไม่เกินจํานวนเงินผลประโยชน์สงูสดุตามท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่า 

คณุจําเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีสถานพยาบาลใหป้ระสานงานกับบรษิทัฯ หรอืติดต่อ Sunday Customer Service ก่อนรบัการตรวจวินิจฉัย

ดังกล่าวขา้งต้นทกุครัง้ กรณีท่ีมีความจําเป็นทางการแพทย์และเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ ทางบรษิทัฯ จะใหค้วามคุ้มครองภายใต้

ผลประโยชน์ การรกัษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) 

หากคณุไม่ตรวจสอบสทิธิกั์บบรษิทัฯ ก่อนรบัการตรวจวินิจฉัยดังกล่าวขา้งต้น บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการพิจารณาความคุ้มครองการเขา้พัก

รกัษาตัวในสถานพยาบาลในเครอืขา่ยฐานะผู้ป่วยนอก (OPD)
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2.1
การสลายนิ่ว

2.9 
การตัดชิน้เนื้อจากกระดกู

2.2
การตรวจเสน้เลือดหวัใจโดยการฉีดสี

2.6
การผ่าตัดหรอืเจาะไซนัส

2.10
การตัดชิน้เนื้อเพื่อการวินิจฉัย
จากอวัยวะใดๆ

2.3
การผ่าตัดต้อกระจก

2.7 
การรกัษารดิสดีวงทวาร
โดยการฉีดยาหรอืผูก

2.4
การผา่ตัดโดยการสอ่งกล้อง 
(Laparoscopic) ทกุชนดิ

2.8
การตัดก้อนเนื้อท่ีเต้านม

2.12 
การจัดกระดกูใหเ้ขา้ท่ี

2.13
การเจาะตับ

2.14
การเจาะไขกระดกู

2.15
การเจาะชอ่งเย่ือหุม้ไขสนัหลัง

2.16  
การเจาะชอ่งเยื่อหุม้ปอด

2.17
การเจาะชอ่งเย่ือบชุอ่งท้อง

2.18
การขดูมดลกู

2.19 
การตัดชิน้เน้ือจากปากมดลกู

2.20 
การรกัษา Bartholin’s Cyst

2.21
การรกัษาโรคด้วยรงัสแีกมมา่

2.5
การตรวจโดยการสอ่งกล้อง 
(Endoscope) ทกุชนิด

2.11
การตัดนิ้วมือหรอืนิ้วเท้า
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลม
(การเรียกร้องคาสินไหมทดแทน)

คณุเพยีงยื่นบตัรประชาชน หรอืบตัรประกันซนัเดย์ (ในกรณีท่ี 

สถานพยาบาลขอ) โดยไมต้่องสง่เอกสารเพิม่เติม ยกเว้นในบางกรณี

เฉพาะท่ีต้องการการอนมุติัเพิม่เติมจากบรษิทัฯ โดยในกรณน้ีี เมื่อแพทย์

อนญุาตใหก้ลับบา้น บรษิทัฯ จะใชเ้วลาในการพจิารณาสทิธิข์องคณุ 

และยนืยนัยอดเงินท่ีอยูใ่นความคุ้มครองภายใน 30 นาทีหลังจากได้รบั

เอกสารจากสถานพยาบาลครบถ้วน โดยเวลาทําการของบรษิทั  

ซนัเดย ์อินส ์จํากัด (สาํนกังานใหญ่) คือ

คณุจําเป็นต้องสาํรองจ่าย และกรอกแบบเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน

ค่ารกัษาพยาบาลและอบุติัเหต ุพรอ้มแนบเอกสารตัวจรงิดังต่อไปนี้

* กรณท่ีีออกจากจากสถานพยาบาลนอกเวลาทําการดังกล่าว คณุต้องสาํรอง 
 ค่ารกัษาพยาบาล และสง่เอกสารมาท่ีบรษิทัฯ เพ่ือเรยีกรอ้งสนิไหมทดแทนต่อไป

* คณุจําเป็นต้องดําเนนิการเรยีกรอ้งค่าชดเชยภายใน 30 วัน หลังจากออกจาก
 โรงพยาบาล (กรณผีูป่้วยใน) และสง่หลักฐานประกอบการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทาง
 ไปรษณยีล์งทะเบยีน เพื่อป้องกันการสญูหายท่ีอาจเกิดขึ้น ฝ่ายสนิไหมจะใชเ้วลา  
 ดําเนนิการพจิารณา และจ่ายชดเชยไม่เกิน 7 - 15 วันทําการ

 (ในกรณท่ีีคณุมหีลักฐานประกอบการเรยีกรอ้งอยา่งสมบูรณ์ และบรษิทัฯ สามารถ  
 พจิารณาการใหค้วามคุ้มครองได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องตรวจสอบขอ้มลูเพิม่เติม)

1. กรณีผู้ป่วยใน

1.1. กรณเีข้ารกัษาในสถานพยาบาล
 ในเครอืข่าย

1.2. กรณเีข้ารกัษาในสถานพยาบาล
 นอกเครอืข่าย

1.  ใบรบัรองแพทย์ซึง่ระบุผลการวินิจฉัยและการรกัษา

2.  ใบรายงานการรกัษา (Attending physician’s report)

 ท่ีรบัรองโดยแพทย์ผู้ทําการรกัษา

3. ต้นฉบับใบเสรจ็รบัเงินระบุรายละเอียดค่าใชจ่้าย

4. สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

5.  สาํเนาบัญชธีนาคาร

จันทร - ศุกร 8.00 น. - 21.00 น.

เสาร อาทิตย และ
วันหยุดนักขัตฤกษ 8.00 น. - 17.00 น.
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2. กรณีผู้ป่วยนอก

คณุสามารถเขา้รบัการรกัษาได้ โดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม  

เพยีงยื่นบตัรประชาชนหรอืบตัรประกันซนัเดย์ (หากสถานพยาบาลขอ) 

โดยไมต้่องสง่เอกสารเพิม่เติม

คณุจําเป็นต้องสาํรองจ่าย และกรอกแบบเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนค่า

รกัษาพยาบาลและอบุติัเหต ุพรอ้มแนบเอกสารตัวจรงิดังต่อไปนี้

* ในกรณกีารรกัษาโรคผวิหนงั ใหแ้พทยผู้์ทําการรกัษาระบุชื่อยาท่ีใชใ้นการรกัษา  
 และชื่อโรค เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการพจิารณาใหค้วามคุ้มครอง

** คณุจําเป็นต้องดําเนนิการเรยีกรอ้งค่าชดเชยภายใน 30 วัน หลังจากออกจาก
 โรงพยาบาล (กรณผีูป่้วยใน) และสง่หลักฐานประกอบการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทาง
 ไปรษณยีล์งทะเบยีน เพื่อป้องกันการสญูหายท่ีอาจเกิดขึ้น ฝ่ายสนิไหมจะใชเ้วลา  
 ดําเนนิการพจิารณา และจ่ายชดเชยไม่เกิน 7 - 15 วันทําการ

 (ในกรณท่ีีคณุมหีลักฐานประกอบการเรยีกรอ้งอยา่งสมบูรณ ์และบรษิทัฯ สามารถ 
 พจิารณาการใหค้วามคุ้มครองได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องตรวจสอบขอ้มลูเพิม่เติม)

2.1. กรณเีข้ารกัษาในสถานพยาบาล
 ในเครอืข่าย

2.2. กรณเีข้ารกัษาในสถานพยาบาล
 นอกเครอืข่าย

1.  ใบรบัรองแพทย์ ซึง่ระบุผลการวินิจฉัยและการรกัษา*

2. ต้นฉบับใบเสรจ็รบัเงินระบุรายละเอียดค่าใชจ่้าย

3. สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

4.  สาํเนาบัญชธีนาคาร
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3. กรณีอุบัติเหตุ

3.1.  กรณเีสยีชวิีตจากอบุัติเหต ุ
 ใชเ้อกสารประกอบการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน ดังนี้

เอกสารสำาหรับผู้เสียชีวิต เอกสารสำาหรับผู้รับผลประโยชน

1.  แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนของบรษิทัฯ

2.  ใบมรณบัตร

3. สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสาํเนาทะเบียนบ้าน 

 ประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย

4. สาํเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รบัรองโดยรอ้ยเวร 

 เจ้าของคดี 

5. สาํเนารายงานชนัสตูรพลิกศพ รบัรองโดยรอ้ยเวร 

 เจ้าของคดีหรอืหน่วยงานท่ีออกรายงาน

6. เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีบรษิทัฯ รอ้งขอ (ถ้ามี)

1.  สาํเนาใบระบุผู้รบัผลประโยชน์ (รบัรองสาํเนาถกูต้อง)

2.  สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รบัผลประโยชน์ 

 (รบัรองสาํเนาถกูต้อง)

3. สาํเนาทะเบียนบ้านของผู้รบัผลประโยชน์ 

 (รบัรองสาํเนาถกูต้อง)

4. สาํเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) (รบัรองสาํเนาถกูต้อง) 

5. สาํเนาใบสติูบัตร กรณีผู้รบัผลประโยชน์เป็นผู้เยาว์

 (รบัรองสาํเนาถกูต้อง)

6. เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีบรษิทัฯ รอ้งขอ (ถ้ามี)

3.2. กรณสีญูเสยีอวัยวะหรอืทพุพลภาพถาวรจากอบุัติเหต ุ

 ใชเ้อกสารประกอบการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน ดังนี้

1.  แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนของบรษิทัฯ

2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยืนยันการทพุพลภาพถาวร
 หรอืสญูเสยีอวัยวะ

3. เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีบรษิทัฯ รอ้งขอ (ถ้าม)ี
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กรุณาลงทะเบียนไปรษณยี์ทกุครัง้เพื่อป้องกันการสญูหาย

บริษัท ซันเดย อินส จำากัด (เคลมสินไหม)
เลขท่ี 100/25 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร ์ชัน้ 16 

ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรกั 

กรุงเทพมหานคร 10500

คุณต้องสงเอกสารเคลมไปที่ใด?

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดตอ Sunday Customer Service

0 2026 3355

หมายเหต:ุ 
เอกสารฉบับนี้มิใชส่ว่นหนึ่งสว่นใดของสญัญาประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดและขอ้ยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย  
คณุสามารถศึกษารายละเอียดขอ้ยกเว้นความคุ้มครองท้ังหมดได้ในกรมธรรม์ หรอืสอบถามได้ท่ีฝ่ายบุคคลขององค์กรท่ีคณุสงักัดอยู่

ebservice@easysunday.com

ความคุ้มครองเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด?
ความคุ้มครองเริ่มต้น 
ณ วันท่ีคณุทําขอ้ตกลงกับบรษิทัหรอืองค์กรท่ีคณุสงักัดอยู่

ความคุ้มครองสิ้นสุด
เมื่อบรษิทัหรอืองค์กรท่ีคณุสงักัดอยู ่แจ้งสิน้สดุสมาชกิภาพของคณุกับทางบรษิทั 

โดยความคุ้มครองจะสิน้สดุโดยอัตโนมติัเมื่อ

สญัญาระหว่างบรษิทัหรอืองค์กร
ท่ีคณุสงักัดอยูส่ิน้สดุลง

บรษิทัหรอืองค์กรท่ีคณุสงักัดอยู่
มไิด้ดําเนนิการต่ออายกุรมธรรม์

บรษิทัหรอืองค์กรท่ีคณุสงักัดอยู่
มไิด้ดําเนนิการชาํระค่าเบี้ยประกันภัย



ติดตอเรา
ซันเดย อินส จำากัด (สำานักงานใหญ)
เลขท่ี 100/25 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร ์ชัน้ 16 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500

ซันเดยอยากคุยกับคุณ 
ติดตอมาหาเราได้ทุกวัน แม้กระทั่งวันอาทิตย!

0 2026 3355

hello@easysunday.com

Sunday Thailand

@easysunday

easysunday.com
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