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สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอรเฟค แคร
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กับโรครายไดทุกระยะ
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สัญญาเพิ่มเติม
ซีไอ 

เพอรเฟค แคร

 

ดูแลครอบคลุม
เขาถึงทุกระยะของโรคราย

เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได ฉบับที่ 315 
คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ขอยกเวนความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอรเฟค แคร เนื่องจากขอยกเวนมี 3 กรณีหลัก ซึ่งรวมทั้งหมดมี 17 ขอ เชน 
• กรณีผูเอาประกันภัยไดรับการวินิจฉัยวาเจ็บปวยดวยโรครายแรง  มีทั้งหมด 6 ขอ เชน ไมคุมครองการเจ็บปวยดวยโรครายแรง เวนแตการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางออม ทั้งหมดหรือแตบางสวน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้
2.1 การฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง หรือพยายามกระทำเชนวานั้น 
2.2 ผูเอาประกันภัยปฏิเสธไมยอมรับการรักษา แนะนำ หรือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย เปนตน”

ตัวอยางผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอรเฟค แคร

ผูเอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 30 ป สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ซื้อสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอรเฟค แคร ที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท 
ชำระเบี้ยประกันภัยเปนรายป ปละ 4,000 บาท (ผูเอาประกันภัยจะตองมีกรมธรรมประกันชีวิต จึงจะสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมนี้แนบทายได)

รับมา

ผูเอาประกันภัย

รับผลประโยชนเพ่ิมเติม
1. เขารับการผาตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ รับ 10% = 100,000 บาท
2. เจ็บปวยดวยโรคแทรกซอนของเบาหวาน รับ 10% = 100,000 บาท
ตอมาไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรครายแรงดังตอไปน้ี
3. สูญเสียการไดยิน – เขารับการผาตัดปลูกถายประสาทหูเทียม รับ 50% = 500,000 บาท
4. ไตวายเร้ือรัง ระยะกลาง รับ 50% = 500,000 บาท

รวมผลประโยชน
ตลอดสัญญา

120% =
1,200,000 บาท

ผลประโยชนเพ่ิมเติม ระยะเร่ิมตน ระยะกลาง ระยะรุนแรง

1. ผาตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ
   : รับ 10%
2. โรคแทรกซอนของเบาหวาน
   : รับ 10%

1. มะเร็งระยะไมลุกลาม : รับ 25% 
2. โรคกลามเนื้อหัวใจ
   - การตัดเยื่อหุมหัวใจ : รับ 25% 
3. ตับวาย - การผาตัดตับบางสวน
   : รับ 25% 
4. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
   - การผาตัดใสทอระบายในโพรงสมอง : รับ 25%

1. ไตวายเรื้อรัง
   - การผาตัดไตออกหนึ่งขาง
   : รับ 25%

1. กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
จากการขาดเลือด - การใสเครื่อง
กระตุนหัวใจ : รับ 25%

2. การสูญเสียการไดยิน
    - การผาตัดปลูกถายประสาท
   หูเทียม : รับ 50%

3. ตับวายระยะสุดทาย
   : รับ 100% - 25% - 50% = 25%
   เนื่องจากไดรับผลประโยชน
   ในครั้งที่ 1และ 2 ไปแลว

2. ไตวายเรื้อรัง ระยะกลาง
   : รับ 50% - 25% = 25%
   เนื่องจากไดรับผลประโยชน
   ในโรคเดียวกันในคร้ังท่ี 1 ไปแลว

3. ไตวายเรื้อรังระยะรุนแรง
   : รับ 100% - 25% - 25% = 50%
   เนื่องจากไดรับผลประโยชน
   ในครั้งที่ 1และ 2 ไปแลว

3. การสูญเสียการไดยิน
    - การผาตัดปลูกถายประสาท
   หูเทียม : รับ 50%
4. ไตวายเร้ือรัง ระยะกลาง : รับ 50%กร
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หมายเหตุ : - การพิจารณารับประกันเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด       (1) เปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา 

ตัวอยางการจายผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอรเฟค แคร ในแตละกรณี

1. กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต*
2. กรณีผูเอาประกันภัยไดรับการวินิจฉัยวาเจ็บปวยดวยโรครายแรงหรือไดรับการผาตัดตามความคุมครองโรครายแรง
     2.1 ความคุมครองโรครายแรง ระยะเริ่มตน
     2.2 ความคุมครองโรครายแรง ระยะกลาง**
     2.3 ความคุมครองโรครายแรง ระยะรุนแรง*
3. ผลประโยชนเพิ่มเติมกรณีผูเอาประกันภัยเขารับการผาตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ***
4. ผลประโยชนเพิ่มเติมกรณีผูเอาประกันภัยไดรับการวินิจฉัยวาเจ็บปวยดวยโรคแทรกซอนของเบาหวาน***

ผลประโยชนและความคุมครอง ผลประโยชน

1,000,000

250,000
500,000

1,000,000
100,000
100,000

ตัวอยางผลประโยชนความคุมครอง สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท

หมายเหตุ : 
     - อัตราเบี้ยประกันภัย จะเปลี่ยนแปลงไปตามชวงอายุของผูเอาประกันภัย
     - ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ป โดยที่ผูเอาประกันภัยสามารถตออายุไดถึงอายุ 85 ป ทั้งนี้ตองไมเกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม
       ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู
     - บริษัทฯ จะจายสำหรับความคุมครองขอ 1 และ/หรือความคุมครองขอ 2 รวมสูงสุดตลอดสัญญาเทากับรอยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ และใหถือวา
       สัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นสุดผลบังคับ
    * บริษัทฯ จะจายผลประโยชนโดยหักผลประโยชนที่ผูเอาประกันภัยไดรับแลวสำหรับความคุมครองขอ 2.1 และ/หรือ ขอ 2.2
  ** บริษัทฯ จะจายผลประโยชนโดยหักผลประโยชนที่ผูเอาประกันภัยไดรับแลวสำหรับความคุมครองขอ 2.1 ของโรครายแรงเดียวกัน (ถามี)
*** บริษัทฯ จะจายผลประโยชนขอ 3 และขอ 4 เพียงอยางละ 1 ครั้ง ตลอดอายุสัญญา 

คุมครองโรคราย ครอบคลุมต้ังแต
ระยะเร่ิมตนมากถึง 36 โรครายแรง
รวมสูงสุดถึง 100 %(1)

รับความคุมครองกรณีเสียชีวิต
รวมสูงสุดถึง 100 %(1)

รับผลประโยชนเพ่ิมเติม หาก
• เจ็บปวยดวยโรคแทรกซอนของเบาหวาน
   รับความคุมครอง 10 %(1)

• ผาตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ
   รับความคุมครอง 10 %(1)

ทำไดต้ังแตอายุ 30 วัน – 65 ป

ตัวอยางอัตราเบี้ยประกันภัยรายป
ตอจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)อายุ (ป)

= 6.60 6.4035

= 14.90 12.8045 =

= 34.10 20.7055


