
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบเอ็กซตราแคร ขอยกเวนความคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 26 ขอ ไมคุมครองคาใชจายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย 

(รวมทั้งโรคแทรกซอน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก 1.โรคเรื้อรัง การเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแตกำเนิด (Congenital) หรือปญหา

ดานพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม 2.การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแตเปนการ

ตกแตงบาดแผล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง 3.การตั้งครรภ แทงบุตร ทำแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) 

การทำหมันหรือการคุมกำเนิด 4.โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 5.การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพื่อการชะลอความเสื่อมของวัย หรือการใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมด

หรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถสภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ 6.การตรวจสุขภาพทั่วไป การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือรองขอ

การผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธีใหพักอยูเฉยๆ การตรวจ วิเคราะหเพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจ

วินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อสาเหตุ ซึ่งไมใชความจำเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย และคาบริการเฝาไขพิเศษ 7.การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา 

การทำเลสิค คาใชจายสำหรับอุปกรณเพ่ือชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น 8.การตรวจรักษา หรือผาตัดเก่ียวกับฟนหรือเหงือก การทำฟนปลอม การครอบฟน การรักษารากฟน อุดฟน การจัดฟน 

ขูดหินปูน ถอนฟน การใสรากฟนเทียม ยกเวนในกรณีจำเปนอันเนื่องจากการ บาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไมรวมคาฟนปลอมและการครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใสรากเทียม 9.การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติด

ใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอจิตประสาท 10.การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม 

เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล 11.การตรวจรักษาท่ียังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษา โรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับการตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน

12.การปลูกฝหรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ภายหลังการถูกสัตวทำราย และวัคซีนปองกันบาดทะยัก ภายหลังไดรับการบาดเจ็บ 13.การตรวจรักษาท่ีไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก 

14.คาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผูเอาประกันภัย ซึ่งเปนแพทยสั่งใหแกตัวเอง รวมทั้งคาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซึ่งเปน บิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูเอาประกันภัย

15.การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทำรายรางกายตนเอง หรือการพยายามทำรายรางกายตนเองไมวาจะเปนการกระทำโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทำไมวาจะอยูในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึง

อุบัติเหตุจากการที่ผูเอาประกันภัย กิน ดื่ม หรือ ฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง 16.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติด

ใหโทษจนไมสามารถครองสติไดคำวา “ขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา” น้ัน ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอรในเลือดต้ังแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตข้ึนไป 17.การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูเอาประกันภัยเขารวม

ทะเลาะวิวาทหรือมีสวนย่ัวยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 18.การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม 19.การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูเอาประกันภัย

 แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะกำลังข้ึนหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเคร่ืองรอน เลนบันจ้ีจ๊ัมพ ดำน้ำท่ีตองใช

ถังอากาศและเคร่ืองชวยหายใจใตน้ำ 20.การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูเอาประกันภัยกำลังข้ึนหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยูในอากาศยานท่ีมิไดจดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย 21.การบาดเจ็บ

ท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูเอาประกันภัยขับข่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีเปนพนักงานประจำในอากาศยานใด ๆ  22.การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาท่ีเปนทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม 

23.สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงครามไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม สงครามกลางเมือง การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซ่ึงจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซ่ึงกฎอัยการศึก 24.การกอการราย 25.การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิง

นิวเคลียร หรือจากการนิวเคลียรใดๆอันเน่ืองมาจากการเผาไหมของเช้ือเพลิงนิวเคลียร และกรรมวิธีใดๆแหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซ่ึงดำเนินการติดตอกันไปโดยตัวเอง 26.การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบ

ของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได

ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting period)
(ก) ไมคุมครองการเจ็บปวยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต วันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการตออายุครั้งสุดทายแลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
(ข) ไมคุมครองการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต วันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการตออายุครั้งสุดทาย
แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซอน) ดังตอไปนี้
1.เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด 2.ริดสีดวงทวาร 3.ไสเลื่อนทุกชนิด 4.ตอเนื้อ หรือตอกระจก
5.การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด 6.นิ่วทุกชนิด 7.เสนเลือดขอดที่ขา 8.เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

หมายเหตุ :
• การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ
• เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได ฉบับที่ 315
• สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบเอ็กซตราแคร ตองซื้อแนบทายกรมธรรมที่มีผลบังคับอยู   
• คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
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โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส

ความคุมครองสุขภาพที่ใหคุณไดมากกวา 
Top up สวัสดิการหรือประกันสุขภาพที่มี

(โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส เปนชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบเอ็กซตราแคร)



โครงการ
เอ็กซตรา 
แคร พลัส 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
• อายุรับประกันภัย 18-70 ป • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1  ป  โดยชำระเบี้ยประกันภัยไดถึงอายุ 80 ป* • ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป โดยคุมครองถึงอายุ 81 ป* 
• การตรวจสุขภาพ เปนไปตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด
*ทั้งนี้ตองไมเกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรมประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบทายอยู

ตัวอยาง กรณี มีความคุมครอง โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส แผน 1

เบิกคาใชจายจากสวัสดิการบริษัทที่มี

คาหอง 1,200 บาท x 2 วัน = 2,400 บาท
คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 25,000 บาท

เบิกคาใชจายจากโครงการเอ็กซตราแคร พลัส แผน 1

คาหอง 2,000 บาท x 2 วัน = 4,000 บาท
คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 64,000 บาท

คาหอง 1,200 บาท x 2 วัน = 2,400 บาท
คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 25,000 บาท

ตัวอยาง กรณี ไมมีความคุมครอง โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส

เบิกคาใชจายจากสวัสดิการบริษัทที่มี

คาหอง คาผาตัด และคารักษาพยาบาลอื่นๆ 68,000 บาท

คาใชจายที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง

รับผิดชอบเอง

(คาใชจายทั้งหมด 95,400 บาท - สวนที่เบิกกับสวัสดิการ 27,400 บาท ) 

เบิกคาใชจายจากบริษัทรักษาประกันชีวิต
(กรมธรรมอื่น)

คาหอง 2,000 บาท x 3 วัน = 6,000 บาท
คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 40,000 บาท

เบิกคาใชจายจากโครงการเอ็กซตราแคร พลัส แผน 5

คาหอง 5,000 บาท x 3 วัน = 15,000  บาท
คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 170,000 บาท

ตัวอยาง กรณี มีความคุมครอง โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส แผน 5

คาหอง 2,000 บาท x 3 วัน = 6,000 บาท
คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 40,000 บาท

เบิกคาใชจายจากบริษัทรักษาประกันชีวิต
(กรมธรรมอื่น)

รับผิดชอบเอง

ตัวอยาง กรณี ไมมีความคุมครอง โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส

คาหอง คาผาตัด และคารักษาพยาบาลอื่นๆ 185,000 บาท

คาใชจายที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง

(คาใชจายทั้งหมด 231,000 บาท - สวนที่เบิกกับบริษัทอื่น 46,000 บาท) 

ตัวอยางที่ 2 คุณบี อายุ 35 ป สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ มีธุรกิจสวนตัว 
มีประกันสุขภาพของบริษัทรักษาประกันชีวิต คาหอง 2,000 บาท ตอวัน คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 40,000 บาท ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
มีอาการผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ ตองทำการผาตัด และนอนโรงพยาบาล 3 คืน คาหอง 7,000 บาท x 3 วัน = 21,000 บาท คาผาตัด 
และรักษาพยาบาลอื่นๆ  210,000 บาท รวมทั้งสิ้น 231,000 บาท

ความรับผิดสวนแรก (Deductible) คืออะไร?
คาใชจายที่ผูเอาประกันภัยตองใชสิทธิเบิกกับสวัสดิการอื่น และ/หรือกรมธรรมอื่น* ตามที่กำหนดรวมกันกับบริษัทประกัน 

โดยความเสียหายสวนที่เกินจากนี้ โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส จะใหความคุมครอง

* สำหรับกรณีที่ลูกคามีสวัสดิการอื่นและ/หรือกรมธรรมอื่นไมวาจะทำไวกับบริษัทฯ ใด ตามสิทธที่ผูเอาประกันภัยมีอยูแลว หากไมมีผูเอาประกันภัยจะตองเปนผูรับผิดชอบเอง

ใชสิทธิเบิกกับสวัสดิการอื่น 
และ/หรือกรมธรรมอื่น* คุมครองโดย โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส

ความรับผิดสวนแรก
ตามที่กำหนด

ตามวงเงินความคุมครองตอการรักษา
ครั้งใดครั้งหนึ่ง

การเจ็บปวย เปนสิ่งที่ทุกคนไมอยากใหเกิดขึ้นทั้งกับตนเอง และคนที่คุณรัก 
ทุกวันนี้คาใชจายในการรักษาพยาบาลก็เพิ่มขึ้น คุณจะทำอยางไรเมื่อสวัสดิการที่มีไมเพียงพอ?

โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส ตัวชวยเติมเต็มคารักษาพยาบาล
ที่ใหคุณไดรับความคุมครองคารักษาพยาบาลแบบเหมาจาย 

โดยมีความรับผิดสวนแรกที่ชวยใหเบี้ยประกันภัยถูกกวาความคุมครองสุขภาพทั่วไป

(1) สำหรับแผน 6,   (2) สําหรับ แผน 5 และ 6 โดยมีความรับผิดสวนแรก 40,000 บาท,   (3) ผูเอาประกันภัย อายุ 18-20 ป สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ

หมายเหตุ 

  * การเขาพักรักษาตัวคร้ังใดคร้ังหน่ึง หมายถึง การตองอยูในโรงพยาบาล เพ่ือการรักษาในฐานะผูปวยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง และใหรวมถึงการตองอยูในโรงพยาบาลสองคร้ัง หรือมากกวา 

       ดวยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซอนจากโรคเดียวกัน โดยท่ีระยะเวลาการตองอยูในโรงพยาบาล แตละคร้ังหางกันไมเกินกวา 90 วัน นับแตวันท่ีออกจากโรงพยาบาลคร้ังสุดทาย 

       ก็ใหถือวาเปนการเขาพักรักษาตัวคร้ังเดียวกันดวย

** จำนวนท่ีจายจริง หมายถึง คาใชจายหลังจากหักการชดใชท่ีไดรับมาแลว จากสวัสดิการของรัฐ, สวัสดิการอ่ืน และ/หรือกรมธรรมอ่ืนไมวาจะทำไวกับบริษัทฯใด

บริษัทฯ จะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทย
และมาตรฐานทางการแพทย ใหตามตารางความคุมครอง

ตารางความคุมครองโดยยอ

2. คาใชจายในการรักษาพยาบาลที่ไมใชคาหอง คาอาหาร และ
คาบริการพยาบาลประจำวัน ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใด
ครั้งหนึ่ง* และไมเกินจำนวนที่จายจริง**

ความรับผิดสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง

ทั้งนี้ผลประโยชนในขอ 2 บริษัทฯ จะจายสูงสุดไมเกิน
ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง *

ตัวอยาง เบี้ยประกันภัยตอป สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ป
             สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ

ตัวอยาง เบี้ยประกันภัยตอป สำหรับเพศชาย อายุ 35 ป
             สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ

2,000 4,000 4,000 6,000 6,000 8,000

ความคุมครอง
แผนความคุมครอง

1. คาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาลประจำวันตอวัน 
สูงสุดไมเกิน 120 วัน ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง*
และไมเกินจํานวนที่จายจริง**

แผน 1 (บาท) แผน 2 (บาท) แผน 3 (บาท) แผน 4 (บาท) แผน 5 (บาท) แผน 6 (บาท)

4,672 6,783 6,238 8,298 7,903 9,963

4,061 5,672 5,380 7,002 6,759 8,381

200,000 300,000 400,000

20,000 30,000 40,000

ตัวอยางที่ 1 คุณเอ อายุ 28 ป สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ พนักงานบริษัทเอกชน บริษัท เอ จำกัด
มีสวัสดิการพนักงานของ บริษัท เอ จำกัด คาหอง 1,200 บาท ตอวัน คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 25,000 บาท ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ตองผาตัดไสติ่ง และนอนโรงพยาบาล 2 คืน คาหอง 3,200 บาท x 2 วัน = 6,400 บาท คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ  89,000 บาท รวมทั้งสิ้น 95,400 บาท

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช
สิทธิหักลดหยอนภาษีได

ชวยจายคารักษาพยาบาล
สวนเกินสิทธิ์

วงเงินความคุมครองสูงสุด
 400,000 บาท (2)

ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 

เบี้ยประกันภัยไมแพงเริ่มตน 
285 บาทตอเดือน(3)

คาหองสูงสุด
ถึง 8,000 บาท(1)

คุมครองคารักษาพยาบาล
ผูปวยในแบบเหมาจาย


