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สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ สมารทเฮลท

แผนของคนฉลาดดูแลสุขภาพ จะเจ็บน้อย
หรือเจ็บมาก ก็คุ้มครองครบในแผนเดียว

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
+66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025 +66 (0) 2276-1997-8

muangthai.co.th



เจ็บตัว หรือ เจ็บปวย 
คุมครองไดทุกกรณี ไมตองเจ็บใจ
กับคารักษาพยาบาล

สัญญาเพิ่มเติม
การประกันภัย
สุขภาพแบบ
สมารทเฮลท 

หมายเหตุ : • ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 80 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัย
ของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่ • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด (1) สำหรับแผน 5 (2) สำหรับการรักษา
ในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) จะจ่ายให้เป็นจำนวนสองเท่า สูงสุดไม่เกิน 30 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน 150 วัน

เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315 
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

นอน หรือ ไม่นอน ก็ได้รับค่ารักษาพยาบาล
สูงสุดถึง 5,000,000 บาท(1) ต่อปี

เหมารวมค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย
ท่ีโรงพยาบาลสูงสุดถึง 10,000 บาท(1) ต่อวัน 
รับเพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อเข้าพักรักษาตัว
ในห้องไอ.ซี.ยู(2)

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง หลังออกจาก
โรงพยาบาลสูงสุดถึง 5,000 บาท(1) ต่อครั้ง

คุ้มครองค่าล้างไต เคมีบำบัด และค่าฉายแสง
สูงสุดถึง 180,000 บาท(1) ต่อปี

ครอบคลุม ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน
ค่าผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
ในโรงพยาบาล เป็นต้น

ให้เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 
10,000 บาท

ทำได้ตั้งแต่ 11 – 70 ปี

ตารางแสดงความคุมครอง

 
 

ขอยกเวนความคุมครอง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ สมารทเฮลท มีทั้งหมด 26 ขอ เชน
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายท่ีเกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมท้ังโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติท่ีเกิดจาก
1. โรคเร้ือรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บท่ียังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะท่ีเป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหา
    ด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพ่ือเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัด อันมีลักษณะ
    เลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
3. การต้ังครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการต้ังครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมัน 
    หรือการคุมกำเนิด
4. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพ่ือการชะลอความเส่ือมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมด หรือหมดระดู การเส่ือม
    สมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ เป็นต้น

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ 
และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในตารางความคุ้มครอง

2. คารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงขณะเปนผูปวยนอก 

   ตอการบาดเจ็บแตละครั้ง

3. คารักษาพยาบาลผูปวยนอกสำหรับ คาลางไต คาเคมีบำบัด และคารังสีบำบัด

   ตอรอบปกรมธรรม

ผลประโยชน ขอ 1 ถึง 2 รวมสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ไมเกิน

ผลประโยชน ขอ 1 ถึง 2 รวมสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุรายแรงครั้งใดครั้งหนึ่ง ไมเกิน

ผลประโยชนรวมสูงสุดสำหรับขอ 1, ขอ 2 และขอ 3 ตอรอบปกรมธรรม ไมเกิน

4. ผลประโยชนเงินชวยเหลือกรณีเสียชีวิต

ความคุมครอง
ผลประโยชน (บาท)

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5

2,000

1,500

1,200

1,000

4,000

2,000

2,400

2,000

6,000

2,500

3,600

3,000

8,000

3,000

4,800

4,000

10,000

3,500

6,000

5,000

10,000

60,000

15,000

90,000

20,000

120,000

25,000

150,000

30,000

180,000

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

1,500,000

3,000,000

3,000,000

2,000,000

4,000,000

4,000,000

2,500,000

5,000,000

5,000,000

1.1 คาหอง คาอาหาร คาบริการพยาบาลประจำวันตอวัน (สูงสุดไมเกิน 150 วัน 

       ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) สำหรับการรักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู) 

      ผลประโยชนดังกลาวจะจายใหเปนจำนวนสองเทา (สูงสุดไมเกิน 30 วัน เมื่อรวม

      กับผลประโยชนคาหอง คาอาหาร คาบริการพยาบาลประจำวันตอวันแลวไมเกิน 150 วัน)

1.2 คายากลับบานไมเกิน 7 วันนับแตวันที่ออกจากโรงพยาบาลตอการเขารับการรักษา

      ในโรงพยาบาลแตละครั้ง

1.3 คาแพทยตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันตอวัน (สูงสุดไมเกิน 150 วัน 

      ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

1.4 คารักษาพยาบาลผูปวยนอกตอคร้ังท่ีเกิดจากการรักษาพยาบาลตอเน่ืองในชวง 30 วันหลังจาก

      การเขาพักรักษาตัวคร้ังใดคร้ังหน่ึง (สูงสุดไมเกิน 2 คร้ังตอการเขาพักรักษาตัวคร้ังใดคร้ังหน่ึง)

1.5 คารถพยาบาลฉุกเฉินตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

1.6 คาตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางหองปฏิบัติการผูปวยนอก 

      ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

1.7 คารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาลตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

1.8 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัดตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

จายตามจริง

1. คารักษาพยาบาลกรณีเปนผูปวยในจากการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล

   ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง   

ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting period)
(ก) ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือตามการต่ออายุคร้ังสุดท้าย แล้วแต่กรณีใด
     จะเกิดข้ึนหลังสุด 
(ข) ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใด
     จะเกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้
     1. เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด      2. ริดสีดวงทวาร 3. ไส้เลื่อนทุกชนิด 4. ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
     5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์      6. นิ่วทุกชนิด 7. เส้นเลือดขอดที่ขา 8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่


