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สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เอ็กซตรา แคร

คารักษาเพ่ิม เกินสวัสดิการก็ยังเอาอยู

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

+66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025 +66 (0) 2276-1997-8
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เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได ฉบับที่ 315
คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

จายคารักษาสวนเกิน

 เพิ่มเติมวงเงินสวนที่ขาด

จายคารักษาพยาบาล

สูงสุดถึง 400,000 บาท(1)

จายใหอีก สำหรับ คาหอง คาอาหาร คาบริการ
พยาบาลประจำวัน สูงถึง 6,000 บาท(2) ตอวัน

กลุมอาชีพ 1 และ 2 ทำไดตั้งแตอายุ 30 วัน - 70 ป, 
กลุมอาชีพ 3 ทำไดตั้งแตอายุ 11 ป – 70 ป
และใหความคุมครองถึงอายุ 81 ป(3)

จายสวนเกินให
ในสวนที่เกินจากวงเงินของสวัสดิการที่มีอยู

หมายเหตุ:

• สัญญาเพิ่มเติมตองซื้อแนบทายกรมธรรมประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ

• การพิจารณารับประกันเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ

(1) สำหรับแผน 3,4 และ 5

(2)  สำหรับแผน 5

(3)  ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ป โดยที่ผูเอาประกันภัยสามารถตออายุไดถึงอายุ 80 ป

   ทั้งนี้ตองไมเกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรมประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบทายอยู

ขอยกเวนความคุมครอง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เอ็กซตรา แคร มีทั้งหมด 26 ขอ เชน
  ไมคุมครองคาใชจายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย (รวมทั้งโรคแทรกซอน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
  1. โรคเรื้อรัง การเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแตกำเนิด (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
  2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพ่ือเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผาตัด อันมีลักษณะเลือกได เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ
         ท่ีไดรับความคุมครอง
  3. การตั้งครรภ แทงบุตร ทำแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
  4. โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
  5. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ  เพ่ือการชะลอความเส่ือมของวัย หรือการใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเส่ือมสมรรถสภาพทางเพศในหญิงหรือชาย หรือการรักษาความผิดปกติทางเพศ
          และการแปลงเพศ เปนตน
  ระยะเวลาท่ีไมคุมครอง (Waiting period)
  (ก) ไมคุมครองการเจ็บปวยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต วันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการตออายุครั้งสุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
  (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

ตารางแสดงความคุมครอง

ตารางความคุมครอง
แผน 3แผน 2แผน 1 แผน 4

20,000 30,000 40,000 40,000 40,000

แผน 5

* จำนวนที่จายจริง หมายถึง คาใชจายหลังจากหักการชดใชที่ไดรับมาแลว จากสวัสดิการของรัฐ, สวัสดิการอื่น และ/หรือกรมธรรมอื่นไมวาจะทำไวกับบริษัทใด

2. คาใชจายในการรักษาพยาบาลที่ไมใชคาหอง คาอาหาร และ คาบริการพยาบาลประจำวัน

2.1 ความรับผิดสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ผลประโยชนในขอ 2 บริษัทฯ จะจายสูงสุดไมเกิน

และไมเกินรอยละของจำนวนที่จายจริง* ของคาใชจายขอ 2

2.2 รอยละของจำนวนเงินที่เหลือหลังจากหักความรับผิดสวนแรกในขอ 2.1 ที่บริษัทฯ จะจาย ตอการเขาพัก

รักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (ผูเอาประกันภัยมีคาใชจายรวมรอยละ 20) 

1. คาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาลประจำวันตอวัน สูงสุดไมเกิน 120 วัน ตอการเขาพักรักษาตัว
   ครั้งใดครั้งหนึ่ง  และไมเกินจำนวนที่จายจริง* ของคาใชจายขอ 1 

หากเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในของโรงพยาบาล บริษัทฯ จะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายที่จำเปนและสมควร
ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย แตไมเกินจำนวนที่จายจริง* และไมเกินผลประโยชนที่ระบุไวในหนาตารางผลประโยชน

6,0004,0002,0001,5001,000

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80

200,000 300,000 400,000 400,000 400,000

แผนความคุมครอง

สัญญาเพิ่มเติม
การประกันภัยสุขภาพแบบ

เอ็กซตรา แคร


