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คุมครอง 35 โรคราย
เม่ือตรวจพบระยะรุนแรง รับเงินกอน สูงสุด 4 เทา
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ทำไดตั้งแต อายุ 7 ป ถึง 65 ป 
(ตออายุไดจนถึงอายุ 79 ป)(4)

รับทันที 100%(1)  

เม่ือตรวจพบวาเจ็บปวยดวยโรครายแรงระยะรุนแรง
กลุมใดกลุมหน่ึง คุมครองสูงสุดรวม 400%(1)

และหยุดจายเบี้ยประกันภัย
ของสัญญาเพ่ิมเติมน้ีเม่ือรับผลประโยชนคร้ังท่ี 1 
แตยังไดรับความคุมครองสำหรับกลุมโรครายแรง
ท่ีเหลืออีก 10 ป โดยรับผลประโยชนกลุมละคร้ัง(2)

ตัวอยางผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมโรครายแรง มัลติเพิล ซีไอ
ผูเอาประกันภัยเพศชาย สุขภาพสมบูรณแข็งแรง อายุ 35 ป ซ้ือสัญญาเพ่ิมเติมโรครายแรง มัลติเพิล ซีไอ 
แนบทายกรมธรรมประกันภัย แบบผลประโยชน 1,000,000 บาท ชำระเบ้ียประกันภัย
รายป 2,650 บาท ผลประโยชนที่จะไดรับเปนดังนี้

91 วันตอมานับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ
ตรวจพบวาเปน มะเร็งปอด 

ซึ่งจัดอยูในกลุมโรคมะเร็ง ไดรับ

และไมตองชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้

หลังจากนั้นอีก 3 ป เขารับการผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
ซึ่งจัดอยูในกลุมโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ

รวมผลประโยชน
ที่ไดรับ

= 1,000,000 บาท

= 2,000,000 บาท

ผูเอาประกันภัย

รับมา

= 1,000,000 บาทไดรับอีก

ตารางแสดงกลุมของโรครายแรงที่คุมครอง
กลุมของโรครายแรงที่คุมครองกรณีเจ็บปวยดวยโรครายระยะรุนแรง

กลุมที่ 1 กลุมโรคเกี่ยวกับ
หลอดเลือด และหัวใจ

กลุมที่ 2 กลุมโรคมะเร็ง

กลุมที่ 3 กลุมการเปลี่ยน
อวัยวะสำคัญ และโรคที่มีภาวะ
รุนแรงขั้นสุดทายของตับ
ปอด และไต

กลุมที่ 4 กลุมโรครายแรงอื่นๆ

- โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer) - เน้ืองอกในสมองชนิดท่ีไมใชมะเร็ง (Benign brain tumor)

- การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถายไขกระดูก 
  (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation)
- โรคถุงน้ำในไต (Medullary Cystic Disease)
- โรคหลอดลมปอดอุดก้ันเร้ือรังข้ันรุนแรง/โรคปอดระยะสุดทาย 
  (Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease / End-stage Lung disease)

- ตับวาย 
  (Chronic Liver Disease / End-stage Liver disease / Liver failure ) 
- โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
- ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure)

- โรคของเซลลประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว 
  (Motor Neuron Disease)
- โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส (Multiple Sclerosis)
- โรคกลามเนื่อเสื่อม (Muscular Dystrophy)
- อัมพาตของกลามเนื้อแขนหรือขา (Paralysis)
- โรคพารกินสัน (Parkinson's Disease)
- โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
- การบาดเจ็บท่ีศีรษะอยางรุนแรง (Major Head Trauma)
- โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม 
  (Progressive Scleroderma or Diffuse systemic sclerosis/scleroderma) 
- ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส 
  (Lupus Nephritis from Systemic Lupus Erythematosus)

- ภาวะอะแพลลิก 
  (Apallic Syndrome หรือ Vegetative State)
- โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร (Alzheimer’s disease)
- โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไมสรางเม็ดโลหิต  
  (Aplastic Anemia)
- โรคเยื่อหุมสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
  (Bacterial meningitis)
- ตาบอด (Blindness)
- ภาวะโคมา (Coma)
- การสูญเสียการไดยิน (Loss of Hearing)
- สมองอักเสบ (Encephalitis)
- การสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of speech)
- แผลไหมฉกรรจ (Major Burns)

หมายเหตุ  • สัญญาเพิ่มเติมตองซื้อแนบทายกรมธรรมประกันภัย • การพิจารณารับประกันเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ 
  • อัตราเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงตามชวงอายุของผูเอาประกันภัย
(1) เปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ของสัญญาเพิ่มเติม
(2) ตามรายละเอียดขอกำหนดการจายผลประโยชน และสัญญาเพิ่มเติมนี้ตองยังไมสิ้นสุดผลบังคับไปกอนตามเงื่อนไขการสิ้นผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติม
(3) สำหรับผูเอาประกันภัยเพศชายและเพศหญิง อายุ 18-34 ป สุขภาพสมบูรณแข็งแรงจำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท
(4) ระยะเวลาเอาประกันภัย1ป ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย1ป โดยสามารถตออายุไดถึงอายุ 79 ป ทั้งนี้ตองไมเกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรมประกันชีวิต
ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบทายอยู

ครอบคลุมโรครายแรง
ถึง 4 กลุม 35 โรค

จายเบี้ยสบายๆ 
เร่ิมตนเพียงปละ 150 บาท(3)

สัญญาเพิ่มเติมโรครายแรง

มัลติเพิล
ซีไอรับมือหลายโรครายอยางสบายใจ

ในราคาสบายกระเปา

เบ้ียประกันภัยของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได ฉบับท่ี 315  
คำเตือน : ผูซ้ือควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเง่ือนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกคร้ัง

ขอยกเวนความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติมโรครายแรง มัลติเพิล ซีไอ มีทั้งหมด 6 ขอ เชน
กรณีเจ็บปวยดวยโรครายแรง เวนแตการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ซ่ึงเกิดข้ึนโดยทางตรงหรือทางออม ท้ังหมดหรือแตบางสวน อันเน่ืองมาจากสาเหตุดังตอไปน้ี
1. การฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง หรือพยายามกระทำเชนวาน้ัน 
2. ผูเอาประกันภัยปฏิเสธไมยอมรับการรักษา แนะนำ หรือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย เปนตน

- การผาตัดเสนเลือดแดงใหญ เอออรตา 
  (Surgery to Aorta)
- โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ 
  (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
- การผาตัดเปลี่ยนหัวใจ (Heart Transplant)
- โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)

- การผาตัดเสนเลือดเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ 
  (Coronary Artery By-pass Surgery)
- โรคกลามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
- กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด 
  (Acute Heart Attack)
- การผาตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปดหัวใจ
  (Open Heart Surgery for the Heart Valve)


