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สัญญาเพิ่มเติม โรครายแรง แฮปป ลีฟวิ่ง

เตรียมพรอมรับมือโรคราย
ดวยความคุมครองเต็มรอย

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

muangthai.co.th



เบ้ียประกันภัยของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได ฉบับท่ี 315 
คำเตือน : ผูซ้ือควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเง่ือนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกคร้ัง

สัญญาเพิ่มเติม
โรครายแรง
แฮปป ลีฟวิ่ง

ทำไดตั้งแต อายุ 18 เดือน ถึง 64 ป 
(ตออายุไดจนถึงอายุ 69 ป)(3)

คุมครอง 
ครอบคลุมถึง 30 โรครายแรง

คุมครองการเสียชีวิต

สูงสุด 100%(1)

รับผลประโยชนเปนเงินกอน จายเบี้ยสบายๆ 
เริ่มตนเพียงวันละไมถึงบาท(2)
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หมายเหตุ
- บริษัทฯ จะจายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรณี ขอ 1 หรือ ขอ 2 กรณีใดกรณีหน่ึงเพียงกรณีเดียวและใหถือวาสัญญาเพ่ิมเติมส้ินสุดผลบังคับ  
- สัญญาเพ่ิมเติมโรครายแรง แฮปป ลีฟว่ิง ตองซ้ือแนบทายกรมธรรมประกันภัย
- การพิจารณารับประกันเปนไปตามหลักเกณฑท่ีบริษัทฯ กำหนด
- อัตราเบ้ียประกันภัย จะเปล่ียนแปลงตามชวงอายุของผูเอาประกันภัย
(1) เปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ของสัญญาเพ่ิมเติม
(2) สำหรับผูเอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 18-34 ป จำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท
(3) ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป  ระยะเวลาชำระเบ้ียประกันภัย 1 ป โดยสามารถตออายุไดถึงอายุ 69 ป ท้ังน้ี ตองไมเกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรมประกันชีวิตท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ี
แนบทายอยู

ตารางแสดงแผนความคุมครอง

ความคุมครอง

1. เสียชีวิต หรือ

2. ไดรับการวินิจฉัยวาเจ็บปวยดวยโรครายแรงระยะรุนแรง ดังตอไปนี้

ผลประโยชน (1)

100%

100%

- โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร (Alzheimer’s disease)

- โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไมสรางเม็ดโลหิต (Aplastic Anemia)

- โรคเย่ือหุมสมองและไขสันหลังอักเสบจากเช้ือแบคทีเรีย  
  (Bacterial meningitis)

- ตาบอด (Blindness)

- โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)

- ตับวาย (Chronic Liver Disease / End-stage Liver disease / Liver failure)

- โรคหลอดลมปอดอุดก้ันเร้ือรังข้ันรุนแรง / โรคปอดระยะสุดทาย 
  (Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease / End-stage Lung disease)

- ภาวะโคมา (Coma)

- การผาตัดเสนเลือดเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ 
  (Coronary Artery By-pass Surgery)

- กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด 
  (Acute Heart Attack)

- การผาตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปดหัวใจ 
  (Open Heart Surgery for the Heart Valve)

- ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure)

- การสูญเสียการไดยิน (Loss of Hearing)

- การทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (Total and permanent disability - TPD)

- การสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of speech)

- แผลไหมฉกรรจ (Major burn)

- การผาตัดเปล่ียนอวัยวะหรือปลูกถายไขกระดูก 
  (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation)

- โรคของเซลลประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว 
  (Motor Neuron Disease)

- โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส 
  (Multiple Sclerosis)

- โรคกลามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)

- โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง 
  (Fulminant Viral Hepatitis)

- อัมพาตของกลามเน้ือแขนหรือขา (Paralysis)

- โรคพารกินสัน (Parkinson’s Disease)

- โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ 
  (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)

- โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน 
  (Major Stroke)

- การผาตัดเสนเลือดแดงใหญ เอออรตา 
  (Surgery to Aorta)

- ภาวะอะแพลลิก 
  (Apallic Syndrome หรือ Vegetative State)

- โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)

- สมองอักเสบ (Encephalitis)

- การเจ็บปวยระยะสุดทาย (Terminal Illness)

มาเตรียมพรอมรับมือกับโรครายแรงเหลานี้

โรคจากการดื่มแอลกอฮอล เปนโรคที่เราสามารถควบคุม
ไมใหเกิดขึ้นไดโดยการออกหางเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ 
ของมึนเมา

โรคระบบทางเดินหายใจ เชน วัณโรค ปอดอักเสบ คนไทยราว 20 ลานคน 
มีเชื้อวัณโรคในตัวพรอมกำเริบ หากสุขภาพทรุดโทรมเกิดจากการสูบบุหรี่ 
ดื่มเหลาจัด หรือติดเชื้อเอดส

โรคของตอมไรทอ เชน เบาหวาน ไทรอยด ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค

หัวใจและหลอดเลือด อีกหนึ่งโรคที่พบบอย หากพบอาการเจ็บหนาอก ใจสั่น
หัวใจเตนเร็วผิดปกติควรรีบไปพบแพทยทันที

มะเร็ง ครองแชมปหลายปเพราะมีผูเสียชีวิตจากมะเร็งเฉลี่ยชั่วโมงละ 9  คน

โรคยอดฮิตคราชีวิตคนไทย

คุณรูมั้ย ???...
ในทุกๆ 1 ชั่วโมง
จะมีคนไทยเสียชีวิตจาก

โรคมะเร็ง 9 คน

โรคหลอดเลือดสมอง 3 คน

โรคหัวใจ 2 คน

รายงานสถิติสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 http://social.nesdb.go.th”

ขอยกเวนความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติมโรครายแรง แฮปป ลีฟวิ่ง เนื่องจากขอยกเวนมี 3 กรณีหลัก ซึ่งรวมทั้งหมดมี 19 ขอ
• กรณีผูเอาประกันภัยไดรับการวินิจฉัยวาเจ็บปวยดวยโรครายแรง  มีท้ังหมด 6 ขอ เชน
ไมคุมครองการเจ็บปวยดวยโรครายแรง เวนแตการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ซ่ึงเกิดข้ึนโดยทางตรงหรือทางออม ท้ังหมดหรือแตบางสวน อันเน่ืองมาจากสาเหตุดังตอไปน้ี
    2.1 การฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง หรือพยายามกระทำเชนวาน้ัน 
    2.2 ผูเอาประกันภัยปฏิเสธไมยอมรับการรักษา แนะนำ หรือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย เปนตน


