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ความคุมครองสุขภาพท่ีเหมาจาย
คลายกังวลเร่ืองคารักษา
แฮปปทุกเวลา...แมไมมีสวัสดิการ
โครงการเหมาจาย เอ็กซตรา

โครงการเหมาจาย เอ็กซตรา เปนช่ือทางการตลาดของสัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยสุขภาพแบบเอ็กซตรา แคร (N)

ขอยกเวนความคุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติมมีท้ังหมด 21 ขอ ดังน้ี
การประกันภัยน้ีไมคุมครองคาใชจายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายท่ีเกิดจากการบาดเจ็บหรือการปวย (รวมท้ังภาวะแทรกซอน) อาการ หรือภาวะ
ความผิดปกติท่ีเกิดจาก
1. ภาวะท่ีเปนผลจากความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนแตกําเนิด หรือระบบการสรางอวัยวะของรางกายไมสมบูรณแตกําเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติใน
    การพัฒนาการของรางกาย เวนแต สัญญาเพ่ิมเติมน้ีมีผลคุมครองมาไมนอยกวาหน่ึงป (1 ป) และปรากฏอาการหลังผูเอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ป 
2. ภาวะท่ีเปนผลจากความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนแตกําเนิด หรือระบบการสรางอวัยวะของรางกายไมสมบูรณแตกําเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติใน
    การพัฒนาการของรางกาย เวนแต สัญญาเพ่ิมเติมน้ีมีผลคุมครองมาไมนอยกวาหน่ึงป (1 ป) และปรากฏอาการหลังผูเอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ป 
3. การต้ังครรภ แทงบุตร ทําแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการต้ังครรภ  การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทําหมันหรือ
   การคุมกําเนิด ยกเวน มะเร็งครรภไขปลาอุก (Choriocarcinoma)
4. โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยโรคเอดส ใหรวมถึง ภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกิดจากการติด 
    เช้ือไวรัสเอดสและใหหมายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส หรือการติดโรค หรือการปวยใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเปนเลือดบวกของไวรัส 
    HIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส ใหรวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะเช้ือท่ีทําใหเกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ 
    (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีทําใหเกิดโรคลําไสอักเสบหรือเร้ือรัง (Organism Causes Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส และ/หรือเช้ือราท่ีแพรกระจาย
    อยูท่ัวไป (Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เน้ืองอกรายแรง (Malignant Neoplasm) ใหรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma 
    มะเร็งตอมน้ําเหลืองท่ีระบบประสาทสวนกลาง (Central Nervous System Lymphoma)และ/หรือโรครายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเปนท่ีรูจักในปจจุบันน้ีวาเปนอาการ
    ของภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรือซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหคนท่ีเปน เสียชีวิตอยางกะทันหัน ปวย หรือ ทุพพลภาพ   
    โรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS) ใหรวมถึงเช้ือไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ท่ีทําใหเกิดโรคสมองเส่ือม (Encephalopathy Dementia)
5. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพ่ือชะลอการเส่ือมของวัย หรือการใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเส่ือมสมรรถภาพทาง
    เพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
6. การตรวจสุขภาพ การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล  หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพ่ือการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธีใหพักอยูเฉยๆ หรือการพัก
    รักษาตัวในโรงพยาบาล เพ่ือใหมีผูชวยดูแลท่ัวไป การตรวจหรือการรักษาท่ีไมเก่ียวของกับโรคท่ีเปนสาเหตุของการรับตัวไวในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บ
    หรือการปวย  การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุ  ซ่ึงไมใชความจําเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย 
7. การตรวจรักษาความผิดปกติเก่ียวกับสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรับอุปกรณเพ่ือชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
8. การตรวจรักษา หรือผาตัด เก่ียวกับฟน หรือเหงือก การทําฟนปลอม การครอบฟน การรักษารากฟน อุดฟน การจัดฟน ขูดหินปูน ถอนฟน การใสรากฟนเทียม ยกเวนใน
    กรณีจําเปนอันเน่ืองจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ซ่ึงไมรวมคาฟนปลอม การครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใสรากเทียม
9. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหร่ี สุรา หรือสารออกฤทธ์ิตอจิตประสาท
10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคท่ีเก่ียวเน่ืองกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิส้ัน ออธิสซึม 
      เครียด ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล
11. การตรวจรักษาท่ียังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
12. การปลูกฝหรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาภายหลังการถูกสัตวทําราย และวัคซีนปองกันบาดทะยัก ภายหลังไดรับการบาดเจ็บ
13. การตรวจรักษาท่ีไมใชการแพทยแผนปจจุบัน รวมถึงการแพทยทางเลือก
14. คาใชจายท่ีเกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลท่ีผูเอาประกันภัย ซ่ึงเปนแพทยส่ังใหแกตัวเอง รวมท้ังคาใชจายท่ีเกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซ่ึงเปน บิดา  
       มารดา คูสมรส  หรือบุตรของผูเอาประกันภัย
15. การฆาตัวตาย  การพยายามฆาตัวตาย  การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกายตนเองไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทํา      
      ไมวาจะอยูในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ท้ังน้ีรวมถึงอุบัติเหตุจากการท่ีผูเอาประกันภัย กิน ด่ืม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาท่ีแพทยส่ัง
16. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนอันเปนผลมาจากการกระทําของผูเอาประกันภัย
						1) ขณะอยูภายใตฤทธ์ิสารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได หรือ
						2) ขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุราโดยมีระดับแอลกอฮอลในรางกายขณะตรวจเทียบเทากับระดับแอลกอฮอลในเลือด ต้ังแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตข้ึนไป หรือ 
						3) ขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุราจนไมสามารถครองสติได ในกรณีท่ีไมมีการตรวจวัดหรือในกรณีท่ีไมสามารถตรวจวัด ระดับแอลกอฮอลได  
17. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือ หลบหนีการจับกุม
18. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูเอาประกันภัย แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจตสกีดวย  แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพ่ือรักษาชีวิต) 
      เลนหรือแขงพารามอเตอร รมบิน เคร่ืองรอน ขณะกําลังข้ึนหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน เลนบันจ้ีจ๊ัมพ ดําน้ําท่ีตองใชถังอากาศและเคร่ืองชวยหายใจใตน้ํา
19. สงคราม การรุกราน การกระทําท่ีมุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําท่ีมุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง 
      การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซ่ึงจะเปนเหตุใหมีการประกาศ
      หรือคงไวซ่ึงกฎอัยการศึก
20. การกอการราย ท่ีเกิดจากการกระทําซ่ึงใชกําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน 
      หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกับองคกรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระทําเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคท่ีคลายคลึงกัน รวมท้ังเพ่ือตองการสงผลใหรัฐบาลและ/
      หรือสาธารณชน หรือสวนหน่ึงสวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลัว
21. การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหมของเช้ือเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ 
      แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซ่ึงดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง

ระยะเวลาท่ีไมคุมครอง (Waiting period)
(ก) ไมคุมครองการเจ็บปวยใด  ๆท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต วันเร่ิมมีผลคุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ีหรือตามการตออายุคร้ังสุดทายแลวแตกรณีใดจะเกิดข้ึนหลังสุด
(ข) ไมคุมครองการเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 120 วัน นับต้ังแต วันเร่ิมมีผลคุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ีหรือตามการตออายุคร้ังสุดทาย
      แลวแตกรณีใดจะเกิดข้ึนหลังสุด ท่ีเกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมท้ังโรคแทรกซอน) ดังตอไปน้ี
1.เน้ืองอก ถุงน้ํา หรือมะเร็งทุกชนิด 2.ริดสีดวงทวาร 3.ไสเล่ือนทุกชนิด 4.ตอเน้ือ หรือตอกระจก
5.การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด 6.น่ิวทุกชนิด 7.เสนเลือดขอดท่ีขา 8.เย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี

หมายเหตุ :    การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ
                       เบ้ียประกันภัยสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได ท้ังน้ีหลักเกณฑเปนไปตามท่ีกรมสรรพากร กําหนด
                       สัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ เอ็กซตรา แคร ตองซ้ือแนบทายกรมธรรมท่ีมีผลบังคับอยู

คําเตือน : ผูซ้ือควรทําความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเง่ือนไขกอนตัดสินใจทําประกันทุกคร้ัง
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รวมกันสูงสุด
ไมเกิน 120 วัน

คาหอง  508,000 บาท
คาหอง 4,000 บาท x สูงสุด 120 วัน
คาหอง ICU 8,000 บาท x สูงสุด 7 วัน 

คาผาตัดและคารักษาพยาบาลอื่นๆ  500,000 บาท

เหมาจายสูงสุด
1,008,000 บาท
ตอการเขาพักรักษาตัว

คร้ังใดคร้ังหน่ึง 
เพราะชวยดูแล

เร่ืองคารักษาพยาบาล
ท้ังหมด

แบบเหมาจาย

โครงการเหมาจาย
เอ็กซตรา

ตารางความคุมครอง
บริษัทฯ จะจายผลประโยชนสําหรับคาใชจายท่ีจําเปนและสมควร ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจําเปนทางการแพทย และมาตรฐานทางการแพทย ใหตามตารางความคุมครอง

ความคุมครอง
แผนความคุมครอง

แผน 1 แผน 2 แผน 3

1. คาหอง คาอาหาร และคาบริการในโรงพยาบาลประจําวันตอวัน 
สูงสุดไมเกิน 120 วันตอการเขาพักรักษาตัวคร้ังใดคร้ังหน่ึง*

2. คาใชจายในการรักษาพยาบาลท่ี ไมใช คาหอง คาอาหาร และคาบริการ
ในโรงพยาบาลประจําวัน เหมาจาย ตอการเขาพักรักษาตัวคร้ังใดคร้ังหน่ึง* 

ตัวอยาง เบ้ียประกันภัยตอป สําหรับเพศชาย อายุ 35 ป
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ

2,000 4,000

ตัวอยาง เบ้ียประกันภัยตอป สําหรับเพศหญิง อายุ 35 ป
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ

หมายเหตุ: * การเขาพักรักษาตัวคร้ังใดคร้ังหน่ึง หมายถึง การตองอยูในโรงพยาบาล เพ่ือการรักษาในฐานะผูปวยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง และใหรวมถึงการตองอยูในโรงพยาบาลสองคร้ัง หรือมากกวาดวยสาเหตุหรือ
โรคหรือภาวะแทรกซอนจากโรคเดียวกัน โดยท่ีระยะเวลาการตองอยูในโรงพยาบาล แตละคร้ังหางกันไมเกินกวา 90 วัน นับแตวันท่ีออกจากโรงพยาบาลคร้ังสุดทาย ก็ใหถือวาเปนการเขาพักรักษาตัวคร้ังเดียวกันดวย

รับมืออยางไร

แฮปป...แมไมมีสวัสดิการ
คุมครองคารักษาพยาบาลผูปวยในแบบเหมาจาย

กับคารักษาพยาบาลท่ีสูงข้ึน

โครงการเหมาจาย เอ็กซตรา
ผูชวยคนสําคัญท่ีพรอมให คุณ รับมือไดกับทุกสถานการณ

หากเจ็บปวย
โดยไมคาดคิด

การเงิน
ก็จะไมสะดุด

เหมาจายต้ังแตบาทแรก
สูงสุด 500,000 บาท
ตอการเขาพักรักษาตัวคร้ังใดคร้ังหน่ึง(1)

เหมาครอบคลุม
ท้ังกรณีเจ็บปวยและกรณีผาตัด

เหมาจัดเต็ม รับเพ่ิมคาหองไมนับรวม

ในวงเงิน สูงสุด 4,000 บาทตอวัน(2)

คาหอง ICU เพ่ิมอีกเปน 2 เทา

เหมาถูกใจ เบ้ียประกันภัยไมแพง

เร่ิมตนหลักรอยตอเดือน(3) 

เหมาคุมคา เบ้ียประกันภัยสามารถนําไปใช

สิทธิหักลดหยอนภาษีได

(1) สําหรับแผน 3 (2) สําหรับ แผน 2 และ 3  (3) สําหรับ ผูเอาประกันภัย อายุ 11-20 ป สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ

โครงการเหมาจาย เอ็กซตรา ควรจะเร่ิมทําเม่ือไหร ?

ตัวอยางความคุมครอง

ตอบ : ควรเร่ิมวางแผนต้ังแตตอนท่ีสุขภาพของเรายังคงแข็งแรงดีอยูเพราะหากถึงวันท่ีปวยข้ึนมาแลวอาจจะสายเกินไป 

คุณพี อายุ 35 ป  สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ เปน Freelance

เลือกความคุมครอง โครงการเหมาจาย เอ็กซตรา แผน 1 บริษัทใหคุมครองสูงสุด

สวนท่ี

2

คาหอง  254,000 บาท
คาหอง 2,000 บาท x สูงสุด 120 วัน
คาหอง ICU 4,000 บาท x สูงสุด 7 วัน 

รวมกันสูงสุด
ไมเกิน 120 วัน

คาผาตัดและคารักษาพยาบาลอื่นๆ  200,000 บาท

เหมาจายสูงสุด
454,000 บาท
ตอการเขาพักรักษาตัว

คร้ังใดคร้ังหน่ึง 

สวนท่ี

1

สวนท่ี

1

สวนท่ี

2

คุณพล อายุ  61 ป สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ เปน พนักงานเกษียณ
เลือกความคุมครอง โครงการเหมาจาย เอก็ซตรา แผน 3 บริษัทใหคุมครองสูงสุด

หมายเหตุ : โครงการเหมาจาย เอ็กซตรา สามารถเบิกไดไมเกินจํานวนท่ีจายจริงตามใบเสร็จรับเงิน และตามเง่ือนไขท่ีกรมธรรมกําหนด

*ท้ังน้ีตองไมเกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรมประกันชีวิตท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีแนบทายอยู

เง่ือนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย

11-75 ป 1 ป โดยชําระเบ้ียประกันภัยไดถึงอายุ 80 ป* 1 ป โดยคุมครองไดถึงอายุ 81 ป* เปนไปตามเกณฑท่ีบริษัทฯ กําหนด

ระยะเวลาชําระเบ้ียประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย การตรวจสุขภาพ


