
ขอยกเวนความคุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติมมีท้ังหมด 21 ขอ ดังน้ี
การประกันภัยน้ีไมคุมครองคาใชจายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายท่ีเกิดจากการบาดเจ็บหรือการปวย (รวมท้ังภาวะแทรกซอน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติท่ีเกิดจาก
1. ภาวะท่ีเปนผลจากความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนแตกำเนิด หรือระบบการสรางอวัยวะของรางกายไมสมบูรณแตกำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของรางกาย เวนแต 
    สัญญาเพ่ิมเติมน้ีมีผลคุมครองมาไมนอยกวาหน่ึงป (1 ป) และปรากฏอาการหลังผูเอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ป 
2. ภาวะที่เปนผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแตกำเนิด หรือระบบการสรางอวัยวะของรางกายไมสมบูรณแตกำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของรางกาย 
    เวนแต สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลคุมครองมาไมนอยกวาหนึ่งป (1 ป) และปรากฏอาการหลังผูเอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ป 
3. การตั้งครรภ แทงบุตร ทำแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ  การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด 
    ยกเวน มะเร็งครรภไขปลาอุก (Choriocarcinoma)
4. โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยโรคเอดส ใหรวมถึง ภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดสและ
    ใหหมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส หรือการติดโรค หรือการปวยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเปนเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) 
    การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส ใหรวมถึง แตไมจำกัดเฉพาะเช้ือท่ีทำใหเกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีทำใหเกิดโรคลำไสอักเสบหรือเร้ือรัง 
    (Organism Causes Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส และ/หรือเช้ือราท่ีแพรกระจายอยูท่ัวไป (Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เน้ืองอกรายแรง (Malignant Neoplasm) 
    ใหรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma มะเร็งตอมน้ำเหลืองท่ีระบบประสาทสวนกลาง (Central Nervous System Lymphoma)และ/หรือโรครายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเปนท่ีรูจัก
    ในปจจุบันนี้วาเปนอาการของภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรือซึ่งเปนสาเหตุที่ทำใหคนที่เปน เสียชีวิตอยางกะทันหัน ปวย หรือ ทุพพลภาพ 
    โรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS) ใหรวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ที่ทำใหเกิดโรคสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia)
5. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือการใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย 
    การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
6. การตรวจสุขภาพ การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล  หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพ่ือการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธีใหพักอยูเฉยๆ หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
    เพื่อใหมีผูชวยดูแลทั่วไป การตรวจหรือการรักษาที่ไมเกี่ยวของกับโรคที่เปนสาเหตุของการรับตัวไวในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการปวย  การรักษาหรือตรวจวิเคราะห
    เพื่อหาสาเหตุ  ซึ่งไมใชความจำเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย 
7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค คาใชจายสำหรับอุปกรณเพื่อชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
8. การตรวจรักษา หรือผาตัด เก่ียวกับฟน หรือเหงือก การทำฟนปลอม การครอบฟน การรักษารากฟน อุดฟน การจัดฟน ขูดหินปูน ถอนฟน การใสรากฟนเทียม ยกเวนในกรณีจำเปนอันเน่ือง
    จากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ซึ่งไมรวมคาฟนปลอม การครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใสรากเทียม
9. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคท่ีเก่ียวเน่ืองกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิส้ัน ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติ
      ของการกิน หรือความวิตกกังวล
11. การตรวจรักษาที่ยังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
12. การปลูกฝหรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาภายหลังการถูกสัตวทำราย และวัคซีนปองกันบาดทะยัก ภายหลังไดรับการบาดเจ็บ
13. การตรวจรักษาที่ไมใชการแพทยแผนปจจุบัน รวมถึงการแพทยทางเลือก
14. คาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผูเอาประกันภัย ซึ่งเปนแพทยสั่งใหแกตัวเอง รวมทั้งคาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซึ่งเปน บิดา มารดา คูสมรส  
      หรือบุตรของผูเอาประกันภัย
15. การฆาตัวตาย  การพยายามฆาตัวตาย  การทำรายรางกายตนเอง หรือการพยายามทำรายรางกายตนเองไมวาจะเปนการกระทำโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทำไมวาจะอยูในระหวาง
      วิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูเอาประกันภัย กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง
16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอันเปนผลมาจากการกระทำของผูเอาประกันภัย  
      1)ขณะอยูภายใตฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได หรือ
      2)ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุราโดยมีระดับแอลกอฮอลในรางกายขณะตรวจเทียบเทากับระดับแอลกอฮอลในเลือด ตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป หรือ  
      3)ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุราจนไมสามารถครองสติได ในกรณีที่ไมมีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ไมสามารถตรวจวัด ระดับแอลกอฮอลได  
17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือ หลบหนีการจับกุม
18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูเอาประกันภัย แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจตสกีดวย  แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) 
      เลนหรือแขงพารามอเตอร รมบิน เครื่องรอน ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน เลนบันจี้จั๊มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
19. สงคราม การรุกราน การกระทำท่ีมุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำท่ีมุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งขอ การกบฏ 
      การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก
20. การกอการราย ที่เกิดจากการกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่อง
      กับองคกรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคท่ีคลายคลึงกัน รวมท้ังเพ่ือตองการสงผลใหรัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือสวนหน่ึงสวนใด
      ของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
21. การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัว
       ทางนิวเคลียรซึ่งดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง

ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting period)
(ก) ไมคุมครองการเจ็บปวยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต วันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการตออายุครั้งสุดทายแลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
(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

หมายเหตุ :
• การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ
• เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหยอนภาษีได ทั้งนี้หลักเกณฑเปนไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
• สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบเอ็กซตราแคร ตองซื้อแนบทายกรมธรรมที่มีผลบังคับอยู   
• คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง M
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บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

+66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025 +66 (0) 2276-1997-8

muangthai.co.th

โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส

ความคุมครองสุขภาพที่ใหคุณไดมากกวา 
Top up สวัสดิการหรือประกันสุขภาพที่มี

โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส เปนชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบเอ็กซตรา แคร (N)



โครงการ
เอ็กซตรา 
แคร พลัส 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
• อายุรับประกันภัย 18-75 ป • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1  ป  โดยชำระเบี้ยประกันภัยไดถึงอายุ 80 ป* • ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป โดยคุมครองถึงอายุ 81 ป* 
• การตรวจสุขภาพ เปนไปตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด
*ทั้งนี้ตองไมเกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรมประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบทายอยู

ตัวอยาง กรณี มีความคุมครอง โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส แผน 1

เบิกคาใชจายจากสวัสดิการบริษัทที่มี

คาหอง 1,200 บาท x 2 วัน = 2,400 บาท
คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 25,000 บาท

เบิกคาใชจายจากโครงการเอ็กซตราแคร พลัส แผน 1

คาหอง 2,000 บาท x 2 วัน = 4,000 บาท
คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 64,000 บาท

คาหอง 1,200 บาท x 2 วัน = 2,400 บาท
คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 25,000 บาท

ตัวอยาง กรณี ไมมีความคุมครอง โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส

เบิกคาใชจายจากสวัสดิการบริษัทที่มี

คาหอง คาผาตัด และคารักษาพยาบาลอื่นๆ 68,000 บาท

คาใชจายที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง

รับผิดชอบเอง

(คาใชจายทั้งหมด 95,400 บาท - สวนที่เบิกกับสวัสดิการ 27,400 บาท ) 

เบิกคาใชจายจากบริษัทรักษาประกันชีวิต
(กรมธรรมอื่น)

คาหอง 2,000 บาท x 3 วัน = 6,000 บาท
คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 40,000 บาท

เบิกคาใชจายจากโครงการเอ็กซตราแคร พลัส แผน 3

คาหอง 4,000 บาท x 3 วัน = 12,000  บาท
คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 170,000 บาท

ตัวอยาง กรณี มีความคุมครอง โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส แผน 3

คาหอง 2,000 บาท x 3 วัน = 6,000 บาท
คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 40,000 บาท

เบิกคาใชจายจากบริษัทรักษาประกันชีวิต
(กรมธรรมอื่น)

รับผิดชอบเอง

ตัวอยาง กรณี ไมมีความคุมครอง โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส

คาหอง คาผาตัด และคารักษาพยาบาลอื่นๆ 182,000 บาท

คาใชจายที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง

(คาใชจายทั้งหมด 228,000 บาท - สวนที่เบิกกับบริษัทอื่น 46,000 บาท) 

ตัวอยางที่ 2 คุณบี อายุ 35 ป สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ มีธุรกิจสวนตัว 
มีประกันสุขภาพของบริษัทรักษาประกันชีวิต คาหอง 2,000 บาท ตอวัน คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 40,000 บาท ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
มีอาการผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ ตองทำการผาตัด และนอนโรงพยาบาล 3 คืน คาหอง 6,000 บาท x 3 วัน = 18,000 บาท คาผาตัด 
และรักษาพยาบาลอื่นๆ  210,000 บาท รวมทั้งสิ้น 228,000 บาท

ความรับผิดสวนแรก (Deductible) คืออะไร?
คาใชจายที่ผูเอาประกันภัยตองใชสิทธิเบิกกับสวัสดิการอื่น และ/หรือกรมธรรมอื่น* ตามที่กำหนดรวมกันกับบริษัทประกัน 

โดยความเสียหายสวนที่เกินจากนี้ โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส จะใหความคุมครอง

* สำหรับกรณีที่ลูกคามีสวัสดิการอื่นและ/หรือกรมธรรมอื่นไมวาจะทำไวกับบริษัทฯ ใด ตามสิทธที่ผูเอาประกันภัยมีอยูแลว หากไมมีผูเอาประกันภัยจะตองเปนผูรับผิดชอบเอง

ใชสิทธิเบิกกับสวัสดิการอื่น 
และ/หรือกรมธรรมอื่น* คุมครองโดย โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส

ความรับผิดสวนแรก
ตามที่กำหนด

ตามวงเงินความคุมครองตอการรักษา
ครั้งใดครั้งหนึ่ง

การเจ็บปวย เปนสิ่งที่ทุกคนไมอยากใหเกิดขึ้นทั้งกับตนเอง และคนที่คุณรัก 
ทุกวันนี้คาใชจายในการรักษาพยาบาลก็เพิ่มขึ้น คุณจะทำอยางไรเมื่อสวัสดิการที่มีไมเพียงพอ?

โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส ตัวชวยเติมเต็มคารักษาพยาบาล
ที่ใหคุณไดรับความคุมครองคารักษาพยาบาลแบบเหมาจาย 

โดยมีความรับผิดสวนแรกที่ชวยใหเบี้ยประกันภัยถูกกวาความคุมครองสุขภาพทั่วไป

(1) สำหรับแผน 3 โดยมีความรับผิดสวนแรก 20,000 บาท ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง, (2) สำหรับแผน 1 ผูเอาประกันภัย อายุ 11-20 ป

หมายเหตุ 

  * การเขาพักรักษาตัวคร้ังใดคร้ังหน่ึง หมายถึง การตองอยูในโรงพยาบาล เพ่ือการรักษาในฐานะผูปวยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง และใหรวมถึงการตองอยูในโรงพยาบาลสองคร้ัง หรือมากกวา 

       ดวยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซอนจากโรคเดียวกัน โดยท่ีระยะเวลาการตองอยูในโรงพยาบาล แตละคร้ังหางกันไมเกินกวา 90 วัน นับแตวันท่ีออกจากโรงพยาบาลคร้ังสุดทาย 

       ก็ใหถือวาเปนการเขาพักรักษาตัวคร้ังเดียวกันดวย

** จำนวนท่ีจายจริง หมายถึง คาใชจายหลังจากหักการชดใชท่ีไดรับมาแลว จากสวัสดิการของรัฐ, สวัสดิการอ่ืน และ/หรือกรมธรรมอ่ืนไมวาจะทำไวกับบริษัทฯใด

บริษัทฯ จะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทย
และมาตรฐานทางการแพทย ใหตามตารางความคุมครอง

ตารางความคุมครองโดยยอ

2. คาใชจายในการรักษาพยาบาลที่ไมใชคาหอง คาอาหาร และ
คาบริการในโรงพยาบาล ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง* 
และไมเกินจำนวนที่จายจริง**

ความรับผิดสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง

ทั้งนี้ผลประโยชนในขอ 2 บริษัทฯ จะจายสูงสุดไมเกิน
ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง *

ตัวอยาง เบี้ยประกันภัยตอป สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ป
             สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ

ตัวอยาง เบี้ยประกันภัยตอป สำหรับเพศชาย อายุ 35 ป
             สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ

2,000 4,000 4,000

ความคุมครอง
แผนความคุมครอง

1. คาหอง คาอาหาร และคาบริการในโรงพยาบาลประจำวันตอวัน 
สูงสุดไมเกิน 120 วัน ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง*
และไมเกินจํานวนที่จายจริง**

แผน 1 (บาท) แผน 2 (บาท) แผน 3 (บาท)

4,672 6,783 9,111

4,061 5,672 7,818

200,000 200,000 500,000

20,000 20,000 20,000

ตัวอยางที่ 1 คุณเอ อายุ 28 ป สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ พนักงานบริษัทเอกชน บริษัท เอ จำกัด
มีสวัสดิการพนักงานของ บริษัท เอ จำกัด คาหอง 1,200 บาท ตอวัน คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 25,000 บาท ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ตองผาตัดไสติ่ง และนอนโรงพยาบาล 2 คืน คาหอง 3,200 บาท x 2 วัน = 6,400 บาท คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ  89,000 บาท รวมทั้งสิ้น 95,400 บาท

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช
สิทธิหักลดหยอนภาษีได

ชวยจายคารักษาพยาบาล
สวนเกินสิทธิ์

วงเงินความคุมครองสูงสุด
  500,000 บาท (1)

ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 

เบี้ยประกันภัยไมแพงเริ่มตน 
285 บาทตอเดือน(2)

คาหองสูงสุด
ถึง 4,000 บาท (1)

คุมครองคารักษาพยาบาล
ผูปวยในแบบเหมาจาย


