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สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ
แบบแยกคาใชจาย (N)

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

muangthai.co.th (1) เฉพาะโรงพยาบาลคูสัญญาเทานั้น เพียงแสดงบัตรประจำตัวผูเอาประกันคูกับบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรที่ออกโดยหนวยงานราชการ (บัตรที่มีรูปติด)

บาดเจ็บหรือเจ็บปวยก็สบาย
รับมืองาย ไมตองสำรองจาย(1)



 

สบายใจ...ใหเราแบงเบาภาระคาใชจาย
จากการรักษาพยาบาล

รับคาหอง คาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล

สูงสุดถึง 5,000 บาทตอวัน(1)

โดยรับผลประโยชน สูงสุดถึง 120 วัน
ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

รับคาแพทยผาตัด และหัตถการ

สูงสุดถึง 100,000 บาท(1)

ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ครอบคลุมคารักษาพยาบาลฉุกเฉิน
สำหรับผูปวยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ

ใหความคุมครองถึงอายุ 81 ป(2)

หมายเหตุ
  - เปนการซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบทายกรมธรรมประกันภัยที่มีผลบังคับอยูเทานั้น
 - อัตราเบี้ยประกันภัย จะเปลี่ยนแปลงไปตามชวงอายุของผูเอาประกันภัย
 - การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด
(1) กรณีเลือกสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ แบบแยกคาใชจาย แผน 5,000
(2) ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ป โดยสามารถตออายุไดจนถึง
อายุ 80 ป ทั้งนี้ ตองไมเกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรมประกันชีวิตทีสัญญาเพิ่มเติมนี้แนบทายอยู

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหยอนภาษีไดทั้งนี้หลักเกณฑเปนไปตามที่กรมสรรพากร              คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ขอกำหนดทั่วไปของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบแยกคาใชจาย ที่ควรทราบกอนตัดสินใจทำประกันภัย มีดังนี้
    - บริษัทจะไมโตแยงหรือคัดคานความไมสมบูรณของสัญญาเพิ่มเติมนี้
    เมื่อสัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลคุมครองในขณะที่ผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูเปนเวลาตั้งแต 2 ป ขึ้นไป โดยนับตั้งแตวันที่เริ่มมีผลคุมครองสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือผูเอาประกันภัยไดทำสัญญาเพิ่มเติมกับบริษัทฯ ติดตอกันมาไมนอยกวา 2 ป หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติใหเพิ่มผลประโยชนตามสัญญา
    เพิ่มเติมนี้ แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
    ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติใหเพิ่มผลประโยชน บริษัทจะโตแยงหรือคัดคานความไมสมบูรณของสัญญาเพิ่มเติมเฉพาะในสวนของผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นเทานั้น
    - การตออายุสัญญาเพิ่มเติมกรณีครบรอบปกรมธรรมประกันภัย (Renewal)
    สัญญาเพิ่มเติมนี้ จะตออายุเมื่อครบรอบปกรมธรรมประกันภัย โดยไมตองแสดงหลักฐาน แตบริษัทยังคงไวซึ่งสิทธิในการปรับเบี้ยประกันภัย ตามขอ 14 ขอกำหนดเรื่อง “การปรับเบี้ยประกันภัย” ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน เวนแตกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ บริษัทจะ
    สงวนสิทธิ์ไมตออายุสัญญาเพิ่มเติม โดยบริษัทจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน 1) ในกรณีท่ีมีหลักฐานวาผูเอาประกันภัยไมแถลงขอเท็จจริงตามใบคำขอเอาประกันภัย หรือคำขอตออายุ (Reinstatement)  ใบแถลงสุขภาพ และขอแถลง
    เพิ่มเติมอื่นใดที่เกี่ยวของกับการทำสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ  ซึ่งเปนสาระสำคัญที่อาจทำใหบริษัทฯ เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมรับทำสัญญา หรือรับประกันแบบมีเงื่อนไข 2) ผูเอาประกันภัยเรียกรองผลประโยชนจากการที่ตนใหมีการรักษาการบาดเจ็บหรือ
    การปวยโดยไมมีความจำเปนทางการแพทย 3) ผูเอาประกันภัยเรียกรองผลประโยชนคาชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันทุกบริษัทเกินกวารายไดที่แทจริง  
    - การปรับเบี้ยประกันภัย
    บริษัทอาจปรับเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปกรมธรรมประกันภัย ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไวแลว อันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้ 1) อายุ และชั้นอาชีพ ของแตละบุคคล 2) คาใชจายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณการ
     จายคาสินไหมทดแทนโดยรวมของพอรตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือประสบการณการจายคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันภัยแตละราย โดยบริษัทจะแจงผูเอาประกันภัยทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรทางไปรษณียลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผูเอาประกันภัย
     ใหความยินยอม ไมนอยกวา 30 วัน
สำหรับการปรับเบี้ยประกันภัยตามประสบการณการจายคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันภัยแตละราย หากมีการยกเลิกขอความนี้ออกจากสัญญา บริษัทจะออกบันทึกสลักหลังหรือออกสัญญาประกันภัยที่ไมมีขอความดังกลาวใหกับผูเอาประกันภัยทุกราย
ขอยกเวนความคุมครองสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ แยกคาใชจาย มีทั้งหมด 21 ขอ เชน
1. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมน้ำหนักตัว การผาตัดที่สามารถทดแทนดวยการรักษาแนวทางอื่น เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง
2. การตรวจสุขภาพ การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธีใหพักอยูเฉยๆ หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อใหมีผูชวยดูแลทั่วไป การตรวจหรือการรักษาที่ไมเกี่ยวของกับโรคที่เปนสาเหตุของการรับตัว
    ไวในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการปวย การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไมใชความจำเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย
3. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค คาใชจายสำหรับอุปกรณเพื่อชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
4. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
5. การตรวจรักษาที่ไมใชการแพทยแผนปจจุบัน รวมถึงการแพทยทางเลือก เปนตน
ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting period)
(ก) ไมคุมครองการเจ็บปวยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต วันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการตออายุครั้งสุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
(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

บริษัทฯ จะใหความคุมครอง จากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจนตองเขารับการรักษาตัวเปนผูปวยในหรือตองรับการตรวจจากแพทย บริษัทฯ จะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายเฉพาะที่จำเปน
และสมควร ซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทย และมารตรฐานทางการแพทยใหตามจำนวนที่จายจริงแตไมเกินผลประโยชนที่ระบุในหนาตารางผลประโชน 

ผลประโยชนโดยยอ แบบ
1,000

แบบ
2,000

แบบ
3,000

แบบ
5,000

1. ผลประโยชนกรณีผูปวยใน

1.1 คาหอง และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
(ตอวัน สูงสุดไมเกิน 120 วัน รวมกรณี ICU โดย ICU จาย 2 เทา สูงสุดไมเกิน 15 วัน)

1.2 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัย

1.3 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต 
และคาบริการทางการพยาบาล
1.4 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ  

1.5 คายา และคาเวชภัณฑสิ้นเปลือง (เวชภัณฑ 1)สำหรับกลับบาน (สูงสุดไมเกิน 7 วัน)

1.6 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษา ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
(ตอวัน สูงสุดไมเกิน 120 วัน)
1.7 คาหองผาตัด และคาหองทำหัตถการ

1.8 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด คาเวชภัณฑ และคาอุปกรณ การผาตัดและหัตถการ

1.9 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทยทำศัลยกรรม และหัตถการ(รวมแพทยผูชวยผาตัด) 
(Doctor fee)ตามอัตราคูมือคาธรรมเนียมแพทย ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินผลประโยชนที่ระบุไวในชองผลประโยชน
1.10 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย (Doctor fee)ตามอัตราคูมือคาธรรมเนียมแพทย 
ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินผลประโยชนที่ระบุไวในชองผลประโยชน

1.11 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ สูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
ไมเกินที่กำหนดในหมวดยอย 1.7-1.11

1.12 การผาตัดใหญที่ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery) สูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวเปน
ผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่งไมเกินที่กำหนดในหมวดยอย 1.7-1.11

2. ผลประโยชนกรณีไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน

2.1 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันกอนหรือ
หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน

2.2 คารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผูปวยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุตอครั้ง

2.3 คาบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

ผลประโยชนสูงสุด

ผลประโยชนหมวดยอยที่ 1.2 – 1.5
รวมทุกรายการสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ผลประโยชนหมวดยอยที่ 1.7 – 1.8
รวมทุกรายการสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

1,000 2,000

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

3,000 5,000

1,000 1,000 1,000 1,000

3,000 3,000 3,000 5,000

1,000 2,000 3,000 5,000

3,500 6,500 8,000 10,000

4,500 7,000 7,000 9,000

40,000 60,000 80,000 100,000

15,000 20,000 25,000 40,000

4,500 7,000 7,000 9,000

600 800 900 1,000

ตารางแสดงแผนความคุมครองโดยยอ

สัญญาเพิ่มเติม
การประกันภัยสุขภาพ
แบบ แยกคาใชจาย

อายุที่รับประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบแยกคาใชจาย

30 วัน - 74 ป


