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นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ก็ไมขาดรายได
สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแนนอน
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สัญญาเพิ่มเติม
สุขภาพ

วงเงินแนนอน

ตารางแสดงความคุมครองและเบี้ยประกันภัย

 
 

ใหคุณ...
คลายกังวลเรื่องขาดรายได

สามารถเลือกรับคาชดเชยรายวันได
สูงสุด 8,000 บาท(1)

นานสูงสุด 365 วัน

บาดเจ็บ หรือ เจ็บปวย
เราก็จาย

ทำไดตั้งแต อาย ุ6 - 64 ป
(คุมครองจนถึงอายุ 65 ป)(3)

เบี้ยประกันภัยคงที่
ตลอดสัญญา

รับเพิ่มเปน 2 เทา หากนอนไอ.ซี.ยู
หรือโรงพยาบาลในตางประเทศสูงสุด 30 วัน(2)

x2

หมายเหตุ : • การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด • เปนการซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบทายกรมธรรมประกันชีวิตที่มีผลบังคับอยูเทานั้น 
(1) กรณีเลือกคาชดเชยรายวันแบบ 8,000 บาท  (2) ผลประโยชนคาชดเชยรายวันรวมทั้งหมดสูงสุด 365 วัน
(3) ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ป โดยที่สามารถตออายุไดถึงอายุ 64 ป ทั้งนี้ตองไมเกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม
ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบทายอยู

ขอยกเวนความคุมครอง สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแนนอน (HB) มีทั้งหมด 20 ขอ เชน
ไมคุมครองการรักษาตัวในฐานะผูปวยในที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย (รวมทั้งโรคแทรกซอน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. โรคเรื้อรัง การเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแตกำเนิด (Congenital)
หรือปญหาดานพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผาตัด
อันมีลักษณะเลือกได เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง
3. การตั้งครรภ แทงบุตร ทำแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา)
การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
4. โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
5. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพื่อการชะลอความเสื่อมของวัย หรือการใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดูการเสื่อม
สมรรถสภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ เปนตน

ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting period)
(ก) บริษัทจะไมจายผลประโยชนตามสัญญาเพิ่มเติมนี้สำหรับการเจ็บปวยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต วันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้
หรือตามการตออายุครั้งสุดทายแลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
(ข) บริษัทจะไมจายผลประโยชนตามสัญญาเพิ่มเติมนี้สาหรับการเจ็บปวยดังตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต วันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญา
เพิ่มเติมนี้หรือตามการตออายุครั้งสุดทายแลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซอน) ดังตอไปนี้
1. เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด 2. ริดสีดวงทวาร 3. ไสเลื่อนทุกชนิด 4. ตอเนื้อ หรือตอกระจก
5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด 6. นิ่วทุกชนิด 7. เสนเลือดขอดที่ขา 8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

• ผลประโยชนรายวันสูงสุดตามขอ 2.1, 2.2 และ 2.3 ตอการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยคร้ังใดคร้ังหน่ึง รวมกันแลวบริษัทฯ จะจายไมเกิน 30 วัน และสูงสุด 1 เทาของผลประโยชนรายวันตามขอ 1
• ผลประโยชนสูงสุดสำหรับขอ 1 และขอ 2 ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง รวมกันแลวไมเกิน 365 วัน
* บริษัทฯ จะจายใหอีกเทาหนึึ่งของผลประโยชนรายวัน กรณีผูเอาประกันภัยไปพักอาศัยอยูนอกประเทศไทยเปนเวลาตอเนื่อง 90 วัน ความคุมครองนี้จะสิ้นผลบังคับชั่วคราวตั้งแตเวลา
23.59 น. (ตามเวลามาตรฐานของประเทศไทย) ของวันที่ครบกำหนด 90 วัน ที่ผูเอาประกันภัยเดินทางออกนอกประเทศไทยโดยความคุมครองนี้จะเริ่มมีผลบังคับอีกครั้งเมื่อผูเอาประกันภัย
เดินทางกลับถึงประเทศไทยและใหมีผลเชนเดียวกันนี้ทุกครั้งไป

เบ้ียประกันชีวิตของแบบประกันภัยน้ี ไมสามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได
คำเตือน : ผูซ้ือควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเง่ือนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกคร้ัง

ตัวอยางคาชดเชยรายวัน (บาท)
ผลประโยชน

1. ผลประโยชนชดเชยรายวันระหวางการรักษาตัวในโรงพยาบาล
    ในหองผูปวยใน

2. ผลประโยชนชดเชยรายวันระหวางการรักษาตัวในโรงพยาบาล

   2.1 เขารับการรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู) 

   2.2 เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในตางประเทศ*

   2.3 เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและไดรับการทำศัลยกรรม
         ที่จำเปนตองรักษาตัวในโรงพยาบาล

500

1,000
1,000

750

1,000

2,000
2,000

1,500

3,000

6,000
6,000

4,500

6,000

12,000
12,000

9,000

8,000

16,000
16,000

12,000

500 8,0006,0003,0001,000

500 8,0006,0003,0001,000

ตัวอยางเบี้ยประกันภัยรายป
(เทากันทั้งเพศชายและหญิง) (บาท)อายุ (ป)

6 – 15
16 – 35

400
800

800
1,600

2,400
4,800

-
9,600

-
12,800


