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สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจาย (N)

Health Lump Sum

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ
แบบแยกคาใชจาย
H&S



Health Lump Sum (N)

เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปใช
สิทธิหักลดหยอนภาษีได

อุนใจ กับคาหอง คาบริการในหอง ICU
จายใหตามจริง

รับประกันภัยอายุ 15-64 ป
ตออายุไดถึงอายุ  70 ป

เหมาจายตั้งแตบาทแรก
สูงสุด 100,000 บาท
ตอการเขาพักรักษาผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ :
• สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เหมาจาย (N) เปนสัญญาประกันสุขภาพแบบมาตรฐานใหม
• สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เหมาจาย (N) ตองซื้อแนบทายกรมธรรมที่มีผลบังคับอยู
• การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ
• เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีได ทั้งนี้ หลักเกณฑเปนไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเขาใจงาย
ไดทั้งความคุมครอง และการลดหยอนภาษี
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1. ผลประโยชนกรณีผูปวยใน

หมวดท่ี 1 คาหอง และคาอาหาร  คาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง

หมวดยอยท่ี 1.1 คาหอง และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง (ตอวัน สูงสุดไมเกิน 120 วัน)

หมวดยอยที่ 1.2 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดรับการรักษาตัวเปนในหองผูปวยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจายคาหอง และคาอาหาร 
รวมถึงคาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) (ผลประโยชนหมวดยอยที่ 1.1 และ 1.2 รวมสูงสุดไมเกิน 120 วัน)

หมวดท่ี 2 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต คาบริการทางการพยาบาล คายา 
คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดยอยที่ 2.1 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัย

หมวดยอยที่ 2.2 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต และคาบริการทางการพยาบาล

หมวดยอยที่ 2.3 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ

หมวดยอยที่ 2.4 คายา และคาเวชภัณฑสิ้นเปลือง (เวชภัณฑ 1)สำหรับกลับบาน (สูงสุดไมเกิน 7 วัน)

หมวดที่ 3 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษาตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (ตอวัน สูงสุดไมเกิน 120 วัน)

หมวดที่ 4 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 

หมวดยอยที่ 4.1 คาหองผาตัด และคาหองทำหัตถการ

หมวดยอยที่ 4.2 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด คาเวชภัณฑ และคาอุปกรณ การผาตัดและหัตถการ

หมวดยอยท่ี 4.3 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการสำหรับแพทยทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทยผูชวยผาตัด)(Doctor fee)

หมวดยอยที่ 4.4 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวิสัญญีแพทย (Doctor fee)

หมวดยอยที่ 4.5 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ

หมวดที่ 5 การผาตัดใหญที่ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery)

2. ผลประโยชนกรณีไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน

หมวดท่ี 6 คาบริการทางการแพทยเพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรงกอนและหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน หรือคารักษาพยาบาลผูปวยนอกตอเนื่องที่เกี่ยวของโดยตรง
หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดยอยท่ี 6.1 คาบริการทางการแพทยเพ่ือการตรวจวินิจฉัยท่ีเก่ียวของโดยตรงและเกิดข้ึนภายใน 30 วันกอนและหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน

หมวดยอยที่ 6.2 คารักษาพยาบาลผูปวยนอกหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในตอคร้ังสำหรับการรักษาพยาบาลตอเน่ือง ภายใน 30 วันหลังจากออกจาก
การเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในคร้ังน้ัน (ไมรวมคาบริการทางการแพทยเพ่ือตรวจวินิจฉัย)

หมวดท่ี 7 คารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผูปวยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุตอครั้ง

หมวดท่ี 8 คาเวชศาสตรฟนฟู หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในแตละครั้ง ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดท่ี 9 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการลางไตผานทางเสนเลือดตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมวดท่ี 10 คาบริการทางการแพทยเพ่ือการบำบัดรักษาโรคเน้ืองอกหรือโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีรวมรักษาเวชศาสตรนิวเคลียรรักษา 
ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมวดท่ี 11 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมวดท่ี 12 คาบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

หมวดท่ี 13 คารักษาพยาบาล โดยการผาตัดเล็ก

การมีสวนรวมจาย

ความรับผิดสวนแรก (กำหนดเปนจำนวน - บาท ตอการรักษาพยาบาลแตละครั้ง)

คาใชจายรวม (กำหนดเปนอัตรารอยละ - ของคาใชจายที่ไดรับความคุมครอง) 

ผลประโยชนหมวดที่  1 - 5 และ 12 รวมทุกรายการสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัว  เปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

ผลประโยชนโดยยอ แผน 100,000 (บาท)
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จายตามจริง 

จายตามจริง 

จายตามจริง 

จายตามจริง 

จายตามจริง 

จายตามจริง 

จายตามจริง 

จายตามจริง 

จายตามจริง 

จายตามจริง 

จายตามจริง 

จายตามจริง 

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ไมมี

ไมมี

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

จายตามจริง ไมเกิน
ผลประโยชนในหมวดยอยที่ 1.1

ตารางความคุมครองโดยยอ

1,000

100,000

500,000
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Health Lump Sum (N)

ผูเอาประกันภัยเพศหญิง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ อายุ 35 ป มีความคุมครองสุขภาพแบบเหมาจาย (N) แผน 100,000  จายเบี้ยประกันภัย 9,729 บาทตอป 
ตอมาปวยเปนโรคไขเลือดออก นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 3 วัน แลวอาการโคมา จึงตองยายไปพักรักษาตัวในหอง ICU 5 วัน จะไดรับความคุมครอง ดังนี้

ตัวอยางผลประโยชนความคุมครอง

แอดมิทไดรับความคุมครอง IPD แบบเหมาจาย

สูงสุด 100,000 บาท ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

วันที่ 1-3 เขารักษาโรคไขเลือดออก
ไดรับความคุมครองคาหอง และคาอาหาร 

คาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน)
2,000 บาท ตอวัน

ความคุมครองสุขภาพแบบเหมาจาย (N) ดูแลทั้งการรักษาแบบผูปวยในแบบเหมาจาย วงเงินเดียว และคาหอง ICU จายตามจริง

วันที่ 4-8 อาการโคมา ตองเขารักษาในหอง ICU 
ไดรับความคุมครองคาหอง และคาอาหาร 

คาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน)
จายตามจริง(1)

หมายเหตุ :
(1) จายตามจริง หมายถึง จายคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตามความจำเปนทางการแพทย โดยไมเกินวงเงิน 100,000 บาทตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 
ทั้งนี้ ผลประโยชนความคุมครองหมวดที่ 1 คาหอง และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล คุมครองสูงสุด 120 วันตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
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ขอยกเวนความคุมครอง สัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเหมาจาย (N) มีท้ังหมด 21 ขอ เชน
ไมคุมครองคาใชจายจากการรกัษาพยาบาลหรอืความเสียหายท่ีเกิดจากการบาดเจบ็หรอืเจบ็ปวย (รวมทัง้โรคแทรกซอน) อาการหรอืภาวะความผิดปกติทีเ่กดิจาก
1. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมนํ้าหนักตัว การผาตัดที่สามารถทดแทน
    ดวยการรักษาแนวทางอื่น เวนแต เปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง
2. การตรวจสุขภาพ การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล  หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธีใหพักอยูเฉยๆ 
    หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อใหมีผูชวยดูแลทั่วไป การตรวจหรือการรักษาที่ไมเกี่ยวของกับโรคที่เปนสาเหตุของการรับตัวไวในโรงพยาบาล 
    การตรวจวนิจิฉัยการบาดเจ็บหรอืการปวย  การรกัษาหรือตรวจวเิคราะหเพือ่หาสาเหตุ  ซึง่ไมใชความจาํเปนทางการแพทย หรอืไมเปนมาตรฐานทางการแพทย
3. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรับอุปกรณเพื่อชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
4. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
5. การตรวจรักษาที่ไมใชการแพทยแผนปจจุบัน รวมถึงการแพทยทางเลือก เปนตน

ระยะเวลาท่ีไมคุมครอง (Waiting period)
(ก) ไมคุมครองการเจบ็ปวยใดๆ ทีเ่กดิข้ึนในระยะเวลา 30 วนั นบัตัง้แต วนัเริม่มผีลคุมครองตามสญัญาเพิม่เตมินีห้รอืตามการตออายคุรัง้สดุทาย แลวแตกรณใีด
จะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
(ข) ไมคุมครองการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต วันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการตออายุครั้งสุดทาย แลวแตกรณีใด
จะเกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ(รวมทั้งโรคแทรกซอน) ดังตอไปนี้
						1. เนื้องอก ถุงนํ้า หรือมะเร็งทุกชนิด						2. ริดสีดวงทวาร						3. ไสเลื่อนทุกชนิด						4. ตอเนื้อ หรือตอกระจก  
						5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด												6. นิ่วทุกชนิด										7. เสนเลือดขอดที่ขา			8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

คำเตือน :  ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียด ความคุมครอง เงื่อนไขและขอยกเวน กอนตัดสินใจทำประกันภัย
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เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

ระยะเวลาคุมครอง

การตรวจสุขภาพ

ถึงอายุ  70 ป หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ

เปนไปตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

รับประกันภัยตั้งแตอายุ 11 ป – 64 ป ตออายุถึงอายุ 69 ป
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สมาชิกเมืองไทยสไมลคลับ
เติมความสุขสุดพิเศษ กับกิจกรรม
และสิทธิพิเศษที่หลากหลาย
ครบทุกไลฟสไตล

รวบรวมทุกบริการของเมืองไทยประกันชีวิต 
ใหเปนเรื่องงายสําหรับคุณ สะดวกทุกที่ ทุกเวลา

• รับความสุขและรอยย้ิม ผานกิจกรรมแหงความสุขและสิทธิพิเศษตางๆ มากมาย
• เติมเต็มความสุข ดวยการแลกคะแนนสะสม Smile Point
   ผาน MTL Click Application ไดทุกท่ี ทุกเวลา ตลอด 24 ช่ัวโมง
• รับความสุขท่ีมากข้ึน ดวยประสบการณสุดพิเศษเหนือระดับกับการเปนสมาชิก
  The Ultimate & Beyond Prestige

มอบสิทธิพิเศษดานสุขภาพใหกับลูกคาคนสำคัญ โทรปรึกษาปญหาสุขภาพ
กับ MTL Health Buddy โทร 0 2290 2424 กด 3 เพื่อขอรับบริการ
ดานสุขภาพและสิทธิประโยชนมากมาย ดังนี้และสิทธิพิเศษที่หลากหลาย
ครบทุกไลฟสไตล
• ปรึกษาปญหาสุขภาพ 
• คนหาแพทยที่เหมาะกับโรค 
• คนหาศูนยแพทยเฉพาะทาง
• นัดหมายติดตอเขารับการรักษา
   ในโรงพยาบาล

• สิทธิประโยชนการรักษาแบบมุงเปา
  (Targeted Therapy)
• ใหคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับยา
   กับเภสัชกรทางโทรศัพท
• พรอมรับสิทธิประโยชนพิเศษอื่นๆ มากมาย

• เช็กขอมูลกรมธรรม
• ยื่นเคลมออนไลน 
• ชำระเบี้ยประกันภัย
• ปรึกษาหมอออนไลน

• ทำธุรกรรมผาน Video Call
• แลกคะแนนเมืองไทยสไมลคลับ
• และบริการอื่นๆ อีกมากมาย

ดูแลครบเครื่อง เรื่องสุขภาพ

มั่นใจทุกเรื่องกรมธรรม ไมวาคุณจะอยูที่ไหน
สามารถรับบริการจากเราได

สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเมืองไทยประกันชีวิต 

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เปนเพียงผูแนะนำการบริการใหกับลูกคา เทานั้น

MTL Click 
Application

สุขมากกวา พิเศษมากขึ้น ดวยสิทธิพิเศษเพื่อลูกคาคนสำคัญ

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

muangthai.co.th หรือโทร. ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ผูเสนอขาย .............................................................................................. ID LINE .................................................................

เบอรโทรศัพท  .........................................................................................  วันที่นำเสนอขาย ....................................................


