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Know You Can

สัญญาเพ��มเติม

เอ็มอีเอ เอ็กซ�ตร�า
       ด�วยมาตรฐานสุขภาพใหม�
เพ�อ่ให�คุณเร��มต�นวางแผนรับมือ
กับภาระค�ารักษาพยาบาล

        คุ�มค�า 
    ทุกวัย
เบาใจค�ารักษา

คุ�มค�าทุกวัย เบาใจค�ารักษา
MEA Extra

            หากคณุเป�นอกีหน่ึงคนทีใ่ห�ความสําคญัเก่ียวกับการเตร�ยมความพร�อม
เร�อ่งสุขภาพ หร�อกําลงัเร��มต�นวางแผนรบัมอืกับค�าใช�จ�ายเร�อ่งสุขภาพท่ีไม�อาจ
คาดการณ� ได� 

            กรงุไทย-แอกซ�า ประกันชวี�ต ขอเป�นส�วนหน่ึงเพ�อ่ช�วยคณุในการเร��มต�น
วางแผนเร�่องสุขภาพด�วย สัญญาเพ��มเติมคุ�มครองค�ารักษาพยาบาลเพ�่อให�
คณุและคนในครอบครวัสามารถอุ�นใจได�ว�าจะสามารถเข�าถงึการรกัษาพยาบาล
ท่ีดีท่ีสุดเม่ือเกิดการเจ็บป�วยหร�อบาดเจ็บอย�างหมดห�วง หร�อช�วยบรรเทาเร�่อง
ภาระค�าใช�จ�าย

เร��มต�นวางแผนรับมือกับภาระค�ารักษาพยาบาล
ไปกับ กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต

            ด�วยจ�ดเด�นของสัญญาเพ��มเติม MEA Extra ท่ีถกูพฒันาด�วยมาตรฐาน
ประกันสุขภาพใหม�ท่ีจะช�วยแบ�งเบาภาระค�าใช�จ�ายจากการเข�ารับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาล เพ�่อให�คุณและครอบครัวสามารถใช�ชีว�ตได�อย�างไร�ความกังวล
มากยิ�งข�้น

1. คุ�มครองหลากหลาย เลอืกได�ตามใจคณุ 

2. คุ�มครอง ครอบคลมุ ทกุช�วงอายุยาวนานถงึอายุ 90 ป�

อุ�นใจเมื่อลูกรักป�วย
ด�วยความคุ�มครองสําหรับ
เด็กตั้งแต� อายุ 1 เดือน

ค�าห�องและค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) 

1,200 บาท
ต�อวัน 6,200 บาท

ต�อวัน

เร��มต�นที่ สูงสุดถึง

3. คุ�มครองทะลเุพดานจ�ายมากกว�าตาราง สงูสดุอกี 70%

*    สําหรับแผน 1200, 2200 และ 3200   
**  เง�่อนไขเป�นไปตามที่ระบุไว� ในสัญญาเพ��มเติมฯ
*** ต�ออายุได�ถึงอายุ 89 ป� และรับความคุ�มครองถึงอายุ 90 ป�

**** สําหรับผลประโยชน�ในหมวดที่ 2 และหมวดย�อยที่ 4.3 ทั้งนี้การจ�ายผลประโยชน�ทั้งหมดรวมกันแล�วต�องไม�เกิน
 ผลประโยชน�สูงสุดต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดคร้ังหนึ่ง

ตัวอย�าง การจ�ายผลประโยชน�ส�วนที่เกินสิทธิสําหรับค�าบร�การทางการแพทย� ค�าบร�การทางการพยาบาล 
และค�ายา (หมวดที่ 2)

.............................................................................................

............................................................................................

ด�วยความคุ�มครองเพ��มเติม ค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอก หลังจากเข�ารับ
การรักษาในฐานะผู�ป�วยใน ภายใน 30 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาล

4. พ�เศษ ส�วนลดของคนสขุภาพดี

5. ดูแลคณุอย�างต�อเน่ืองแม�หลงัออกจากโรงพยาบาล

ด�วย 5 แผนความคุ�มครองท่ีมีให�เลือกหลากหลาย ค�าห�องสูงสุดถงึ 6,200 บาท
ต�อวัน ให�คุณเบาใจกับค�ารักษาพยาบาลที่สูงข�้น

รับประกันครอบคลุมต้ังแต� เด็กอายุ 1 เดือน * จนถึงอายุ 70 ป� การันตีการ
ต�ออายุ ** ตามมาตรฐานสุขภาพแบบใหม� รับความคุ�มครองยาวนานสูงสุด
ถึงอายุ 90 ป� ***

ให�ความคุ�มครอง ส�วนเกินสิทธิตามตาราง ****  สบายใจเมื่อต�องเข�ารับการ
รักษาท่ีมีค�าใช�จ�ายสูง ครอบคลุม ค�าบร�การทางการแพทย� ค�ายา ค�าบร�การ
ทางการพยาบาล รวมถึงแพทย�ผ�าตัด

เอกสารฉบับเดือนตุลาคม 2564

เอ็มม�า ความห�วงใย ใกล� ๆ คุณ
ผู�ช�วยส�วนตัวดิจ�ทัลคนใหม�
• ตรวจเช็คอาการป�วยเองได�
• พบแพทย�ออนไลน�
• ตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน 
• ดูข�อมูลกรมธรรม�ของคุณ

แอปพลิเคชันผู�ช�วยส�วนตัวดิจ�ทัล ที่ห�วงใยดูแลคุณ
รอบด�าน ทั้งบร�การด�านสุขภาพ และข�อมูลกรมธรรม� 
แบบครบวงจร 

บร�การด�านสุขภาพ 

บร�การด�านข�อมูลกรมธรรม�ตลอด 24 ชั่วโมง

• โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต�นออนไลน� (Symptom Checker) ผู�ช�วยตรวจสอบ
   อาการสุขภาพเบื้องต�น

• บร�การค�นหาสถานพยาบาลในเคร�อข�ายของบร�ษัทฯ พร�อมนำทางด�วย Google Map 

• บร�การกรุงไทย-แอกซ�า เทเลเฮลท� (TeleHealth) บร�การพบแพทย�ออนไลน� 
   ที่ครบวงจรเสมือนลูกค�าพบแพทย�ที่โรงพยาบาล พร�อมบร�การจัดส�งยาถึงบ�าน 

• บร�การแคร�คุณกว�าใคร (Care Coordination) บร�การช�วยเหลือในการจัดสรร
   หาแพทย�ผู�เชี่ยวชาญ และประสานงานกับทางโรงพยาบาล 

• บร�การขอความเห็นที่ 2 จากแพทย�ผู�เชี่ยวชาญ (Second Medical Opinion) 
   บร�การเพ��มทางเลือก เพ��มความมั่นใจให�กับลูกค�าในการว�นิจฉัยโรคและรักษา
   พยาบาล โดยลูกค�าจะได�ปร�กษาแพทย�ผู�เชี่ยวชาญท�านที่ 2 ผ�านทางว�ดิโอคอล

• บร�การถาม-ตอบ กับเอ็มม�า (Ask Emma) สนทนากับผู�ช�วย Emma ถาม-ตอบ
   ข�อมูลกรมธรรม�อัตโนมัติ 
• บร�การแสดงรายละเอียดการลงทุนของคุณผ�านแอปพลิเคชัน  
• บร�การแสดงข�อมูลกรมธรรม�ของท�าน พร�อมบร�การชำระเบี้ยประกันภัยป�ต�อ
   ผ�านช�องทางออนไลน� 

ลูกค�า กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต 
สามารถดาวน�โหลดได�แล�วที่ 

ได�รับความคุ�มครอง 
ส�วนท่ีเกินสิทธิตาม
ตารางสูงสุดอีก **** 70% 

30วนั

นายบี เพศชาย อายุ 45 ป� 
ซื้อสัญญาเพ��มเติมค�ารักษาพยาบาล

MEA Extra 
แผน  2200 

ต�อมานายบีเจ็บป�วยและเข�ารักษาตัวในโรงพยาบาล
มีค�าบร�การทางการแพทย� การพยาบาลและค�ายา 
ที่เกิดข�้นจร�ง เป�นจํานวนเง�น 

45,000 บาท

20,000 บาท
MEA Extra แผน 2200 
จ�ายผลประโยชน�สูงสุดตามตาราง

25,000 บาท
นายบีมีค�าใช�จ�ายส�วนที่เกินสิทธิ
(45,000 - 20,000)

17,500 บาท
MEA Extra จ�ายส�วนที่เกินสิทธิ 70% **** 
(25,000 x 70%)

ด�วยผลประโยชน�ส�วนที่เกินสิทธิ
ช�วยให�นายบีเหลือค�าใช�จ�ายเพ��มเติมเพ�ยง
(25,000 - 17,500)

7,500 บาท
จากเดิมที่ต�องจ�ายเอง

ถึง 25,000 บาท

ตัวอย�างเง�่อนไขการรับส�วนลดเบี้ยประกันภัยป�ต�ออายุ

10%
รับส�วนลด
เบ้ียประกันภัย

ป�กรมธรรม�ที่ 
1

ป�กรมธรรม�ที่ 
2

ป�กรมธรรม�ที่ 
3

ป�กรมธรรม�ที่ 4

ไม�
เคลม

ไม�
เคลม

ไม�
เคลม

ดูแลคุณต�อเนื่อง

หลังออกจากโรงพยาบาล

พ�เศษ ในกรณีท่ีไม�มีการเคลม สําหรบัการเข�ารกัษาตวัในโรงพยาบาลต�อเน่ือง
3 ป�กรมธรรม� รับส�วนลดค�าเบี้ยประกันภัยป�ต�ออายุ 10% (Renewal) 
(ข�อกําหนดและเง�่อนไขเป�นไปตามที่ระบุไว�ในสัญญาเพ��มเติม)



1200 2200 3200 4200 6200

ผลประโยชน�และความคุ�มครองสัญญาเพ��มเติมฯ

ผลประโยชน�สูงสุดต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง *

แผนความคุ�มครอง

320,000 บาท 480,000 บาท 652,000 บาท 800,000 บาท 1,100,000 บาท

ตารางผลประโยชน�และความคุ�มครอง สัญญาเพ��มเติมค�ารักษาพยาบาล MEA Extra

ค�าห�องและค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�น
ผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ในกรณท่ีีผู�เอาประกันภัยได�รบัการรกัษาตวัในห�องผู�ป�วยว�กฤต ิ(Intensive Care Inpatient Room) 
จะจ�ายค�าห�องและค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) ให�เป�นจํานวน 2 เท�าของผลประโยชน�
สําหรับค�าห�องและค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) ต�อวันสูงสุดไม�เกิน 20 วัน

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการตรวจว�นิจฉัยหร�อบําบัดรักษา ค�าบร�การโลหิตและ
ส�วนประกอบของโลหติ ค�าบร�การทางการพยาบาล ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลอืด 
และค�าเวชภณัฑ� ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ค�าผู�ประกอบว�ชาชีพเวชกรรม (แพทย�) ตรวจรักษา ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน
ครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดย�อยที ่4.1 ค�าห�องผ�าตัด และค�าห�องทําหัตถการ

หมวดย�อยที่ 4.2 ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด ค�าเวชภัณฑ� และค�าอุปกรณ�การผ�าตัดและหัตถการ

หมวดย�อยที ่4.3 ค�าผู�ประกอบว�ชาชพีเวชกรรม ทําศลัยกรรมและหัตถการ สําหรบัแพทย�ทําศลัยกรรมและหัตถการ 
(รวมแพทย�ผู�ช�วยผ�าตัด) (Doctor Fee)

หมวดย�อยที ่4.4 ค�าผู�ประกอบว�ชาชีพเวชกรรม ว�สัญญีแพทย� (Doctor Fee)

หมวดย�อยที ่4.5 ค�ารักษาพยาบาลโดยการผ�าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

หมวดย�อยที ่6.1 ค�าบร�การทางการแพทย� เพ�่อการตรวจว�นิจฉัยที่เกี่ยวข�องโดยตรง และเกิดข�้นภายใน 30 วัน ก�อนและ
หลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน

หมวดย�อยที ่6.2 ค�ารกัษาพยาบาลผู�ป�วยนอก หลังการเข�าพกัรกัษาตัวเป�นผู�ป�วยในต�อครัง้ สําหรบัการรกัษาพยาบาล
ต�อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งนั้น (ไม�รวมค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อ
การตรวจว�นิจฉัย)

1. ผลประโยชน�กรณีผู�ป�วยใน

1,200
บาทต�อวัน

2,200
บาทต�อวัน

3,200
บาทต�อวัน

4,200
บาทต�อวัน

6,200
บาทต�อวัน

2,400
บาทต�อวัน

650
บาทต�อวัน

800
บาทต�อวัน

900
บาทต�อวัน

1,000
บาทต�อวัน

1,200
บาทต�อวัน

4,400
บาทต�อวัน

6,400
บาทต�อวัน

8,400
บาทต�อวัน

12,400
บาทต�อวัน

ค�ารักษาพยาบาลโดยการผ�าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ  ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�น
ผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ไม�คุ�มครอง

45,000 บาท 65,000 บาท 85,000 บาท 100,000 บาท 120,000 บาท

14,500 บาท 19,500 บาท

อายุ 1 เดือน - 10 ป�

อายุตั้งแต� 11 ป�ข�้นไป

12,000 บาท

16,000 บาท

อายุ 1 เดือน - 10 ป�

อายุตั้งแต� 11 ป�ข�้นไป

15,000 บาท

20,000 บาท

อายุ 1 เดือน - 10 ป�

อายุตั้งแต� 11 ป�ข�้นไป

22,500 บาท

30,000 บาท

อายุตั้งแต� 11 ป�ข�้นไป

45,000 
บาท

อายุตั้งแต� 11 ป�ข�้นไป

35,000 
บาท

การผ�าตัดใหญ�ที่ไม�ต�องเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน (Day Surgery)

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�อ่ตรวจว�นิจฉัยท่ีเก่ียวข�องโดยตรง ก�อนและหลงัการเข�าพัก
รักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน หร�อค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอกที่ต�อเน่ืองเก่ียวข�องโดยตรง 
หลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ค�ารกัษาพยาบาลการบาดเจบ็กรณีผู�ป�วยนอก ภายใน 24 ช่ัวโมงของการเกิดอบัุตเิหตตุ�อคร้ัง

ค�าเวชศาสตร�ฟ��นฟ� หลงัการเข�าพกัรกัษาตวัเป�นผู�ป�วยในแต�ละครัง้ ต�อรอบป�กรมธรรม�
ประกันภยั

27,000 บาท 30,000 บาท 36,000 บาท

7,300 บาท 9,750 บาท 13,500 บาท 15,000 บาท 18,000 บาท

4,400 บาท 6,000 บาท 8,000 บาท 10,000 บาท 14,000 บาท

4,000 บาท 6,000 บาท 9,000 บาท 10,000 บาท 12,000 บาท

ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด ค�าเวชภัณฑ� จ�ายรวมในผลประโยชน�หมวดย�อยที่ 2.3
และ ค�าอุปกรณ�การผ�าตัดและหัตถการ จ�ายรวมในผลประโยชน� หมวดย�อยที่ 4.1

2 เท�าของผลประโยชน�หมวดย�อยที่ 4.1, 4.3 และ 4.4

ตามที่ระบุในผลประโยชน�หมวดที่ 2, 3 และหมวดที่ 14 ของบันทึกสลักหลัง

2. ผลประโยชน�กรณีไม�ต�องเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน

หมายเหต ุ: * การจ�ายผลประโยชน�ของสญัญาเพ��มเตมิน้ี และผลประโยชน�ในหมวดอืน่ใดของบนัทกึสลักหลังท่ีแนบท�ายสญัญาเพ��มเติมนี ้รวมกันแล�วต�องไม�เกินผลประโยชน�สูงสุดต�อการเข�าพกัรกัษาตัวเป�นผู�ป�วยในครัง้ใดครัง้หนึง่ หักด�วยจาํนวนเง�นความรบัผดิส�วนแรก (ถ�ามี)

1

2

3

4

5

6

7

8

หมวดที่

หมวดที่

ตามที่ระบุในผลประโยชน�หมวดที่ 2, 3, 4, 6, 12

สูงสุด 75 วัน ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยรวมจํานวนวันกรณีที่เข�าพักรักษาตัว
ในห�องผู�ป�วยว�กฤติ (ถ�ามี) ด�วย

สูงสุด 75 วัน ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 

รวมผลประโยชน�หมวดที่ 2 และ 12

หมวดย�อยที่ 2.1 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการตรวจว�นิจฉัย

หมวดย�อยที่ 2.2 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการบําบัดรักษา ค�าบร�การโลหิตและส�วนประกอบของโลหิต 
และค�าบร�การทางการพยาบาล

หมวดย�อยที่ 2.3 ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือดและค�าเวชภัณฑ�

หมวดย�อยที ่2.4 ค�ายาและค�าเวชภัณฑ�สิ�นเปลือง (เวชภัณฑ�1) สําหรับกลับบ�าน

(สูงสุด 15 วัน และ ไม�เกิน 3,000 บาท ต�อ การเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในแต�ละครั้ง)

1200 2200 3200 4200 6200

ผลประโยชน�และความคุ�มครองสัญญาเพ��มเติมฯ

ผลประโยชน�สูงสุดต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง *

แผนความคุ�มครอง

320,000 บาท 480,000 บาท 652,000 บาท 800,000 บาท 1,100,000 บาท

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการบําบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบําบัด ต�อรอบป�
กรมธรรม�ประกันภัย

ความรับผิดส�วนแรก  ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง **

ค�าบร�การรถพยาบาลฉุกเฉิน  ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ค�ารักษาพยาบาล โดยการผ�าตัดเล็ก

ค�าปร�กษาแพทย�เฉพาะทาง ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย 

2. ผลประโยชน�กรณีไม�ต�องเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน (ต�อ)

1,200 บาท

1,000 บาท
ต�อการปร�กษาแต�ละครั้ง

1,200 บาท
ต�อการปร�กษาแต�ละครั้ง

1,300 บาท
ต�อการปร�กษาแต�ละครั้ง

1,400 บาท
ต�อการปร�กษาแต�ละครั้ง

1,600 บาท
ต�อการปร�กษาแต�ละครั้ง

ผลประโยชน�เพ��มเติมสําหรับผลประโยชน� หมวดย�อยที่ 4.3 ของสัญญาเพ��มเติมค�ารักษา
พยาบาล เอ็กซ�ตร�า

2,200 บาท 3,200 บาท 4,200 บาท 6,200 บาท

4,500 บาทต�อครั้ง 6,500 บาทต�อครั้ง 8,500 บาทต�อครั้ง 10,000 บาทต�อครั้ง 12,000 บาทต�อครั้ง

ผลประโยชน�เพ��มเติมสําหรับผลประโยชน� หมวดที่ 2 และหมวดที่ 12 ของสัญญาเพ��มเติม
ค�ารักษาพยาบาลเอ็กซ�ตร�า

ร�อยละ 70 ของค�าใช�จ�ายส�วนที่เกินผลประโยชน�สูงสุดสําหรับหมวดย�อยที่ 4.3 

ร�อยละ 70 ของค�าใช�จ�ายส�วนที่เกินผลประโยชน�สูงสุดสําหรับหมวดที่ 2 และหมวดที่ 12 

ไม�คุ�มครอง

ไม�มี ไม�มี

อายุ 1 เดือน - 10 ป�

3,000 บาท

อายุ 1 เดือน - 10 ป�

5,000 บาท

อายุ 1 เดือน - 10 ป�

7,000 บาท

ในกรณีที่ผู�เอาประกันภัยเดินทางออกนอกอาณาเขตความคุ�มครอง 
บร�ษัทจะให�ความคุ�มครองการรักษาพยาบาล เฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่เกิดข�้นภายใน 90 วัน นับตั้งแต�วันเดินทางเท�านั้น  โดยบร�ษัทจะให�ความคุ�มครองการรักษาพยาบาลดังกล�าวสูงสุดไม�เกินวันที่ 90 นับตั้งแต�วันเดินทาง

หมายเหต ุ: * การจ�ายผลประโยชน�ของสัญญาเพ��มเติมนี้ และผลประโยชน�ในหมวดอื่นใดของบันทึกสลักหลังที่แนบท�ายสัญญาเพ��มเติมนี้ รวมกันแล�วต�องไม�เกินผลประโยชน�สูงสุดต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง หักด�วยจํานวนเง�นความรับผิด
                     ส�วนแรก (ถ�ามี)   ** เฉพาะกรณีการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในเท�าน้ัน โดยหักออกจากจํานวนเง�นผลประโยชน�ที่ผู�เอาประกันภัยมีสิทธิได�รับ

ไม�คุ�มครอง

ไม�คุ�มครอง

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�อ่การบาํบัดรกัษาโรคเนือ้งอกหร�อมะเรง็ โดยรังสรัีกษา 
รงัสรี�วมรกัษา เวชศาสตร�นิวเคลยีร�รกัษา ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภยั

อายุรับประกันภัย

อายุ 1 เดือน – 70 ป� อายุ 11 - 70 ป�

แผนความคุ�มครอง

มี 5 แผนความคุ�มครอง ตามค�าห�องกรณีเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน
และมีผลประโยชน�สูงสุดต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง * ดังนี้

ต�ออายุได�ถึงอายุ 89 ป� และรับความคุ�มครองถึงอายุ 90 ป�

แผน 1200 แผน 2200 แผน 3200 แผน 4200 แผน 6200

แผน 1200 แผน 2200 แผน 3200 แผน 4200 แผน 6200

320,000 บาท 480,000 บาท 652,000 บาท 800,000 บาท 1,100,000 บาท

หมวดที่

10

9

11

12

13

14

15

16

ข�อยกเว�นทั่วไป (บางส�วน)

• ภาวะที่เป�นผลจากความผิดปกติที่เกิดข�้นแต�กำเนิด หร�อระบบการสร�างอวัยวะของร�างกายไม�สมบูรณ�แต�กำเนิด หร�อโรคทาง
  พันธุกรรม หร�อความผิดปกติในการพัฒนาการของร�างกาย เว�นแต� สัญญาเพ��มเติมนี้มีผลคุ�มครองมาไม�น�อยกว�า 1 ป� และ
  ปรากฏอาการหลังผู�เอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ป�บร�บูรณ�
• การตรวจรักษาหร�อการผ�าตัดเพ�่อเสร�มสวย หร�อการแก�ไขป�ญหาผิวพรรณ สิว ฝ�า กระ รังแค ผมร�วงหร�อการควบคุม
  น้ำหนักตัว การผ�าตัดที่สามารถทดแทนด�วยการรักษาแนวทางอื่น เว�นแต�เป�นการตกแต�งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่
  ได�รับความคุ�มครอง
• การบาดเจ็บที่เกิดข�้นอันเป�นผลมาจากการกระทำของผู�เอาประกันภัย  
     (1) ขณะอยู�ภายใต�ฤทธิ์สารเสพติด หร�อยาเสพติดให�โทษจนไม�สามารถครองสติได�   หร�อ
     (2) ขณะอยู�ภายใต�ฤทธิ์สุราโดยมีระดับแอลกอฮอล�ในร�างกายขณะตรวจเทียบเท�ากับระดับแอลกอฮอล� ในเลือดตั้งแต� 150 
           มิลลิกรัมเปอร�เซ็นต�ข�้นไป หร�อ 
     (3) ขณะอยู�ภายใต�ฤทธิ์สุราจนไม�สามารถครองสติได� ในกรณีท่ีไม�มีการตรวจวัดหร�อในกรณีท่ีไม�สามารถตรวจวัด ระดับ
           แอลกอฮอล�ได� 

(สามารถศกึษารายละเอยีดข�อยกเว�นท่ัวไปท้ังหมดได�ท่ี www.krungthai-axa.co.th หร�อติดต�อตัวแทนประกันชวี�ต)

ระยะเวลาที่ไม�คุ�มครอง (Waiting Period)

สภาพที่เป�นมาก�อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)

(ก) บร�ษัทจะไม�จ�ายผลประโยชน�ตามสัญญาเพ��มเติมนี้ สําหรับการป�วยที่เกิดข�้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต�วันเร��มมผีลคุ�มครอง
      ตามสัญญาเพ��มเตมิน้ี หร�อวนัท่ีบร�ษัทอนุมัตใิห�เพ��มผลประโยชน�ของสัญญาเพ��มเติมน้ี แล�วแต�กรณใีดจะเกดิข�น้ภายหลัง หร�อ
(ข) บร�ษัทจะไม�จ�ายผลประโยชน�ตามสัญญาเพ��มเติมนี้ สําหรับการป�วยดังต�อไปนี้ ที่เกิดข�้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต�วันเร��มมี
     ผลคุ�มครองตามสัญญาเพ��มเติมนี้ หร�อวันที่บร�ษัทอนุมัติให�เพ��มผลประโยชน�ของสัญญาเพ��มเติมนี้ แล�วแต�กรณีใดจะเกิดข�้น
     ภายหลัง สำหรับเน้ืองอก ถุงน้ำ หร�อมะเร็งทุกชนิด, ร�ดสีดวงทวาร, ไส�เล่ือนทุกชนิด, ต�อเน้ือ หร�อต�อกระจก, การตัดทอนซิล 
     หร�ออดีนอยด�, นิ�วทุกชนิด, เส�นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจร�ญผิดที่

 บร�ษัทจะไม�จ�ายผลประโยชน�ตามสัญญาเพ��มเติมนี้  สำหรับโรคเร�้อรัง การบาดเจ็บ หร�อการป�วย (รวมถึงภาวะแทรกซ�อน) 
ที่ยังมิได�รักษาให�หายก�อนวันที่สัญญาเพ��มเติมนี้เร��มมีผลคุ�มครองเป�นครั้งแรก เว�นแต�
      - ผู�เอาประกันภัย ได�แถลงให�บร�ษัททราบและบร�ษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม�มีเง�่อนไขยกเว�นความคุ�มครองดังกล�าว  
         หร�อ
      - โรคเร�อ้รัง การบาดเจ็บ หร�อการป�วย (รวมถึงภาวะแทรกซ�อน) น้ัน ไม�ปรากฏอาการ ไม�ได�รับการตรวจรักษาหร�อว�นิจฉัย
         โดยแพทย� หร�อไม�ได�พบหร�อปร�กษาแพทย� ในระยะ 5 ป� ก�อนวนัท่ีสัญญาเพ��มเติมเร��มมีผลคุ�มครองเป�นครัง้แรก และในช�วง
         เวลา 3 ป� ตั้งแต�วันที่สัญญาเพ��มเติมนี้เร��มมีผลคุ�มครองเป�นครั้งแรก

ตารางผลประโยชน�และความคุ�มครอง สัญญาเพ��มเติมค�ารักษาพยาบาล MEA Extra (ต�อ)

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�อ่การบาํบัดรกัษาโรคไตวายเร�อ้รัง โดยการล�างไตผ�านทาง
เส�นเลอืด ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกนัภยั

 นับรวมในวงเง�นผลประโยชน�หมวดที ่2

สูงสุด 1 ครั้งต�อวัน และไม�เกิน 20 ครั้ง ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

การมีส�วนร�วมจ�าย

ผลประโยชน�และความคุ�มครองบันทึกสลักหลังแนบท�ายสัญญาเพ��มเติมฯหมวดที่

คำเตือน : ข�อมูลน้ีเป�นเพ�ยงข�อมูลเบ้ืองต�นเพ�อ่ประกอบการนำเสนอเท�าน้ัน ผู�ซ้ือควรทำความเข�าใจรายละเอียดความคุ�มครอง
                และเง�่อนไขก�อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

(1) สัญญาเพ��มเติมน้ีมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป� และสามารถต�ออายุสัญญาเพ��มเติมได�เมื่อครบรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย 
      ซึง่ผู�เอาประกันภยัมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเพ��มเติมน้ีเมือ่ใดก็ได� โดยแจ�งบร�ษทัเป�นลายลกัษณ�อักษร ทัง้น้ีบร�ษทัขอสงวนสิทธิ์
      ไม�ต�ออายุสัญญาเพ��มเติม สําหรับกรณีใดกรณีหนึ่งดังต�อไปนี้
      - ในกรณท่ีีมหีลักฐานว�าผู�เอาประกนัภยัไม�แถลงข�อความจร�งตามใบคาํขอเอาประกันภยั หร�อคาํขอต�ออายุ (Reinstatement) 
         ใบแถลงสุขภาพ และข�อแถลงเพ��มเติมอืน่ใดท่ีเก่ียวข�องกับการทําสัญญาเพ��มเติมการประกันภยัสุขภาพ  ซึง่เป�นสาระสําคญั
         ที่อาจทําให�บร�ษัทเร�ยกเบี้ยประกันภัยสูงข�้น หร�อบอกป�ดไม�รับทําสัญญา หร�อรับประกันภัยแบบมีเง�่อนไข
      - ผู�เอาประกนัภยัเร�ยกร�องผลประโยชน�จากการท่ีตนให�มีการรกัษาการบาดเจบ็หร�อการป�วยโดยไม�มีความจาํเป�นทางการแพทย�
      - ผู�เอาประกันภยัเร�ยกร�องผลประโยชน�ค�าชดเชยจากการนอนพกัรกัษาตัวในโรงพยาบาลรวมกันทุกบร�ษัทเกินกว�ารายได�
         ที่แท�จร�ง
การไม�ต�ออายสุญัญาเพ��มเติมนีด้�วยเหตุข�างต�น บร�ษทัจะแจ�งให�ผู�เอาประกันภยัทราบล�วงหน�าเป�นลายลักษณ�อกัษรไม�น�อยกว�า30 วนั
(2) เบ้ียประกันภัยสัญญาเพ��มเติมในป�ต�ออายุท่ีมีผลบังคับใช�ในป�จจ�บัน ผู�เอาประกันภัยสามารถขอทราบรายละเอียดได�จาก
     ตัวแทนประกันชวี�ต ท้ังน้ี เบ้ียประกันภยัในป�ต�ออายขุองสัญญาเพ��มเติมน้ี อาจมกีารเปล่ียนแปลงอนัเนือ่งมาจากอายุ ชัน้อาชพี 
     ค�าใช�จ�ายในการรักษาพยาบาลท่ีสูงข�น้ หร�อจากประสบการณ�การจ�ายค�าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร�ตโฟลิโอ (Portfolio) 
     ของสัญญาเพ��มเติมน้ี
(3) เอม็อีเอ เอก็ซ�ตร�า หร�อ MEA Extra เป�นชือ่ทางการตลาด โดยชือ่ท่ีได�รับอนุมัติจากสํานักงาน คปภ. และท่ีปรากฎในกรมธรรม�
      ประกนัภยั คอื สญัญาเพ��มเติมค�ารกัษาพยาบาล เอก็ซ�ตร�า

ข�อควรรู�

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

* การจ�ายผลประโยชน�ของสัญญาเพ��มเติมน้ี และผลประโยชน�ในหมวดอืน่ใดของบนัทึกสลักหลังท่ีแนบท�ายสัญญาเพ��มเตมิน้ี รวมกนัแล�วต�องไม�เกนิผลประโยชน�สูงสุดต�อการเข�าพกัรกัษาตัวเป�นผู�ป�วยในครัง้ใดครัง้หน่ึง หักด�วยจาํนวนเง�นความรบัผดิส�วนแรก (ถ�าม)ี

ข�อมูลทั่วไปของสัญญาเพ��มเติม

ลักษณะประกันภัย 

สัญญาเพ��มเติมคุ�มครองค�ารักษาพยาบาล แบบป�ต�อป�

ให�ความคุ�มครองเฉพาะประเทศไทย


