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ความคุมครองสุขภาพ ดี เฮลท พลัส

เก็ทงาย จายเต็มแม็กซ
เลือกพลัสความคุมครองไดตรงใจ

ความคุมครองสุขภาพ

ดี เฮลท พลัส (D Health Plus)
พลัสเพิ่มทุกความตองการ ตอบโจทยทุกการใชชีวิตไดอยางเต็มที่
วางแผนสุขภาพไว้ล่วงหน้าได้ เจ็บป่วยขึ้นมามีผู้ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาล
ไม่ต้องกระทบเงินเก็บ
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เก็ทงาย จายเต็มแม็กซ
คุมครองตอนแอดมิท

คุมครองเหมาจาย
สูงถึง 5 ลานบาท*
ตอการเขาพักรักษาตัว
ครั้งใดครั้งหนึ่ง

รวมถึงการรักษาฟนฟู
ตอเนื่องกรณีผูปวยนอก

ทั้งคาหองเดี่ยวมาตรฐาน
คาหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู)
คาหมอ คายา คาตรวจ คาผาตัด
คากายภาพบําบัด

คุมครองคารักษา
กรณีผูปวยนอก OPD

ทั้งการผาตัดใหญ ผาตัดเล็ก
และการรักษากรณีอุบัติเหตุ
ภายใน 24 ชั่วโมง

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11-90 ปี

ดูแลยาวถึงอายุ 99 ป
คุมครองเต็มแม็กซ

ทั้งโรคมะเร็ง โรคไต โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ

นอนหองเดี่ยวมาตรฐาน
ได้ทุกโรงพยาบาล

ไหวแคไหน เลือกจายแคนั้น
ด้วยการเลือกแผนความคุ้มครองเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก หรือ
เลือกกําหนดความรับผิดส่วนแรกเพื่อลดค่าเบี้ยประกันภัยให้ถูกลง

เลือกปรับไดตรงใจ
เมื่อถึงวัยเกษียณ ให้สิทธิ์เลือกปรับลดความรับผิดส่วนแรก
รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่

เลือกพลัสความคุมครองเสริมไดตามตองการ
ความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus)
และ สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus)
*กรณีเลือกความคุม
 ครองแผน 5 ลานบาท
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ดีที่ไดเลือก เลือกรับความคุมครองใหเหมาะกับคุณ
ความคุมครอง

(ตอการเขาพักรักษาตัว
เปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง)

แผน 1 ลานบาท

แผน 5 ลานบาท

1,000,000

5,000,000

ผลประโยชนสูงสุด (Limit)
ความรับผิดสวนแรก (Deductible)

(หนวยเปนบาท)

ไมมี

20,000

50,000

ไมมี

30,000 50,000 100,000

ตัวอยาง เบี้ยประกันภัยตอป
สำหรับเพศชาย อายุ 35 ป

19,589

12,991

8,494

20,099 11,294

9,542

4,112

ตัวอยาง เบี้ยประกันภัยตอป
สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ป

20,813

15,101

8,754

21,356 12,394

9,833

4,258

การเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (Per Conﬁnement) หมายถึง การเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน หรือการรักษาดวยการผาตัดใหญที่
ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล แตละครั้ง และใหรวมถึง การเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน หรือการรักษาดวย
การผาตัดใหญ ทีไ่ มตอ
 งเขาพักรักษาตัวเปนผูป
 ว ยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล ไมวา กีค
่ รัง้ ก็ตาม ดวยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการปวยเดียวกัน
และยังรักษาไมหาย รวมถึงภาวะแทรกซอนที่เกี่ยวของ หรือตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแตวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดทาย
ก็ใหถือวาเปนการเขาพักรักษาตัวครั้งเดียวกันดวย

D Health

lus ดีเหมาะกับใคร?

อาชีพอิสระ : ไมมีสวัสดิการ

เลือกซื้อ D Health Plus แผน 5 ลานบาท ไมมี ความรับผิดสวนแรก
เพศชาย อายุ 35 เบี้ยประกันภัยตอป 20,099 บาท
เจ็บปวย

(นอนหองเดี่ยวมาตรฐาน)
มีคาใชจาย
ในการรักษาตัว

200,000 บาท

D Health Plus

จายใหตั้งแตบาทแรก

200,000 บาท

ผลประโยชนสูงสุด

5,000,000 บาท

รับความคุมครอง
ไปเต็มๆ

มนุษยเงินเดือน : มีสวัสดิการอยูแลว 30,000 บาท

เลือกซื้อ D Health Plus แผน 5 ลานบาท มี ความรับผิดสวนแรก 30,000 บาท
เพศชาย อายุ 35 เบี้ยประกันภัยตอป 11,294 บาท
เจ็บปวย

(นอนหองเดี่ยวมาตรฐาน)
มีคาใชจาย
ในการรักษาตัว

200,000 บาท
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เบิก
สวัสดิการที่มี

30,000 บาท

D Health Plus
จายใหจากสวนเกิน

170,000 บาท

ผลประโยชนสูงสุด

5,000,000 บาท

เบี้ยถูกลง
ไมตองจายเบี้ย
ซ้ำซอน

D Health Plus เลือกปรับไดตรงใจ

สิทธิในการเปลี่ยนแผนความคุมครอง (Convertible Option)
ทางเลือกปรับลดความรับผิดสวนแรก (Deductible) โดยไมตองแถลงสุขภาพใหม สามารถใชสิทธิ์
ไดในชวงอายุ 55 ป - 65 ป และ ตองถือความคุมครองสุขภาพ ดี เฮลท พลัส (D Health Plus)
ตอเนื่องมาอยางนอย 5 ป ทั้งนี้ เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กําหนด

ตัวอยาง การเลือกปรับแผนตามชวงอายุ
มนุษยเงินเดือนวางแผนไดอยางเหมาะสมในทุกชวงชีวต
ิ แผนคุณจะไมสะดุดเพราะเราใหความคุม
 ครอง
อยางตอเนือ
่ ง

ตอนอายุ

35 ป ในชวงวัยทํางาน มีสวัสดิการชวยจาย
เลือกแผน
แบบมีความรับผิดสวนแรก
สวัสดิการ

ความคุม
 ครอง

(ในชวงอายุ 35-54 ป)

เพือ
่ ใหเบีย้ ถูกลง ไมตอ
 งจายเบีย้ ซํา้ ซอน

ตอนอายุ

55 ป ในชวงวัยเกษียณ ไมมีสวัสดิการชวยจาย
ใชสท
ิ ธิ Convertible Option
เลือกแผน (ตามหลักเกณฑการปรับลด)
แบบไมมค
ี วามรับผิดสวนแรก
แบบลดความรับผิดสวนแรกใหนอ
 ยลง
ความคุม
 ครอง

(ในชวงอายุ 55-99 ป)

เพือ
่ ใหสอดคลองกับสวัสดิการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

หมายเหตุ : การเลือกเปลีย่ นแผนเปนตามหลักเกณฑการปรับลดคาความรับผิดสวนแรก (Deductible) โปรดศึกษารายละเอียดเพิม
่ เติม
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ความคุมครองเสริม

ที่ใหคุณเลือกไดตามความตองการควบคูไปกับ D Health Plus

ความคุมครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus)
เพื่อช่วยดูแลค่าใช้จ่ายตลอดการตั้งครรภ์ รวมถึงหลังคลอด
ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงถึง 2 - 4 ล้านบาท ต่อปีกรมธรรม์

การตั้งครรภอาจมีความเสี่ยงและคาใชจายที่คาดไมถึงมากมาย
• ความเสี่ยงกรณีแท้งบุตร
• ความเสี่ยงกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร
• ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรค่อนข้างสูง
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สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus)
เพื่อสุขภาพที่ดี เสริมเกราะป้องกันก่อนป่วย
ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงถึง 24,000 - 38,500 บาท ต่อปีกรมธรรม์
เช็กสุขภาพประจําป

ฉีดวัคซีนปองกันโรค

วางแผนตรวจสุขภาพได้ปีละ 1 ครั้ง

ตามที่ WHO รับรองได้อย่างสบายใจ

ดูแลทางสุขภาพดวงตา

ดูแลสุขภาพฟนไดทุกป

ได้แก่ ค่าตรวจตา ค่ากรอบแว่นตา
ค่าเลนส์สายตา ตามที่แพทย์ระบุ

ได้แก่ การขูดหินปูน การอุดฟัน
การตรวจรักษาฟัน การเอ็กซ์เรย์ฟัน
การถอนฟัน การรักษารากฟัน
สะพานฟันและการครอบฟัน
และการรักษาโรคเหงือก เป็นต้น

D Health Plus 7

8 D Health Plus

ตารางความคุมครอง

D Health Plus

พลัสงาย ไดตรงใจ ความคุมครองสุขภาพ
ที่ใหคุณวางแผนเลือกความคุมครอง
การคลอดบุตร พลัส หรือ สุขภาพดี พลัส
เพิ่มไดตามตองการ

พลัสความตองการเพิ่มไดกับความคุมครองสุขภาพ ดี เฮลท พลัส
ในมาตรฐานการประกันสุขภาพแบบใหม
(New Health Standard)
D Health Plus 9

ตารางความคุมครองสุขภาพ ดี เฮลท พลัส

โดยบริษัทจะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเปนทางการแพทย
และ มาตรฐานทางการแพทย ต ามค า บริ ก ารอั ต ราทั ่ ว ไป สำหรั บ รายการตามตารางผลประโยชน ด ั ง ต อ ไปนี ้
ตามจำนวนที่จายจริง หลังหักความรับผิดสวนแรก (ถามี) แตไมเกินจำนวนผลประโยชนที่ระบุไวในหนาตาราง
ผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมนี้
ผลประโยชนโดยยอ

แผน 1 ลานบาท

แผน 5 ลานบาท

1. ผลประโยชนกรณีผูปวยใน
หมวดที่ 1 คาหอง และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน)
ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
ผลประโยชนหมวดยอยที่ 1.1 และ 1.2 รวมสูงสุดไมเกิน 180 วัน
หมวดยอยที่ 1.1 คาหอง และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล
(ผูปวยใน) ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดยอยที่ 1.2 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดรับการรักษาในหอง
ผูปวยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจายคาหอง
และคาอาหาร รวมถึงคาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) ตอการ
เขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไมเกิน 60 วัน

จายตามจริง
(แตรวมทุกรายการแลวไมเกินคาหองพักเดี่ยวราคาเริ่มตนของโรงพยาบาล)
จายตามจริง

หมวดที่ 2 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัด
รักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต คาบริการทาง
การพยาบาล คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ
ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดยอยที่ 2.1 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัย

จายตามจริง

หมวดยอยที่ 2.2 คาบริการทางการแพทยเพือ่ การบำบัดรักษา คาบริการ
โลหิตและสวนประกอบของโลหิต และคาบริการทางการพยาบาล

จายตามจริง

หมวดยอยที่ 2.3 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ

จายตามจริง

หมวดยอยที่ 2.4 คายา และคาเวชภัณฑสน
้ิ เปลือง (เวชภัณฑ 1)
สำหรับกลับบาน (สูงสุดไมเกิน 7 วัน)

20,000 บาท

หมวดที่ 3 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษาตอการ
เขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไมเกิน 180 วัน)

จายตามจริง

หมวดที่ 4 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดยอยที่ 4.1 คาหองผาตัด และคาหองทำหัตถการ

จายตามจริง

หมวดยอยที่ 4.2 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด
คาเวชภัณฑและคาอุปกรณการผาตัดและหัตถการ

จายตามจริง

หมวดยอยที่ 4.3 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและ
หัตถการ สำหรับแพทยทำศัลยกรรม และหัตถการ
(รวมแพทยผูชวยผาตัด) (Doctor fee)

จายตามจริง

หมวดยอยที่ 4.4 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย
(Doctor fee)

จายตามจริง

หมวดยอยที่ 4.5 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ

จายตามจริง

หมวดที่ 5 การผาตัดใหญที่ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
(Day Surgery)

จายตามจริง
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ตารางความคุมครองสุขภาพ ดี เฮลท พลัส (ตอ)
ผลประโยชนโดยยอ

แผน 1 ลานบาท

แผน 5 ลานบาท

2. ผลประโยชนกรณีไมตอ งเขาพักรักษาตัวเปนผูป
 ว ยใน
หมวดที่ 6 คาบริการทางการแพทยเพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวของ
โดยตรงกอนและหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน หรือคารักษา
พยาบาลผูป
 ว ยนอกตอเนือ่ งทีเ่ กีย่ วของโดยตรงหลังการเขาพักรักษาตัว
เปนผูปวยใน ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดยอยที่ 6.1 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่
เกี่ยวของโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันกอนและหลังการเขาพัก
รักษาตัวเปนผูปวยใน
หมวดยอยที่ 6.2 คารักษาพยาบาลผูป
 ว ยนอกหลังการเขาพักรักษาตัว
เปนผูป
 ว ยในตอครัง้ สำหรับการรักษาพยาบาลตอเนือ่ ง ภายใน 30 วัน
หลังจากออกจากการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งนั้น
(ไมรวมคาบริการทางการแพทยเพื่อตรวจวินิจฉัย)

จายตามจริง

จายตามจริง

หมวดที่ 7 คารักษาพยาบาลการบาดเจ็บกรณีผูปวยนอก
ภายใน 24 ชัว่ โมงของการเกิดอุบต
ั เิ หตุตอ
 ครัง้

จายตามจริง

หมวดที่ 8 คาเวชศาสตรฟน
 ฟู หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูป
 ว ยใน
แตละครัง้ ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูป
 ว ยในครัง้ ใดครัง้ หนึง่

จายตามจริง

หมวดที่ 9 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง
โดยการลางไตผานทางเสนเลือด ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

ไมคุมครอง

หมวดที่ 10 คาบริการทางการแพทยเพือ
่ การบำบัดรักษาโรคเนือ
้ งอก
หรือมะเร็ง โดยรังสีรก
ั ษา รังสีรว มรักษา เวชศาสตรนวิ เคลียรรก
ั ษา
ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

ไมคุมครอง

หมวดที่ 11 คาบริการทางการแพทยเพือ
่ การบำบัดรักษาโรคมะเร็ง
โดยเคมีบำบัด ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

ไมคุมครอง

หมวดที่ 12 คาบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

จายตามจริง

หมวดที่ 13 คารักษาพยาบาล โดยการผาตัดเล็ก

จายตามจริง

การมีสวนรวมจาย
ความรับผิดสวนแรก (ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
สำหรับผลประโยชนในหมวดที่ 1 – 8 และ 12 – 13

0
บาท

20,000
บาท

50,000
บาท

คาใชจายรวม (หลังหักความรับผิดสวนแรก ตอการเขาพักรักษาตัว
ครัง้ ใดครัง้ หนึง่ ) สำหรับผลประโยชนในหมวดที่ 1 – 8 และ 12 – 13

0
บาท

30,000
บาท

50,000
บาท

100,000
บาท

ไมมี

ผลประโยชนสูงสุด
ผลประโยชนหมวดที่ 1 – 8 และ 12 – 13 รวมทุกรายการสูงสุด
ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง หลังหัก
ความรับผิดสวนแรก และคาใชจายรวม (ถามี)
ผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

1,000,000 บาท

5,000,000 บาท
ไมมี

หมายเหตุ : อาณาเขตความคุม
 ครองสำหรับสัญญาเพิม
่ เติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท พลัส (D Health Plus) มีอาณาเขตความคุม
 ครองเฉพาะประเทศไทย
สัญญาเพิม
่ เติมนีจ้ ะใหความคุม
 ครองการรักษาพยาบาลทีเ่ กิดขึน
้ ในประเทศไทย อยางไรก็ตาม กรณีการรักษาพยาบาลเกิดขึน
้ นอกอาณาเขตประเทศไทย บริษท
ั จะให
ความคุม
 ครองตามทีร่ ะบุในตารางผลประโยชนในกรณีดงั ตอไปนี้
1) การบาดเจ็บทางรางกายจากอุบต
ั เิ หตุ
2) การปวย เฉพาะเปนกรณีฉก
ุ เฉินในตางประเทศตามคำนิยามทีร่ ะบุไวในบันทึกสลักหลังนี้
ทัง้ นี้ ทัง้ สองกรณีขา งตน วันทีเ่ ริม
่ เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในตางประเทศ ตองอยูภ
 ายใน 90 วันแรกของการเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทยแตละครัง้
โดยบริษท
ั จะคุม
 ครองสำหรับคาใชจา ยทีจ่ ำเปนและสมควร ซึง่ เกิดขึน
้ จากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทยในประเทศนัน
้ ๆ
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ตารางความคุมครองสุขภาพเสริม

ความคุมครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus)
บันทึกสลักหลังความคุม
 ครองนี้ แนบและถือเปนสวนหนึง่ ของสัญญาเพิม
่ เติมทีบ
่ น
ั ทึกสลักหลังนีแ
้ นบทายอยู ผลประโยชน
ตามบันทึกสลักหลังความคุมครองนี้จะจายใหเมื่อผูเอาประกันภัยเขาอยูในเกณฑของขอกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะจาย
ผลประโยชนใหตามที่ระบุไวในขอตกลงความคุมครอง หรือตามความจำเปนทางการแพทยใหตองรับการรักษาพยาบาล
ั จะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจา ยซึง่ เกิดขึน
้ ตามทีร่ ะบุไว หรือจากการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล โดยบริษท
ทีม
่ ค
ี วามจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทยตามคาบริการอัตราทัว่ ไป แลวแตกรณี สำหรับรายการตามตาราง
ผลประโยชนดงั ตอไปนี้ ตามจำนวนทีจ่ า ยจริง แตไมเกินจำนวนผลประโยชนทร่ี ะบุไวในหนาตารางผลประโยชนของบันทึกสลักหลัง

ผลประโยชนโดยยอ

แผน 1

แผน 2

• กรณีคลอดโดยธรรมชาติ รวมถึงการผาคลอด ซึง่ ไดวางแผนไวลว งหนาโดยไมมขี อ
 บงชีท
้ างการแพทย

60,000 บาท

150,000 บาท

• กรณีผาคลอด ที่มีขอบงชี้ทางการแพทย

80,000 บาท

200,000 บาท

คาใชจายการคลอดบุตร สูงสุดตอการคลอด 1 ครั้ง

คาใชจายสำหรับการถางขยายปากมดลูกและการขูดมดลูกกรณีแทงบุตร

จายตามจริง

คาใชจายกรณีเกิดภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภและหลังคลอดบุตร
ผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรม

2,000,000 บาท

4,000,000 บาท

หมายเหตุ : • อาณาเขตความคุม
 ครองสำหรับบันทึกสลักหลังความคุม
 ครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus) มีอาณาเขตความคุม
 ครองเฉพาะประเทศไทย
• บันทึกสลักหลัง ความคุมครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus) ตองซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท พลัส
ที่มีผลบังคับอยูเทานั้น
ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting period)
บริษท
ั จะจายคาใชจา ยสำหรับการคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ภายหลัง 280 วัน, การถางขยายปากมดลูก และการขูดมดลูกกรณีแทงบุตร
ภายหลัง 90 วัน และคาใชจายกรณีเกิดภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภและหลังคลอดบุตร ภายหลัง 280 วัน นับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้

สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus)
บันทึกสลักหลังความคุมครองนี้ แนบและถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังนี้แนบทายอยู ผลประโยชน
ตามบันทึกสลักหลังความคุม
 ครองนีจ
้ ะจายใหเมือ
่ ผูเ อาประกันภัยเขาอยูใ นเกณฑของขอกำหนดและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษท
ั จะจาย
ผลประโยชนใหตามที่ระบุไวในขอตกลงความคุมครอง หรือตามความจำเปนทางการแพทยใหตองรับการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล โดยบริษท
ั จะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจา ยซึง่ เกิดขึน
้ ตามทีร่ ะบุไว หรือจากการรักษาพยาบาล
ที่มีความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทยตามคาบริการอัตราทั่วไป แลวแตกรณี สำหรับรายการตามตาราง
ผลประโยชนดงั ตอไปนี้ ตามจำนวนทีจ่ า ยจริง แตไมเกินจำนวนผลประโยชนทร่ี ะบุไวในหนาตารางผลประโยชนของบันทึกสลักหลัง

ผลประโยชนโดยยอ

แผน 1

แผน 2

ผลประโยชนคาตรวจสุขภาพประจำป ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

5,000 บาท

10,000 บาท

ผลประโยชนคาฉีดวัคซีน ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

4,000 บาท

6,000 บาท

ผลประโยชนคารักษาทางทันตกรรม ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

10,000 บาท

15,000 บาท

ผลประโยชนคารักษาทางสายตา ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

5,000 บาท

7,500 บาท

หมายเหตุ : • อาณาเขตความคุม
 ครองสำหรับบันทึกสลักหลัง สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) มีอาณาเขตความคุม
 ครองเฉพาะประเทศไทย
• บันทึกสลักหลัง สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) ตองซือ้ แนบกับสัญญาเพิม
่ เติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท พลัส ทีม
่ ผ
ี ลบังคับอยูเ ทานัน
้
ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting period)
บริษท
ั จะจายคาตรวจสุขภาพประจำป ใหแกผเู อาประกันภัยปละ 1 ครัง้ ภายหลังระยะเวลาหนึง่ ป และ คาฉีดวัคซีน, คารักษาทางทันตกรรม, คารักษาทางสายตา
ภายหลัง 30 วันนับตัง้ แตวน
ั เริม
่ มีผลคุม
 ครองตามบันทึกสลักหลังนี้
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เงื่อนไขการรับประกันภัย
ความคุมครองสุขภาพ

อายุรับประกัน

ตออายุ

ระยะเวลาคุมครอง
ถึงอายุ 99 ป

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท พลัส ตั้งแตอายุ 11 ป - 90 ป ไดถึงอายุ 98 ป

หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ

ถึงอายุ 50 ป

บันทึกสลักหลัง ความคุมครองการคลอดบุตร พลัส

ตั้งแตอายุ 15 ป - 49 ป ไดถึงอายุ 49 ป

หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักหรือสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ

บันทึกสลักหลัง สุขภาพดี พลัส

ตั้งแตอายุ 11 ป - 90 ป ไดถึงอายุ 98 ป

หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักหรือสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ

ถึงอายุ 99 ป

การตรวจสุขภาพ เปนไปตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขทั่วไป ที่ควรทราบกอนตัดสินใจทำประกันภัย มีดังนี้
การตออายุสัญญาเพิ่มเติมกรณีครบรอบปกรมธรรมประกันภัย (Renewal)
สัญญาเพิ่มเติมนี้ จะตออายุเมื่อครบรอบปกรมธรรมประกันภัย โดยไมตองแสดงหลักฐาน แตบริษัทยังคงไวซึ่งสิทธิในการปรับเบี้ยประกันภัย ตามขอกำหนด
เรื่อง “การปรับเบี้ยประกันภัย” ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน เวนแตกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ บริษัทจะสงวนสิทธิ์ไมตออายุสัญญาเพิ่มเติม
โดยบริษัทจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
1) ในกรณีที่มีหลักฐานวาผูเอาประกันภัยไมแถลงขอเท็จจริงตามใบคำขอเอาประกันภัย หรือคำขอตออายุ (Reinstatement) ใบแถลงสุขภาพ และขอแถลง
เพิ่มเติมอื่นใดที่เกี่ยวของกับการทำสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ซึ่งเปนสาระสำคัญที่อาจทำใหบริษัทฯ เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมรับ
ทำสัญญา หรือรับประกันแบบมีเงื่อนไข
2) ผูเอาประกันภัยเรียกรองผลประโยชนจากการที่ตนใหมีการรักษาการบาดเจ็บหรือการปวยโดยไมมีความจำเปนทางการแพทย
3) ผูเอาประกันภัยเรียกรองผลประโยชนคาชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันทุกบริษัทเกินกวารายไดที่แทจริง
การปรับเบี้ยประกันภัย
บริษัทอาจปรับเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปกรมธรรมประกันภัย ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไวแลวอันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ
ดังตอไปนี้
1) อายุ และชั้นอาชีพ ของแตละบุคคล
2) คาใชจายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณการจายคาสินไหมทดแทนโดยรวมของพอรตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ
ประสบการณการจายคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันภัยแตละราย โดยบริษัทจะแจงผูเอาประกันภัยทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรทางไปรษณีย
ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผูเอาประกันภัยใหความยินยอม ไมนอยกวา 30 วัน
สำหรับการปรับเบี้ยประกันภัยตามประสบการณการจายคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันภัยแตละราย หากมีการยกเลิกขอความนี้ออกจากสัญญา บริษัท
จะออกบันทึกสลักหลังหรือออกสัญญาประกันภัยที่ไมมีขอความดังกลาวใหกับผูเอาประกันภัยทุกราย

ขอยกเวนความคุมครองสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท พลัส (แบบมาตรฐานใหม) มีทั้งหมด 21 ขอ เชน
ไมคุมครองคาใชจายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย (รวมทั้งโรคแทรกซอน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพือ
่ เสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมน้ำหนักตัว การผาตัดทีส
่ ามารถทดแทน
ดวยการรักษาแนวทางอื่น เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง
2. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพือ่ ชะลอการเสือ่ มของวัย หรือการใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเสือ่ มสมรรถภาพ
ทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
3. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
4. การตรวจรักษาทีย่ งั อยูใ นระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ
การนอนกรน
5. คาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผูเอาประกันภัย ซึ่งเปนแพทยสั่งใหแกตัวเอง รวมทั้งคาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซึ่งเปน
บิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูเอาประกันภัย เปนตน

ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting period)
(ก) ไมคุมครองการเจ็บปวยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต วันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการตออายุครั้งสุดทายแลวแตกรณีใด
จะเกิดขึ้นหลังสุด
(ข) ไมคุมครองการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต วันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการตออายุครั้งสุดทายแลวแตกรณีใดจะ
เกิดขึ้นหลังสุด 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
- เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีได ทั้งนี้ หลักเกณฑเปนไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท พลัส ตองซื้อแนบทายกรมธรรมที่มีผลบังคับอยู
คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง เงื่อนไข และขอยกเวนกอนตัดสินใจทำประกันภัย
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ความคุมครองสุขภาพ ดี เฮลท พลัส

เก็ทงาย จายเต็มแม็กซ
เลือกพลัสความคุมครองไดตรงใจ
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สุขมากกวา พิเศษมากขึ้น ดวยสิทธิพิเศษเพื่อลูกคาคนสำคัญ
ดูแลครบเครื่อง เรื่องสุขภาพ

สมาชิกเมืองไทยสไมลคลับ

เติมความสุขสุดพิเศษ กับกิจกรรม
และสิทธิพิเศษที่หลากหลาย
ครบทุกไลฟสไตล
• รับความสุขและรอยยิม
้ ผานกิจกรรมแหงความสุขและสิทธิพเิ ศษตางๆ มากมาย
• เติมเต็มความสุข ดวยการแลกคะแนนสะสม Smile Point
ผาน MTL Click Application ไดทก
ุ ที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชัว่ โมง
• รับความสุขทีม
่ ากขึน
้ ดวยประสบการณสด
ุ พิเศษเหนือระดับกับการเปนสมาชิก
The Ultimate & Beyond Prestige

สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเมืองไทยประกันชีวิต

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

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

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เปนเพียงผูแนะนำการบริการใหกับลูกคา เทานั้น

มั่นใจทุกเรื่องกรมธรรม ไมวาคุณจะอยูที่ไหน
สามารถรับบริการจากเราได

MTL Click

Application

รวบรวมทุกบริการของเมืองไทยประกันชีวิต
ใหเปนเรื่องงายสําหรับคุณ สะดวกทุกที่ ทุกเวลา

• เช็กขอมูลกรมธรรม
• ยื่นเคลมออนไลน
• ชำระเบี้ยประกันภัย
• ปรึกษาหมอออนไลน

• ทำธุรกรรมผาน Video Call
• แลกคะแนนเมืองไทยสไมลคลับ
• และบริการอื่นๆ อีกมากมาย

ผูเสนอขาย .............................................................................................. ID LINE .................................................................
เบอรโทรศัพท ......................................................................................... วันที่นำเสนอขาย ....................................................

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร.

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
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