คุม
 ครองอะไรบาง?
คุมครองผูปวยใน
ใหความคุมครองคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน ทั้งคาหอง คาอาหาร
คาแพทย คาหองผาตัด และอุปกรณ คาปลูกถายอวัยวะ คารักษาทางจิตเวช เปนตน
(คารักษาทางจิตเวช กรณีเลือกความคุมครอง แผน 3 หรือ 4)

คุมครองแบบฉุกเฉิน
คุมครองคารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน ทั้งคารักษา คารถพยาบาล คารักษา
ทางทันตกรรม คาบริการชวยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย เปนตน

คุมครองผูปวยนอก

คุมครองคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก ทั้งคาธรรมเนียมปรึกษาแพทย รวมไปถึง
คาวินิจฉัยและคายา คาภาพวินิจฉัยขั้นสูง คาเคมีบำบัด คากายภาพบำบัด คาลางไต เปนตน
(คากายภาพบำบัด กรณีเลือกความคุมครองแผน 3 หรือ 4)
(คาธรรมเนียมปรึกษาแพทยรวมไปถึงคาวินจิ ฉัยและคายา กรณีเลือกความคุม ครองแผน 2, 3 หรือ 4)

(1)

คุมครองทุกความตองการดานสุขภาพ

คุม ครองคารักษาพยาบาลอื่นๆ ทั้งคาตรวจสุขภาพประจำป คาฉีดวัคซีน
คารักษาทางทันตกรรม คารักษาทางสายตา การคลอดบุตร รวมถึงแพทยทางเลือก
เชน การฝงเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกลามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก
(กรณีเลือกความคุมครอง แผน 3 หรือ 4)

รับผลประโยชนสูงสุด
รับผลประโยชนกรณีบาดเจ็บ เจ็บปวยสูงสุด 100 ลานบาท ตอป
(กรณีเลือกความคุมครอง แผน 4)

คุมครอง 24 ชั่วโมง

ใหความคุมครองตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกแผนความคุมครองไดจาก 4 แหง ดังนี้
1. เฉพาะประเทศไทย 2. ทวีปเอเชียเฉพาะ 29 ประเทศเทานั้น
3. ทั่วโลกยกเวนสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอก 4. ทั่วโลก
(เบี้ยประกันภัยจะแตกตางกันในแตละพื้นที่)

บริการเสริมพิเศษ
บริการการใหความเห็นที่ 2
ทางการแพทย

เจ็บปวยตางแดนก็สบายใจ นอนโรงพยาบาลไดทั่วโลก
ตามสิทธิ์โดยไมตองสำรองจาย
MTL_2-02-04-0424_04/01/2564

(1) กรณีเลือกพื้นที่ความคุมครองทั่วโลก

ตารางแสดงผลประโยชนของสัญญาเพิม
่ เติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลท
ิ เฮลท (Elite Health)
บริษัทฯ จะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย ใหตามจำนวนที่จายจริง แตไมเกินผลประโยชนที่ระบุใวในหนาตารางความคุมครอง

รายละเอียดของผลประโยชน (บาท)
ผลประโยชนสูงสุดตอปกรมธรรม
1. ผลประโยชนคารักษาพยาบาลผูปวยใน
• คาหอง คาอาหาร คาบริการพยาบาลประจำวัน ตอวัน ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไมเกิน 365 วัน)
• คาหองผูปวยวิกฤต (สูงสุดไมเกิน 365 วัน) โดยเมื่อรวมผลประโยชนคาหอง คาอาหาร คาบริการพยาบาลประจำวันแลวไมเกิน 365 วัน
• คารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล
• คาแพทยตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันและคาปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ
• คาแพทยผาตัดและหัตถการ
• คาธรรมเนียมวิสัญญีแพทย และ/หรือ วิสัญญีพยาบาล
• คาหองผาตัดและอุปกรณในหองผาตัด
• คาใชจายสำหรับการปลูกถายอวัยวะ (สูงสุด 1 ครั้งตลอดชีวิต)
• คาหองพักในโรงพยาบาลสำหรับบิดาหรือมารดา (เตียงเสริม) ตอวัน (กรณีผูเอาประกันภัยมีอายุต่ำกวา 18 ปบริบูรณ)
• คาฟนฟูสภาพในฐานะผูปวยใน (สูงสุดไมเกิน 28 วันตอโรค)
• คารักษาทางจิตเวชในฐานะผูปวยใน
- ตอโรค สูงสุดไมเกิน
- รวมตลอดชี ว ิ ต สูงสุดไมเกิน
• คาพยาบาลสวนตัวตามคำแนะนำแพทย หลังจากการเขารับรักษาตัวในโรงพยาบาล ตอวัน (สูงสุดไมเกิน 40 วันตอปกรมธรรม)
2. ผลประโยชนการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน
• คาธรรมเนียมรถพยาบาล
• คารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
• คารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง ขณะเปนผูปวยนอก
• คาบริการการชวยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย
3. ผลประโยชนคารักษาพยาบาลผูปวยนอก
• คาธรรมเนียมปรึกษาแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปและแพทยเฉพาะทาง รวมไปถึงคาวินิจฉัยและคายา สูงสุดไมเกิน
• การฝงเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกลามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก สูงสุดตอปกรมธรรมไมเกิน
• คากายภาพบำบัด
• คาภาพวินิจฉัยขั้นสูง เชน การตรวจเอ็กซเรยดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI)
• คารักษาโรคมะเร็งรวมถึงเคมีบำบัด การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงตอเซลลมะเร็ง (Targeted Therapy) และรังสีบำบัด
• คาลางไต
4. ผลประโยชนการคลอดบุตร
• คาใชจายการคลอดบุตร
- กรณีคลอดโดยธรรมชาติ สูงสุดตอการคลอด 1 ครั้งไมเกิน
- หรือ กรณีผาคลอด สูงสุดตอการคลอด 1 ครั้งไมเกิน

• คาใชจายสำหรับการถางขยายปากมดลูกและการขูดมดลูกกรณีแทงบุตร
• คาใชจายกรณีเกิดภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภและหลังคลอดบุตร
5. ผลประโยชนคารักษาพยาบาลอื่นๆ
• คาตรวจสุขภาพประจำป สูงสุดตอปกรมธรรมไมเกิน
• คาฉีดวัคซีน สูงสุดตอปกรมธรรมไมเกิน
• คารักษาทางทันตกรรม สูงสุดตอปกรมธรรมไมเกิน
• คารักษาทางสายตา สูงสุดตอปกรมธรรมไมเกิน
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สามารถเลือกพื้นที่ความคุมครองได 1 พื้นที่ (เบี้ยประกันภัยจะแตกตางกันในแตละพื้นที่) • เฉพาะประเทศไทย • ทวีปเอเชีย (เฉพาะ 29 ประเทศเทานั้น) • ทั่วโลกยกเวนสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอก • ทั่วโลก
กรณีทไ่ี มอยูใ นความคุม
 ครอง

ตัวอยางเชน สภาพทีเ่ ปนมากอนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ไดแก โรคเรือ้ รัง การเจ็บปวย (รวมถึงภาวะแทรกซอน) หรือการบาดเจ็บทีย่ งั ไมไดรกั ษาใหหายกอนวันเริม่ มีผลคุม ครองตามสัญญาเพิม่ เติมหรือวันเริม่ มีผลคุม ครองตามการตออายุสญ
ั ญาเพิม่ เติม (Reinstatement) ครัง้ สุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดขึน้ หลังสุด เวนแต • ผูเ อาประกันภัยไดแถลงใหบริษท
ั ฯ ทราบและบริษท
ั ฯ
ยินยอมรับความเสีย่ งภัยโดยไมมเี งือ่ นไขยกเวนความคุม ครองดังกลาว หรือ • สัญญาเพิม่ เติมนีม้ ผี ลบังคับตอเนือ่ งมาไมนอ ยกวา 3 ป โดยโรคเรือ้ รัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย(รวมถึงภาวะแทรกซอน) นัน้ ไมปรากฏอาการ ไมไดรบ
ั การตรวจรักษาหรือวินจั ฉัยโดยแพทย หรือไมไดพบหรือปรึกษาแพทย ในระยะ 5 ป กอนวันเริม่ มีผลคุม ครองตามสัญญาเพิม่ เติมเปนครัง้ แรก
การเจ็บปวยทีเ่ กิดขึน
้ ภายในระยะเวลาทีไ่ มคมุ ครอง (Waiting Period) ไดแก • การเจ็บปวยใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในระยะเวลา 30 วันนับตัง้ แตวนั เริม่ มีผลคุม ครอง หรือวันตออายุสญ
ั ญาเพิม่ เติมนี้ (Reinstatement) ครัง้ สุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดขึน้ หลังสุด หรือ • การเจ็บปวยดวยโรคดังตอไปนี้ ทีเ่ กิดขึน้ ภายใน 120 วันนับตัง้ แตวนั เริม่ มีผลคุม ครอง หรือวันตออายุสญ
ั ญาเพิม่ เติมนี้ (Reinstatement)
ครัง้ สุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดขึน้ หลังสุด • เนือ้ งอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด - ไสเลือ่ นทุกชนิด - การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด - เสนเลือดขอดทีข่ า - ริดสีดวงทวาร - ตอเนือ้ หรือตอกระจก - นิว่ ทุกชนิด - เยือ่ บุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ • การคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และ กรณีเกิดภาวะแทรกซอนขณะตัง้ ครรภและหลังคลอดบุตร ภายในระยะเวลา 280 วันนับตัง้ แต
วันเริม่ มีผลคุม ครอง หรือวันตออายุสญ
ั ญาเพิม่ เติมนี้ (Reinstatement) ครัง้ สุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดขึน้ หลังสุด • การถางขยายปากมดลูกและการขูดมดลูกกรณีแทงบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตัง้ แตวนั เริม่ มีผลคุม ครองหรือวันตออายุสญ
ั ญาเพิม่ เติมนี้ (Reinstatement) ครัง้ สุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดขึน้ หลังสุด • การตรวจสุขภาพประจำป
ภายในระยะเวลา 1 ป นับตัง้ แตวนั เริม่ มีผลคุม ครอง หรือวันตออายุสญ
ั ญาเพิม่ เติมนี้ (Reinstatement) ครัง้ สุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดขึน้ หลังสุด
ขอยกเวนความคุม ครองตามสัญญาเพิม่ เติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลท
ิ เฮลท (Elite Health) มีทง้ั หมด 26 ขอ เชน
ไมคมุ ครองคาใชจา ยจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย (รวมทัง้ โรคแทรกซอน) อาการหรือภาวะความผิดปกติทเ่ี กิดจาก
1. โรคเรือ้ รัง การเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บทีย่ งั มิไดรกั ษาใหหายกอนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะทีเ่ ปนมาแตกำเนิด (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพือ่ เสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลกั ษณะเลือกได เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนือ่ งมาจากอุบตั เิ หตุทไ่ี ดรบ
ั ความคุม ครอง เปนตน
หมายเหตุ : • สัญญาเพิม่ เติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลท
ิ เฮลท ตองซือ้ แนบทายกรมธรรมใหมเทานัน
้ • การพิจารณารับประกันเปนไปตามหลักเกณฑของบริษท
ั ฯ • เงือ่ นไขและขอยกเวนเปนไปตามทีร่ ะบุในกรมธรรม • อายุรบ
ั ประกันภัย 18 – 80 ป คุม ครองถึงอายุ 99 ป • ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป โดยทีผ่ เู อาประกันภัยสามารถตออายุไดถงึ อายุ 98 ป ทัง้ นีต้ อ งไมเกิน ระยะเวลาเอาประกันภัย
ของกรมธรรมประกันชีวติ ทีส่ ญ
ั ญาเพิม่ เติมนีแ้ นบทายอยู • เงือ่ นไขการใชบริการ MTL Global Doctors และ MTL Global Connect เปนไปตามทีบ
่ ริษท
ั ฯ กำหนด ทัง้ นีผ้ เู อาประกันภัยสามารถใชบริการไดจนกวาบริษท
ั ฯ จะมีการเปลีย่ นแปลง • เบีย้ ประกันภัยของสัญญาเพิม่ เติมนี้ สามารถ นำไปใชสท
ิ ธิหกั ลดหยอนภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได ฉบับที่ 383
คำเตือน : ผูซ อ้ื ควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุม ครองและเงือ่ นไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครัง้

