โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส

Extra Care Plus Campaign
Health

ความคุมครองสุขภาพที่ใหคุณไดมากกวา
Top up สวัสดิการหรือประกันสุขภาพที่มี
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การเจ็บปวย เปนสิ่งที่ทุกคนไมอยากใหเกิดขึ้นทั้งกับตนเอง และคนที่คุณรัก
ทุกวันนี้คาใชจายในการรักษาพยาบาลก็เพิ่มขึ้น คุณจะทำอยางไรเมื่อสวัสดิการที่มีไมเพียงพอ?

ชวยจายคารักษาพยาบาล
สวนเกินสิทธิ์

คุมครองคารักษาพยาบาล
ผูปวยในแบบเหมาจาย

คาหองสูงสุด
ถึง 4,000 บาท (1)

วงเงินความคุมครองสูงสุด
500,000 บาท (1)

เบี้ยประกันภัยไมแพงเริ่มตน
285 บาทตอเดือน(2)

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช
สิทธิหักลดหยอนภาษีได

ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ :
(1) สำหรับแผน 3 โดยมีความรับผิดสวนแรก 20,000 บาท ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
(2) สำหรับแผน 1 ผูเอาประกันภัย อายุ 11-20 ป สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ
- โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส เปนชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เอ็กซตรา แคร (N) ซึ่งเปนสัญญาประกันภัยสุขภาพแบบมาตรฐานใหม
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เอ็กซตรา แคร (N) ตองซื้อแนบทายกรมธรรมที่มีผลบังคับอยู
- การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ
- เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีได ทั้งนี้ หลักเกณฑเปนไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส ชวยเติมเต็มคารักษาพยาบาล
ที่ใหคุณไดรับความคุมครองคารักษาพยาบาลแบบเหมาจาย
โดยมีความรับผิดสวนแรกที่ชวยใหเบี้ยประกันภัยถูกกวาความคุมครองสุขภาพทั่วไป
ความรับผิดสวนแรก (Deductible) คืออะไร?
คาใชจายที่ผูเอาประกันภัยตองใชสิทธิเบิกกับสวัสดิการอื่น และ/หรือกรมธรรมอื่น* ตามที่กำหนดรวมกันกับบริษัทประกันภัย
โดยความเสียหายสวนที่เกินจากนี้ โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส จะใหความคุมครอง

ใชสิทธิเบิกกับสวัสดิการอื่น
และ/หรือกรมธรรมอื่น*

คุมครองโดย โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส

ความรับผิดสวนแรก
ตามที่กำหนด

ตามวงเงินความคุมครองตอการรักษา
ครั้งใดครั้งหนึ่ง

* สำหรับกรณีที่ผูเอาประกันภัยมีสวัสดิการอื่นและ/หรือกรมธรรมอื่นไมวาจะทำไวกับบริษัทฯ ใด ตามสิทธที่ผูเอาประกันภัยมีอยูแลว หากไมมีผูเอาประกันภัยจะตองเปนผูรับผิดชอบเอง
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ตารางความคุมครองโดยยอ
ผลประโยชนโดยยอ

แผน 1

แผน 2

แผน 3

1. ผลประโยชนกรณีผูปวยใน
หมวดที่ 1 คาหอง และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล (ผูป
 ว ยใน) ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูป
 ว ยในครัง้ ใดครัง้ หนึง่
เมือ่ รวมกับการเขาพักรักษาตัวในหองผูป
 ว ยวิกฤติแลว ไมเกิน 120 วัน
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดรับการรักษาในหองผูปวยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจายคาหอง
และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) ใหเปนจำนวน 2 เทา ของผลประโยชนสำหรับคาหอง
และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) สูงสุดไมเกิน 15 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชนคาหอง
และคาอาหารคาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) แลวไมเกิน 120 วัน

2,000 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท
ตอวัน
ตอวัน
ตอวัน

หมวดที่ 2 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต คาบริการทางการพยาบาล คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด
และคาเวชภัณฑตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดยอยที่ 2.1 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัย

จายตามจริง

หมวดยอยที่ 2.2 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต และคาบริการทางการพยาบาล

จายตามจริง

หมวดยอยที่ 2.3 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ
หมวดยอยที่ 2.4 คายา และคาเวชภัณฑสิ้นเปลือง (เวชภัณฑ 1)สำหรับกลับบาน (สูงสุดไมเกิน 7 วัน)

จายตามจริง
1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท

หมวดที่ 3 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษาตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไมเกิน 120 วัน

จายตามจริง

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

จายตามจริง

หมวดยอยที่ 4.2 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด คาเวชภัณฑ และคาอุปกรณ การผาตัดและหัตถการ

จายตามจริง

หมวดยอยที่ 4.3 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการสำหรับแพทยทำศัลยกรรม และหัตถการ

จายตามจริง

(รวมแพทยผูชวยผาตัด) (Doctor fee)
หมวดยอยที่ 4.4 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวิสัญญีแพทย (Doctor fee)

จายตามจริง

หมวดยอยที่ 4.5 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ

จายตามจริง
จายตามจริง

หมวดที่ 5 การผาตัดใหญที่ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery)
2. ผลประโยชนกรณีไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน

หมวดที่ 6 คาบริการทางการแพทยเพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรงกอนและหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน หรือคารักษาพยาบาลผูปวยนอกตอเนื่องที่เกี่ยวของโดยตรง
หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดยอยที่ 6.1 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันกอนและหลัง

ไมคุมครอง

การเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
หมวดยอยที่ 6.2 คารักษาพยาบาลผูปวยนอกหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในตอครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลตอเนื่อง

ไมคุมครอง

ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งนั้น (ไมรวมคาบริการทางการแพทยเพือ่ ตรวจวินจิ ฉัย)
หมวดที่ 7 คารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผูปวยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุตอครั้ง

ไมคุมครอง

หมวดที่ 8 คาเวชศาสตรฟน
 ฟู หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูป
 ว ยในแตละครัง้ ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูป
 ว ยในครัง้ ใดครัง้ หนึง่

ไมคุมครอง

หมวดที่ 9 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการลางไตผานทางเสนเลือดตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

ไมคุมครอง

หมวดที่ 10 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีรวมรักษาเวชศาสตรนิวเคลียรรักษา

ไมคุมครอง

ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย
หมวดที่ 11 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย
หมวดที่ 12 คาบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

ไมคุมครอง
จายตามจริง
(แตไมเกินผลประโยชนในหมวดที่ 1)

หมวดที่ 13 คารักษาพยาบาล โดยการผาตัดเล็ก

ไมคุมครอง

การมีสวนรวมจาย
ความรับผิดสวนแรก (ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) สำหรับผลประโยชนในหมวดที่ 2 – 5 และ 12
คาใชจายรวม (หลังหักความรับผิดสวนแรก ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
สำหรับผลประโยชนในหมวดที่ 2 – 5 และ 12

20,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

รอยละ 100 : รอยละ 0
(บริษัทประกันภัย : ผูเอาประกันภัย)

ผลประโยชนสูงสุด
ผลประโยชนหมวดที่ 2 – 5 และ 12 รวมทุกรายการสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หลังหักความรับผิดสวนแรก และคาใชจายรวม (ถามี)
ผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

200,000 บาท 200,000 บาท 500,000 บาท

ไมมี
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ตัวอยางที่ 1 คุณเอ อายุ 28 ป สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ พนักงานบริษัทเอกชน บริษัท เอ จำกัด
มีสวัสดิการพนักงานของ บริษัท เอ จำกัด คาหอง 1,200 บาท ตอวัน คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 25,000 บาท ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ตองผาตัดไสติ่ง และนอนโรงพยาบาล 2 คืน คาหอง 3,200 บาท x 2 วัน = 6,400 บาท คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 89,000 บาท รวมทั้งสิ้น 95,400 บาท

ตัวอยาง กรณี มีความคุมครอง โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส แผน 1

เบิกคาใชจายจากสวัสดิการบริษัทที่มี

เบิกคาใชจายจากโครงการเอ็กซตราแคร พลัส แผน 1

คาหอง 1,200 บาท x 2 วัน = 2,400 บาท
คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 25,000 บาท

คาหอง 2,000 บาท x 2 วัน = 4,000 บาท
คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 64,000 บาท

ตัวอยาง กรณี ไมมีความคุมครอง โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส
รับผิดชอบเอง
เบิกคาใชจายจากสวัสดิการบริษัทที่มี

คาใชจายที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง

คาหอง 1,200 บาท x 2 วัน = 2,400 บาท
คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 25,000 บาท

คาหอง คาผาตัด และคารักษาพยาบาลอื่นๆ 68,000 บาท
(คาใชจายทั้งหมด 95,400 บาท - สวนที่เบิกกับสวัสดิการ 27,400 บาท )

ตัวอยางที่ 2 คุณบี อายุ 35 ป สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ มีธุรกิจสวนตัว
มีประกันสุขภาพของบริษัทมกราประกันชีวิต คาหอง 2,000 บาท ตอวัน คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 40,000 บาท ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
มีอาการผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ ตองทำการผาตัด และนอนโรงพยาบาล 3 คืน คาหอง 6,000 บาท x 3 วัน = 18,000 บาท คาผาตัด
และรักษาพยาบาลอื่นๆ 210,000 บาท รวมทั้งสิ้น 228,000 บาท

ตัวอยาง กรณี มีความคุมครอง โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส แผน 3

เบิกคาใชจายจากบริษัทมกราประกันชีวิต
(กรมธรรมอื่น)
คาหอง 2,000 บาท x 3 วัน = 6,000 บาท
คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 40,000 บาท

เบิกคาใชจายจากโครงการเอ็กซตราแคร พลัส แผน 3
คาหอง 4,000 บาท x 3 วัน = 12,000 บาท
คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 170,000 บาท

ตัวอยาง กรณี ไมมีความคุมครอง โครงการเอ็กซตรา แคร พลัส
รับผิดชอบเอง
เบิกคาใชจายจากบริษัทมกราประกันชีวิต
(กรมธรรมอื่น)
คาหอง 2,000 บาท x 3 วัน = 6,000 บาท
คาผาตัด และรักษาพยาบาลอื่นๆ 40,000 บาท

คาใชจายที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง
คาหอง คาผาตัด และคารักษาพยาบาลอื่นๆ 182,000 บาท
(คาใชจายทั้งหมด 228,000 บาท - สวนที่เบิกกับบริษัทอื่น 46,000 บาท)

3

Extra Care Plus Campaign

4

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย

รับประกันภัยตั้งแตอายุ 11 ป – 75 ป ตออายุถึงอายุ 80 ป

ระยะเวลาคุมครอง

ถึงอายุ 81 ป หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ

การตรวจสุขภาพ

เปนไปตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

ขอยกเวนความคุม
 ครองโครงการเอ็กซตรา แคร พลัส (แบบมาตรฐานใหม) มีทง้ั หมด 21 ขอ เชน
ไมคุมครองคาใชจายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย (รวมทั้งโรคแทรกซอน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
- การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมนํ้าหนักตัว การผาตัดที่สามารถทดแทนดวย
การรักษาแนวทางอื่น เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง
- การตรวจสุขภาพ การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธีใหพักอยูเฉยๆ หรือ
การพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อใหมีผูชวยดูแลทั่วไป การตรวจหรือการรักษาทีไ่ มเกีย่ วของกับโรคทีเ่ ปนสาเหตุของการรับตัวไวในโรงพยาบาล การตรวจวินจิ ฉัย
การบาดเจ็บหรือการปวย การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไมใชความจําเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย
- การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรับอุปกรณเพื่อชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
- การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
- การตรวจรักษาที่ไมใชการแพทยแผนปจจุบัน รวมถึงการแพทยทางเลือก เปนตน
ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting period)
ั เริม่ มีผลคุม ครองตามสัญญาเพิม่ เติมนีห
้ รือตามการตออายุครัง้ สุดทายแลวแตกรณีใดจะเกิดขึน
้ หลังสุด
(ก) ไมคม
ุ ครองการเจ็บปวยใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ในระยะเวลา 30 วัน นับตัง้ แตวน
(ข) ไมคม
ุ ครองการเจ็บปวยทีเ่ กิดขึน
้ ในระยะเวลา 120 วัน นับตัง้ แต วันเริม
่ มีผลคุม
 ครองตามสัญญาเพิม
่ เติมนีห
้ รือตามการตออายุครัง้ สุดทาย
แลวแตกรณีใดจะเกิดขึน
้ หลังสุด ทีเ่ กิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทัง้ โรคแทรกซอน) ดังตอไปนี้
1.เนือ้ งอก ถุงนํา้ หรือมะเร็งทุกชนิด
2.ริดสีดวงทวาร
3.ไสเลือ่ นทุกชนิด
4.ตอเนือ้ หรือตอกระจก
5.การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด
6.นิว่ ทุกชนิด
7.เสนเลือดขอดทีข่ า
8.เยือ่ บุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

คําเตือน : ผูซื้อควรทําความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง เงื่อนไขและขอยกเวน กอนตัดสินใจทําประกันภัย

สุขมากกวา พิเศษมากขึ้น ดวยสิทธิพิเศษเพื่อลูกคาคนสำคัญ
ดูแลครบเครื่อง เรื่องสุขภาพ

สมาชิกเมืองไทยสไมลคลับ

เติมความสุขสุดพิเศษ กับกิจกรรม
และสิทธิพิเศษที่หลากหลาย
ครบทุกไลฟสไตล

สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเมืองไทยประกันชีวิต

มอบสิทธิพิเศษดานสุขภาพใหกับลูกคาคนสำคัญ โทรปรึกษาปญหาสุขภาพ
กับ MTL Health Buddy โทร 0 2290 2424 กด 3 เพื่อขอรับบริการ
ดานสุขภาพและสิทธิประโยชนมากมาย ดังนี้และสิทธิพิเศษที่หลากหลาย
ครบทุกไลฟสไตล
• ปรึกษาปญหาสุขภาพ
• สิทธิประโยชนการรักษาแบบมุงเปา
• คนหาแพทยที่เหมาะกับโรค
(Targeted Therapy)
• คนหาศูนยแพทยเฉพาะทาง
• ใหคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับยา
• นัดหมายติดตอเขารับการรักษา
กับเภสัชกรทางโทรศัพท
ในโรงพยาบาล
• พรอมรับสิทธิประโยชนพิเศษอื่นๆ มากมาย

• 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

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. เมืองไทยประกันชีวต
ิ
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
+66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025

muangthai.co.th หรือโทร.

+66 (0) 2276-1997-8

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
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