
แบบ UDR สำหรับแบบประกันชีวิตควบคูการลงทุน*

*สัญญาเพ่ิมเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการหักจากมูลค่าการลงทุน
สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์และกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เอ็กซตรา แคร (N)
ค่ารักษาเพ่ิม เกินสวัสดิการก็ยังเอาอยู่
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จายคารักษาสวนเกิน

เพิ่มเติมวงเงินสวนที่ขาด

จายสวนเกินให
ในสวนที่เกินจากวงเงินของสวัสดิการที่มีอยู

จายคารักษาพยาบาล

สูงสุดถึง 400,000 บาท(1)

ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง**

กลุมอาชีพ 1 และ 2 ทำไดตั้งแตอายุ 30 วัน – 75 ป
กลุมอาชีพ 3 ทำไดตั้งแตอายุ 11 ป – 75 ป
และใหความคุมครองถึงอายุ 81 ป(3) 

จายใหอีก สำหรับ คาหอง คาอาหาร คาบริการ
พยาบาลประจำวัน สูงถึง 4,000 บาท(2) ตอวัน

สัญญาเพิ่มเติม
การประกันภัยสุขภาพ 

เอ็กซตรา แคร (N)

เงื่อนไขการรับประกัน :
• วิธีชำระค่าการประกันภัย : หักจากมูลค่าการลงทุนทุกต้นเดือนกรมธรรม์
• การพิจารณารับประกันภัยและการตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
• สัญญาเพิ่มเติมต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เป็นกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น



 
 
 

 

 

ตารางแสดงแผนความคุมครองโดยยอ
หากปวยหรือไดรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนตองเขารับการรักษาตัวเปนผูปวยใน บริษัทฯ จะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเปน
ทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย ตามคาบริการอัตราทั่วไป ตามจำนวนที่จายจริง แตไมเกินจำนวนผลประโยชนที่ระบุไวในหนาตารางผลประโยชน

ค่าการประกันภัยของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้ ฉบับท่ี 383
คำเตือน : ผู้ซ้ือควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเง่ือนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกคร้ัง

ขอกำหนดท่ัวไปของสัญญาเพ่ิมเติมท่ีควรทราบกอนตัดสินใจทำประกันภัย มีดังน้ี
- บริษัทฯ จะไมโตแยงหรือคัดคานความไมสมบูรณของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี
    เม่ือสัญญาเพ่ิมเติมน้ีมีผลคุ้มครองในขณะท่ีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาต้ังแต่ 2 ปีข้ึนไป นับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือผู้เอาประกันภัยได้ทำสัญญาเพ่ิมเติมกับบริษัทฯ ติดต่อกันมา ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือวันท่ีบริษัทฯ
อนุมัติให้เพ่ิมผลประโยชน์ตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี แล้วแต่กรณีใดจะเกิดข้ึนภายหลัง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบริษัทฯ อนุมัติให้เพ่ิมผลประโยชน์ บริษัทฯ จะโต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาเพ่ิมเติมเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึน
- การตออายุสัญญาเพ่ิมเติมกรณีครบรอบปกรมธรรมประกันภัย (Renewal)
    สัญญาเพ่ิมเติมน้ี จะต่ออายุเม่ือครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย โดยไม่ต้องแสดงหลักฐาน แต่บริษัทฯ ยังคงไว้ซ่ึงสิทธิในการปรับค่าการประกันภัย ตามข้อกำหนด “การปรับค่าการประกันภัยสัญญาเพ่ิมเติม” ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
เว้นแต่กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี บริษัทฯ จะสงวนสิทธ์ิไม่ต่ออายุสัญญาเพ่ิมเติม โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอ่ืนท่ีผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอมไม่น้อยกว่า 30 วัน
    1) ในกรณีท่ีมีหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยไม่แถลงข้อความจริงตามใบคำขอเอาประกันภัยหรือคำขอต่ออายุ (Reinstatement) ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงเพ่ิมเติมอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการทำสัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยสุขภาพซ่ึงเป็น
สาระสำคัญท่ีอาจทำให้บริษัทฯ เรียกค่าการประกันภัยสูงข้ึนหรือบอกปัดไม่รับทำสัญญา หรือรับประกันแบบมีเง่ือนไข
    2) ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์จากการท่ีตนให้มีการรักษาการบาดเจ็บหรือการป่วยโดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ 
    3) ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันทุกบริษัทฯ เกินกว่ารายได้ท่ีแท้จริง
- การปรับคาการประกันภัยสัญญาเพ่ิมเติม
   บริษัทฯ อาจปรับค่าการประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย อันเน่ืองมาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปน้ี
    1) อายุ และช้ันอาชีพ ของแต่ละบุคคล 
    2) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีสูงข้ึน หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือวิธีการอ่ืนท่ีผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอมไม่น้อยกว่า 30 วัน
ขอยกเวนความคุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เอ็กซตรา แคร (N) มีท้ังหมด 21 ขอ เชน
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายท่ีเกิดจากการบาดเจ็บหรือการป่วย (รวมท้ังภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติท่ีเกิดจาก
    1) การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพ่ือเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน้ำหนักตัว การผ่าตัดท่ีสามารถทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอ่ืน เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ
ท่ีได้รับความคุ้มครอง 
    2) การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟ้ืน หรือการพักเพ่ือการฟ้ืนฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพ่ือให้มีผู้ช่วยดูแลท่ัวไป การตรวจหรือการรักษา
ท่ีไม่เก่ียวข้องกับโรคท่ีเป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุ ซ่ึงไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
    3) การตรวจรักษาความผิดปกติเก่ียวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพ่ือช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น 
    4) การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหร่ี สุรา หรือสารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท
    5) การตรวจรักษาท่ีไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก เป็นต้น
ระยะเวลาท่ีไมคุมครอง (Waiting Period)
    1) การป่วยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือวันท่ีบริษัทฯ อนุมัติให้เพ่ิมผลประโยชน์ของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี แล้วแต่กรณีใดจะเกิดข้ึนภายหลัง หรือ
    2) การป่วยดังต่อไปน้ี ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือวันท่ีบริษัทฯ อนุมัติให้เพ่ิมผลประโยชน์ของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี แล้วแต่กรณีใดจะเกิดข้ึนภายหลัง
     - เน้ืองอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด  - ริดสีดวงทวาร  - ไส้เล่ือนทุกชนิด  - ต้อเน้ือ หรือต้อกระจก  - การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์  - น่ิวทุกชนิด  - เส้นเลือดขอดท่ีขา  - เย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี 
ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบริษัทฯ อนุมัติให้เพ่ิมผลประโยชน์ บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึนเท่าน้ัน บริษัทฯ จะไม่นำเง่ือนไข ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครองน้ีมาใช้ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บ หรือต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน
ท่ีไม่ได้เกิดจากภาวะสืบเน่ืองจากโรคต่างๆ ท่ีเป็นมาก่อนเอาประกันภัย
กรณีท่ีไมอยูในความคุมครอง
ตัวอยางเชน สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ได้แก่ โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ท่ียังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีเร่ิมมีผลคุ้มครองเป็นคร้ังแรก เว้นแต่
    1) ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทฯ ทราบ และบริษัทฯ ยินยอมรับความเส่ียงภัย โดยไม่มีเง่ือนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
    2) โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) น้ัน ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบ หรือปรึกษาแพทย์ในระยะ 5 ปี ก่อนวันท่ีสัญญาเพ่ิมเติมเร่ิมมีผลคุ้มครองเป็นคร้ังแรก
และในช่วงเวลา 3 ปี ต้ังแต่วันท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีเร่ิมมีผลคุ้มครองเป็นคร้ังแรก
หมายเหตุ : 
    (1) สำหรับแผน 3 และแผน 4
    (2) สำหรับแผน 4
    (3) ท้ังน้ี ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีแนบท้ายอยู่ และตราบเท่าท่ีมูลค่าการลงทุนคงเหลือเพียงพอท่ีจะชำระค่าการประกันภัยของสัญญาเพ่ิมเติม

ผลประโยชนโดยยอ แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

1. ผลประโยชนกรณีผูปวยใน
1.1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพัก
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง (ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 120 วัน รวมกรณี ICU
โดย ICU จ่าย 2 เท่า สูงสุดไม่เกิน 15 วัน )
1.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการตรวจวินิจฉัย
1.3 ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและ
ส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
1.4 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์  
1.5 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ส้ินเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน
(สูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
1.6 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัว
เป็นผู้ป่วยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง(ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 120 วัน)
1.7 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ
1.8 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัด
และหัตถการ  
1.9 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์
ทำศัลยกรรม และหัตถการ
(รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)
1.10 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)
1.11 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปล่ียนอวัยวะ
1.12 การผ่าตัดใหญ่ท่ีไม่ต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)
2. ผลประโยชนกรณีไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
2.1 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
ความรับผิดสวนแรก (ตอการเขาพักรักษาตัวคร้ังใดคร้ังหน่ึง) สำหรับผลประโยชน
หมวดยอยท่ี 1.2 – 1.12 และ 2.1
คาใชจายรวม (หลังหักความรับผิดสวนแรก ตอการเขาพักรักษาตัวคร้ังใดคร้ังหน่ึง)
สำหรับผลประโยชน หมวดยอยท่ี 1.2 – 1.12 และ 2.1
ผลประโยชนหมวดยอยท่ี 1.2 – 1.12 และ 2.1
รวมทุกรายการสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง
หลังหักความรับผิดสวนแรก และคาใชจายรวม (ถามี)

1,000 1,500

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง (แต่ไม่เกินผลประโยชน์หมวดย่อยที่ 1.1)

ร้อยละ 80 : ร้อยละ 20 
(บริษัทประกันภัย : ผู้เอาประกันภัย)

จ่ายตามจริง

2,000 4,000

20,000 30,000 40,000 40,000

200,000 300,000 400,000 400,000

1,000 1,000 1,000 1,000
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บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
+66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025 +66 (0) 2276-1997-8

muangthai.co.th หรือโทร. ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

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

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

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


