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tสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเฮลทแคร พลัส 

เจ็บปวยนอนโรงพยาบาลเมื่อไหร ก็ยิ้มได
คลายกังวล...ดวยแผนเงินชดเชยรายวัน

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

+66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025 +66 (0) 2276-1997-8

muangthai.co.th
*แบบประกันเมืองไทย ยูนิเวอรแซลไลฟ 1, โครงการ mDesign

สำหรับแบบประกันชีวิตควบคูการลงทุน*



สัญญาเพิ่มเติม
สุขภาพ

เฮลทแคร พลัส

 

x3

เงื่อนไขการรับประกัน
อายุรับประกันภัย : 6 - 64 ป (4) 

ระยะเวลาชำระเบี้ย/ระยะเวลาเอาประกันภัย : สามารถชำระเบี้ยประกันภัยไดถึงอายุ 64 ป โดยใหความคุมครองถึงอายุ 65 ป (3)

วิธีการชำระคาการประกันภัย : หักจากมูลคาการลงทุนทุกตนเดือน (5)

การตรวจสุขภาพ : เปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด
สัญญาเพิ่มเติมนี้ตองซื้อแนบทายกรมธรรมประกันชีวิตที่เปนกรมธรรมใหมเทานั้น
ซื้อไดเพียง 1 สัญญาตอ 1 กรมธรรมเทานั้น
 
หมายเหตุ:
(1) กรณีเลือกสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเฮลทแคร พลัส แผนสูงสุด 8,000
(2) ผลประโยชนรายวันรวมทั้งหมดสูงสุด 365 วัน
(3) ทั้งนี้ตองไมเกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรมประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบทายอยูและตราบเทาที่มูลคาลงทุนมีเพียงพอ
      ที่จะชำระการประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม
(4) ทั้งนี้การพิจารณารับประกันเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ
(5) มูลคาการลงทุนของแบบประกันภัยเมืองไทย ยูนิเวอรแซลไลฟ 1 หรือ โครงการ mDesign

คาการประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้  ไมสามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได ฉบับที่ 172 
คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คลายกังวลจากการ
บาดเจ็บ หรือ เจ็บปวย จนตอง
นอนโรงพยาบาล เพราะเราก็จาย

เลือกรับผลประโยชนรายวัน 
สูงสุดถึง 8,000 บาท(1) 
นานสูงสุด 365 วัน

รับผลประโยชนรายวันเปน 3 เทา 
หากนอนไอ.ซี.ยู สูงสุด 14 วัน(2)

ใหความคุมครองถึงอายุ 65 ป(3)

อุนใจ มีรายได 
ระหวางพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ตารางผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเฮลทแคร พลัส
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจนตองเขารับการรักษาตัวในฐานะผูปวยในของโรงพยาบาลตามความจำเปน
ทางดานการแพทย บริษัทฯ จะจายผลประโยชนดังตอไปนี้

        เมื่อเกิดการเจ็บปวยแบบกะทันหัน ตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำใหเกิดความกังวล
กับรายไดที่อาจหายไประหวางเจ็บปวย และภาระคาใชจายประจำวันของครอบครัว 
เมื่อตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 

จะดีกวาไหม...?
หากเตรียมพรอมเงินชดเชยรายวันตั้งแตวันนี้ 
เพื่อครอบครัวและตัวคุณไดอุนใจ

ขอยกเวนความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเฮลทแคร พลัส มีทั้งหมด 20 ขอ เชน
ไมคุมครองการรักษาตัวในฐานะผูปวยในที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย(รวมทั้งโรคแทรกซอน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. การตรวจสุขภาพทั่วไป การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อฟนฟู หรือการรักษาโดยวิธีใหพัก
อยูเฉยๆ การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไมใชความจำเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย
2. การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก
3. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด 
ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล
4. โรคเรื้อรัง การเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแตกำเนิด (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการ 
หรือโรคทางพันธุกรรม เปนตน 
   บริษัทฯ จะไมจายผลประโยชนตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี สำหรับการเจ็บปวยใดๆท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแตวันเร่ิมมีผลคุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือหากมีการตออายุสัญญาเพ่ิมเติม 
ใหนับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามการตออายุนั้นครั้งสุดทายแลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
   บริษัทฯ จะไมจายผลประโยชนตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับการเจ็บปวย ไดแก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไสเลื่อนทุกชนิด, ตอเนื้อ หรือตอกระจก, การตัดทอนซิล
หรืออดีนอยด, น่ิวทุกชนิด, เสนเลือดขอดท่ีขาและเย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 120 วัน นับต้ังแตวันเร่ิมมีผลคุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือหากมีการตออายุสัญญาเพ่ิมเติม
ใหนับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามการตออายุนั้นครั้งสุดทายแลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

* ผลประโยชนสูงสุดสำหรับขอ 1 และขอ 2 ตอการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยครั้งใดครั้งหนึ่ง รวมกันแลวไมเกิน 365 วัน
** การผาตัดใหญ หมายถึง การตรวจรักษาโดยการผาตัดหรือหัตถการตามความจำเปนทางการแพทย และตองเขาพักรักษาเปนผูปวยในของโรงพยาบาล  ไดแก  
1. การเปดชองอก 2. การเอาปอด หรือสวนของปอดออก 3. การตัดเสนเลือดแดงใหญโปงพองในชองอก 4. การผาตัดอวัยวะหูชั้นในเพื่อไดยินเสียง 5. การผาตัดรักษาจอประสาทตาลอก  
6. การผาตัดเปลี่ยนไต 7. การผาตัดกระเพาะปสสาวะออกทั้งหมด 8. การตัดมดลูกที่เปนมะเร็ง พรอมเนื้อเยื่อขางเคียง (Radical hysterectomy) 9. การผาตัดใหญของมะเร็งลำไส
สวนที่ติดทวารหนัก รวมทั้งเจาะชองอุจจาระใหม 10. การผาตัดเปดเขาไปในชองสมอง (Craniotomy) ยกเวนการเปดแบบจำกัด (Craniectomy) หรือการเจาะโดยใชเครื่องเจาะ (Burr hole)

ตัวอยางผลประโยชน (บาท)
ผลประโยชน

500

1,500

 10,000

1,000

3,000

20,000

2,000

6,000

40,000

8,000

24,000

160,000

3,000

9,000

60,000

1. กรณีเขารักษาตัวใน หองผูปวยปกติ*

   (สูงสุดไมเกิน 365 วัน) จะไดรับเงินชดเชยวันละ

2. กรณีเขารักษาตัวใน หองผูปวยหนัก (ICU)*    

   (สูงสุดไมเกิน 14 วัน) จะไดรับเงินชดเชยวันละ

3. กรณีเขารับการผาตัดใหญจากรายการการผาตัด

    หรือหัตถการใดรายการหน่ึง** ตามความจำเปน

    ทางการแพทย (โดยจายเพ่ิมจากขอ 1 เปนเงินกอน

    คร้ังเดียว) ตอการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยคร้ังน้ัน

แผน 500 แผน 1,000 แผน 2,000 แผน 8,000แผน 3,000


