ความคุมครองสุขภาพ อีลิท เฮลท พลัส
แบบ UDR สําหรับแบบประกันชีวิตควบคูการลงทุน(1)

ออกแบบความมั่นคงอย่างเหนือระดับ ด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน
พร้อมพลัสความคุ้มครองสุขภาพตามต้องการ ด้วย Elite Health Plus แบบ UDR
จ่ายเบี้ยคงที่ ตลอดสัญญาแม้ผู้เอาประกันอายุเพิ่มขึ้น(1)
หยุดพักชำระเบี้ยฯ ได้โดยความคุ้มครองสุขภาพยังคงอยู(2)
่
(1) สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระคาการประกันภัยโดยการหักจากมูลคาการลงทุนสำหรับกรมธรรมประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟและกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน
(2) ตราบเทาที่มูลคาการลงทุนคงเหลือเพียงพอที่จะชำระคาการประกันภัยและคาใชจายของกรมธรรม
หมายเหตุ : Elite Health Plus เปนชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท พลัส

สมััครได้้
ตั้้�งแต่่อายุุ

11 - 90 ปีี

ดููแลต่่อเนื่่�อง
ถึึงอายุุ

99 ปีี

(1)

เหมาจ่่าย
ค่่ารัักษาพยาบาล

20 - 100
ล้้านบาทต่่อปีี

คุ้้�มครอง

โรคระบาด โรคร้้ายแรง โรคทั่่�วไป และอุุบััติิเหตุุ
คุ้้�มครองค่่ารัักษากรณีีผู้้�ป่่วยใน IPD
ห้้องเดี่่�ยวมาตรฐานได้้ทุุกโรงพยาบาล

ห้้องผู้้�ป่่วยหนััก (I.C.U)

หรืือค่่าห้้องเดี่่�ยวพิิเศษ 10,000 - 25,000 บาทต่่อวััน

เหมาจ่่ายตามจริิง รวมสููงสุุด 365 วััน

คุ้้�มครองค่่ารัักษาพยาบาลกรณีีผู้้�ป่่วยนอก OPD
(สำำ�หรัับแผน 40 หรืือ 75 หรืือ 100 ล้้านบาท)

คุ้้�มครองแบบเหนืือระดัับ
คุ้้�มครองแพทย์์ทางเลืือก กายภาพบำำ�บััด รวมถึึงค่่ารัักษาทางจิิตเวชในฐานะผู้้�ป่่วยใน
(สำำ�หรัับแผน 75 หรืือ 100 ล้้านบาท)

เลืือกประเทศที่่�ต้้องการรัักษาได้้
จาก 4 พื้้�นที่่�ทั่่�วโลก

เลืือกซื้้�อความคุ้้�มครองสุุขภาพเสริิมได้้
ความคุ้้�มครองการคลอดบุุตร พลััส (Maternity Plus) และ สุุขภาพดีี พลััส (Well-Being Plus)

เลืือกซื้้�อแนบกัับ mDesign จ่่ายเบี้้�ยรวมคงที่่�ตลอดอายุุ
สััญญา(2)
(1) ตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนคงเหลือเพียงพอที่จะชำ�ระค่าการประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม
(2) สัญญาเพิ่มเติมแบบชำ�ระค่าประกันภัยโดยการหักจากมูลค่าการลงทุน
หมายเหตุ : อายุรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่
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แบบ UDR

ความคุ้้�มครองสุุขภาพเสริิม
ที่่�ให้้คุุณเลืือกได้้ตามความต้้องการ ควบคู่่�ไปกัับ Elite Health Plus

ความคุ้้�มครองการคลอดบุุตร พลััส (Maternity Plus)
เพื่่�อช่่วยดููแลค่่าใช้้จ่่ายตลอดการตั้้�งครรภ์์รวมถึึงหลัังคลอด
ด้้วยวงเงิินความคุ้้�มครองสููงถึึง 2 - 4 ล้้านบาท ต่่อปีีกรมธรรม์์
การตั้้�งครรภ์์อาจมีีความเสี่่�ยงและค่่าใช้้จ่่ายที่่�คาดไม่่ถึึงมากมาย
•

ความเสี่่�ยงกรณีีแท้้งบุุตร

•

ความเสี่่�ยงกรณีีเกิิดภาวะแทรกซ้้อนขณะตั้้�งครรภ์์
และหลัังคลอดบุุตร

•

ค่่าใช้้จ่่ายในการคลอดบุุตรค่่อนข้้างสููง

แบบ UDR
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สุุขภาพดีี พลััส (Well-Being Plus)
เพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีีเสริิมเกราะป้้องกัันก่่อนป่่วย
ด้้วยวงเงิินความคุ้้�มครองสููงถึึง 24,000 - 38,500 บาท ต่่อปีีกรมธรรม์์

4

เช็็กสุุขภาพประจำำ�ปีี

ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรค

วางแผนตรวจสุุขภาพได้้ปีีละ 1 ครั้้�ง

ตามที่่� WHO รัับรองได้้อย่่างสบายใจ

ดููแลสุุขภาพดวงตา

ดููแลสุุขภาพฟัันได้้ทุุกปีี

ได้้แก่่ ค่่าตรวจตา ค่่ากรอบแว่่นตา
และค่่าเลนส์์สายตาตามที่่�จัักษุุแพทย์์ระบุุ

ได้้แก่่ การขููดหิินปููน การอุุดฟััน
การตรวจรัักษาฟััน การเอ็็กซ์์เรย์์ฟััน
การถอนฟััน การรัักษารากฟััน
สะพานฟัันและการครอบฟััน
และการรัักษาโรคเหงืือก เป็็นต้้น

แบบ UDR

ขั้้�นตอนเลืือกแผนความคุ้้�มครองเหนืือระดัับที่่เ� หมาะกัับคุุณ

01

เลืือกวงเงิินและแผนความคุ้้�มครอง

ตััวอย่่าง ความคุ้้�มครองอีีลิิท เฮลท์์ พลััส แบบ UDR
โดยย่่อ

ค่่าห้้อง (ต่่อวััน)

แผน

แผน

แผน

แผน

20 ล้้านบาท

40 ล้้านบาท

75 ล้้านบาท

100 ล้้านบาท

10,000

12,000

15,000

25,000

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หรืือไม่่เกิินค่่าห้้องพัักเดี่่�ยวมาตรฐาน (แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะสููงกว่่า)

ค่่าห้้องผู้้�ป่่วยวิิกฤติิ (ICU)
ค่่ารัักษาพยาบาลกรณีีผู้้�ป่่วยใน (IPD)

จ่่ายตามจริิง

ค่่ารัักษาพยาบาลกรณีีไม่่ต้้องแอดมิิท
รวมถึึงการรัักษาโรคไต
โรคมะเร็็งแบบ Targeted Therapy
บริิการการช่่วยเหลืือฉุุกเฉิินทางการแพทย์์
ค่่ารัักษาพยาบาลกรณีีผู้้�ป่่วยนอก (OPD)
(ต่่อปีีกรมธรรม์์)

20,000

ไม่่คุ้้�มครอง

ค่่ากายภาพบำำ�บััด

ไม่่คุ้้�มครอง

การฝัังเข็็ม ธรรมชาติิบำำ�บััด
กระดููกและกล้้ามเนื้้�อบำำ�บััด และการจััดกระดููก
(ต่่อปีีกรมธรรม์์)

ไม่่คุ้้�มครอง

ค่่ารัักษาพยาบาลกรณีีอื่่�นๆ 
โปรดศึึกษารายละเอีียดเพิ่่�มเติิมหน้้า 6-7

02
03

40,000

จ่่ายตามจริิง

จ่่ายตามจริิง
10,000

40,000

เป็็นไปตามแผนที่่�เลืือก

เลืือกพื้้�นที่่�ความคุ้้�มครอง
เฉพาะประเทศไทย

ทวีีปเอเชีีย เฉพาะ 46 ประเทศ

ทั่่�วโลก ยกเว้้นสหรััฐอเมริิกา
และเกาะเล็็กรอบนอกของสหรััฐอเมริิกา

ทั่่�วโลก

เลืือกความคุ้้�มครองเสริิมได้้ตามต้้องการ
ความคุ้้�มครองการคลอดบุุตร พลััส
(Maternity Plus)
ไม่่เพิ่่�มเติิม

สุุขภาพดีี พลััส (Well-Being Plus)
• ค่่าตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี		 • ค่่าฉีีดวััคซีีน
• ค่่ารัักษาทางทัันตกรรม
• ค่่ารัักษาทางสายตา

แบบ UDR
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ตารางความคุ้้�มครองสุุขภาพอีีลิิท เฮลท์์ พลััส
บริิษััทฯ จะจ่่ายผลประโยชน์์สำำ�หรัับค่่าใช้้จ่่ายที่่�จำำ�เป็็นและสมควร ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นจากการรัักษาพยาบาลตามความจำำ�เป็็นทางการแพทย์์
และมาตรฐานทางการแพทย์์ให้้ตามจำำ�นวนที่่�จ่่ายจริิง แต่่ไม่่เกิินผลประโยชน์์ตามที่่�ระบุุไว้้ในหน้้าตารางความคุ้้�มครอง

ผลประโยชน์์โดยย่่อ

แผน

แผน

แผน

แผน

20 ล้้านบาท

40 ล้้านบาท

75 ล้้านบาท

100 ล้้านบาท

10,000

12,000

15,000

25,000

ผลประโยชน์์ส่่วนความคุ้้�มครองหลััก
1. ผลประโยชน์์กรณีีผู้้�ป่่วยใน
หมวดที่่� 1 ค่่าห้้อง และค่่าอาหาร ค่่าบริิการในโรงพยาบาล (ผู้้�ป่่วยใน) ต่่อการเข้้าพัักรัักษาตััว
เป็็นผู้้�ป่่วยในครั้้�งใดครั้้�งหนึ่่�ง ผลประโยชน์์หมวดย่่อยที่่� 1.1 และ 1.2 รวมสููงสุุดไม่่เกิิน 365 วััน
หมวดย่่อยที่่� 1.1 ค่่าห้้อง และค่่าอาหาร ค่่าบริิการในโรงพยาบาล (ผู้้�ป่่วยใน) ต่่อการเข้้าพัักรัักษา
ตััวเป็็นผู้้�ป่่วยในครั้้�งใดครั้้�งหนึ่่�ง
หมายเหตุุ : ค่่าห้้องพัักเดี่่�ยวราคาเริ่่�มต้้นของโรงพยาบาล ใช้้สำำ�หรัับการเข้้าพัักรัักษาตััวเป็็นผู้้�ป่่วยใน
ของโรงพยาบาลในประเทศไทยเท่่านั้้�น

บาทต่่อวััน

บาทต่่อวััน

บาทต่่อวััน

หรืือไม่่เกิินค่่าห้้องพัักเดี่่�ยวมาตรฐาน (แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะสููงกว่่า)

หมวดย่่อยที่่� 1.2 ในกรณีีที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยได้้รัับการรัักษาในห้้องผู้้�ป่่วยวิิกฤติิ (Intensive Care
Inpatient Room) จะจ่่ายค่่าห้้อง และค่่าอาหาร รวมถึึงค่่าบริิการในโรงพยาบาล (ผู้้�ป่่วยใน)
ต่่อการเข้้าพัักรัักษาตััวเป็็นผู้้�ป่่วยในครั้้�งใดครั้้�งหนึ่่�ง
หมวดที่่� 2 ค่่าบริิการทางการแพทย์์เพื่่�อการตรวจวิินิิจฉััยหรืือบำำ�บััดรัักษา ค่่าบริิการโลหิิตและ
ส่่วนประกอบของโลหิิต ค่่าบริิการทางการพยาบาล ค่่ายา ค่่าสารอาหารทางหลอดเลืือด และ
ค่่าเวชภััณฑ์์ ต่่อการเข้้าพัักรัักษาตััวเป็็นผู้้�ป่่วยในครั้้�งใดครั้้�งหนึ่่�ง

จ่่ายตามจริิง

หมวดย่่อยที่่� 2.1 ค่่าบริิการทางการแพทย์์เพื่่�อการตรวจวิินิิจฉััย
หมวดย่่อยที่่� 2.2 ค่่าบริิการทางการแพทย์์เพื่่�อการบำำ�บััดรัักษา ค่่าบริิการโลหิิตและส่่วนประกอบ
ของโลหิิตและค่่าบริิการทางการพยาบาล
หมวดย่่อยที่่� 2.3 ค่่ายา ค่่าสารอาหารทางหลอดเลืือด และค่่าเวชภััณฑ์์
หมวดย่่อยที่่� 2.4 ค่่ายา และค่่าเวชภััณฑ์์สิ้้�นเปลืือง (เวชภััณฑ์์ 1) สำำ�หรัับกลัับบ้้าน สููงสุุดไม่่เกิิน 30 วััน

100,000 บาท

หมวดที่่� 3 ค่่าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพเวชกรรม (แพทย์์) ตรวจรัักษา ต่่อการเข้้าพัักรัักษาตััวเป็็นผู้้�ป่่วยใน
ครั้้�งใดครั้้�งหนึ่่�งสููงสุุดไม่่เกิิน 365 วััน
หมวดที่่� 4 ค่่ารัักษาพยาบาลโดยการผ่่าตััด (ศััลยกรรม) และหััตถการ ต่่อการเข้้าพัักรัักษาตััวเป็็น
ผู้้�ป่่วยในครั้้�งใดครั้้�งหนึ่่�ง
หมวดย่่อยที่่� 4.1 ค่่าห้้องผ่่าตััด และค่่าห้้องทำำ�หััตถการ
หมวดย่่อยที่่� 4.2 ค่่ายา ค่่าสารอาหารทางหลอดเลืือด ค่่าเวชภััณฑ์์ และค่่าอุุปกรณ์์การผ่่าตััดและหััตถการ
หมวดย่่อยที่่� 4.3 ค่่าผู้ป
้� ระกอบวิิชาชีีพเวชกรรม ทำำ�ศัลั ยกรรมและหััตถการ สำำ�หรัับแพทย์์ทำำ�ศัลั ยกรรม
และหััตถการ (รวมแพทย์์ผู้้�ช่่วยผ่่าตััด) (Doctor fee)

จ่่ายตามจริิง

หมวดย่่อยที่่� 4.4 ค่่าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพเวชกรรม วิิสััญญีีแพทย์์ (Doctor fee)
หมวดย่่อยที่่� 4.5 ค่่ารัักษาพยาบาลโดยการผ่่าตััดเปลี่่�ยนอวััยวะ (1 ครั้้�งตลอดชีีวิิต)
หมวดที่่� 5 การผ่่าตััดใหญ่่ที่่�ไม่่ต้้องเข้้าพัักรัักษาตััวเป็็นผู้้�ป่่วยใน (Day Surgery)

2. ผลประโยชน์์กรณีีไม่่ต้้องเข้้าพัักรัักษาตััวเป็็นผู้้�ป่่วยใน
หมวดที่่� 6 ค่่าบริิการทางการแพทย์์เพื่่�อตรวจวิินิิจฉััยที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงก่่อนและหลัังการเข้้าพัักรัักษา
ตััวเป็็นผู้้�ป่่วยในหรืือค่่ารัักษาพยาบาลผู้้�ป่่วยนอกต่่อเนื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงหลัังการเข้้าพัักรัักษาตััวเป็็น
ผู้้�ป่่วยใน ต่่อการเข้้าพัักรัักษาตััวเป็็นผู้้�ป่่วยในครั้้�งใดครั้้�งหนึ่่�ง
หมวดย่่อยที่่� 6.1 ค่่าบริิการทางการแพทย์์เพื่่�อการตรวจวิินิิจฉััยที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงและเกิิดขึ้้�นภายใน
30 วัันก่่อนและหลัังการเข้้าพัักรัักษาตััวเป็็นผู้้�ป่่วยใน
หมวดย่่อยที่่� 6.2 ค่่ารัักษาพยาบาลผู้้�ป่่วยนอกหลัังการเข้้าพัักรัักษาตััวเป็็นผู้้�ป่่วยในต่่อครั้้�ง สำำ�หรัับ
การรัักษาพยาบาลต่่อเนื่่�อง ภายใน 30 วัันหลัังจากออกจากการเข้้าพัักรัักษาตััวเป็็นผู้้�ป่่วยในครั้้�งนั้้�น
(ไม่่รวมค่่าบริิการทางการแพทย์์เพื่่�อตรวจวิินิิจฉััย)
หมวดที่่� 7 ค่่ารัักษาพยาบาลการบาดเจ็็บ กรณีีผู้้�ป่่วยนอก ภายใน 24 ชั่่�วโมง ของการเกิิดอุุบัติ
ั เิ หตุุต่อ
่ ครั้้�ง
หมวดที่่� 8 ค่่าเวชศาสตร์์ฟื้น
้� ฟูู หลัังการเข้้าพัักรัักษาตััวเป็็นผู้้�ป่่วยในแต่่ละครั้้�ง ต่่อการเข้้าพัักรัักษาตััวเป็็น
ผู้้�ป่่วยในครั้้�งใดครั้้�งหนึ่่�ง
หมวดที่่� 9 ค่่าบริิการทางการแพทย์์เพื่่�อการบำำ�บััดรัักษาโรคไตวายเรื้้�อรััง โดยการล้้างไตผ่่านทางเส้้นเลืือด
ต่่อรอบปีีกรมธรรม์์ประกัันภััย
หมวดที่่� 10 ค่่าบริิการทางการแพทย์์เพื่่�อการบำำ�บััดรัักษาโรคเนื้้�องอกหรืือมะเร็็ง โดยรัังสีีรัักษา รัังสีี
ร่่วมรัักษาเวชศาสตร์์นิิวเคลีียร์์รัักษา ต่่อรอบปีีกรมธรรม์์ประกัันภััย
หมวดที่่� 11 ค่่าบริิการทางการแพทย์์เพื่่�อการบำำ�บััดรัักษาโรคมะเร็็ง โดยเคมีีบำำ�บััด รวมถึึงการรัักษาแบบ
ออกฤทธิ์์�จำำ�เพาะเจาะจงต่่อเซลล์์มะเร็็ง (Targeted Therapy) ต่่อรอบปีีกรมธรรม์์ประกัันภััย
หมวดที่่� 12 ค่่าบริิการรถพยาบาลฉุุกเฉิิน
หมวดที่่� 13 ค่่ารัักษาพยาบาล โดยการผ่่าตััดเล็็ก
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บาทต่่อวััน

จ่่ายตามจริิง

ตารางความคุ้้�มครองสุุขภาพอีีลิิท เฮลท์์ พลััส

ผลประโยชน์์โดยย่่อ

แผน

20 ล้้านบาท

แผน

40 ล้้านบาท

แผน

75 ล้้านบาท

แผน

100 ล้้านบาท

ผลประโยชน์์ส่่วนขยายความคุ้้�มครองเพิ่่�มเติิม
1. ผลประโยชน์์กรณีีผู้้�ป่่วยใน
ค่่ า ปรึึกษาแพทย์์ เ ฉพาะทาง ต่่ อ การเข้้ า พัั ก รัั ก ษาตัั ว เป็็ น ผู้้�ป่่ ว ยในครั้้�งใดครั้้�งหนึ่่� ง เ มื่่�อรวมกัั บ
หมวดที่่� 3 ของสััญญาเพิ่่�มเติิมแล้้ว สููงสุุดไม่่เกิิน 365 วััน

จ่่ายตามจริิง

ค่่าห้้องพัักในโรงพยาบาลสำำ�หรัับบิิดาหรืือมารดา (เตีียงเสริิม)

ไม่่คุ้้�มครอง

5,000 บาทต่่อวััน

ค่่าฟื้้�นฟููสภาพในฐานะผู้้�ป่่วยใน ต่่อรอบปีีกรมธรรม์์ประกัันภััย สููงสุุดไม่่เกิิน 28 วััน ต่่อโรค

ไม่่คุ้้�มครอง

จ่่ายตามจริิง

ค่่าเครื่่�องมืือทางการแพทย์์ และอุุปกรณ์์เทีียม

ไม่่คุ้้�มครอง

ค่่ารัักษาทางจิิตเวชในฐานะผู้้�ป่่วยใน ต่่อ 1 โรค

จ่่ายตามจริิง

จ่่ายตามจริิง

จ่่ายตามจริิง

สููงสุุด 100,000 บาท
ตลอดชีีวิิต

สููงสุุด 150,000 บาท
ตลอดชีีวิิต

สููงสุุด 200,000 บาท
ตลอดชีีวิิต

75,000 บาท

100,000 บาท

ไม่่คุ้้�มครอง

สููงสุุด 300,000 บาท สููงสุุด 400,000 บาท
ตลอดชีีวิิต
ตลอดชีีวิิต

2. ผลประโยชน์์กรณีีหลัังการเข้้ารัับรัักษาตััวในโรงพยาบาล
ค่่าพยาบาลส่่วนตััวตามคำำ�แนะนำำ�แพทย์์ หลัังจากการเข้้ารัับรัักษาตััวในโรงพยาบาลสููงสุุดไม่่เกิิน
40 วัันต่่อปีีกรมธรรม์์

ไม่่คุ้้�มครอง

3,000
บาทต่่อวััน

4,000
บาทต่่อวััน

5,000
บาทต่่อวััน

3. ผลประโยชน์์กรณีีการรัักษาพยาบาลแบบฉุุกเฉิิน
ค่่ารัักษาทางทัันตกรรมเนื่่�องจากการบาดเจ็็บจากอุุบััติิเหตุุ

จ่่ายตามจริิง

ค่่าบริิการการช่่วยเหลืือฉุุกเฉิินทางการแพทย์์

4. ผลประโยชน์์กรณีีผู้้�ป่่วยนอก
จ่่ายตามจริิง

ค่่าภาพวิินิิจฉััยขั้้�นสููง
ค่่าธรรมเนีียมปรึึกษาแพทย์์เวชปฏิิบััติิทั่่�วไปและแพทย์์เฉพาะทาง รวมไปถึึงค่่าวิินิิจฉััยและค่่ายา
สููงสุุดไม่่เกิิน 2 ครั้้�งต่่อวััน (ค่่ายาไม่่เกิิน 30 วััน หลัังจากวัันที่่�เข้้ารัับการรัักษาตััวเป็็นผู้้�ป่่วยนอก)

ไม่่คุ้้�มครอง

20,000 บาท

40,000 บาท

ต่่อปีีกรมธรรม์์

ต่่อปีีกรมธรรม์์

ค่่ากายภาพบำำ�บััด สููงสุุดไม่่เกิิน 1 ครั้้�งต่่อวััน

ไม่่คุ้้�มครอง

การฝัังเข็็ม ธรรมชาติิบำ�บั
ำ ดั กระดููกและกล้้ามเนื้้�อบำำ�บัดั และการจััดกระดููกต่่อรอบปีีกรมธรรม์์ประกัันภััย

ไม่่คุ้้�มครอง

จ่่ายตามจริิง
สููงสุุด 360 ครั้้�ง
ต่่อปีีกรมธรรม์์

จ่่ายตามจริิง
10,000 บาท

40,000 บาท

75,000,000
บาท

100,000,000
บาท

ผลประโยชน์์สููงสุุด
ผลประโยชน์์ส่่วนความคุ้้�มครองหลัักรวมกัับส่่วนขยายความคุ้้�มครองเพิ่่�มเติิมสููงสุุดต่่อรอบปีีกรมธรรม์์
ประกัันภััย

20,000,000
บาท

40,000,000
บาท

หมายเหตุุ : อาณาเขตความคุ้้�มครองสำำ�หรัับสััญญาเพิ่่�มเติิม การประกัันภััยสุุขภาพแบบ อีีลิิท เฮลท์์ พลััส
สััญญาเพิ่่�มเติิมนี้้�จะให้้ความคุ้้�มครองการรัักษาพยาบาลที่่�เกิิดขึ้้�นในอาณาเขตความคุ้้�มครองที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยได้้เลืือกไว้้ อย่่างไรก็็ตาม กรณีีการรัักษาพยาบาลเกิิดขึ้้�น
นอกอาณาเขตความคุ้้�มครองที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยได้้เลืือกไว้้ บริิษััทฯ จะให้้ความคุ้้�มครองตามที่่�ระบุุในตารางผลประโยชน์์ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
1. การบาดเจ็็บทางร่่างกายจากอุุบััติิเหตุุ
2. การป่่วย เฉพาะเป็็นกรณีีที่่�ต้้องได้้รัับการรัักษาพยาบาลฉุุกเฉิิน
ทั้้�งนี้้� ทั้้�งสองกรณีีข้้างต้้น วัันที่่�เริ่่�มเข้้ารัักการรัักษาตััวในโรงพยาบาลนอกอาณาเขตความคุ้้�มครองต้้องอยู่่�ภายใน 90 วัันแรกของการเดิินทางออกนอกอาณาเขตความ
คุ้้�มครองแต่่ละครั้้�งโดยบริิษััทฯ จะคุ้้�มครองสำำ�หรัับค่่าใช้้จ่่ายที่่�จำำ�เป็็นและสมควร ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นจากการรัักษาพยาบาลตามความจำำ�เป็็นทางการแพทย์์และมาตราฐานทาง
การแพทย์์ในประเทศนั้้�นๆ
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ตารางความคุ้้�มครองสุุขภาพเสริิม
ความคุ้้�มครองการคลอดบุุตร พลััส (Maternity Plus)
ผลประโยชน์์โดยย่่อ

แผน 1

แผน 2

• กรณีีคลอดโดยธรรมชาติิ รวมถึึงการผ่่าคลอด ซึ่่�งได้้วางแผนไว้้ล่่วงหน้้าโดยไม่่มีีข้้อบ่่งชี้้�ทางการแพทย์์

60,000 บาท

150,000 บาท

• กรณีีผ่่าคลอด ที่่�มีีข้้อบ่่งชี้้�ทางการแพทย์์

80,000 บาท

200,000 บาท

ค่่าใช้้จ่่ายการคลอดบุุตร สููงสุุดต่่อการคลอด 1 ครั้้�ง

ค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับการถ่่างขยายปากมดลููกและการขููดมดลููกกรณีีแท้้งบุุตร

จ่่ายตามจริิง

ค่่าใช้้จ่่ายกรณีีเกิิดภาวะแทรกซ้้อนขณะตั้้�งครรภ์์และหลัังคลอดบุุตร

ผลประโยชน์์สููงสุุดต่่อรอบปีีกรมธรรม์์

2,000,000 บาท

4,000,000 บาท

หมายเหตุุ : • อาณาเขตความคุ้้�มครองสำำ�หรัับบัันทึึกสลัักหลัังความคุ้้�มครองการคลอดบุุตร พลััส (Maternity Plus) มีีอาณาเขตความคุ้้�มครองเฉพาะประเทศไทย
• บัันทึึกสลัักหลััง ความคุ้้�มครองการคลอดบุุตร พลััส (Maternity Plus) ต้้องซ้ืื�อแนบกัับสััญญาเพิ่่�มเติิมการประกัันภััยสุุขภาพ เท่่าน้ัั�น
ระยะเวลาที่่�ไม่่คุ้้�มครอง (Waiting period)
บริิษััทจะจ่่ายค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับการคลอดบุุตร ภายหลััง 280 วััน, การถ่่างขยายปากมดลููกและการขููดมดลููกกรณีีแท้้งบุุตร ภายหลััง 90 วััน และค่่าใช้้จ่่ายกรณีีเกิิดภาวะแทรกซ้้อน
ขณะตั้้�งครรภ์์และหลัังคลอดบุุตร ภายหลััง 280 วััน นัับตั้้�งแต่่วัันเริ่่�มมีีผลคุ้้�มครองตามบัันทึึกสลัักหลัังนี้้� หรืือวัันที่่�บริิษััทอนุุมััติิให้้เพิ่่�มผลประโยชน์์ของบัันทึึกสลัักหลัังนี้้� แล้้วแต่่กรณีีใด
จะเกิิดขึ้้�นภายหลััง

สุุขภาพดีี พลััส (Well-Being Plus)
ผลประโยชน์์โดยย่่อ
ผลประโยชน์์ค่่าตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี ต่่อรอบปีีกรมธรรม์์ประกัันภััย
ผลประโยชน์์ค่่าฉีีดวััคซีีน ต่่อรอบปีีกรมธรรม์์ประกัันภััย
ผลประโยชน์์ค่่ารัักษาทางทัันตกรรม ต่่อรอบปีีกรมธรรม์์ประกัันภััย
ผลประโยชน์์ค่่ารัักษาทางสายตา ต่่อรอบปีีกรมธรรม์์ประกัันภััย

แผน 1
5,000 บาท

แผน 2
10,000 บาท

4,000 บาท

6,000 บาท

10,000 บาท

15,000 บาท

5,000 บาท

7,500 บาท

หมายเหตุุ : • อาณาเขตความคุ้้�มครองสำำ�หรัับบัันทึึกสลัักหลััง สุุขภาพดีี พลััส (Well-Being Plus) มีีอาณาเขตความคุ้้�มครองเฉพาะประเทศไทย
• บัันทึึกสลัักหลััง สุุขภาพดีี พลััส (Well-Being Plus) ต้้องซื้้�อแนบกัับสััญญาเพิ่่�มเติิมการประกัันภััยสุุขภาพ เท่่านั้้�น
ระยะเวลาที่่�ไม่่คุ้้�มครอง (Waiting period)
บริิษััทจะจ่่ายค่่าตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี ให้้แก่่ผู้้�เอาประกัันภััยปีีละ 1 ครั้้�ง ภายหลัังระยะเวลาหนึ่่�งปีี และ ค่่าฉีีดวััคซีีน, ค่่ารัักษาทางทัันตกรรม, ค่่ารัักษาทางสายตา ภายหลััง 30 วััน
นัับตั้้�งแต่่วัันเริ่่�มมีีผลคุ้้�มครองตามบัันทึึกสลัักหลัังนี้้� หรืือวัันที่่�บริิษััทอนุุมััติิให้้เพิ่่�มผลประโยชน์์ของบัันทึึกสลัักหลัังนี้้� แล้้วแต่่กรณีีใดจะเกิิดขึ้้�นภายหลััง
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mDesign แนบ Elite Health Plus
ตััวอย่่าง คุุณเมืืองไทย เพศชายอายุุ 35 ปีี สุุขภาพสมบููรณ์์แข็็งแรง รัับความเสี่่�ยงได้้ปานกลางค่่อนข้้างต่ำำ�� ต้้องการวางแผนการเงิิน
คุ้้�มครองชีีวิิต รัับโอกาสการลงทุุน และอยากได้้ความคุ้้�มครองสุุขภาพอย่่างเหนืือระดัับ โดยทำำ�ประกััน อีีลิิท เฮลท์์ พลััส แบบ UDR
(แผน 1 คุ้้�มครองในประเทศไทย) แนบกัับ mDesign จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย 1,425,000 บาท ชำำ�ระเบี้้�ยรายปีี ปีีละ 95,000 บาท
สมมติิอััตราผลตอบแทน 5%, 2% และ -1%

ปีีกรมธรรม์์

เดืือนกรมธรรม์์

อายุุ

เบี้้�ยประกัันภัยั รายปีี
(ปีีละ)

มููลค่่าการลงทุุน
E(R) = 5%

มููลค่่าการลงทุุน
E(R) = 2%

1
2
3
4
5
6
7
16
17
21
22
27
28
29
30
31
32
33
38
39
40
41
42
45
46
47
48
49
60
63
64

1
13
25
37
49
61
73
181
193
241
253
313
325
337
349
361
373
385
445
457
469
481
493
529
541
553
565
577
709
745
757

35
36
37
38
39
40
41
50
51
55
56
61
62
63
64
65
66
67
72
73
74
75
76
79
80
81
82
83
94
97
98

95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000

55,792.83
92,891.89
138,657.92
199,890.31
262,653.00
326,806.75
392,520.26
1,103,122.46
1,198,108.01
1,607,425.00
1,714,421.38
2,285,931.43
2,402,985.12
2,523,749.53
2,644,508.37
2,764,862.73
2,883,520.68
2,999,870.85
3,530,490.21
3,623,942.07
3,711,316.99
3,791,686.61
3,864,061.96
4,022,169.90
4,051,202.57
4,066,243.14
4,067,111.50
4,055,936.06
2,649,341,98
1,485,473.22
979,213.99

55,658.22
91,463.57
134,787.33
192,131.28
249,102.92
305,476.71
361.331.46
868,423.52
925,002.01
1,144,713.53
1,194,980.60
1,415,387.95
1,447,671.32
1,478,487.39
1,503,970.28
1,523,619.86
1,536,068.54
1,540,654.03
1,428,421.46
1,376,470.22
1,312,898.08
1,236,857.89
1,146,863.36
774,335.01
547,703.35
308,806.17

มููลค่่าการลงทุุน
E(R) = -1%

55,519.93
90,040.07
131,007.36
184,694.19
236,338.37
285,740.92
333,008.01
691,273.83
723,286.94
828,161.57
845,727.80
884,496.18
877,238.71
867,489.09
851,364.71
828,337.28
796,973.57
756,483.58
387,081.48
272,019.37
138,269.21

หมายเหตุุ :
• ตััวอย่่างที่่�แสดงคำำ�นวณ ณ เดืือนมีีนาคม 2565 และเป็็นเพีียงการตั้้�งสมมติิฐานเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจเท่่านั้้�น มิิได้้เป็็นการแสดงผลตอบแทนจริิงที่่�จะได้้รัับจากกรมธรรม์์ ทั้้�งนี้้� ผลตอบแทนขึ้้�นกัับภาวะการ
ลงทุุนในกองทุุนรวม หากผลตอบแทนในการลงทุุนจริิงของลููกค้้าน้้อยกว่่าที่่�แสดงในตาราง อาจมีีผลให้้คุุณสมบััติิบางอย่่างของกรมธรรม์์ เช่่น การถอนเงิินลงทุุนออกบางส่่วนอาจไม่่สามารถทำำ�ได้้ กรมธรรม์์
อาจสิ้้�นผลบัังคัับก่่อนครบอายุุ 99 ปีีได้้ และอาจส่่งผลให้้มููลค่่าผลประโยชน์์และความคุ้้�มครองไม่่เป็็นไปตามที่่�แสดงในตาราง
• ผู้้�เอาประกัันที่่�มีีการจััดพอร์์ตการลงทุุนแบบเสี่่�ยงสููงหรืือมีีการลงทุุนในสิินทรััพย์์เสี่่�ยงเป็็นจำำ�นวนมาก กรณีีภาวะการลงทุุนไม่่เป็็นไปตามคาด อาจทำำ�ให้้มููลค่่าการลงทุุนลดลงจนไม่่เพีียงพอต่่อค่่าใช้้จ่่ายของ
กรมธรรม์์ เป็็นผลให้้ผู้้�เอาประกัันอาจจะต้้องชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััยส่่วนที่่�เป็็นเงิินออมเพิ่่�มเติิม (Top up) ได้้
• หากผลตอบแทนจากการลงทุุนเติิบโตมาก จนถึึงระดัับที่่�เพีียงพอต่่อค่่าใช้้จ่่ายรายเดืือนในอนาคตทั้้�งหมด ผู้้�เอาประกัันสามารถพิิจารณาหยุุดพัักชำำ�ระเบี้้�ยได้้
• การหยุุดพัักชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััย กรมธรรม์์จะมีีผลบัังคัับต่่อไปตราบเท่่าที่่�มููลค่่าการลงทุุนมีีเพีียงพอที่่�จะชำำ�ระค่่าใช้้จ่่ายตามกรมธรรม์์
• mDesign เป็็นชื่่�อทางการตลาดของแบบประกัันภััยเมืืองไทยยููนิิตลิิงค์์ 1 (ชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััยรายงวด)
• Elite Health Plus เป็็นชื่่�อทางการตลาดของสััญญาเพิ่่�มเติิมการประกัันภััยสุุขภาพแบบ อีีลิิท เฮลท์์ พลััส
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เงื่่�อนไขการรัับประกัันภััย
ความคุ้้�มครองสุุขภาพ
สััญญาเพิ่่�มเติิมการประกัันภััยสุุขภาพแบบอีีลิิท เฮลท์์ พลััส
บัันทึึกสลัักหลัังความคุ้้�มครองการคลอดบุุตร พลััส

อายุุรัับประกััน
ตั้้�งแต่่

อายุุ 11-90 ปีี
ตั้้�งแต่่

อายุุ 15-49 ปีี
ตั้้�งแต่่

บัันทึึกสลัักหลัังสุุขภาพดีี พลััส

อายุุ 11-90 ปีี

ต่่ออายุุ

ระยะเวลาคุ้้�มครอง
ถึึงอายุุ 99 ปีี

ได้้ถึึง

อายุุ 98 ปีี

หรืือจนกระทั่่�งแบบประกัันภััยหลัักสิ้้�นผลบัังคัับ

ถึึงอายุุ 50 ปีี

ได้้ถึึง

อายุุ 49 ปีี

หรืือจนกระทั่่�งแบบประกัันภััยหลัักหรืือสััญญาเพิ่่�มเติิมสิ้้�นผลบัังคัับ

ถึึงอายุุ 99 ปีี

ได้้ถึึง

อายุุ 98 ปีี

หรืือจนกระทั่่�งแบบประกัันภััยหลัักหรืือสััญญาเพิ่่�มเติิมสิ้้�นผลบัังคัับ

การตรวจสุุขภาพเป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนด

เงื่่�อนไขทั่่�วไปที่่�ควรทราบก่่อนตััดสิินใจทำำ�ประกัันภััย สััญญาเพิ่่�มเติิมการประกัันภััยสุุขภาพแบบ อีีลิิท เฮลท์์ พลััส มีีดัังนี้้�
บริิษััทฯ จะไม่่โต้้แย้้งหรืือคััดค้้านความไม่่สมบููรณ์์ของสััญญาเพิ่่�มเติิมนี้้�
เมื่่�อสััญญาเพิ่่�มเติิมนี้้�มีีผลคุ้้�มครองในขณะที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยมีีชีีวิิตอยู่่�เป็็นเวลาตั้้�งแต่่ 2 ปีีขึ้้�นไป นัับแต่่วัันเริ่่�มมีีผลคุ้้�มครองตามสััญญาเพิ่่�มเติิมนี้้� หรืือผู้เ้� อาประกัันภัยั ได้้ทำ�สั
ำ ญ
ั ญาเพิ่่�มเติิม
กัับบริิษััทฯ ติิดต่่อกัันมา ไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี หรืือวัันที่่�บริิษััทฯ อนุุมััติิให้้เพิ่่�มผลประโยชน์์ตามสััญญาเพิ่่�มเติิมนี้้� แล้้วแต่่กรณีีใดจะเกิิดขึ้้�นภายหลััง ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�บริิษััทฯ อนุุมััติิให้้เพิ่่�ม
ผลประโยชน์์ บริิษััทฯ จะโต้้แย้้งหรืือคััดค้้านความไม่่สมบููรณ์์ของสััญญาเพิ่่�มเติิมเฉพาะในส่่วนของผลประโยชน์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเท่่านั้้�น
การต่่ออายุุสััญญาเพิ่่�มเติิมกรณีีครบรอบปีีกรมธรรม์์ประกัันภััย (Renewal)
สััญญาเพิ่่�มเติิมนี้้� จะต่่ออายุุเมื่่�อครบรอบปีีกรมธรรม์์ประกัันภััย โดยไม่่ต้้องแสดงหลัักฐาน แต่่บริิษััทฯ ยัังคงไว้้ซึ่่�งสิิทธิิในการปรัับค่่าการประกัันภััย ตามข้้อกำำ�หนด “การปรัับค่่าการประกัันภััย
สััญญาเพิ่่�มเติิม” ตามที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากนายทะเบีียน เว้้นแต่่กรณีีใดกรณีีหนึ่่�งดัังต่่อไปนี้้� บริิษััทฯ จะสงวนสิิทธิ์์�ไม่่ต่่ออายุุสััญญาเพิ่่�มเติิม
1) ในกรณีีที่่�มีห
ี ลัักฐานว่่าผู้้�เอาประกัันภััยไม่่แถลงข้้อความจริิงตามใบคำำ�ขอเอาประกัันภััยหรืือคำำ�ขอต่่ออายุุ (Reinstatement) ใบแถลงสุุขภาพ และข้้อแถลงเพิ่่�มเติิมอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การทำำ�สััญญาเพิ่่�มเติิมการประกัันภััยสุุขภาพ ซึ่่�งเป็็นสาระสำำ�คััญที่่�อาจทำำ�ให้้บริิษััทฯ เรีียกค่่าการประกัันภััยสููงขึ้้�น หรืือบอกปััดไม่่รัับทำำ�สััญญา หรืือรัับประกัันแบบมีีเงื่่�อนไข
2) ผู้้�เอาประกัันภััยเรีียกร้้องผลประโยชน์์จากการที่่�ตนให้้มีีการรัักษาการบาดเจ็็บหรืือการป่่วยโดยไม่่มีีความจำำ�เป็็นทางการแพทย์์
3) ผู้้�เอาประกัันภััยเรีียกร้้องผลประโยชน์์ค่่าชดเชยจากการนอนพัักรัักษาตััวในโรงพยาบาล รวมกัันทุุกบริิษััทฯ เกิินกว่่ารายได้้ที่่�แท้้จริิง
การปรัับค่่าการประกัันภััยสััญญาเพิ่่�มเติิม
บริิษััทฯ อาจปรัับค่่าการประกัันภััย ณ วัันครบรอบปีีกรมธรรม์์ประกัันภััย อัันเนื่่�องมาจากปััจจััยต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�
1) อายุุ และชั้้�นอาชีีพ ของแต่่ละบุุคคล
2) ค่่าใช้้จ่า่ ยในการรัักษาพยาบาลที่่�สููงขึ้้�น หรืือจากประสบการณ์์การจ่่ายค่่าสิินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์์ตโฟลิิโอ (Portfolio) ของสััญญาเพิ่่�มเติิมนี้้� โดยบริิษัท
ั ฯ จะแจ้้งให้้ผู้เ้� อาประกัันภััย
ทราบล่่วงหน้้าเป็็นลายลัักษณ์์อัก
ั ษรทางไปรษณีีย์ล
์ งทะเบีียน หรืือวิิธีก
ี ารอื่่�นที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยให้้ความยิินยอมไม่่น้อ
้ ยกว่่า 30 วััน ทั้้�งนี้้� ค่่าการประกัันภััยที่่�มีีการปรัับจะต้้องอยู่่�ในอััตรา
ที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากนายทะเบีียนไว้้แล้้ว

ข้้อยกเว้้นความคุ้้�มครองสััญญาเพิ่่�มเติิมการประกัันภััยสุุขภาพแบบ อีีลิิท เฮลท์์ พลััส (แบบมาตรฐานใหม) มีีทั้้�งหมด 21 ข้้อ เช่่น
1. การตรวจรัักษาหรืือการผ่่าตััดเพื่่�อเสริิมสวย หรืือการแก้้ไขปััญหาผิิวพรรณ สิิว ฝ้้า กระ รัังแค ผมร่่วงหรืือการควบคุุมน้ำำ��หนัักตััว การผ่่าตััดที่่�สามารถทดแทนด้้วยการรัักษาแนวทางอื่่�น
เว้้นแต่่เป็็นการตกแต่่งบาดแผลอัันเนื่่�องมาจากอุุบััติิเหตุุที่่�ได้้รัับความคุ้้�มครอง
2. การตรวจรัักษา หรืือการป้้องกััน การใช้้ยา หรืือสารต่่างๆ เพื่่�อชะลอการเสื่่�อมของวััย หรืือการให้้ฮอร์์โมนทดแทนในวััยใกล้้หมดหรืือหมดระดูู การเสื่่�อมสมรรถภาพทางเพศในหญิิง
หรืือชาย การรัักษาความผิิดปกติิทางเพศ และการแปลงเพศ
3. การรัักษาหรืือการบำำ�บััดการติิดยาเสพติิดให้้โทษ บุุหรี่่� สุุรา หรืือสารออกฤทธิ์์�ต่่อจิิตประสาท
4. การตรวจรัักษาที่่�ยัังอยู่่�ในระหว่่างทดลอง การตรวจหรืือการรัักษาโรคหรืืออาการหยุุดหายใจขณะหลัับ การตรวจหรืือการรัักษาความผิิดปกติิของการนอนหลัับ การนอนกรน
5. ค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�เกิิดจากการตรวจรัักษาพยาบาลที่่�ผู้้�เอาประกัันภััย ซึ่่ง� เป็็นแพทย์์สั่่�งให้้แก่่ตัวั เอง รวมทั้้�งค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�เกิิดจากการตรวจรัักษาพยาบาลจากแพทย์์ ผู้้�ซึ่ง่� เป็็น บิิดามารดา คู่่�สมรส
หรืือบุุตรของผู้้�เอาประกัันภััย เปนตน

ระยะเวลาที่่�ไม่่คุ้้�มครอง (Waiting period)
(ก) ไม่่คุ้้�มครองการป่่วยใดๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในระยะเวลา 30 วััน นัับแต่่วัน
ั เริ่่�มมีีผลคุ้้�มครองตามสััญญาเพิ่่�มเติิมนี้้� หรืือวัันที่่�บริิษัท
ั ฯ อนุุมัติ
ั ใิ ห้้เพิ่่�มผลประโยชน์์ของสััญญาเพิ่่�มเติิมนี้้� แล้้วแต่่กรณีี
ใดจะเกิิดขึ้้�นภายหลััง หรืือ
(ข) ไม่่คุ้้�มครองการป่่วยดัังต่่อไปนี้้� ที่่�เกิิดขึ้้�นในระยะเวลา 120 วััน นัับแต่่วัันเริ่่�มมีีผลคุ้้�มครองตามสััญญาเพิ่่�มเติิมนี้้� หรืือวัันที่่�บริิษััทฯ อนุุมััติิให้้เพิ่่�มผลประโยชน์์ของสััญญาเพิ่่�มเติิมนี้้�
แล้้วแต่่กรณีีใดจะเกิิดขึ้้�นภายหลััง
1.เนื้้�องอก ถุุงน้ำำ�� หรืือมะเร็็งทุุกชนิิด
2. ริิดสีีดวงทวาร
3 .ไส้้เลื่่�อนทุุกชนิิด
4. ต้้อเนื้้�อ หรืือต้้อกระจก
5.การตััดทอนซิิล หรืืออดีีนอยด์์
6. นิ่่�วทุุกชนิิด
7. เส้้นเลืือดขอดที่่�ขา
8. เยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่�
ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�บริิษััทฯ อนุุมััติิให้้เพิ่่�มผลประโยชน์์ บริิษััทฯ จะไม่่คุ้้�มครองเฉพาะในส่่วนของผลประโยชน์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเท่่านั้้�น บริิษััทฯ จะไม่่นำำ�เงื่่�อนไข ระยะเวลาที่่�ไม่่คุ้้�มครองนี้้�มาใช้้ หากผู้้�เอา
ประกัันภััยได้้รัับการบาดเจ็็บ หรืือต้้องได้้รัับการผ่่าตััดฉุุกเฉิินที่่�ไม่่ได้้เกิิดจากภาวะสืืบเนื่่�องจากโรคต่่างๆ ที่่�เป็็นมาก่่อนเอาประกัันภััย
กรณีีที่่�ไม่่อยู่่�ในความคุ้้�มครอง
ตััวอย่่างเช่่น สภาพที่่�เป็็นมาก่่อนการเอาประกัันภััย (Pre-existing Condition) ได้้แก่่ โรคเรื้้�อรััง การบาดเจ็็บ หรืือการป่่วย (รวมถึึงภาวะแทรกซ้้อน) ที่่�ยัังมิิได้้รัักษาให้้หายก่่อนวัันที่่�
สััญญาเพิ่่�มเติิมนี้้�เริ่่�มมีีผลคุ้้�มครองเป็็นครั้้�งแรก เว้้นแต่่
1) ผู้้�เอาประกัันภััยได้้แถลงให้้บริิษััทฯ ทราบและบริิษััทฯ ยิินยอมรัับความเสี่่�ยงภััย โดยไม่่มีีเงื่่�อนไขยกเว้้นความคุ้้�มครองดัังกล่่าว หรืือ
2) โรคเรื้้�อรััง การบาดเจ็็บ หรืือ การป่่วย (รวมถึึงภาวะแทรกซ้้อน) นั้้�น ไม่่ปรากฏอาการ ไม่่ได้้รัับการตรวจรัักษาหรืือวิินิิจฉััยโดยแพทย์์ หรืือไม่่ได้้พบหรืือปรึึกษาแพทย์์ ในระยะ 5 ปีีก่่อน
วัันที่่�สััญญาเพิ่่�มเติิมเริ่่�มมีีผลคุ้้�มครองเป็็นครั้้�งแรก และในช่่วงเวลา 3 ปีี ตั้้�งแต่่วัันที่่�สััญญาเพิ่่�มเติิมนี้้�เริ่่�มมีีผลคุ้้�มครองเป็็นครั้้�งแรก
• ค่่าการประกัันภััยของสััญญาเพิ่่�มเติิมนี้้� สามารถ นำำ�ไปใช้้สิิทธิิหัักลดหย่่อนภาษีีได้้ ทั้้�งนี้้�หลัักเกณฑ์์เป็็นไปตามที่่�กรมสรรพากรกำำ�หนด

คำำ�เตืือน : ผู้้�ซื้้�อควรทำำ�ความเข้้าใจรายละเอีียดความคุ้้�มครอง เงื่่�อนไขและความเสี่่�ยงก่่อนตััดสิินใจทำำ�ประกัันภััย
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สุุขมากกว่่า พิิเศษมากขึ้้�น ด้้วยสิิทธิิพิิเศษเพื่่�อลููกค้้าคนสำำ�คััญ
สมาชิิกเมืืองไทยสไมล์์คลัับ

ดููแลครบเครื่่�องเรื่่�องสุุขภาพ

เติิมความสุุขสุุดพิิเศษ กัับกิิจกรรม
และสิิทธิิพิิเศษที่่�หลากหลาย
ครบทุุกไลฟ์์สไตล์์

สิิทธิิประโยชน์์สำำ�หรัับลููกค้้าเมืืองไทยประกัันชีีวิิต

มอบสิิทธิิพิิเศษด้้านสุุขภาพให้้กัับลููกค้้าคนสำำ�คััญ โทรปรึึกษาปััญหาสุุขภาพกัับ MTL
Health Buddy โทร 0 2290 2424 กด 3 เพื่่�อขอรัับบริิการด้้านสุุขภาพและสิิทธิิ
ประโยชน์์มากมาย ดัังนี้้�

• รับความสุขและรอยยิ้ม ผ่านกิจกรรมแห่งความสุขและสิทธิพิเศษต่างๆ
มากมาย
• เติมเต็มความสุข ด้วยการแลกคะแนนสะสม Smile Point
ผ่าน MTL Click Application ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง
• รับความสุขที่มากขึ้น ด้วยประสบการณ์สุดพิเศษเหนือระดับ
กับการเป็นสมาชิก The Ultimate & Beyond Prestige

•
•
•
•

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
ค้นหาแพทย์ที่เหมาะกับโรค
ค้นหาศูนย์แพทย์เฉพาะทาง
นัดหมายติดต่อเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล

• สิทธิประโยชน์การรักษาแบบมุ่งเป้า
(Targeted Therapy)
• ให้คำ�แนะนำ�และปรึกษาเกี่ยวกับยากับเภสัชกร
ทางโทรศัพท์
• พร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ มากมาย

มั่่�นใจทุุกเรื่่�องกรมธรรม์์ ไม่่ว่่าคุุณจะอยู่่�ที่่�ไหน สามารถรัับบริิการจากเราได้้

MTL Click
Application
รวบรวมทุุกบริิการของเมืืองไทยประกัันชีีวิิต
ให้้เป็็นเรื่่�องง่่ายสํําหรัับคุุณ สะดวกทุุกที่่� ทุุกเวลา

•
•
•
•

เช็กข้อมูลกรมธรรม์
ยื่นเคลมออนไลน์
ชำ�ระเบี้ยประกันภัย
ปรึกษาหมอออนไลน์

• ทำ�ธุรกรรมผ่าน Video Call
• แลกคะแนนเมืองไทยสไมล์คลับ
• และบริการอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้้�เสนอขาย................................................................................... ID LINE.....................................................
เบอร์์โทรศััพท์์............................................................................... วัันที่่�นำำ�เสนอขาย..........................................

บมจ. เมืืองไทยประกัันชีีวิิต
250 ถนนรััชดาภิิเษก เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310

โทร. 1766 ทุุกวััน ตลอด 24 ชั่่�วโมง
muangthai.co.th
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