
(1) สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระคาการประกันภัยโดยการหักจากมูลคาการลงทุนสำหรับกรมธรรมประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟและกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน
(2) ตราบเทาที่มูลคาการลงทุนคงเหลือเพียงพอที่จะชำระคาการประกันภัยและคาใชจายของกรมธรรม
หมายเหตุ : Elite Health Plus เปนชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท พลัส

ออกแบบความมั่นคงอย่างเหนือระดับ ด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน
พร้อมพลัสความคุ้มครองสุขภาพตามต้องการ ด้วย Elite Health Plus แบบ UDR

จ่ายเบี้ยคงที่ ตลอดสัญญาแม้ผู้เอาประกันอายุเพิ่มขึ้น(1)

หยุดพักชำระเบี้ยฯ ได้โดยความคุ้มครองสุขภาพยังคงอยู(่2)

ออกแบบความมั่นคงอย่างเหนือระดับ ด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน
พร้อมพลัสความคุ้มครองสุขภาพตามต้องการ ด้วย Elite Health Plus แบบ UDR

จ่ายเบี้ยคงที่ ตลอดสัญญาแม้ผู้เอาประกันอายุเพิ่มขึ้น(1)

หยุดพักชำระเบี้ยฯ ได้โดยความคุ้มครองสุขภาพยังคงอยู(่2)

ความคุมครองสุขภาพ อีลิท เฮลท พลัส
แบบ UDR สําหรับแบบประกันชีวิตควบคูการลงทุน(1)
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สมััครได้้
ตั้ั�งแตั้่อายุุ

11 - 90 ปีี

ดู้แลตั้่อเนื่่�อง
ถึึงอายุุ

99 ปีี(1)

เหมัาจ่่ายุ
ค่ารักษาพยุาบาล

20 - 100
ล้านื่บาทตั้่อปีี

คุ้มัครอง
โรคระบาด้ โรคร้ายุแรง โรคทั�วไปี และอุบัตั้ิเหตัุ้

เล่อกปีระเทศท่�ตั้้องการรักษาได้้
จ่าก 4 พ่�นื่ท่�ทั�วโลก

เล่อกซื้่�อความัคุ้มัครองสุขภาพเสริมัได้้
ความัคุ้มัครองการคลอด้บุตั้ร พลัส (Maternity Plus) และ สุขภาพด้่ พลัส (Well-Being Plus)

เล่อกซื้่�อแนื่บกับ mDesign จ่่ายุเบ่�ยุรวมัคงท่�ตั้ลอด้อายุุ
สัญญา(2)

คุ้มัครองแบบเหนื่่อระด้ับ
คุ้มัครองแพทยุ์ทางเล่อก กายุภาพบำาบัด้ รวมัถึึงค่ารักษาทางจ่ิตั้เวชในื่ฐานื่ะผูู้้ปี่วยุในื่
(สำาหรับแผู้นื่ 75 หร่อ 100 ล้านื่บาท)

คุ้มัครองค่ารักษาพยุาบาลกรณี่ผูู้้ปี่วยุนื่อก OPD
(สำาหรับแผู้นื่ 40 หร่อ 75 หร่อ 100 ล้านื่บาท)

คุ้มัครองค่ารักษากรณี่ผูู้้ปี่วยุในื่ IPD 

ห้องผูู้้ปี่วยุหนื่ัก (I.C.U)
เหมัาจ่่ายุตั้ามัจ่ริง รวมัสูงสุด้ 365 วันื่

ห้องเด้่�ยุวมัาตั้รฐานื่ได้้ทุกโรงพยุาบาล
หร่อค่าห้องเด้่�ยุวพิเศษ 10,000 - 25,000 บาทตั้่อวันื่ 

(1) ตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนคงเหลือเพียงพอที่จะชำาระค่าการประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม
(2) สัญญาเพิ่มเติมแบบชำาระค่าประกันภัยโดยการหักจากมูลค่าการลงทุน

หมายเหตุ : อายุรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

 แบบ UDR
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ความัคุ้มัครองสุขภาพเสริมั
ท่�ให้คุณีเล่อกได้้ตั้ามัความัตั้้องการ ควบคู่ไปีกับ Elite Health Plus

ความัคุ้มัครองการคลอด้บุตั้ร พลัส (Maternity Plus)
เพ่�อช่วยุดู้แลค่าใช้จ่่ายุตั้ลอด้การตั้ั�งครรภ์รวมัถึึงหลังคลอด้  
ด้้วยุวงเงินื่ความัคุ้มัครองสูงถึึง 2 - 4 ล้านื่บาท ตั้่อปีีกรมัธรรมั์

การตั้ั�งครรภ์อาจ่มั่ความัเส่�ยุง และค่าใช้จ่่ายุท่�คาด้ไมั่ถึึงมัากมัายุ
•	 ความัเส่�ยุงกรณี่แท้งบุตั้ร

•	 ความัเส่�ยุงกรณี่เกิด้ภาวะแทรกซื้้อนื่ขณีะตั้ั�งครรภ์ 
 และหลังคลอด้บุตั้ร

•	 ค่าใช้จ่่ายุในื่การคลอด้บุตั้รค่อนื่ข้างสูง

 แบบ UDR



สุขภาพด้่ พลัส (Well-Being Plus)
เพ่�อสุขภาพท่�ด้่เสริมัเกราะปี้องกันื่ก่อนื่ปี่วยุ  
ด้้วยุวงเงินื่ความัคุ้มัครองสูงถึึง 24,000 - 38,500 บาท ตั้่อปีีกรมัธรรมั์

เช็กสุขภาพปีระจ่ำาปีี 
วางแผู้นื่ตั้รวจ่สุขภาพได้้ ปีีละ 1 ครั�ง

ดู้แลสุขภาพฟัันื่ได้้ทุกปีี
ได้้แก่ การขูด้หินื่ปีูนื่ การอุด้ฟัันื่   
การตั้รวจ่รักษาฟัันื่ การเอ็กซื้์เรยุ์ฟัันื่  
การถึอนื่ฟัันื่ การรักษารากฟัันื่  
สะพานื่ฟัันื่และการครอบฟัันื่   
และการรักษาโรคเหง่อก เปี็นื่ตั้้นื่

ฉี่ด้วัคซื้่นื่ปี้องกันื่โรค
ตั้ามัท่� WHO รับรอง ได้้อยุ่างสบายุใจ่

ดู้แลสุขภาพด้วงตั้า
ได้้แก่ ค่าตั้รวจ่ตั้า ค่ากรอบแว่นื่ตั้า  
และค่าเลนื่ส์สายุตั้าตั้ามัท่�จ่ักษุแพทยุ์ระบุ

4  แบบ UDR
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ขั�นื่ตั้อนื่เล่อกแผู้นื่ความัคุ้มัครองเหนื่อ่ระดั้บท่�เหมัาะกับคณุี

เล่อกวงเงินื่และแผู้นื่ความัคุ้มัครอง01

ค่าห้อง (ตั้่อวันื่)

ค่าห้องผูู้้ปี่วยุวิกฤตั้ิ (ICU)

ค่ารักษาพยุาบาลกรณี่ผูู้้ปี่วยุในื่ (IPD)

ค่ารักษาพยุาบาลกรณี่ไมั่ตั้้องแอด้มัิท  
รวมัถึึงการรักษาโรคไตั้   
โรคมัะเร็งแบบ Targeted Therapy

บริการการช่วยุเหล่อฉีุกเฉีินื่ทางการแพทยุ์

ค่ารักษาพยุาบาลกรณี่ผูู้้ปี่วยุนื่อก (OPD) 
 (ตั้่อปีีกรมัธรรมั์)

ค่ากายุภาพบำาบัด้

การฝัังเข็มั ธรรมัชาตั้ิบำาบัด้  
กระดู้กและกล้ามัเนื่่�อ บำาบัด้ และการจ่ัด้กระดู้ก  
(ตั้่อปีีกรมัธรรมั์) 

ค่ารักษาพยุาบาลกรณี่อ่�นื่ๆ   
โปีรด้ศึกษารายุละเอ่ยุด้เพิ�มัเตั้ิมัหนื่้า 6-7

10,000

ไมั่คุ้มัครอง

ไมั่คุ้มัครอง

ไมั่คุ้มัครอง จ่่ายุตั้ามัจ่ริง

12,000

20,000

15,000

40,000

10,000

จ่่ายุตั้ามัจ่ริง

เปี็นื่ไปีตั้ามัแผู้นื่ท่�เล่อก

25,000

จ่่ายุตั้ามัจ่ริง

40,000

แผู้นื่ 
20 ล้านื่บาท

(บาท)

หร่อไมั่เกินื่ค่าห้องพักเด้่�ยุวมัาตั้รฐานื่ (แล้วแตั้่จ่ำานื่วนื่ใด้จ่ะสูงกว่า)

แผู้นื่ 
40 ล้านื่บาท

(บาท)

แผู้นื่ 
75 ล้านื่บาท

(บาท)

แผู้นื่ 
100 ล้านื่บาท

(บาท)

ตั้ัวอยุ่าง ความัคุ้มัครองอ่ลิท เฮลท์ พลัส แบบ UDR 
โด้ยุยุ่อ

ความัคุ้มัครองการคลอด้บุตั้ร พลัส 
(Maternity Plus)

สุขภาพด้่ พลัส (Well-Being Plus)

• ค่าตั้รวจ่สุขภาพปีระจ่ำาปีี     • ค่าฉี่ด้วัคซื้่นื่
• ค่ารักษาทางสายุตั้า            • ค่ารักษาทางทันื่ตั้กรรมั

ไมั่เพิ�มัเตั้ิมั

เล่อกความัคุ้มัครองเสริมัได้้ตั้ามัตั้้องการ03

เล่อกพ่�นื่ท่�ความัคุ้มัครอง02
เฉีพาะปีระเทศไทยุ

ทั�วโลก ยุกเว้นื่สหรัฐอเมัริกา
และเกาะเล็กรอบนื่อกของสหรัฐอเมัริกา

ทว่ปีเอเช่ยุ เฉีพาะ 46 ปีระเทศ

ทั�วโลก

 แบบ UDR แบบ UDR
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หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผูู้้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัว 
เป็นผูู้้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหน่่ง ผู้ลประโยชน์หมวดย่อยที่ 1.1 และ 1.2 รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน

หมวดย่อยที่ 1.1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผูู้้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษา
ตัวเป็น ผูู้้ป่วยในครั้งใดครั้งหน่่ง

หมายเหตุ : ค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล ใช้สำาหรับการเข้าพักรักษาตัวเป็นผูู้้ป่วยใน
ของโรงพยาบาล ในประเทศไทยเท่านั้น

หมวดย่อยที่ 1.2 ในกรณีีที่ผูู้้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผูู้้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care 
Inpatient Room)  จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร รวมถ่ึงค่าบริการในโรงพยาบาล (ผูู้้ป่วยใน)  
ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผูู้้ป่วยในครั้งใดครั้งหน่่ง

หมวดท่ี 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉััยหรือบำาบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและ 
ส่วนประกอบ ของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และ 
ค่าเวชภัณีฑ์์ ต่อการเข้าพักรักษาตัว เป็นผูู้้ป่วยในครั้งใดครั้งหน่่ง 

หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉััย

หมวดย่อยท่ี 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำาบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบ
ของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล

หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณีฑ์์ 

หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณีฑ์์สิ้นเปลือง (เวชภัณีฑ์์ 1) สำาหรับกลับบ้าน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน

หมวดที่ 3 ค่าผูู้้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผูู้้ป่วยใน
ครั้งใดครั้งหน่่ง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน

หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผู้่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถึการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็น 
ผูู้้ป่วยในครั้งใดครั้งหน่่ง

หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผู้่าตัด และค่าห้องทำาหัตถึการ

หมวดยอ่ยที ่4.2 คา่ยา คา่สารอาหารทางหลอดเลอืด คา่เวชภณัีฑ์ ์และคา่อปุกรณีก์ารผู้า่ตดัและหตัถึการ

หมวดย่อยที ่4.3 คา่ผูู้้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำาศลัยกรรมและหัตถึการ สำาหรับแพทย์ทำาศลัยกรรม 
และหัตถึการ (รวมแพทย์ผูู้้ช่วยผู้่าตัด) (Doctor fee) 

หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผูู้้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) 

หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผู้่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ (1 ครั้งตลอดชีวิต)

หมวดที่ 5 การผู้่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผูู้้ป่วยใน (Day Surgery)

แผู้นื่ 
20 ล้านื่บาท

แผู้นื่ 
75 ล้านื่บาท

แผู้นื่ 
40 ล้านื่บาท

แผู้นื่ 
100 ล้านื่บาทผู้ลปีระโยุชนื่์โด้ยุยุ่อ

ตั้ารางความัคุ้มัครองสุขภาพอ่ลิท เฮลท์ พลัส
บริษัทฯ จ่ะจ่่ายุผู้ลปีระโยุชนื่์สำาหรับค่าใช้จ่่ายุท่�จ่ำาเปี็นื่และสมัควร ซื้ึ�งเกิด้ขึ�นื่จ่ากการรักษาพยุาบาลตั้ามัความัจ่ำาเปี็นื่ทางการแพทยุ์ 
และมัาตั้รฐานื่ ทางการแพทยุ์ให้ตั้ามัจ่ำานื่วนื่ท่�จ่่ายุจ่ริง แตั้่ไมั่เกินื่ผู้ลปีระโยุชนื่์ตั้ามัท่�ระบุไว้ในื่หนื่้าตั้ารางความัคุ้มัครอง

ผู้ลปีระโยุชนื่์ส่วนื่ความัคุ้มัครองหลัก

1. ผู้ลปีระโยุชนื่์กรณี่ผูู้้ปี่วยุในื่

หมวดท่ี 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉััยท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษา
ตวัเปน็ผูู้ป้ว่ยใน หรือคา่รักษาพยาบาลผูู้้ปว่ยนอกต่อเนือ่งทีเ่กีย่วข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรกัษาตัวเป็น
ผูู้้ป่วยใน ต่อการเข้าพัก รักษาตัวเป็นผูู้้ป่วยในครั้งใดครั้งหน่่ง 

หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉััยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดข่้นภายใน  
30 วันก่อน และหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผูู้้ป่วยใน

หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผูู้้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผูู้้ป่วยในต่อครั้ง สำาหรับ 
การรักษาพยาบาล ต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผูู้้ป่วยในครั้งนั้น   
(ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉััย)

หมวดที ่7 คา่รักษาพยาบาลการบาดเจบ็ กรณีผู้ีู้ปว่ยนอก ภายใน 24 ชัว่โมง ของการเกิดอบุตัเิหตตุอ่ครัง้

หมวดที ่8 คา่เวชศาสตร์ฟื้้�นฟูื้ หลังการเข้าพักรักษาตวัเป็นผูู้้ปว่ยในแต่ละครัง้ ตอ่การเขา้พักรักษาตัวเป็น
ผูู้้ป่วยในครั้งใดครั้งหน่่ง

หมวดท่ี 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำาบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผู่้านทางเส้นเลือด  
ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำาบัดรักษาโรคเน้ืองอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสี 
ร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 

หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำาบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำาบัด รวมถึ่งการรักษาแบบ
ออกฤทธิ�จำาเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

หมวดที่ 12 ค่าบริการรถึพยาบาลฉัุกเฉัิน 

หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผู้่าตัดเล็ก

2. ผู้ลปีระโยุชนื่์กรณี่ไมั่ตั้้องเข้าพักรักษาตั้ัวเปี็นื่ผูู้้ปี่วยุในื่

10,000
บาทตั้่อวันื่

หร่อไมั่เกินื่ค่าห้องพักเด้่�ยุวมัาตั้รฐานื่ (แล้วแตั้่จ่ำานื่วนื่ใด้จ่ะสูงกว่า)

จ่่ายุตั้ามัจ่ริง

100,000 บาท

จ่่ายุตั้ามัจ่ริง

จ่่ายุตั้ามัจ่ริง

15,000
บาทตั้่อวันื่

12,000
บาทตั้่อวันื่

25,000
บาทตั้่อวันื่

 แบบ UDR
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ค่าภาพวินิจฉััยขั้นสูง 

ค่าธรรมเนียมปร่กษาแพทย์เวชปฏิิบัติทั่วไปและแพทย์เฉัพาะทาง รวมไปถ่ึงค่าวินิจฉััย และค่ายา 
สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน (ค่ายาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผูู้้ป่วยนอก)

ค่ากายภาพบำาบัด สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน

การฝัังเขม็ ธรรมชาตบิำาบดั กระดกูและกล้ามเนือ้บำาบดั และการจดักระดกู ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกนัภยั

ผู้ลปีระโยุชนื่์ส่วนื่ความัคุ้มัครองหลักรวมักับส่วนื่ขยุายุความัคุ้มัครองเพิ�มัเตั้ิมัสูงสุด้ตั้่อรอบปีีกรมัธรรมั์
ปีระกันื่ภัยุ

ค่ารักษาทางทันื่ตั้กรรมัเนื่่�องจ่ากการบาด้เจ่็บจ่ากอุบัตั้ิเหตัุ้

ค่าบริการการช่วยุเหล่อฉีุกเฉีินื่ทางการแพทยุ์

ค่าปร่กษาแพทย์เฉัพาะทาง ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผูู้้ป่วยในครั้งใดครั้งหน่่ง เมื่อรวมกับ 
หมวดที่ 3 ของสัญญาเพิ่มเติมแล้ว สูงสุดไม่เกิน 365 วัน

ค่าห้องพักในโรงพยาบาลสำาหรับบิดาหรือมารดา (เตียงเสริม) 

ค่าฟื้้�นฟืู้สภาพในฐานะผูู้้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 28 วัน ต่อโรค

ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณี์เทียม

ค่ารักษาทางจิตเวชในฐานะผูู้้ป่วยใน ต่อ 1 โรค

แผู้นื่ 
20 ล้านื่บาท

แผู้นื่ 
75 ล้านื่บาท

แผู้นื่ 
40 ล้านื่บาท

แผู้นื่ 
100 ล้านื่บาทผู้ลปีระโยุชนื่์โด้ยุยุ่อ

ตั้ารางความัคุ้มัครองสุขภาพอ่ลิท เฮลท์ พลัส

ผู้ลปีระโยุชนื่์ส่วนื่ขยุายุความัคุ้มัครองเพิ�มัเตั้ิมั

1. ผู้ลปีระโยุชนื่์กรณี่ผูู้้ปี่วยุในื่

3. ผู้ลปีระโยุชนื่์กรณี่การรักษาพยุาบาลแบบฉีุกเฉีินื่

2. ผู้ลปีระโยุชนื่์กรณี่หลังการเข้ารับรักษาตั้ัวในื่โรงพยุาบาล

4. ผู้ลปีระโยุชนื่์กรณี่ผูู้้ปี่วยุนื่อก

ผู้ลปีระโยุชนื่์สูงสุด้

จ่่ายุตั้ามัจ่ริง

จ่่ายุตั้ามัจ่ริง

จ่่ายุตั้ามัจ่ริง

ไมั่คุ้มัครอง 5,000 บาทตั้่อวันื่

3,000
บาทตั้่อวันื่

4,000
บาทตั้่อวันื่

5,000
บาทตั้่อวันื่

จ่่ายุตั้ามัจ่ริง

จ่่ายุตั้ามัจ่ริง
สูงสุด้ 150,000 บาท

ตั้ลอด้ช่วิตั้

40,000 บาท
ตั้่อปีีกรมัธรรมั์

75,000 บาท
สูงสุด้ 300,000 บาท

ตั้ลอด้ช่วิตั้

100,000 บาท
สูงสุด้ 400,000 บาท

ตั้ลอด้ช่วิตั้

จ่่ายุตั้ามัจ่ริง
สูงสุด้ 200,000 บาท

ตั้ลอด้ช่วิตั้

จ่่ายุตั้ามัจ่ริง
สูงสุด้ 360 ครั�ง
ตั้่อปีีกรมัธรรมั์

จ่่ายุตั้ามัจ่ริง
สูงสุด้ 100,000 บาท

ตั้ลอด้ช่วิตั้

20,000 บาท
ตั้่อปีีกรมัธรรมั์

40,000,000
บาท

75,000,000
บาท

100,000,000
บาท

20,000,000
บาท

ไมั่คุ้มัครอง

ไมั่คุ้มัครอง

ไมั่คุ้มัครอง

ไมั่คุ้มัครอง

ไมั่คุ้มัครอง 10,000 บาท 40,000 บาท

จ่่ายุตั้ามัจ่ริง

ไมั่คุ้มัครอง

ไมั่คุ้มัครอง

ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำาแนะนำาแพทย์ หลังจากการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 
40 วันต่อปีกรมธรรม์

 แบบ UDR แบบ UDR

หมัายุเหตัุ้ : อาณีาเขตั้ความัคุ้มัครองสำาหรับสัญญาเพิ�มัเตั้ิมั การปีระกันื่ภัยุสุขภาพแบบ อ่ลิท เฮลท์ พลัส
                สัญญาเพิ�มัเตั้ิมันื่่�จ่ะให้ความัคุ้มัครองการรักษาพยุาบาลท่�เกิด้ขึ�นื่ในื่อาณีาเขตั้ความัคุ้มัครองท่�ผูู้้เอาปีระกันื่ภัยุได้้เล่อกไว้ อยุ่างไรก็ตั้ามั กรณี่การรักษาพยุาบาลเกิด้ขึ�นื่
                นื่อกอาณีาเขตั้ความัคุ้มัครองท่�ผูู้้เอาปีระกันื่ภัยุได้้เล่อกไว้ บริษัทฯ จ่ะให้ความัคุ้มัครองตั้ามัท่�ระบุในื่ตั้ารางผู้ลปีระโยุชนื่์ในื่กรณี่ด้ังตั้่อไปีนื่่�
                1. การบาด้เจ่็บทางร่างกายุจ่ากอุบัตั้ิเหตัุ้
                2. การปี่วยุ เฉีพาะเปี็นื่กรณี่ท่�ตั้้องได้้รับการรักษาพยุาบาลฉีุกเฉีินื่

                ทั�งนื่่� ทั�งสองกรณี่ข้างตั้้นื่ วันื่ท่�เริ�มัเข้ารักการรักษาตั้ัวในื่โรงพยุาบาลนื่อกอาณีาเขตั้ความัคุ้มัครองตั้้องอยุู่ภายุในื่ 90 วันื่แรกของการเด้ินื่ทางออกนื่อกอาณีาเขตั้ความั    
                คุ้มัครองแตั้่ละครั�งโด้ยุบริษัทฯ จ่ะคุ้มัครองสำาหรับค่าใช้จ่่ายุท่�จ่ำาเปี็นื่และสมัควร ซื้ึ�งเกิด้ขึ�นื่จ่ากการรักษาพยุาบาลตั้ามัความัจ่ำาเปี็นื่ทางการแพทยุ์และมัาตั้ราฐานื่ทาง
                การแพทยุ์ในื่ปีระเทศนื่ั�นื่ๆ
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5,000 บาท

4,000 บาท

10,000 บาท

5,000 บาท

10,000 บาท

6,000 บาท

15,000 บาท

7,500 บาท

ผู้ลประโยชน์ค่าตรวจสุขภาพประจำาปี ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

ผู้ลประโยชน์ค่าฉัีดวัคซีน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

ผู้ลประโยชน์ค่ารักษาทางทันตกรรม ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

ผู้ลประโยชน์ค่ารักษาทางสายตา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

แผู้น 1 แผู้น 2ผู้ลปีระโยุชนื่์โด้ยุยุ่อ

สุขภาพด้่ พลัส (Well-Being Plus)

หมัายุเหตัุ้ : • อาณีาเขตความคุ้มครองสำาหรับบันท่กสลักหลัง สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) มีอาณีาเขตความคุ้มครองเฉัพาะประเทศไทย
                • บันท่กสลักหลัง สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) ต้องซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ เท่านั้น

ระยุะเวลาท่�ไมั่คุ้มัครอง (Waiting period)
บริษัทจะจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำาปี ให้แก่ผูู้้เอาประกันภัยปีละ 1 ครั้ง ภายหลังระยะเวลาหน่่งปี และ ค่าฉัีดวัคซีน, ค่ารักษาทางทันตกรรม, ค่ารักษาทางสายตา ภายหลัง 30 วัน  
นับตั้งแต่วันเริ่มมีผู้ลคุ้มครองตามบันท่กสลักหลังนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผู้ลประโยชน์ของบันท่กสลักหลังนี้ แล้วแต่กรณีีใดจะเกิดข่้นภายหลัง

ความัคุ้มัครองการคลอด้บุตั้ร พลัส (Maternity Plus)

หมัายุเหตัุ้ : • อาณีาเขตความคุ้มครองสำาหรับบันท่กสลักหลังความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus) มีอาณีาเขตความคุ้มครองเฉัพาะประเทศไทย
                • บันท่กสลักหลัง ความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus) ต้องซ้ือแนบกับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ เท่าน้ัน

ระยุะเวลาท่�ไมั่คุ้มัครอง (Waiting period)
บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายสำาหรับการคลอดบุตร ภายหลัง 280 วัน, การถึ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูกกรณีีแท้งบุตร ภายหลัง 90 วัน และค่าใช้จ่ายกรณีีเกิดภาวะแทรกซ้อน 
ขณีะตั้งครรภ์ และหลังคลอดบุตร ภายหลัง 280 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผู้ลคุ้มครองตามบันท่กสลักหลังนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผู้ลประโยชน์ของบันท่กสลักหลังนี้ แล้วแต่กรณีีใด
จะเกิดข่้นภายหลัง

60,000 บาท

80,000 บาท

จ่่ายุตั้ามัจ่ริง

150,000 บาท

200,000 บาท

ค่าใช้จ่ายการคลอดบุตร สูงสุดต่อการคลอด 1 ครั้ง

•  กรณีีคลอดโดยธรรมชาติ รวมถึ่งการผู้่าคลอด ซ่่งได้วางแผู้นไว้ล่วงหน้าโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

•  กรณีีผู้่าคลอด ที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

ค่าใช้จ่ายสำาหรับการถึ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูกกรณีีแท้งบุตร

ค่าใช้จ่ายกรณีีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณีะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร

แผู้นื่ 1 แผู้นื่ 2ผู้ลปีระโยุชนื่์โด้ยุยุ่อ

ผู้ลปีระโยุชนื่์สูงสุด้ตั้่อรอบปีีกรมัธรรมั์ 2,000,000 บาท 4,000,000 บาท

ตั้ารางความัคุ้มัครองสุขภาพเสริมั

 แบบ UDR
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mDesign แนื่บ Elite Health Plus
ตั้ัวอยุ่าง คุณีเม่ัองไทยุ เพศชายุอายุุ 35 ปีี สุขภาพสมับูรณ์ีแข็งแรง รับความัเส่�ยุงได้้ปีานื่กลางค่อนื่ข้างตั้ำ�า ตั้้องการวางแผู้นื่การเงินื่
คุ้มัครองช่วิตั้ รับโอกาสการลงทุนื่ และอยุากได้้ความัคุ้มัครองสุขภาพอยุ่างเหนื่่อระด้ับ โด้ยุทำาปีระกันื่ อ่ลิท เฮลท์ พลัส แบบ UDR
(แผู้นื่ 1 คุ้มัครองในื่ปีระเทศไทยุ) แนื่บกับ mDesign จ่ำานื่วนื่เงินื่เอาปีระกันื่ภัยุ 1,425,000 บาท ชำาระเบ่�ยุรายุปีี ปีีละ 95,000 บาท 
สมัมัตั้ิอัตั้ราผู้ลตั้อบแทนื่ 5%, 2% และ -1% 

หมัายุเหตัุ้ : 
• ตั้ัวอยุ่างท่�แสด้งคำานื่วณี ณี เด้่อนื่มั่นื่าคมั 2565 และเปี็นื่เพ่ยุงการตั้ั�งสมัมัตั้ิฐานื่เพ่�อสร้างความัเข้าใจ่เท่านื่ั�นื่ มัิได้้เปี็นื่การแสด้งผู้ลตั้อบแทนื่จ่ริงท่�จ่ะได้้รับจ่ากกรมัธรรมั์ ทั�งนื่่� ผู้ลตั้อบแทนื่ขึ�นื่กับภาวะการ
  ลงทุนื่ในื่กองทุนื่รวมั หากผู้ลตั้อบแทนื่ในื่การลงทุนื่จ่ริงของลูกค้านื่้อยุกว่าท่�แสด้งในื่ตั้าราง อาจ่มั่ผู้ลให้คุณีสมับัตั้ิบางอยุ่างของกรมัธรรมั์ เช่นื่ การถึอนื่เงินื่ลงทุนื่ออกบางส่วนื่อาจ่ไมั่สามัารถึทำาได้้ กรมัธรรมั์
  อาจ่สิ�นื่ผู้ลบังคับก่อนื่ครบอายุุ 99 ปีีได้้ และอาจ่ส่งผู้ลให้มัูลค่าผู้ลปีระโยุชนื่์และความัคุ้มัครองไมั่เปี็นื่ไปีตั้ามัท่�แสด้งในื่ตั้าราง
• ผูู้้เอาปีระกันื่ท่�มั่การจ่ัด้พอร์ตั้การลงทุนื่แบบเส่�ยุงสูงหร่อมั่การลงทุนื่ในื่สินื่ทรัพยุ์เส่�ยุงเปี็นื่จ่ำานื่วนื่มัาก กรณี่ภาวะการลงทุนื่ไมั่เปี็นื่ไปีตั้ามัคาด้ อาจ่ทำาให้มัูลค่าการลงทุนื่ลด้ลงจ่นื่ไมั่เพ่ยุงพอตั้่อค่าใช้จ่่ายุของ
  กรมัธรรมั์ เปี็นื่ผู้ลให้ผูู้้เอาปีระกันื่อาจ่จ่ะตั้้องชำาระเบ่�ยุปีระกันื่ภัยุส่วนื่ท่�เปี็นื่เงินื่ออมัเพิ�มัเตั้ิมั (Top up) ได้้
• หากผู้ลตั้อบแทนื่จ่ากการลงทุนื่เตั้ิบโตั้มัาก จ่นื่ถึึงระด้ับท่�เพ่ยุงพอตั้่อค่าใช้จ่่ายุรายุเด้่อนื่ในื่อนื่าคตั้ทั�งหมัด้ ผูู้้เอาปีระกันื่สามัารถึพิจ่ารณีาหยุุด้พักชำาระเบ่�ยุได้้
• การหยุุด้พักชำาระเบ่�ยุปีระกันื่ภัยุ กรมัธรรมั์จ่ะมั่ผู้ลบังคับตั้่อไปีตั้ราบเท่าท่�มัูลค่าการลงทุนื่มั่เพ่ยุงพอท่�จ่ะชำาระค่าใช้จ่่ายุตั้ามักรมัธรรมั์
• mDesign เปี็นื่ช่�อทางการตั้ลาด้ของแบบปีระกันื่ภัยุเมั่องไทยุยุูนื่ิตั้ลิงค์ 1 (ชำาระเบ่�ยุปีระกันื่ภัยุรายุงวด้)
• Elite Health Plus เปี็นื่ช่�อทางการตั้ลาด้ของสัญญาเพิ�มัเตั้ิมัการปีระกันื่ภัยุสุขภาพแบบ อ่ลิท เฮลท์ พลัส

ปีีกรมัธรรมั์ เด้่อนื่กรมัธรรมั์
เบ่�ยุปีระกนัื่ภยัุรายุปีี 

(ปีีละ)อายุุ
มัลูคา่การลงทนุื่ 

E(R) = 5%
มัลูคา่การลงทนุื่ 

E(R) = 2%
มัลูคา่การลงทนุื่ 
E(R) = -1%
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  95,000 

  95,000 

  95,000 

  95,000 

  95,000 

  95,000 
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  95,000 
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  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

  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

 แบบ UDR แบบ UDR
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เง่�อนื่ไขการรับปีระกันื่ภัยุ

ถึึงอายุุ 99 ปีี  
หร่อจ่นื่กระทั�งแบบปีระกันื่ภัยุหลักสิ�นื่ผู้ลบังคับ

ถึึงอายุุ 50 ปีี 
หร่อจ่นื่กระทั�งแบบปีระกันื่ภัยุหลักหร่อสัญญาเพิ�มัเตั้ิมัสิ�นื่ผู้ลบังคับ

ถึึงอายุุ 99 ปีี 
หร่อจ่นื่กระทั�งแบบปีระกันื่ภัยุหลักหร่อสัญญาเพิ�มัเตั้ิมัสิ�นื่ผู้ลบังคับ

สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส

บันท่กสลักหลัง ความคุ้มครอง การคลอดบุตร พลัส 

บันท่กสลักหลัง สุขภาพดี พลัส

ตั้ั�งแตั้่
อายุุ 11-90 ปีี

ตั้ั�งแตั้่
อายุุ 15-49 ปีี

ตั้ั�งแตั้่
อายุุ 11-90 ปีี

ได้้ถึึง
อายุุ 98 ปีี

ได้้ถึึง
อายุุ 49 ปีี

ได้้ถึึง
อายุุ 98 ปีี

อายุุรับปีระกันื่ ตั้่ออายุุ ระยุะเวลาคุ้มัครองความัคุ้มัครองสุขภาพ

เง่�อนื่ไขทั�วไปีท่�ควรทราบก่อนื่ตั้ัด้สินื่ใจ่ทำาปีระกันื่ภัยุ สัญญาเพิ�มัเตั้ิมัการปีระกันื่ภัยุสุขภาพแบบ อ่ลิท เฮลท์ พลัส มั่ด้ังนื่่�
บริษัทฯ จ่ะไมั่โตั้้แยุ้งหร่อคัด้ค้านื่ความัไมั่สมับูรณี์ของสัญญาเพิ�มัเตั้ิมันื่่� 
เมั่�อสัญญาเพิ�มัเตั้ิมันื่่�มั่ผู้ลคุ้มัครองในื่ขณีะท่�ผูู้้เอาปีระกันื่ภัยุมั่ช่วิตั้อยุู่เปี็นื่เวลาตั้ั�งแตั้่ 2 ปีีขึ�นื่ไปี นื่ับแตั้่วันื่เริ�มัมั่ผู้ลคุ้มัครองตั้ามัสัญญาเพิ�มัเตั้ิมันื่่� หรอ่ผูู้เ้อาปีระกนัื่ภยัุได้้ทำาสญัญาเพิ�มัเตั้มิั
กับบริษัทฯ ตั้ิด้ตั้่อกันื่มัา ไมั่นื่้อยุกว่า  2 ปีี หร่อวันื่ท่�บริษัทฯ อนืุ่มััตั้ิให้เพิ�มัผู้ลปีระโยุชนื่์ตั้ามัสัญญาเพิ�มัเตั้ิมันื่่� แล้วแตั้่กรณี่ใด้จ่ะเกิด้ขึ�นื่ภายุหลัง ทั�งนื่่� ในื่กรณี่ท่�บริษัทฯ อนืุ่มััตั้ิให้เพิ�มั
ผู้ลปีระโยุชนื่์ บริษัทฯ จ่ะโตั้้แยุ้งหร่อคัด้ค้านื่ความัไมั่สมับูรณี์ของสัญญาเพิ�มัเตั้ิมัเฉีพาะในื่ส่วนื่ของผู้ลปีระโยุชนื่์ท่�เพิ�มัขึ�นื่เท่านื่ั�นื่
การตั้่ออายุุสัญญาเพิ�มัเตั้ิมักรณี่ครบรอบปีีกรมัธรรมั์ปีระกันื่ภัยุ (Renewal)
สัญญาเพิ่มเติมนี้ จะต่ออายุเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย โดยไม่ต้องแสดงหลักฐาน แต่บริษัทฯ ยังคงไว้ซ่่งสิทธิในการปรับค่าการประกันภัย ตามข้อกำาหนด “การปรับค่าการประกันภัย
สัญญาเพิ่มเติม” ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน เว้นแต่กรณีีใดกรณีีหน่่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ จะสงวนสิทธิ�ไม่ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม
1) ในกรณีีทีมี่หลกัฐานว่าผูู้เ้อาประกันภยัไม่แถึลงข้อความจริงตามใบคำาขอเอาประกันภยัหรือคำาขอต่ออายุ (Reinstatement) ใบแถึลงสุขภาพ และข้อแถึลงเพิม่เติมอืน่ใดทีเ่กีย่วข้องกับ    
    การทำาสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ซ่่งเป็นสาระสำาคัญที่อาจทำาให้บริษัทฯ เรียกค่าการประกันภัยสูงข่้น หรือบอกปัดไม่รับทำาสัญญา หรือรับประกันแบบมีเงื่อนไข
2) ผูู้้เอาประกันภัยเรียกร้องผู้ลประโยชน์จากการที่ตนให้มีการรักษาการบาดเจ็บหรือการป่วยโดยไม่มีความจำาเป็นทางการแพทย์ 
3) ผูู้้เอาประกันภัยเรียกร้องผู้ลประโยชน์ค่าชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันทุกบริษัทฯ เกินกว่ารายได้ที่แท้จริง
การปีรับค่าการปีระกันื่ภัยุสัญญาเพิ�มัเตั้ิมั
บริษัทฯ อาจปรับค่าการประกันภัย ณี วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) อายุ และชั้นอาชีพ ของแต่ละบุคคล
2) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีสูงข้่น หรือจากประสบการณ์ีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟื้ลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพิม่เติมน้ี โดยบริษทัฯ จะแจ้งให้ผูู้้เอาประกันภัย

ทราบลว่งหนา้เปน็ลายลกัษณีอ์กัษรทางไปรษณีียล์งทะเบยีน หรอืวธิกีารอืน่ทีผูู่้เ้อาประกนัภยัใหค้วามยนิยอมไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ทัง้นี ้คา่การประกนัภยัท่ีมกีารปรบัจะตอ้งอยูใ่นอตัรา
ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไว้แล้ว

ข้อยุกเว้นื่ความัคุ้มัครองสัญญาเพิ�มัเตั้ิมัการปีระกันื่ภัยุสุขภาพแบบ อ่ลิท เฮลท์ พลัส (แบบมัาตั้รฐานื่ใหมั่) มั่ทั�งหมัด้ 21 ข้อ เช่นื่ 
1. การตรวจรักษาหรือการผู้่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผู้ิวพรรณี สิว ฝั้า กระ รังแค ผู้มร่วงหรือการควบคุมนำ้าหนักตัว การผู้่าตัดที่สามารถึทดแทนด้วยการรักษา แนวทางอื่น 

เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผู้ลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
2. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถึภาพทางเพศ ในหญิง 

หรือชาย การรักษาความผู้ิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
3. การรักษาหรือการบำาบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ�ต่อจิตประสาท
4. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณีะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผู้ิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
5. คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดจากการตรวจรักษาพยาบาลทีผูู้่้เอาประกันภัย ซ่ง่เป็นแพทย์สัง่ให้แก่ตวัเอง รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผูู้ซ้่ง่เป็น บดิา มารดา คูส่มรส 

หรือบุตรของผูู้้เอาประกันภัย เป็นต้น

ระยุะเวลาท่�ไมั่คุ้มัครอง (Waiting period)
(ก) ไม่คุม้ครองการป่วยใดๆ ทีเ่กิดข่น้ในระยะเวลา 30 วนั นบัแตว่นัเริม่มผีู้ลคุม้ครองตามสญัญาเพิม่เติมนี ้หรือวนัท่ีบรษิทัฯ อนุมตัใิหเ้พิม่ผู้ลประโยชนข์องสัญญาเพิม่เติมนี ้แล้วแตก่รณีี
     ใดจะเกิดข่้นภายหลัง หรือ
(ข) ไม่คุ้มครองการป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดข่้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผู้ลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มผู้ลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้
     แล้วแต่กรณีีใดจะเกิดข่้นภายหลัง
     1.เนื้องอก ถึุงนำ้า หรือมะเร็งทุกชนิด         2. ริดสีดวงทวาร           3 .ไส้เลื่อนทุกชนิด             4. ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก  
     5.การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์               6. นิ่วทุกชนิด               7. เส้นเลือดขอดที่ขา          8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผู้ิดที่
ทั้งนี้ ในกรณีีที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มผู้ลประโยชน์ บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองเฉัพาะในส่วนของผู้ลประโยชน์ที่เพิ่มข่้นเท่านั้น บริษัทฯ จะไม่นำาเงื่อนไข ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองนี้มาใช้ หากผูู้้เอา
ประกันภัยได้รับการบาดเจ็บ หรือต้องได้รับการผู้่าตัดฉัุกเฉัินที่ไม่ได้เกิดจากภาวะสืบเนื่องจากโรคต่างๆ ที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย

กรณี่ท่�ไมั่อยุู่ในื่ความัคุ้มัครอง
ตัวอย่างเช่น สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ได้แก่  โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึ่งภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผู้ลคุ้มครองเป็นครั้งแรก เว้นแต่
1) ผูู้้เอาประกันภัยได้แถึลงให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯ ยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
2)  โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือ การป่วย (รวมถึ่งภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏิอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉััยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปร่กษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อน
     วันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผู้ลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผู้ลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

• ค่าการประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถึ นำาไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้หลักเกณีฑ์์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำาหนด

คำาเตั้่อนื่ : ผูู้้ซื้่�อควรทำาความัเข้าใจ่รายุละเอ่ยุด้ความัคุ้มัครอง เง่�อนื่ไขและความัเส่�ยุงก่อนื่ตั้ัด้สินื่ใจ่ทำาปีระกันื่ภัยุ

การตั้รวจ่สุขภาพเปี็นื่ไปีตั้ามัเกณีฑ์์ท่�บริษัทฯ กำาหนื่ด้

 แบบ UDR
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สุขมัากกว่า พิเศษมัากขึ�นื่ ด้้วยุสิทธิพิเศษเพ่�อลูกค้าคนื่สำาคัญ

สมัาชิกเมั่องไทยุสไมัล์คลับ
เตั้ิมัความัสุขสุด้พิเศษ กับกิจ่กรรมั
และสิทธิพิเศษท่�หลากหลายุ
ครบทุกไลฟั์สไตั้ล์

MTL Click
Application
รวบรวมัทุกบริการของเมั่องไทยุปีระกันื่ช่วิตั้ 
ให้เปี็นื่เร่�องง่ายุสำาหรับคุณี สะด้วกทุกท่� ทุกเวลา

มัั�นื่ใจ่ทุกเร่�องกรมัธรรมั์ ไมั่ว่าคุณีจ่ะอยุู่ท่�ไหนื่ สามัารถึรับบริการจ่ากเราได้้

ผูู้้เสนื่อขายุ................................................................................... ID LINE.....................................................

เบอร์โทรศัพท์............................................................................... วันื่ท่�นื่ำาเสนื่อขายุ..........................................

ดู้แลครบเคร่�องเร่�องสุขภาพ
สิทธิปีระโยุชนื่์สำาหรับลูกค้าเมั่องไทยุปีระกันื่ช่วิตั้ 

• รับความัสุขและรอยุยุิ�มั ผู้่านื่กิจ่กรรมัแห่งความัสุขและสิทธิพิเศษตั้่างๆ 
มัากมัายุ

• เตั้ิมัเตั้็มัความัสุข ด้้วยุการแลกคะแนื่นื่สะสมั Smile Point  
ผู้่านื่ MTL Click Application ได้้ทุกท่� ทุกเวลา ตั้ลอด้ 24 ชั�วโมัง

• รับความัสุขท่�มัากขึ�นื่ ด้้วยุปีระสบการณี์สุด้พิเศษเหนื่่อระด้ับ  
กับการเปี็นื่สมัาชิก The Ultimate & Beyond Prestige

• ปีรึกษาปีัญหาสุขภาพ
• ค้นื่หาแพทยุ์ท่�เหมัาะกับโรค
• ค้นื่หาศูนื่ยุ์แพทยุ์เฉีพาะทาง
• นื่ัด้หมัายุตั้ิด้ตั้่อเข้ารับการรักษา 

ในื่โรงพยุาบาล

• เช็กข้อมัูลกรมัธรรมั์
• ยุ่�นื่เคลมัออนื่ไลนื่์ 
• ชำาระเบ่�ยุปีระกันื่ภัยุ
• ปีรึกษาหมัอออนื่ไลนื่์

• ทำาธุรกรรมัผู้่านื่ Video Call
• แลกคะแนื่นื่เมั่องไทยุสไมัล์คลับ
• และบริการอ่�นื่ๆ อ่กมัากมัายุ

• สิทธิปีระโยุชนื่์การรักษาแบบมัุ่งเปี้า  
(Targeted Therapy)

• ให้คำาแนื่ะนื่ำาและปีรึกษาเก่�ยุวกับยุากับเภสัชกร
ทางโทรศัพท์

• พร้อมัรับสิทธิปีระโยุชนื่์พิเศษอ่�นื่ๆ มัากมัายุ

มัอบสิทธิพิเศษด้้านื่สุขภาพให้กับลูกค้าคนื่สำาคัญ โทรปีรึกษาปีัญหาสุขภาพกับ MTL 
Health Buddy โทร 0 2290 2424 กด้ 3 เพ่�อขอรับบริการด้้านื่สุขภาพและสิทธิ
ปีระโยุชนื่์มัากมัายุ ด้ังนื่่�

MTL_2-02-04-0480_05/04/2565

บมัจ่. เมั่องไทยุปีระกันื่ช่วิตั้
250 ถึนื่นื่รัชด้าภิเษก เขตั้ห้วยุขวาง กรุงเทพฯ 10310

muangthai.co.th

โทร. 1766 ทุกวันื่ ตั้ลอด้ 24 ชั�วโมัง
Muang Thai Life


