สัญญาเพิม่ เติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ เอ็กซตรา แคร
ขอยกเวนความคุม ครองตามสัญญาเพิม่ เติมมีทง้ั หมด 26 ขอ
ไมคมุ ครองคาใชจา ยจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย (รวมทัง้ โรคแทรกซอน) อาการหรือภาวะความผิดปกติทเ่ี กิดจาก
1.โรคเรือ้ รัง การเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บทีย่ งั มิไดรกั ษาใหหายกอนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะทีเ่ ปนมาแตกำเนิด (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการ
หรือโรคทางพันธุกรรม
2.การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพือ่ เสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลกั ษณะเลือกได เวนแต
เปนการตกแตงบาดแผลอันเนือ่ งมาจากอุบตั เิ หตุทไ่ี ดรบั ความคุม ครอง
3.การตัง้ ครรภ แทงบุตร ทำแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตัง้ ครรภ การแกไขปญหาการมีบตุ รยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทำหมัน
หรือการคุมกำเนิด
4.โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
5.การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพือ่ การชะลอความเสือ่ มของวัย หรือการใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเสือ่ มสมรรถสภาพ
ทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
6.การตรวจสุขภาพทัว่ ไป การรองขอเขาอยูร กั ษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพือ่ การฟน ฟูหรือการรักษา
โดยวิธใี หพกั อยูเ ฉยๆ การตรวจวิเคราะหเพือ่ หาสาเหตุใดๆ ทีไ่ มเกีย่ วของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินกิ การตรวจวินจิ ฉัย
การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพือ่ สาเหตุ ซึง่ ไมใชความจำเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย และคาบริการเฝาไขพเิ ศษ
7.การตรวจรักษาความผิดปกติเกีย่ วกับสายตา การทำเลสิค คาใชจา ยสำหรับอุปกรณเพือ่ ชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
8.การตรวจรักษา หรือผาตัดเกีย่ วกับฟนหรือเหงือก การทำฟนปลอม การครอบฟน การรักษารากฟน อุดฟน การจัดฟน ขูดหินปูน ถอนฟน การใสรากฟนเทียม ยกเวน
ในกรณีจำเปนอันเนือ่ งจากการบาดเจ็บโดยอุบตั เิ หตุ ทัง้ นีไ้ มรวมคาฟนปลอมและการครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใสรากเทียม
9.การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิต์ อ จิตประสาท
10.การตรวจรักษา อาการ หรือโรคทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสน้ั ออธิสซึม
เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล
11.การตรวจรักษาทีย่ งั อยูใ นระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษา โรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับการตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ
การนอนกรน
12.การปลูกฝหรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บา ภายหลังการถูกสัตวทำราย และวัคซีนปองกันบาดทะยัก ภายหลังไดรบั การบาดเจ็บ
13.การตรวจรักษาทีไ่ มใชแผนปจจุบนั รวมถึงแพทยทางเลือก
14.คาใชจา ยทีเ่ กิดจากการตรวจรักษาพยาบาลทีผ่ เู อาประกันภัย ซึง่ เปนแพทยสง่ั ใหแกตวั เอง รวมทัง้ คาใชจา ยทีเ่ กิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซ ง่ึ เปน บิดา มารดา
คูส มรส หรือบุตรของผูเ อาประกันภัย
15.การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทำรายรางกายตนเอง หรือการพยายามทำรายรางกายตนเองไมวา จะเปนการกระทำโดยตนเอง หรือยินยอมใหผอู น่ื กระทำไมวา
จะอยูใ นระหวางวิกลจริตหรือไมกต็ าม ทัง้ นีร้ วมถึงอุบตั เิ หตุจากการทีผ่ เู อาประกันภัย กิน ดืม่ หรือ ฉีดยาหรือสารมีพษิ เขารางกาย การใชยาเกินกวาทีแ่ พทยสง่ั
16.การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ จากการกระทำของผูเ อาประกันภัยขณะอยูภ ายใตฤทธิส์ รุ า สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได คำวา “ขณะอยูภ ายใตฤทธิส์ รุ า” นัน้
ในกรณีทม่ี กี ารตรวจเลือดใหถอื เกณฑมรี ะดับแอลกอฮอรในเลือดตัง้ แต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขน้ึ ไป
17.การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีผ่ เู อาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสว นยัว่ ยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท
18.การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีผ่ เู อาประกันภัยกออาชญากรรมทีม่ คี วามผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม
19.การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีผ่ เู อาประกันภัย แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทกุ ชนิดรวมถึงเจตสกีดว ย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพือ่ รักษาชีวติ )
ขณะกำลังขึน้ หรือกำลังลงหรือโดยสารอยูใ นบอลลูน หรือเครือ่ งรอน เลนบันจีจ้ ม๊ั พ ดำน้ำทีต่ อ งใชถงั อากาศและเครือ่ งชวยหายใจใตนำ้
20.การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีผ่ เู อาประกันภัยกำลังขึน้ หรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยูใ นอากาศยานทีม่ ไิ ดจดทะเบียนเพือ่ บรรทุกผูโ ดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
21.การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีผ่ เู อาประกันภัยขับขีห่ รือปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนพนักงานประจำในอากาศยานใด ๆ
22.การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีผ่ เู อาประกันภัยปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบตั กิ ารในสงคราม หรือปราบปราม
23.สงคราม การรุกราน การกระทำทีม่ งุ รายของศัตรูตา งชาติ หรือการกระทำทีม่ งุ รายคลายสงครามไมวา จะไดมกี ารประกาศสงครามหรือไมกต็ าม สงครามกลางเมือง การแข็งขอ
การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุน วาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึง่ จะเปนเหตุใหมกี ารประกาศหรือคงไวซง่ึ
กฎอัยการศึก
24.การกอการราย
25.การแผรงั สี หรือการแพรกมั มันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงนิวเคลียร หรือจากการนิวเคลียรใดๆ อันเนือ่ งมาจากการเผาไหมของเชือ้ เพลิงนิวเคลียร และกรรมวิธใี ดๆ แหงการ
แตกแยกตัวทางนิวเคลียรซง่ึ ดำเนินการติดตอกันไปโดยตัวเอง
26.การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอนั ตรายอืน่ ใด ทีอ่ าจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
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โครงการเหมาจาย เอ็กซตรา

ระยะเวลาทีไ่ มคมุ ครอง (Waiting period)
(ก) ไมคมุ ครองการเจ็บปวยใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในระยะเวลา 30 วัน นับตัง้ แต วันเริม่ มีผลคุม ครองตามสัญญาเพิม่ เติมนีห้ รือตามการตออายุครัง้ สุดทายแลวแตกรณีใดจะเกิดขึน้ หลังสุด
(ข) ไมคมุ ครองการเจ็บปวยทีเ่ กิดขึน้ ในระยะเวลา 120 วัน นับตัง้ แต วันเริม่ มีผลคุม ครองตามสัญญาเพิม่ เติมนีห้ รือตามการตออายุครัง้ สุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดขึน้ หลังสุด
ทีเ่ กิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทัง้ โรคแทรกซอน) ดังตอไปนี้
1.เนือ้ งอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด 2.ริดสีดวงทวาร 3.ไสเลือ่ นทุกชนิด 4.ตอเนือ้ หรือตอกระจก
5.การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด 6.นิว่ ทุกชนิด 7.เสนเลือดขอดทีข่ า 8.เยือ่ บุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
หมายเหตุ : • การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑของบริษทั ฯ
• เบีย้ ประกันภัยของสัญญาเพิม่ เติมนี้ สามารถ นำไปใชสทิ ธิหกั ลดหยอนภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได ฉบับที่ 315
• สัญญาเพิม่ เติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ เอ็กซตรา แคร ตองซือ้ แนบทายกรมธรรมทม่ี ผี ลบังคับอยู
คำเตือน : ผูซ อ้ื ควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุม ครองและเงือ่ นไขกอนตัดสินใจทำประกันทุกครัง้

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

muangthai.co.th

+66 (0) 2276-1997-8
โครงการเหมาจาย เอ็กซตรา เปนชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ เอ็กซตรา แคร

Health

ความคุมครองสุขภาพที่เหมาจาย
คลายกังวลเรื่องคารักษา
แฮปปทุกเวลา...แมไมมีสวัสดิการ

ตารางความคุม
 ครอง
บริษท
ั ฯ จะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจา ยทีจ่ ำเปนและสมควร ซึง่ เกิดขึน
้ จากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทย และมาตรฐานทางการแพทย ใหตามตารางความคุม
 ครอง

แผนความคุมครอง

ความคุมครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

2,000

4,000

4,000

2. คาใชจา ยในการรักษาพยาบาลที่ ไมใช คาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาลประจำวัน
เหมาจาย ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง*

200,000

200,000

500,000

ตัวอยาง เบี้ยประกันภัยตอป สำหรับเพศชาย อายุ 35 ป
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ

11,500

13,200

13,485

1. คาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาลประจำวันตอวัน สูงสุดไมเกิน 120 วัน
ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง*

โครงการเหมาจาย

เอ็กซตรา

ตัวอยาง เบี้ยประกันภัยตอป สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ป
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ

ตอบ : ควรเริม
่ วางแผนตัง้ แตตอนทีส
่ ขุ ภาพของเรายังคงแข็งแรงดีอยูเ พราะหากถึงวันทีป
่ ว ยขึน
้ มาแลวอาจจะสายเกินไป

12,800

15,000

15,265

หมายเหตุ: * การเขาพักรักษาตัวครัง้ ใดครัง้ หนึง่ หมายถึง การตองอยูใ นโรงพยาบาล เพือ่ การรักษาในฐานะผูป ว ยในครัง้ ใดครัง้ หนึง่ และใหรวมถึงการตองอยูใ นโรงพยาบาลสองครัง้ หรือมากกวาดวยสาเหตุ หรือโรคหรือ
ภาวะแทรกซอนจากโรคเดียวกัน โดยทีร่ ะยะเวลาการตองอยูใ นโรงพยาบาล แตละครัง้ หางกันไมเกินกวา 90 วัน นับแตวน
ั ทีอ่ อกจากโรงพยาบาลครัง้ สุดทาย ก็ใหถอื วาเปนการเขาพักรักษาตัวครัง้ เดียวกันดวย

แฮปป...แมไมมีสวัสดิการ
คุมครองคารักษาพยาบาลผูปวยในแบบเหมาจาย

โครงการเหมาจาย เอ็กซตรา ควรจะเริม
่ ทำเมือ่ ไหร ?
ตัวอยางความคุม
 ครอง

คุณพี อายุ 35 ป สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ เปน Freelance
เลือกความคุมครอง โครงการเหมาจาย เอ็กซตรา แผน 1 บริษัทใหคุมครองสูงสุด
สวนที่

1

รับมืออยางไร

เหมาครอบคลุม

สวนที่

2

กับคารักษาพยาบาลทีส
่ งู ขึน
้

ทั้งกรณีเจ็บปวยและกรณีผาตัด

เหมาจายตั้งแตบาทแรก
สูงสุด 500,000 บาท
ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง(1)

เหมาจัดเต็ม รับเพิม่ คาหองไมนบั รวม
ในวงเงิน สูงสุด 4,000 บาทตอวัน

สวนที่

1

(2)
สวนที่

เหมาถูกใจ เบี้ยประกันภัยไมแพง
เริ่มตนหลักรอยตอเดือน(3)

เหมาคุมคา เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช
สิทธิหักลดหยอนภาษีได
(1) สำหรับแผน 3 (2) สำหรับ แผน 2 และ 3 (3) สำหรับ ผูเอาประกันภัย อายุ 11-20 ป สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ

หากเจ็บปวย
โดยไมคาดคิด

การเงิน
ก็จะไมสะดุด

รวมกันสูงสุด
ไมเกิน 120 วัน

คาผาตัดและคารักษาพยาบาลอื่นๆ 200,000 บาท

เหมาจายสูงสุด

454,000 บาท
ตอการเขาพักรักษาตัว
ครั้งใดครั้งหนึ่ง

คุณพล อายุ 61 ป สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ เปน พนักงานเกษียณ
เลือกความคุมครอง โครงการเหมาจาย เอ็กซตรา แผน 3 บริษัทใหคุมครองสูงสุด

โครงการเหมาจาย เอ็กซตรา
ผูช ว ยคนสำคัญทีพ
่ รอมให คุณ รับมือไดกบ
ั ทุกสถานการณ

คาหอง ICU เพิ่มอีกเปน 2 เทา

คาหอง 254,000 บาท
คาหอง 2,000 บาท x สูงสุด 120 วัน
คาหอง ICU 4,000 บาท x สูงสุด 7 วัน

เพราะชวยดูแล
เรือ่ งคารักษาพยาบาล
ทัง้ หมด

2

คาหอง 508,000 บาท
คาหอง 4,000 บาท x สูงสุด 120 วัน
คาหอง ICU 8,000 บาท x สูงสุด 7 วัน

รวมกันสูงสุด
ไมเกิน 120 วัน

คาผาตัดและคารักษาพยาบาลอื่นๆ 500,000 บาท

เหมาจายสูงสุด
1,008,000 บาท
ตอการเขาพักรักษาตัว
ครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ : โครงการเหมาจาย เอ็กซตรา สามารถเบิกไดไมเกินจำนวนทีจ่ า ยจริงตามใบเสร็จรับเงิน และตามเงือ่ นไขทีก่ รมธรรมกำหนด

แบบเหมาจาย

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรบ
ั ประกันภัย
11 -70 ป

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย

การตรวจสุขภาพ

1 ป โดยชำระเบี้ยประกันภัยไดถึงอายุ 80 ป*

1 ป โดยคุมครองถึงอายุ 81 ป*

เปนไปตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

*ทัง้ นีต
้ อ งไมเกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรมประกันชีวต
ิ ทีส
่ ญ
ั ญาเพิม
่ เติมนีแ้ นบทายอยู

