สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์
ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 26 ข้อ
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ
หรือโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่
เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
3. การตัง้ ครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตัง้ ครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบตุ รยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
4. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพือ่ การชะลอความเสือ่ มของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสือ่ มสมรรถสภาพทางเพศ
ในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธี
ให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าบริการเฝ้าไข้พิเศษ
7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
8. การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกีย่ วกับฟันหรือเหงือก การทำฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจำเป็น
อันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่าฟันปลอมและการครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม
9. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด
ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล
11. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษา โรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับการตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
12. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายหลังการถูกสัตว์ทำร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ
13. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
14. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา
คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
15. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำไม่ว่า
จะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัย กิน ดื่ม หรือ ฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา”
นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอร์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม
19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัย แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต)
ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำในอากาศยานใด ๆ
22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
23. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ
การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่ง
กฎอัยการศึก
24. การก่อการร้าย
25. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากการนิวเคลียร์ใดๆอันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการ
แตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง
26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

Health
ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์

เก็ทง่าย จายเต็มแม็กซ

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period)
(ก) ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุ
ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
(ข) ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย
แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้
1. เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด 2. ริดสีดวงทวาร 3. ไส้เลื่อนทุกชนิด 4. ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ 6. นิ่วทุกชนิด 7. เส้นเลือดขอดที่ขา 8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
หมายเหตุ :
• การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
• เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383
• สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

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

muangthai.co.th

+66 (0) 2276-1997-8

MTL_2-02-04-0453_16/02/2564

ดีเหมาะกับใคร?
อาชีพอิสระ : ไม่มี สวัสดิการ

มนุษย์เงินเดือน : มี สวัสดิการอยู่แล้ว 50,000 บาท

เลือกซื้อ D Health แผน 5,000,000 มี ความรับผิดส่วนแรก 50,000 บาท
เพศชาย อายุ 35 ปี เบี้ยประกันภัยต่อปี 8,886 บาท

เลือกซื้อ D Health แผน 5,000,000 ไม่มี ความรับผิดส่วนแรก
เพศชาย อายุ 35 ปี เบี้ยประกันภัยต่อปี 18,717 บาท

เก็ทง่าย จ่ายเต็มแม็กซ์

เจ็บป่วย

(นอนห้องเดี่ยวมาตรฐาน)
มีค่าใช้จ่าย
ขณะที่เข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตอนแอดมิทแบบเหมาจ่าย
ในวงเงินเดียวทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้องผู้ป่วยหนัก
(ไอ.ซี.ยู) ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด
เหมาจ่ายเต็มวงเงินสูงสุดถึง 5 ล้านบาท*
ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

เก็ทง่าย ดูแลกันยาวๆ
ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

จ่ายให้
ตั้งแต่บาทแรก

หรือ เลือกกำหนดความรับผิดส่วนแรก
เพื่อลดค่าเบี้ยประกันให้ถูกลง

5,000,000
บาท

รับความ
คุ้มครอง
ไปเต็มๆ

ตารางความคุ้มครองโดยย่อ

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็น
ทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามจำนวนทีจ่ า่ ยจริง หลังจากหักความรับผิดส่วนแรกทีผ
่ เู้ อาประกันภัย
ต้องรับผิดชอบเอง (ถ้ามี) แต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง

แผนความคุ้มครอง
แผน 1,000,000 (บาท)

แผน 5,000,000 (บาท)

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวัน
(ไม่เกินค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน) สูงสุดไม่เกิน 180 วัน
ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดไม่เกิน 60 วัน
ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวัน
ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ

จายตามจริง

ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ และ/หรือ วิสัญญีพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล
(รวมถึงค่ายากลับบ้าน ไม่เกินกว่า 7 วัน ทัง้ นีไ้ ม่เกินกว่า 20,000 บาท
ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

* กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท
โดยเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วย
ในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
พื้นที่ความคุ้มครองเฉพาะประเทศไทย

1,000,000

5,000,000

ผลประโยชน์
สูงสุด

จ่ายให้
จากส่วนเกิน
50,000 บาท

ตัวเลือก มีความรับผิดส่วนแรก ผลประโยชน์สงู สุด 1,000,000 บาท

5,000,000
บาท

เบี้ยถูกลง
ไม่ต้อง
จ่ายเบี้ย
ซ้ำซ้อน

ผลประโยชน์สงู สุด 5,000,000 บาท

ไม่มี

30,000

50,000

ตัวอย่าง เบีย้ ประกันภัยต่อปี
สำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี

17,220

9,390

7,467

18,717 10,517

8,886

3,829

ตัวอย่าง เบีย้ ประกันภัยต่อปี
สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปี

18,296

10,492

7,695

19,887 11,541

9,157

3,965

ไม่มี

30,000 50,000 100,000

หมายเหตุ :
การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การต้องอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึง
การต้องอยู่ในโรงพยาบาลสองครั้งหรือมากกว่า ด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการต้องอยู่ใน
โรงพยาบาล แต่ละครัง้ ห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่วน
ั ทีอ่ อกจากโรงพยาบาลครัง้ สุดท้าย ก็ให้ถอื ว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครัง้ เดียวกันด้วย
จำนวนที่จ่ายจริง หมายถึง ค่าใช้จ่ายหลังจากหักการชดใช้ที่ได้รับมาแล้ว จากสวัสดิการของรัฐ สวัสดิการอื่น และ/หรือกรมธรรม์อื่นไม่ว่า
จะทำไว้กับบริษัทใด

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด

เบิก
สวัสดิการ
ที่มี
50,000
บาท

ดีที่ได้เลือก เลือกรับความคุ้มครองให้เหมาะกับคุณ

ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD)

ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

เจ็บป่วย

(นอนห้องเดี่ยวมาตรฐาน)
มีค่าใช้จ่าย
ขณะที่เข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล

ความรับผิดส่วนแรก

ตารางแสดงแผนความคุ้มครอง
ตารางความคุ้มครอง

เก็ทง่าย ไหวแค่ไหน ก็เลือกจ่ายแค่นั้น
ด้วยการเลือกเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก

ผลประโยชน์
สูงสุด

อายุรับประกันภัย : สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11 ปี – 80 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 1 ปี โดยชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 98 ปี*
ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี โดยคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี*
การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
*ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

