Health
ความคุมครองสุขภาพ ดี เฮลท

เก็ทงาย จายเต็มแม็กซ

เก็ทงาย จายเต็มแม็กซ

คุมครองคารักษาพยาบาลตอนแอดมิทแบบเหมาจาย
ในวงเงินเดียวทั้งคาหองเดี่ยวมาตรฐาน คาหองผูปวยหนัก
(ไอ.ซี.ยู) คาหมอ คายา คาตรวจ คาผาตัด
เหมาจายเต็มวงเงินสูงสุดถึง 5 ลานบาท*
ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

เก็ทงาย ดูแลกันยาวๆ
ใหความคุมครองถึงอายุ 99 ป
เก็ทงาย ไหวแคไหน ก็เลือกจายแคนั้น
ดวยการเลือกเหมาจายตั้งแตบาทแรก
หรือ เลือกกำหนดความรับผิดสวนแรก
เพื่อลดคาเบี้ยประกันใหถูกลง

เก็ทงาย ปรับไดตรงใจ

เมื่อถึงวัยเกษียณ ใหสิทธิ์เลือกปรับ
ลดความรับผิดสวนแรก รับความคุมครองเพิ่มขึ้น

โดยไมตองแถลงสุขภาพใหม

* กรณีเลือกแผนความคุมครอง 5 ลานบาท
โดยเปนวงเงินคารักษาพยาบาลแบบผูปวยใน
ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ดีเหมาะกับใคร?
อาชีพอิสระ : ไมมี สวัสดิการ
เลือกซื้อ D Health แผน 5,000,000 ไมมี ความรับผิดสวนแรก
เพศชาย อายุ 35 ป เบี้ยประกันภัยตอป 18,717 บาท
เจ็บปวย
(นอนหองเดี่ยวมาตรฐาน)
มีคาใชจาย
ขณะที่เขาพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล

จายให
ตั้งแตบาทแรก

ผลประโยชน
สูงสุด

5,000,000
บาท

รับความ
คุมครอง
ไปเต็มๆ

ตารางความคุมครองโดยยอ
บริษัทฯ จะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปน
ทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทยใหตามจำนวนทีจ่ า ยจริง หลังจากหักความรับผิดสวนแรกทีผ
่ เู อาประกันภัย
ตองรับผิดชอบเอง (ถามี) แตไมเกินผลประโยชนตามที่ระบุไวในหนาตารางความคุมครอง

ตารางแสดงแผนความคุมครอง
ตารางความคุมครอง

แผนความคุมครอง
แผน 1,000,000 (บาท)

แผน 5,000,000 (บาท)

คารักษาพยาบาลกรณีผูปวยใน (IPD)
คาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาลประจำวัน
(ไมเกินคาหองพักเดี่ยวมาตรฐาน) สูงสุดไมเกิน 180 วัน
ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
คาหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดไมเกิน 60 วัน
ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
คาแพทยตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวัน

จายตามจริง

คาแพทยผาตัดและหัตถการ
คาธรรมเนียมวิสัญญีแพทย และ/หรือ วิสัญญีพยาบาล
คาหองผาตัดและอุปกรณในหองผาตัด
คารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล
(รวมถึงคายากลับบาน ไมเกินกวา 7 วัน ทัง้ นีไ้ มเกินกวา 20,000 บาท
ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

ผลประโยชนสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
พื้นที่ความคุมครองเฉพาะประเทศไทย

1,000,000

5,000,000

ดีเหมาะกับใคร?
มนุษยเงินเดือน : มี สวัสดิการอยูแลว 30,000 บาท
เลือกซื้อ D Health แผน 5,000,000 มี ความรับผิดสวนแรก 30,000 บาท
เพศชาย อายุ 35 ป เบี้ยประกันภัยตอป 10,517 บาท
เจ็บปวย

เบิก
สวัสดิการ
ที่มี
30,000
บาท

(นอนหองเดี่ยวมาตรฐาน)
มีคาใชจาย
ขณะที่เขาพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล

จายให
จากสวนเกิน
30,000 บาท

ผลประโยชน
สูงสุด

5,000,000
บาท

เบี้ยถูกลง
ไมตอง
จายเบี้ย
ซ้ำซอน

ดีที่ไดเลือก เลือกรับความคุมครองใหเหมาะกับคุณ
แผน 1

ตัวเลือก มีความรับผิดสวนแรก

แผน 2

(ผลประโยชนสงู สุด 1,000,000 บาท)

ความรับผิดสวนแรก

ไมมี

ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

30,000

(ผลประโยชนสงู สุด 5,000,000 บาท)

50,000

ไมมี

30,000 50,000 100,000

ตัวอยาง เบีย้ ประกันภัยตอป
สำหรับเพศชาย อายุ 35 ป

17,220

9,390

7,467

18,717

10,517

8,886

3,829

ตัวอยาง เบีย้ ประกันภัยตอป
สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ป

18,296

10,492

7,695

19,887

11,541

9,157

3,965

ดีที่ปรับได เลือกปรับแผนไดตรงใจ

สิทธิในการเปลีย่ นแผนความคุม
 ครอง (Convertible Option)
ทางเลือกปรับ ลดความรับผิดสวนแรก (Deductible) โดยไมตอ งแถลงสุขภาพใหม สามารถตัดสินใจใชสท
ิ ธิไ์ ดในชวงอายุ 55 ป ถึง 65 ป
และตองถือความคุม
 ครองสุขภาพ ดี เฮลท (D Health) แผนปจจุบน
ั กอนใชสท
ิ ธิตอ เนือ่ งมาอยางนอย 5 ป ทัง้ นี้ เงือ่ นไขเปนไปตามทีบ
่ ริษท
ั ฯ กำหนด
ตัวอยาง

มนุษยเงินเดือนวางแผนไดอยางเหมาะสมในทุกชวงชีวต
ิ แผนคุณจะไมสะดุดเพราะเราใหความคุม
 ครองอยางตอเนือ่ ง
ในชวงวัยทำงาน
ในชวงเกษียณอาจ
มีสวัสดิการชวยจาย
ไมมส
ี วัสดิการชวยจาย
ป
อายุ
อายุ

35

55

ใชสท
ิ ธิ Convertible Option

เลือกแผน
แบบมีความรับผิดสวนแรก

สวัสดิการ

ความคุม
 ครอง

เพื่อใหเบี้ยถูกลง ไมตองจายเบี้ยซ้ำซอน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ป

เลือกแผน (ตามหลักเกณฑการปรับลด)
แบบไมมค
ี วามรับผิดสวนแรก
แบบลดความรับผิดสวนแรกใหนอ ยลง
ในชวงอายุ
35-54 ป

สวัสดิการ

ความคุม
 ครอง

ในชวงอายุ
55-99 ป

เพื่อใหสอดคลองกับสวัสดิการที่เปลี่ยนแปลงไป

อายุรบ
ั ประกันภัย : สมัครไดตง้ั แตอายุ 11 ป – 80 ป
ระยะเวลาชำระเบีย้ ประกันภัย : 1 ป โดยชำระเบีย้ ประกันภัยไดถงึ อายุ 98 ป*
ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ป โดยคุม
 ครองถึงอายุ 99 ป*
การตรวจสุขภาพ : เปนไปตามเกณฑทบ
่ี ริษท
ั ฯ กำหนด
*ทัง้ นีต
้ อ งไมเกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรมประกันชีวต
ิ ทีส่ ญ
ั ญาเพิม
่ เติมนีแ้ นบทายอยู

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท
ขอยกเวนความคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 26 ขอ
ไมคุมครองคาใชจายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย (รวมทั้งโรคแทรกซอน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. โรคเรื้อรัง การเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแตกำเนิด (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการหรือโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแตเปนการตกแตงบาดแผล
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง
3. การตัง้ ครรภ แทงบุตร ทำแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตัง้ ครรภ การแกไขปญหาการมีบต
ุ รยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
4. โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
5. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพือ่ การชะลอความเสือ่ มของวัย หรือการใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเสือ่ มสมรรถสภาพทางเพศในหญิง หรือชาย
การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธี ใหพักอยูเฉยๆ
การตรวจวิเคราะหเพือ่ หาสาเหตุใดๆ ทีไ่ มเกีย่ วของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินก
ิ การตรวจวินจิ ฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
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 ยกเวนในกรณีจำเปน
อันเนือ่ งจากการบาดเจ็บโดยอุบต
ั เิ หตุ ทัง้ นีไ้ มรวมคาฟนปลอมและการครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใสรากเทียม
9. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติ
ของการกิน หรือความวิตกกังวล
11. การตรวจรักษาทีย่ งั อยูใ นระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษา โรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับการตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
12. การปลูกฝหรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บา ภายหลังการถูกสัตวทำราย และวัคซีนปองกันบาดทะยัก ภายหลังไดรบ
ั การบาดเจ็บ
13. การตรวจรักษาทีไ่ มใชแผนปจจุบน
ั รวมถึงแพทยทางเลือก
14. คาใชจา ยทีเ่ กิดจากการตรวจรักษาพยาบาลทีผ
่ เู อาประกันภัย ซึง่ เปนแพทยสง่ั ใหแกตวั เอง รวมทัง้ คาใชจา ยทีเ่ กิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซ ง่ึ เปน บิดา มารดา คูส
 มรส
หรือบุตรของผูเ อาประกันภัย
15. การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทำรายรางกายตนเอง หรือการพยายามทำรายรางกายตนเองไมวาจะเปนการกระทำโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทำไมวา จะอยูในระหวางวิกลจริต
หรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูเอาประกันภัย กิน ดื่ม หรือ ฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง
16. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน
้ จากการกระทำของผูเ อาประกันภัยขณะอยูภ
 ายใตฤทธิส
์ รุ า สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได คำวา “ขณะอยูภ
 ายใตฤทธิส
์ รุ า” นัน
้
ในกรณีทม
่ี ก
ี ารตรวจเลือดใหถอื เกณฑมรี ะดับแอลกอฮอรในเลือดตัง้ แต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขน
้ึ ไป
17. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน
้ ขณะทีผ
่ เู อาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสว นยัว่ ยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท
18. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน
้ ขณะทีผ
่ เู อาประกันภัยกออาชญากรรมทีม
่ ค
ี วามผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม
19. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน
้ ขณะทีผ
่ เู อาประกันภัย แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทก
ุ ชนิดรวมถึงเจตสกีดว ย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพือ่ รักษาชีวต
ิ )
ขณะกำลังขึน
้ หรือกำลังลงหรือโดยสารอยูใ นบอลลูน หรือเครือ่ งรอน เลนบันจีจ้ ม
๊ั พ ดำน้ำทีต
่ อ งใชถงั อากาศและเครือ่ งชวยหายใจใตนำ้
20. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน
้ ขณะทีผ
่ เู อาประกันภัยกำลังขึน
้ หรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยูใ นอากาศยานทีม
่ ไิ ดจดทะเบียนเพือ่ บรรทุกผูโ ดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
21. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน
้ ขณะทีผ
่ เู อาประกันภัยขับขีห
่ รือปฏิบต
ั ห
ิ นาทีเ่ ปนพนักงานประจำในอากาศยานใด ๆ
22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
23. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงครามไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม สงครามกลางเมือง การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล
การนัดหยุดงาน การกอความวุน
 วาย การปฏิวต
ั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึง่ จะเปนเหตุใหมก
ี ารประกาศหรือคงไวซง่ึ กฎอัยการศึก
24. การกอการราย
25. การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากการนิวเคลียรใดๆอันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร
ซึง่ ดำเนินการติดตอกันไปโดยตัวเอง
26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอน
ั ตรายอืน
่ ใด ทีอ่ าจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได

ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting period)
(ก) ไมคุมครองการเจ็บปวยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต วันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการตออายุครั้งสุดทายแลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
(ข) ไมคุมครองการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต วันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการตออายุครั้งสุดทายแลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซอน) ดังตอไปนี้
1. เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด 2. ริดสีดวงทวาร 3. ไสเลื่อนทุกชนิด 4. ตอเนื้อ หรือตอกระจก
5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด 6. นิ่วทุกชนิด 7. เสนเลือดขอดที่ขา 8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
การเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การอยูรักษาตัวในสถานพยาบาล เพื่อการรักษาในฐานะผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และใหรวมถึงการอยูรักษาตัวในสถานพยาบาล สองครั้ง
หรือมากกวาดวยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซอนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการตองอยูในโรงพยาบาล แตละครั้งหางกันไมเกินกวา 90 วัน นับแตวันที่ออกจากโรงพยาบาล
ครั้งสุดทาย ก็ใหถือวาเปนการเขาพักรักษาตัวครั้งเดียวกันดวย
จำนวนที่จายจริง หมายถึง คาใชจา ยหลังจากหักการชดใชทไ่ี ดรบ
ั มาแลว จากสวัสดิการของรัฐ, สวัสดิการอืน
่ และ/หรือกรมธรรมอน
่ื ไมวา จะทำไวกบ
ั บริษท
ั ใด
หมายเหตุ :
• การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑของบริษท
ั ฯ
• เบีย้ ประกันภัยของสัญญาเพิม
่ เติมนี้ สามารถ นำไปใชสท
ิ ธิหก
ั ลดหยอนภาษีเงินไดบค
ุ คลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได ฉบับที่ 383
• สัญญาเพิม
่ เติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท ตองซือ้ แนบทายกรมธรรมทม
่ี ผ
ี 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
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