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สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแนนอน
HB Rider
นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล ก็ไมขาดรายได



ใหคุณคลายกังวลเรื่องขาดรายได

สัญญาเพิ่มเติม
สุขภาพวงเงิน

แนนอน

รับเพิ่มเปน 2 เทา
หากนอนไอ.ซี.ยู หรือโรงพยาบาล
ในตางประเทศสูงสุด 30 วัน(2)

บาดเจ็บ หรือ เจ็บปวย
เราก็จาย

เบี้ยประกันภัยคงที่
ตลอดสัญญา

ทำไดตั้งแต อายุ 16 - 64 ป
(คุมครองจนถึงอายุ 65 ป)(3)

สามารถเลือกรับคาชดเชยรายวันได
สูงสุด 8,000 บาท(1)

นานสูงสุด 365 วัน

หมายเหตุ :
(1) กรณีเลือกค่าชดเชยรายวันแบบ 8,000 บาท
(2) ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันรวมทั้งหมดสูงสุด 365 วัน
(3) ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยที่สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 64 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่
• สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน สำหรับเด็ก ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
• เบี้ยประกันภัย ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
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หมายเหตุ : • เบ้ียประกันภัยสำหรับเพศชายและเพศหญิง
                 • อัตราเบ้ียประกันภัยจะคงท่ีตลอดสัญญา

ตารางความคุมครองโดยยอ

• ผลประโยชน์รายวันสูงสุดตามข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง รวมกันแล้วบริษัทฯ จะจ่ายไม่เกิน 30 วัน และสูงสุด 1 เท่า
ของผลประโยชน์รายวัน
• ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับข้อ 1 และข้อ 2 ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง รวมกันแล้วบริษัทจะจ่ายให้ไม่เกิน 365 วัน
(1) บริษัทฯ จะจ่ายให้อีก เท่าหนึ่ง ของผลประโยชน์รายวัน กรณีผู้เอาประกันภัยไปพักอาศัยอยู่นอกประเทศไทยเป็นเวลาต่อเนื่อง 90 วัน ความคุ้มครองนี้จะสิ้น
ผลบังคับชั่วคราวตั้งแต่เวลา 23.59 น. (ตามเวลามาตรฐานของประเทศไทย) ของวันที่ครบกำหนด 90 วัน ที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกนอกประเทศไทยโดย
ความคุ้มครองนี้จะเริ่มมีผลบังคับอีกครั้งเมื่อผู้เอาประกันภัย เดินทางกลับถึงประเทศไทยและให้มีผลเช่นเดียวกันนี้ทุกครั้งไป
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2. ผลประโยชนคาชดเชยรายวันระหวางเขารับการรักษาเปนผูปวยใน
ของโรงพยาบาล

ตัวอยางคาชดเชยรายวัน (บาท)
ผลประโยชน

1. ผลประโยชนชดเชยรายวันในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดรับการบาดเจ็บ
หรือเจ็บปวยจนตองเขารับการรักษาตัวในฐานะผูปวยในของโรงพยาบาล

8,000 3,000 1,000  500 6,000 

8,000 3,000 1,000 500 6,000 

6,0002,000  1,000 12,000 16,000

6,0002,000  1,000 12,000 16,000

4,5001,500  750 9,000 12,000

2.1 เข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.)

2.2 เข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล นอกประเทศไทย(1)

2.3 ได้รับการผ่าตัดท่ีต้องเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

อายุ (ป)
เบี้ยประกันภัยรายป (บาท)

500 1,000 3,000 6,000 8,000 

16-35

36-45

46-64

800 1,600 4,800 9,600 12,800 

900 1,800 5,400 10,800 14,400

1,050 2,100 6,300 12,600 16,800
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ตัวอยางความคุมครอง

วันที่ 10 เขารับการผาตัด และ
วันที่ 10 - 15 เขาพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล

วันที่ 1 เขารับการผาตัด และ
วันที่ 1 - 9 เขาพักรักษา
ในหองผูปวย ไอ.ซี.ยู.

6,000 x 2 เทา x 9 วัน

= 108,000 บาท
6,000 x 1.5 เทา x 6 วัน

= 54,000 บาท

ไดรับผลประโยชนทั้งหมด 108,000 + 54,000 = 162,000 บาท

ตัวอยางที่ 2: กรณีเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน รับความคุมครอง 1 เทา, เขาพักรักษาตัวในหอง
ไอ.ซี.ยู. รับความคุมครอง 2 เทา และ เขารับการผาตัด รับความคุมครอง 1.5 เทา

มิน ซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน ผลประโยชน์รายวัน 8,000 บาท ต่อมา มินเข้าพัก
รับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 3 วัน เนื่องจากมีอาการเจ็บหน้าอก หายใจติดขัด หลังจากนั้นตรวจพบว่า
เป็นโรคหัวใจ จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจในวันที่ 4 และนอนพักฟื้นต่อ อีก 6 วัน โดย
มินพักรักษาตัวในห้อง ไอ.ซี.ยู. วันที่ 4 - 6 และวันที่ 7 พักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ไดรับผลประโยชนทั้งหมด 24,000 + 48,000 + 12,000 = 84,000 บาท

วันที่ 1 - 3 เขาพักรักษาในโรงพยาบาล

8,000 x 1 เทา x 3 วัน 

=  24,000 บาท

วันที่ 4 เขารับการผาตัด และ
วันที่ 4 - 6 เขาพักรักษาในหองผูปวย ไอ.ซี.ยู.

8,000 x 2 เทา x 3 วัน

= 48,000 บาท

วันที่ 7 เขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

8,000 x 1.5 เทา x 1 วัน

= 12,000 บาท

ตัวอยางที่ 1: กรณีเขาพักรักษาตัวในหอง ไอ.ซี.ยู. รับความคุมครอง 2 เทา และ เขารับการผาตัด
รับความคุมครอง 1.5 เทา

แม็ก ซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน ผลประโยชน์รายวัน 6,000 บาท ต่อมา แม็กเข้ารับ
การผ่าตัด โดยแม็กอยู่โรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในทั้งหมด 15 วัน โดยวันที่ 1 - 9 แม็กได้รับการรักษา
ตัวในห้องไอ.ซี.ยู. และวันที่ 10 ต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่อีกครั้งด้วยเหตุจากการเจ็บป่วยเดียวกัน
และพักรักษาตัวในโรงพยาบาล



ขอยกเวนความคุมครอง สัญญาเพ่ิมเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (HB) มีท้ังหมด 20 ข้อ เช่น 
ไม่คุ้มครองการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในท่ีเกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมท้ังโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติท่ีเกิดจาก
1. โรคเร้ือรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บท่ียังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะท่ีเป็นมาแต่กำเนิด
(Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพ่ือเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือ
การผ่าตัด อันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุท่ีได้รับความคุ้มครอง
3. การต้ังครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการต้ังครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และ
การรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
4. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพ่ือการชะลอความเส่ือมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือ
หมดระดู การเส่ือมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ เป็นต้น

ระยะเวลาท่ีไมคุมครอง (Waiting period)
(a) บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ีสําหรับการเจ็บป่วยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่ วันเร่ิมมีผลคุ้มครอง
ตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือตามการต่ออายุคร้ังสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดข้ึนหลังสุด
(b) บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ีสําหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปน้ี ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 120 วัน นับต้ังแต่ วันเร่ิมมีผล
คุ้มครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือตามการต่ออายุคร้ังสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดข้ึนหลังสุด ท่ีเกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ
(รวมท้ังโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปน้ี
1. เน้ืองอก ถุงน้ํา หรือมะเร็งทุกชนิด¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦2. ริดสีดวงทวาร  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦3. ไส้เล่ือนทุกชนิด 
4. ต้อเน้ือ หรือต้อกระจก¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦6. น่ิวทุกชนิด
7. เส้นเลือดขอดท่ีขา¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦8. เย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี

คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง เงื่อนไขและขอยกเวน กอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

ระยะเวลาคุมครอง

การตรวจสุขภาพ

รับประกันตั้งแตอายุ 16 – 64 ป ตออายุถึงอายุ 65 ป 

ถึงอายุ 65 ป หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ

เปนไปตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด
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สมาชิกเมืองไทยสไมลคลับ
เติมความสุขสุดพิเศษ กับกิจกรรม
และสิทธิพิเศษที่หลากหลาย
ครบทุกไลฟสไตล

รวบรวมทุกบริการของเมืองไทยประกันชีวิต 
ใหเปนเรื่องงายสําหรับคุณ สะดวกทุกที่ ทุกเวลา

• รับความสุขและรอยย้ิม ผานกิจกรรมแหงความสุขและสิทธิพิเศษตางๆ มากมาย
• เติมเต็มความสุข ดวยการแลกคะแนนสะสม Smile Point
   ผาน MTL Click Application ไดทุกท่ี ทุกเวลา ตลอด 24 ช่ัวโมง
• รับความสุขท่ีมากข้ึน ดวยประสบการณสุดพิเศษเหนือระดับกับการเปนสมาชิก
  The Ultimate & Beyond Prestige

มอบสิทธิพิเศษดานสุขภาพใหกับลูกคาคนสำคัญ โทรปรึกษาปญหาสุขภาพ
กับ MTL Health Buddy โทร 0 2290 2424 กด 3 เพื่อขอรับบริการ
ดานสุขภาพและสิทธิประโยชนมากมาย ดังนี้

• ปรึกษาปญหาสุขภาพ 
• คนหาแพทยที่เหมาะกับโรค 
• คนหาศูนยแพทยเฉพาะทาง
• นัดหมายติดตอเขารับการรักษา
   ในโรงพยาบาล

• สิทธิประโยชนการรักษาแบบมุงเปา
  (Targeted Therapy)
• ใหคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับยา
   กับเภสัชกรทางโทรศัพท
• พรอมรับสิทธิประโยชนพิเศษอื่นๆ มากมาย

• เช็กขอมูลกรมธรรม
• ยื่นเคลมออนไลน 
• ชำระเบี้ยประกันภัย
• ปรึกษาหมอออนไลน

• ทำธุรกรรมผาน Video Call
• แลกคะแนนเมืองไทยสไมลคลับ
• และบริการอื่นๆ อีกมากมาย

ดูแลครบเครื่อง เรื่องสุขภาพ

มั่นใจทุกเรื่องกรมธรรม ไมวาคุณจะอยูที่ไหน
สามารถรับบริการจากเราได

สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเมืองไทยประกันชีวิต 

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เปนเพียงผูแนะนำการบริการใหกับลูกคา เทานั้น

MTL Click 
Application

สุขมากกวา พิเศษมากขึ้น ดวยสิทธิพิเศษเพื่อลูกคาคนสำคัญ

ผูเสนอขาย .............................................................................................. ID LINE .................................................................

เบอรโทรศัพท  .........................................................................................  วันที่นำเสนอขาย ....................................................

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

muangthai.co.th

โทร. ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
Muang Thai Life


