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• พลัสไดตามใจ • พลัสความอุนใจ • พลัสความคุมครอง
ดูแลโรครายมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ
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ความคุมครอง แคร พลัส (Care Plus) 
ดูแลโรคยอดฮิตอยางโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ ใหคุณหมดกังวลเรื่องคารักษาพยาบาล
ดวยความคุมครองวงเงินสูง ครอบคลุมนวัตกรรมการรักษาสมัยใหมทั้ง IPD และ OPD รวมถึง
การบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช ดูแลคุณตอเนื่องแมเจ็บปวยซ้ำก็คุมครอง 
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พลัสความคุมครอง ดูแลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ

คุมครองคารักษาพยาบาลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ
สูงสุดถึง 10 ลานบาท(1) ตอปกรมธรรม
ครอบคลุมทั้งคาหมอ คายา คาผาตัด คากายภาพบำบัด การตรวจวินิจฉัยขั้นสูง
CT Scan, MRI, PET และ Gait scans

เลือกความคุมครองโรครายแรงไดตามตองการ
คุมครองโรคมะเร็งหรือไตวายเรื้อรัง หากเลือกทั้ง 2 โรค เบี้ยถูกลงถึง 10%

เสริมความคุมครองการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช
ดูแลจิตใจของผูปวยตั้งแตเริ่มรักษา ครอบคลุมทั้งคาปรึกษาทางจิตเวช คาหอง 
คายา คารักษา 

หมดกังวล เปนซ้ำก็คุมครอง
สมัครไดตั้งแตอายุ 30 วัน - 80 ป คุมครองโรครายกันไปยาว ๆ ถึงอายุ 99 ป 

เขาถึงนวัตกรรมการรักษาสมัยใหม เพื่อการใชชีวิตที่ดีขึ้น
โรคมะเร็ง ครอบคลุมการรักษาแบบเคมีบำบัด แบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจง
ตอเซลลมะเร็ง (Targeted Therapy) การปลูกถาย Stem Cell และ
แบบ Immunotherapy เปนตน

ไตวายเรื้อรัง ครอบคลุมการรักษาปลูกถายไต การลางไตทั่วไป 
การลางไตแบบประสิทธิภาพสูง (Online Hemodiafiltration) 
และการผาตัดเสนฟอกไต เปนตน

(1) กรณีเลือกความคุมครองสำหรับโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังแผน 5 ลานบาท 
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กังวลโรคไหน เลือกแผนความคุมครองไดตามใจ

ตัวอยางความคุมครอง

ตัวอยาง เบี้ยประกันภัยตอป
สำหรับเพศชาย อายุ 35 ป

1,612

2,770

1,229

1,050

2,557

3,438

1,912

3,351

1,322

1,115

2,911

4,019ตัวอยาง เบี้ยประกันภัยตอป
สำหรับเพศหญิงอายุ 35 ป

โรค โรคมะเร็ง ไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็งและ
ไตวายเรื้อรัง

โรคมะเร็งและ
ไตวายเรื้อรังโรคมะเร็ง ไตวายเรื้อรัง

ความคุมครอง แผน 1 ลานบาท แผน 5 ลานบาท

• กรณีเลือกความคุมครองสำหรับโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง เปนวงเงินตอโรคตอป และเบี้ยถูกลงจากราคาปกติมากถึง 10%
• ความคุมครองเปนไปตามโรคและแผนที่ลูกคาเลือก

Care Plus Rider

(2) โรคทางจิตเวช คุมครองไมเกิน 1% ของผลประโยชนสูงสุดและคุมครองภายใน 5 ปกรมธรรมประกันภัยนับแตปกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัย
      เริ่มไดรับการรักษาโรคมะเร็ง และ/หรือ ไตวายเรื้อรัง โดยวงเงินแยกกันตามแตละโรค

คุมครองไตวายเรื้อรัง 
5 ลานบาทตอป

คุมครองมะเร็ง
5 ลานบาทตอป

คุมครองมะเร็ง
5 ลานบาทตอป

รวมเปน 5 ลานบาทตอป

ตรวจพบมะเร็งเตานม
ครั้งแรกทำการรักษาโดยเคมีบำบัด
และมีภาวะเครียดตองปรึกษาจิตเวช(2) 

และรับยาแบบ OPD

ตรวจพบมะเร็งเตานมซ้ำอีกครั้ง
ทำการรักษาโดย Targeted Therapy

ทำการรักษาครั้งที่ 2 โดยวิธีภูมิคุมกันบำบัด
Immunotherapy รวมดวย
รักษามะเร็งเตานมจนหายดี

B เลือกซื้อ Care Plus โรคมะเร็งอยางเดียว

แผน 5 ลานบาท

ตรวจพบภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย
ตองลางไตเปนประจำแบบ OPD
และมีภาวะเครียดสะสมจนตองแอดมิท
รักษาโรคทางจิตเวช(2) รวมดวย

ตรวจพบมะเร็งเม็ดเลือด
ทำการรักษาโดย การปลูกถาย Stem Cell 
และมีภาวะเครียดตองปรึกษาจิตเวช(2) 
และรับยาแบบ OPD 

ปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายตอเนื่อง
ตองแอดมิท ปลูกถายไต

รวมเปน 10 ลานบาทตอป

A เลือกซื้อ Care Plus โรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง

แผน 5 ลานบาท

(หนวยเปนบาท)

save save

หรือ



ตารางความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส
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โรคมะเร็ง (Cancer) หมายถึง เนื้องอกรายที่ไดรับการตรวจยืนยันทางจุลพยาธิวิทยาวาเปนมะเร็งโดยมีลักษณะการเจริญเติบโตอยาง
ควบคุมไมได และรุกล้ำไปยังเนื้อเยื่อสวนอื่น ทั้งนี้ใหรวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งตอมน้ำเหลือง และ มะเร็งเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease) หมายถึง ภาวะไตวายเรื้อรังและถาวรที่ไดรับการวินิฉัยโดยชัดแจงและไดรับการยืนยัน
โดยแพทยผูเช่ียวชาญดานไต โดยมีหลักฐานทางการแพทยแสดงถึงการทำงานของไตท่ีลดลง ซ่ึงเกิดข้ึนเปนระยะเวลาติดตอกัน 90 วันข้ึนไป 
ทั้งนี้ ไตวายเรื้อรังไมรวมถึง ภาวะไตลมเหลวเฉียบพลัน หรือภาวะไตวายเฉียบพลัน

โรคทางจิตเวช (Mental Illness) หมายถึง อาการผิดปกติท่ีสงผลเสียอยางมากตอการรับรู การควบคุมอารมณ หรือพฤติกรรม ท่ีไดรับ
การวินิฉัยโดยชัดแจงและไดรับการยืนยันโดยจิตแพทย ซึ่งสงผลใหผูเอาประกันภัยมีความบกพรองทางสังคมและหนาที่การงาน
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สัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส สําหรับโรคมะเร็ง

ผลประโยชน์โดยย่อ สําหรับ ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก
ผลประโยชน์

1,000,000 5,000,000

1. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

- คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยรวมถึง CT Scan, MRI, PET และ Gait scans เปนตน
- คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต และคาบริการทางการพยาบาล
- คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ
- คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษา
- คารักษาพยาบาลโดยการผาตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ 

2. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช
- คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษาโรคทางจิตเวชโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  ซึ่งเปนจิตแพทยที่ไดรับการรับรองในประเทศไทย คาปรึกษาทางจิตเวช คายาประเภทจิตบำบัด คารักษาพยาบาลผูปวยใน
  แผนกจิตเวชในโรงพยาบาล รวมถึงคาหองและคาอาหาร ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

- คายาและคาเวชภัณฑสิ้นเปลือง (เวชภัณฑ 1) สำหรับกลับบาน เพื่อใชรักษาตอเนื่องที่เกี่ยวของกับ 
  การรักษาโรคมะเร็งทางออม (สูงสุดไมเกิน 30 วัน) ตอการรักษาพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง

100,000

10,000 50,000

จายตามจริง

1,000,000 5,000,000
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ในขณะท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีมีผลบังคับ ผูเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองตามเง่ือนไขขอบังคับของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หากผูเอาประกันภัยไดรับการวินิจฉัย
วาเปนโรคมะเร็ง เม่ือพนระยะเวลาท่ีไมคุมครอง (waiting period) เปนเหตุใหมีความจำเปนทางการแพทยใหตองรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 
บริษัทจะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทยสำหรับ
คาบริการทางการแพทยเพ่ือการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ในกรณีเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในในโรงพยาบาล หรือผูปวยนอก และคาบริการทางการแพทย
เพื่อการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช ตามเงื่อนไขขอบังคับของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ภายใน 5 ปกรมธรรมประกันภัยนับแตปกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัย
เริ่มไดรับการรักษาโรคมะเร็งตามวิธีการที่ไดระบุไว หากผูเอาประกันภัยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคทางจิตเวชเมื่อพนระยะเวลาที่ไมคุมครอง
(waiting period) เปนเหตุใหมีความจำเปนทางการแพทยใหตองรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล บริษัทจะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจาย
ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย ดังตอไปนี้ ตามจำนวนที่จายจริงแตไมเกินจำนวน
ผลประโยชนตามที่ระบุไวในหนาตารางผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมนี้
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ท้ังน้ี การจายผลประโยชนคาใชจาย คาบริการทางการแพทยเพ่ือการบำบัดรักษาโรคมะเร็งในขอ 1 ดังกลาว จะจายสำหรับวิธีการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ดังตอไปน้ี

1)   รังสีรักษา
      (Radiotherapy)        

2)   รังสีรวมรักษา
      (Interventional Radiological Treatment)   

3)   เวชศาสตรนิวเคลียรรักษา
      (Nuclear Medicine)

4)   เคมีบำบัด
      (Cytotoxic Chemotherapy)

5)   ภูมิคุมกันบำบัด
      (Immunotherapy)

6)   ฮอรโมนบำบัด
      (Hormonal Therapy)

7)   การปลูกถายเซลลตนกำเนิด
      (Stem Cell Transplantation)

8)   การรักษาแบบออกฤทธ์ิจำเพาะเจาะจงตอเซลลมะเร็ง
      (Targeted Therapy)

9)   ศัลยกรรมถอนรากถอนโคน
      (Radical Surgery)

10) รังสีศัลยกรรม
      (Radiosurgery)

การใชรังสีพลังงานสูงจากรังสีเอกซ รังสีแกมมา นิวตรอน โปรตอนและแหลงอื่น ๆ  
เพื่อทําลายเซลลมะเร็งและเนื้องอกมะเร็งหดตัว

การใชงานรังสีวินิจฉัยแบบผสมผสานควบคูไปกับขั้นตอนทางการแพทยที่รุกรานนอยที่สุด
สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง รวมถึงการเขาถึงหลอดเลือดดํากลาง การอุดหลอดเลือดแดง 
หรือเทคนิคทำลาย

การใชสารเภสัชรังสีในการฉายรังสีบําบัดไปยังเซลลมะเร็งโดยเฉพาะ 

การรักษาเพ่ือตอตานเน้ืองอกอยางใดอยางหน่ึงหรือรวมกันท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทําลายเซลลมะเร็ง

ชนิดของการรักษาโรคมะเร็งท่ีกอใหเกิดการกระตุนเทียมในระบบภูมิคุมกัน พัฒนาความสามารถ
ตามธรรมชาติในการชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง รวมถึงการบําบัดดวยเซลล
บุญธรรม สารปรับปรุงภูมิคุมกัน การใชไวรัสรักษามะเร็ง และแอนติบอดีที่เปนเปาหมาย

การรักษาดวยฮอรโมนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง 
หรือเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งซ้ำ

การรับการปลูกถายไขกระดูกของมนุษยโดยใชเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด ภายหลังการทำ 
Bone Marrow Ablation สําหรับการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง

ยาหรือสารอื่น ๆ  ที่ระบุไวเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตและการแพรกระจายของโรคมะเร็งดวย
การแทรกแซงโดยโมเลกุลท่ีเฉพาะเจาะจง ("เซลลเปาหมาย") ท่ีเก่ียวของกับการเจริญเติบโต 
การพัฒนา และการแพรกระจายของโรคมะเร็ง

การกําจัดอวัยวะท่ีไดรับผลกระทบจากโรคมะเร็งพรอมกับการกําจัดปริมาณเลือด ตอมน้ำเหลือง 
และเนื้อเยื่อที่อยูติดกันที่อาจมีมะเร็ง

ข้ันตอนทางการแพทยท่ีใชรังสีกอไอออนเพ่ือทําลายพ้ืนท่ีของเน้ือเย่ือ  ท่ีมีมะเร็งอยางแมนยํา

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

(หนวยเปนบาท)
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สัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส สําหรับไตวายเรื้อรัง

ผลประโยชน์โดยย่อ สําหรับ ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก
ผลประโยชน์

1,000,000 5,000,000
1. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาไตวายเรื้อรัง

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

- คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยรวมถึง CT Scan, MRI, PET และ Gait scans เปนตน
- คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต และคาบริการทางการพยาบาล
- คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ
- คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษา
- คารักษาพยาบาลโดยการผาตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ 

2. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช
- คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษาโรคทางจิตเวชโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  ซึ่งเปนจิตแพทยที่ไดรับการรับรองในประเทศไทย คาปรึกษาทางจิตเวช คายาประเภทจิตบำบัด คารักษาพยาบาลผูปวยใน
  แผนกจิตเวชในโรงพยาบาล รวมถึงคาหองและคาอาหาร ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

- คายาและคาเวชภัณฑสิ้นเปลือง (เวชภัณฑ 1) สำหรับกลับบาน เพื่อใชรักษาตอเนื่องที่เกี่ยวของกับ 
  การรักษาไตวายเรื้อรังทางออม (สูงสุดไมเกิน 30 วัน) ตอการรักษาพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง

100,000

10,000 50,000

จายตามจริง

1,000,000 5,000,000

ในขณะท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีมีผลบังคับ ผูเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองตามเง่ือนไขขอบังคับของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หากผูเอาประกันภัยไดรับการวินิจฉัย
วาเปนไตวายเร้ือรัง เม่ือพนระยะเวลาท่ีไมคุมครอง (waiting period) เปนเหตุใหมีความจำเปนทางการแพทยใหตองรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
บริษัทจะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทยสำหรับ
คาบริการทางการแพทยเพ่ือการบำบัดรักษาไตวายเร้ือรัง ในกรณีเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในในโรงพยาบาล หรือผูปวยนอก และคาบริการทางการแพทย
เพ่ือการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช ตามเง่ือนไขขอบังคับของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี ภายใน 5 ปกรมธรรมประกันภัยนับแตปกรมธรรมท่ีผูเอาประกันภัยเร่ิม
ไดรับการรักษาไตวายเรื้อรังตามวิธีการที่ไดระบุไว หากผูเอาประกันภัยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคทางจิตเวชเมื่อพนระยะเวลาที่ไมคุมครอง
(waiting period) เปนเหตุใหมีความจำเปนทางการแพทยใหตองรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล บริษัทจะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจาย
ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย ดังตอไปนี้ ตามจำนวนที่จายจริงแตไมเกินจำนวน
ผลประโยชนตามที่ระบุไวในหนาตารางผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมนี้

 ท้ังน้ี การจายผลประโยชนคาใชจาย คาบริการทางการแพทยเพ่ือการบำบัดรักษาไตวายเร้ือรังในขอ 1 ดังกลาว จะจายสำหรับวิธีการบำบัดรักษาไตวายเร้ือรัง ดังตอไปน้ี

หมายเหตุ : อาณาเขตความคุมครองสำหรับสัญญาเพ่ิมเติม แคร พลัส (Care Plus) มีอาณาเขตความคุมครองเฉพาะประเทศไทย

1) การลางไตผานทางเสนเลือด
    (Regular Hemodialysis)       

2) การลางไตทางชองทอง
    (Peritoneal Dialysis)

3) การลางไตแบบประสิทธิภาพสูง
    (Online Hemodiafiltration)

4) การปลูกถายไต
    (Kidney (renal) Transplantation)

5) การผาตัดเสนฟอกไต
    (Vascular Access)

การบําบัดทดแทนไตโดยปกติใชตัวกรองเลือดอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห

การบําบัดทดแทนไตผานสายทอลางไตที่ไดรับการผาตัดใหอยูในโพรงชองทอง

การบําบัดทดแทนไตที่ใชทั้งรูปแบบการฟอกเลือดแบบแพรและแบบนำพา ซึ่งสงผานเยื่อหุม
ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมกับการใชสารละลายที่ผานการฆาเชื้อแบบ online และสารที่ไมใช
ไพโรเจนสําหรับการทดแทนของเหลว

การรักษาผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทายโดยการใชไตจากผูอื่น ซึ่งผานการตรวจแลววา
เขากันได มาทำหนาที่แทนไตเกาของผูปวยที่สูญเสียไปอยางถาวรแลว

การผาตัดเสนฟอกไตเพ่ือทำทางเช่ือมระหวางเสนเลือดดำและเสนเลือดแดง เพ่ือใหเสนเลือดดำ
มีขนาดโตและเลือดไหลเวียนจากเสนเลือดแดงไปยังเสนเลือดดำไดมากขึ้น 
มี 2 ประเภท ไดแก
(1) เสนเลือดจริง (AVF: Arteriovenous Fistula)
(2) เสนเลือดเทียม (AVG: Arteriovenous Graft) 

(หนวยเปนบาท)

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง
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เงื่อนไขการรับประกันภัย

ขอยกเวนความคุมครองสัญญาเพิ่มเติม แคร พลัส (Care Plus) มีทั้งหมด 13 ขอ เชน

การประกันภัยน้ีไมคุมครองคาใชจายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายท่ีเกิดจากการปวย (รวมท้ังภาวะแทรกซอน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติท่ีเกิดจาก

1. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตาง ๆ  เพ่ือชะลอการเส่ือมของวัย หรือการใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเส่ือมสมรรถภาพ

    ทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ

2. การตรวจสุขภาพ การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธีใหพักอยูเฉย ๆ  

     หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อใหมีผูชวยดูแลทั่วไป การตรวจหรือการรักษาที่ไมเกี่ยวของกับโรคที่เปนสาเหตุของการรับตัวไวในโรงพยาบาล 

     การตรวจวินิจฉัยการปวย การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุ  ซึ่งไมใชความจำเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย

3. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอจิตประสาท

4. การตรวจรักษาที่ยังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ 

    การนอนกรน

5. คาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผูเอาประกันภัย ซึ่งเปนแพทยสั่งใหแกตัวเอง รวมทั้งคาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย 

    ผูซึ่งเปน บิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูเอาประกันภัย เปนตน

ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting period)
สัญญาเพ่ิมเติมน้ีจะไมคุมครองการเจ็บปวยดวยโรครายแรงหรือความผิดปกติซ่ึงแพทยยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนวาเก่ียวของกับโรครายแรงท่ีไดรับความคุมครอง

ภายใตสัญญาเพิ่มเติมนี้ ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน  นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติใหเพิ่มผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมนี้ 

แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติใหเพิ่มผลประโยชน บริษัทจะไมคุมครองเฉพาะในสวนของผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นเทานั้น

หมายเหตุ :  • สัญญาเพิ่มเติม แคร พลัส ตองซื้อแนบทายกรมธรรมที่มีผลบังคับอยู

                  • ความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติมตองไมเกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรมประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบทาย 

                  • การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ

   • เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปใชสิทธิลดหยอนภาษีได ทั้งนี้ หลักเกณฑเปนไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ความคุ้มครองสุขภาพ อายุรับประกัน ระยะเวลาคุ้มครองต่ออายุ

ตั้งแต
อายุ 30 วัน – 80 ป

สัญญาเพิ่มเติม แคร พลัส 

การตรวจสุขภาพ  เปนไปตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

ถึงอายุ 99 ป 
หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ

ไดถึง
อายุ 98 ป



สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
เติมความสุขสุดพิเศษ กับกิจกรรม
และสิทธิพิเศษที่หลากหลาย
ครบทุกไลฟ์สไตล์

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

มอบสิทธิพิเศษด้านสุขภาพให้กับลูกค้าคนสำคัญ โทรปรึกษาปัญหาสุขภาพ
กับ MTL Health Buddy โทร 0 2290 2424 กด 3 เพื่อขอรับบริการ
ด้านสุขภาพและสิทธิประโยชน์มากมาย 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

มั่นใจทุกเรื่องกรมธรรม์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
สามารถรับบริการจากเราได้

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต 

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เปนเพียงผูแนะนำการบริการใหกับลูกคา เทานั้น

MTL Click 
Application

สุขมากกว่า พิเศษมากขึ้น ด้วยสิทธิพิเศษเพื่อลูกค้าคนสำคัญ

ผูเสนอขาย

MTL_2-02-04-0485_11/11/2565

.............................................................................................. ID LINE .................................................................

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

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

muangthai.co.th

โทร. ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
Muang Thai Life


