
คุมครองโรครายแรง 

คุมครองมะเร�งเต็มแม็กซ วางใจไดเต็มที่

โครงการ บีแอลเอ แคนเซอร แม็กซ

•คุมครองโรคมะเร�งทุกระยะ
•รับเง�นชดเชยรายวันสูงสุด
  วันละ 10,000 บาท

•คุมครองโรคมะเร�งทุกระยะ
•รับเง�นชดเชยรายวันสูงสุด
  วันละ 10,000 บาท



โครงการ บีแอลเอ แคนเซอร แม็กซ

รับสูงสุด

3
ลานบาท

แรกเกิด
ถึง

70ป

อายุ
รับประกันภัย

ถึงอายุ

90ป

ระยะเวลาคุมครอง
และชำระเบี้ยประกันภัย

ตรวจพบโรคมะเร�ง
เปนครั�งแรก

เขารักษาตัวเปนผูปวยใน
รับเง�นชดเชยรายวัน

เสียช�ว�ตจาก
โรคมะเร�ง

คุมครองโรคมะเร�ง*

เง�่อนไขการรับประกันภัย
• โครงการ บีแอลเอ แคนเซอร แม็กซ ประกอบดวยสัญญาประกันช�ว�ต บีแอลเอ อุนใจ และ

 สัญญาเพ��มเติม บีแอลเอ เฟ�สต แคนเซอร บีแอลเอ เดยลี่ แคนเซอร และ บีแอลเอ เอ็นดิ�ง แคนเซอร

• การตรวจสุขภาพเปนไปตามหลักเกณฑการพ�จารณารับประกันภัยของบร�ษัท

• สามารถซ�้อกรมธรรมจากโครงการ บีแอลเอ แคนเซอร แม็กซ ไดมากกวา 1 กรมธรรม โดย

 จำนวนเง�นเอาประกันภัยของสัญญาเพ��มเติม บีแอลเอ เฟ�สต แคนเซอร ทุกกรมธรรมรวมกัน

 จะตองไมเกิน 3,000,000 บาท

*ความคุมครองขางตนกรณีเลือกแผนไดมอนด และไดรับการว�นิจฉัยจากแพทยวาเจ�บปวยจากโรคมะเร�งระยะลุกลามเปนครั�งแรก

รับสูงสุดวันละ

10,000
บาท

รับสูงสุด

3
ลานบาท

มีช�ว�ตอยูจนครบกำหนดสัญญา

ชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 90 ป

** กรณีไดรับการว�นิจฉัยจากแพทยเปนครั�งแรกวาเจ�บปวยดวยโรคมะเร�งระยะไมลุกลามคุมครอง 20% ของจำนวน
 เง�นเอาประกันภัยของสัญญาเพ��มเติม กรณีโรคมะเร�งระยะลุกลามคุมครอง 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
 ของสัญญาเพ��มเติม ทั�ง 2 กรณี คุมครองรวมสูงสุด 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัยของสัญญาเพ��มเติม

ปกรมธรรมที่

คุมครองการเสียช�ว�ตทุกกรณี

กรณีเสียช�ว�ตจากโรคมะเร�ง

100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัยของสัญญาประกันช�ว�ต บีแอลเอ อุนใจ

100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัยของสัญญาเพ��มเติม บีแอลเอ เอ็นดิ�ง แคนเซอร

เขารักษาตัวเปนผูปวยใน
เนื่องจากโรคมะเร�ง

ตรวจพบโรคมะเร�งเปนครั�งแรก

รับเง�นชดเชยรายวัน 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัยของสัญญาเพ��มเติม
บีแอลเอ เดยลี่ แคนเซอร (สูงสุดไมเกิน 100 วันตอการพักรักษาตัวครั�งใดครั�งหนึ่ง

และไมเกิน 500 วัน ตลอดชวงอายุสัญญาประกันช�ว�ต)

คุมครองโรคมะเร�งระยะไมลุกลาม 20% และระยะลุกลาม 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
ของสัญญาเพ��มเติม บีแอลเอ เฟ�สต แคนเซอร**

ค
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รับเง�นคืน 100%
ของจำนวนเง�นเอาประกันภัยของ
สัญญาประกันช�ว�ต บีแอลเอ อุนใจ

1 2 3 4 5 … 10 … 15 … … … 88 ป 89 ป 90 ป
อายุครบ อายุครบ อายุครบ



ตารางแสดงแผนความคุมครองและผลประโยชน

ตัวอยาง เบี้ยประกันภัยชำระครั�งแรกรายป โครงการบีแอลเอ แคนเซอร แม็กซ

 การจายผลประโยชนของสัญญาเพ��มเติมบีแอลเอ เฟ�สต แคนเซอร บีแอลเอ เดยลี่ แคนเซอร และ บีแอลเอ เอ็นดิ�ง แคนเซอร มีระยะเวลาที่ไมคุมครอง 90 วัน นับ
 ตั�งแตวันเร�ม่มีผลคุมครองตามกรมธรรม โดยการจายผลประโยชนนั�น สัญญาเพ��มเติมดังกลาว และสัญญาประกันช�ว�ตท่ีสัญญาเพ��มเติมน้ีแนบอยูจะตองมีผลบังคับ

* ความคุมครองของสัญญาเพ��มเติม บีแอลเอ เฟ�สต แคนเซอร กรณีเปนโรคมะเร�งระยะไมลุกลาม ตามขอ 2.1 รับ 20% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัยของสัญญา
 เพ��มเติม และกรณีเปนโรคมะเร�งระยะลุกลามตามขอ 2.2 ความคุมครองที่ไดรับจะเทากับ 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัยของสัญญาเพ��มเติมหักดวยผล 
 ประโยชนกรณีเปนโรคมะเร�งระยะไมลุกลาม ตามขอ 2.1 ที่จายไปแลว (ถามี) รวมทั�ง 2 กรณี คุมครองสูงสุด 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัยของสัญญา
 เพ��มเติม และเมื่อบร�ษัทจายเง�นครบตามจำนวนนี้แลว สัญญาเพ��มเติมจะสิ�นผลบังคับโดยอัตโนมัติ

** การจายผลประโยชนเง�นชดเชยรายวันของสัญญาเพ��มเติม  บีแอลเอ เดยลี่ แคนเซอร ใหรวมถึงการเขารักษาดวยว�ธีเคมีบำบัด รังสีบำบัด  หร�อการรักษาตาม
 ความจำเปนทางการแพทยสำหรับรักษาโรคมะเร�งที่มีการทำหัตถการหร�อตองพักในโรงพยาบาลนานกวา 6 ชั�วโมงแตไมเกิน 24  ชั�วโมง  โดยถือเสมือนวาไดรับ
 การตรวจรักษาในฐานะผูปวยใน

• สัญญาประกันช�ว�ต บีแอลเอ อุนใจ เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา 
• สัญญาเพ��มเติม บีแอลเอ เฟ�สต แคนเซอร บีแอลเอ เดยลี่ แคนเซอร และ บีแอลเอ เอ็นดิ�ง แคนเซอร เบี้ยประกันภัยเปนแบบปตอป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
 อายุที่กำหนด หร�ออัตราที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่จะไดรับอนุมัติจากสำนักงานคปภ.

หนวย : บาท

หนวย : บาท

แผนความคุมครอง บรอนซ ซ�ลเวอร โกลด ไดมอนด

1. สัญญาประกันช�ว�ต บีแอลเอ อุนใจ

 1.1 กรณีเสียช�ว�ต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

    1.2 กรณีมีช�ว�ตอยูจนครบอายุ 90 ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

2. สัญญาเพ��มเติม บีแอลเอ เฟ�สต แคนเซอร*

 ไดรับการว�นิจฉัยเปนโรคมะเร�งครั�งแรก

 2.1 โรคมะเร�งระยะไมลุกลาม 60,000 100,000 200,000 400,000 600,000

  2.2 โรคมะเร�งระยะลุกลาม 300,000 500,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000

3. สัญญาเพ��มเติม บีแอลเอ เดยลี่ แคนเซอร**

 รับเง�นชดเชยรายวันเมื่อเขารักษาตัวเปน 

   ผูปวยในเนื่องจากโรคมะเร�ง วันละ

 (สูงสุดไมเกิน 100 วันตอการพักรักษาตัว ครั�งใดครั�งหนึ่ง 

 และไมเกิน 500 วัน ตลอดชวงอายุสัญญาประกันช�ว�ต)

4. สัญญาเพ��มเติม บีแอลเอ เอ็นดิ�ง แคนเซอร

 กรณีเสียช�ว�ตจากโรคมะเร�ง

 รวมผลประโยชนทั�งหมด 2,200,000 3,600,000 7,100,000 9,100,000 11,100,000

เอ็มเมอรัลด

ความคุมครองมะเร�ง

อายุ
(ป)

บรอนซ

หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย

ซ�ลเวอร โกลด เอ็มเมอรัลด ไดมอนด

แรกเกิด

10

20

30

40

50

60

70

1,299

1,516

1,962

2,615

4,936

8,695

13,130

26,458

1,398

1,644

2,211

2,780

4,010

6,601

14,101

33,271

1,394

1,633

2,204

3,043

6,527

12,155

18,364

37,964

1,482

1,742

2,478

3,135

4,731

8,293

19,394

48,330

1,631

1,925

2,808

4,111

10,504

20,806

31,449

66,730

1,693

1,987

3,146

4,023

6,534

12,525

32,627

85,977

1,851

2,145

3,278

4,901

13,504

27,326

42,319

100,790

1,923

2,187

3,856

4,973

8,394

16,625

44,437

121,657

2,071

2,365

3,748

5,691

16,504

33,846

53,189

134,850

2,153

2,387

4,566

5,923

10,254

20,725

56,247

157,337

3,000 5,000 10,000 10,000 10,000

300,000 500,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000



ตัวอยางการเลือกความคุมครองที่เหมาะสมกับคุณ

กรณีที่ไมอยูในความคุมครอง

คุณผูหญิง อายุ 40 ป  ทำธุรกิจสวนตัว รายไดตอเดือน 100,000 บาท รับผิดชอบดูแลครอบครัว 50,000 บาท
ตอเดือน สนใจความคุมครองโรคมะเร�งจากโครงการบีแอลเอ แคนเซอร แม็กซ โดยเลือกแผนเอ็มเมอรัลด ตอมา
เจ�บปวยดวยโรคมะเร�งระยะลุกลาม และเขารับการรักษาตัวเปนผูปวยใน 45 วัน ใชระยะเวลาในการรักษา และพักฟ��น
รวม 3 เดือน

ภาระคาใชจายที่เกิดข�้นชวงรักษาตัว และพักฟ��น  3 เดือน โดยประมาณ

• คารักษาโรคมะเร�งระยะลุกลาม 1,800,000 บาท
• รายไดที่หายไปขณะพักรักษาตัว 300,000 บาท
• คาใชจายในการดูแลครอบครัว 150,000 บาท
 รวมภาระคาใชจาย 2,250,0000 บาท

ผลประโยชน ภาระคาใชจาย สวนตาง

2,450,000 2,250,000 200,000

ตัวอยางขอยกเวนความคุมครองตามสัญญาประกันช�ว�ต บีแอลเอ อุนใจ
• กรณีไมเปดเผยขอความจร�ง  หร�อแถลงขอความเท็จ บร�ษัทจะบอกลางสัญญาภายใน 2 ป นับจากวันทำสัญญา หร�อวันตออายุสัญญา
 ครั�งสุดทาย หร�อวันกลับคืนสูสถานะเดิม
• ฆาตัวตายภายใน 1 ป หร�อถูกผูรับประโยชนฆาตาย 

ตัวอยางขอยกเวนความคุมครองของสัญญาเพ��มเติม บีแอลเอ เฟ�สต แคนเซอร บีแอลเอ เดยลี่ แคนเซอร

และบีแอลเอ เอ็นดิ�ง แคนเซอร
การประกันภัยตามสัญญาเพ��มเติมดังกลาว ไมคุมครองการเจ�บปวย หร�อเสียช�ว�ตจากโรคมะเร�ง ซ�่งเกิดข�้นโดยทางตรงหร�อทางออมทั�งหมด 
หร�อแตบางสวน อันเนื่องมาจากสาเหตุ ดังตอไปนี้
• ความผิดปกติท่ีเก่ียวของกับโรคมะเร�งท่ีกำหนดไวในสัญญาเพ��มเติม ท่ีเกิดข�น้กอนวันเร�ม่มีผลคุมครองตามสัญญาเพ��มเติม หร�อกอนวันตอ
 อายุสัญญาเพ��มเติม (Reinstatement) ครั�งสุดทาย หร�อวันที่บร�ษัทอนุมัติใหเพ��มจำนวนเง�นเอาประกันภัย แลวแตวันใดจะเกิดข�้นภายหลัง
 ทั�งน้ีในกรณีท่ีบร�ษัทอนุมัติใหเพ��มจำนวนเง�นเอาประกันภัย สัญญาเพ��มเติมจะไมคุมครองเฉพาะในสวนของจำนวนเง�นเอาประกันภัยท่ีเพ��มข�น้เทานั�น
• ผูเอาประกันภัยปฏิเสธไมยอมรับการรักษา แนะนำหร�อปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย

- =

หมายเหตุ
• โปรดทำความเขาใจในรายละเอียดเง�่อนไข ความคุมครอง และขอยกเวน กอนการตัดสินใจทำประกันภัย  ทั�งนี้ เง�่อนไข ความคุมครอง และขอยกเวนอยางสมบูรณ
   สามารถสอบถามไดจากตัวแทนของทาน หร�อสามารถศึกษารายละเอียดของโรคมะเร�งแบบตางๆ ไดจากกรมธรรมประกันช�ว�ตของทาน
• การนำสงเบี้ยประกันภัยเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย การที่ตัวแทน /นายหนาประกันช�ว�ตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเปนการใหบร�การเทานั�น
• การแถลงสุขภาพเปนปจจัยหนึ่งในการพ�จารณารับประกันภัย หร�อพ�จารณาการจายเง�นตามสัญญาประกันภัย
• เพ��อสิทธิประโยชนสูงสุดจากกรมธรรม ผูขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรมจนครบกำหนดสัญญา 
• เบ้ียประกันภัยของสัญญาเพ��มเติม บีแอลเอ เฟ�สต แคนเซอร สามารถนำไปหักลดหยอนภาษ�เง�นไดบุคคลธรรมดา สูงสุดไมเกิน 15,000 บาทตอป และเม่ือรวมกับเบ้ียประกันช�ว�ต
 ของสัญญาประกันช�ว�ต บีแอลเอ อุนใจ ทั�งหมดแลวตองไมเกิน 100,000 บาทตอป ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษ�เง�นได ฉบับท่ี 315 และ 172 ตามลำดับ

หนวย : บาท

บีแอลเอ แคนเซอร แม็กซ  แผน เอ็มเมอรัลด ความคุมครอง เบี้ยประกันภัย

บีแอลเอ อุนใจ 100,000 2,550

บีแอลเอ เฟ�สต แคนเซอร 2,000,000 5,400 2,000,000

บีแอลเอ เดยลี่ แคนเซอร 10,000 4,954 450,000

บีแอลเอ เอ็นดิ�ง แคนเซอร 2,000,000 600

 เบี้ยประกันภัยเพศหญิงอายุ 40 ป 13,504

  ผลประโยชนที่ไดรับ  2,450,000

   ผลประโยชน
   จากตัวอยางบีแอลเอ แคนเซอร แม็กซ  แผน เอ็มเมอรัลด ความคุมครอง เบี้ยประกันภัย



เตร�ยมพรอมรับมือ
ดวยความคุมครองมะเร�ง
แบบเต็มแม็กซ
โครงการบีแอลเอ แคนเซอร แม็กซ คุมครองมะเร�งทุกระยะ

*ความคุมครองขางตน กรณีเลือกแผนไดมอนด และไดรับการว�นิจฉัยจากแพทยวาเจ�บปวยจากโรคมะเร�งระยะลุกลามเปนครั�งแรก

• คุมครองช�ว�ตและโรคมะเร�งยาวนานถึงอายุ 90 ป
• รับเง�นกอนทันทีเมื่อตรวจพบโรคมะเร�งทุกระยะ
 รับสูงสุด 3 ลานบาท
• รับเง�นชดเชยเมื่อเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
   เนื่องจากโรคมะเร�ง สูงสุดวันละ 10,000 บาท
• คุมครองกรณีเสียช�ว�ตเนื่องจากโรคมะเร�ง 
 สูงสุด 3 ลานบาท
• เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันช�ว�ต บีแอลเอ อุนใจ
 และสัญญาเพ��มเติมบีแอลเอ เฟ�สต แคนเซอร 
 สามารถนำไปหักลดหยอนภาษ�เง�นไดบุคคลธรรมดา
 ตามหลักเกณฑที่กรมสรรพกรกำหนด



เติมเต็มความคุมครอง
ตามเปาหมายที่ตองการดวยสัญญาเพ��มเติม

ปองกันความเสี่ยงในอนาคต พรอมรับมือกับคาใชจายจากเหตุการณที่ไมคาดฝน 

ดวย สัญญาเพ��มเติม ทุพพลภาพ เพ��อใหคุณและคนที่คุณรัก ใชช�ว�ตไดอยางมีความสุข

สรางความมั�นใจ ใชช�ว�ตอยางไรกังวล ไมวาจะอยูที่ใดดวย สัญญาเพ��มเติมอุบัติเหตุ

เลือกไดตรงใจ

กับ 8 ความคุมครองหลัก
ดวยผลิตภัณฑที่ครอบคลุมและครบครัน

คุมครองช�ว�ต

มอบหลักประกันที่มั�นคง…พรอมทุกชวงช�ว�ต
เพ��อการดูแลครอบครัวและคนที่คุณรักตลอดไป

สะสมทรัพย

สรางความมั�นคงทางการเง�นของคุณ เนนการสรางฐานะ
เพ��อตอบโจทยเปาหมายการใชช�ว�ตที่คุณไดวางไว

เพ��อการศึกษา

มอบความคุมครองดานการศึกษา เพ��ออนาคต
และความฝนของลูกรักใหเปนอยางที่คุณตั�งใจ

เตร�ยมเกษ�ยณ 

ใหคุณมั�นใจดวยหลักประกันที่มอบเง�นบำนาญที่สม่ำเสมอ
เพ��อความสุขในวัยเกษ�ยณ

คุมครองอุบัติเหตุ

อุนใจดวยความคุมครองอุบัติเหตุ ไมวาจะเกิดอะไรข�้น
คุณจะพรอมรับมือและไมกระทบกับคนที่อยูขางหลัง

คุมครองทุพพลภาพ

ชวยคุณเตร�ยมพรอมกับความไมแนนอนในอนาคต
หมดกังวลกับผลกระทบแมตกเปนบุคคลทุพพลภาพ

คุมครองสุขภาพ

หมดหวงกับความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพ
ตัดกังวลเร�่องคาใชจายในการรักษาพยาบาล

คุมครองโรครายแรง 

เตร�ยมพรอมรับมือกับความเสี่ยงเร�่องโรครายแรงที่ยาก
จะหลีกเลี่ยงดวยแผนประกันคุมครองโรครายแรง

บร�ษัท กรุงเทพประกันช�ว�ต จำกัด (มหาชน)
23/115-121 ซอยศูนยว�จัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ติดตอตัวแทนประกันช�ว�ต หร�อที่ปร�กษาการเง�นที่สำนักงานใหญ และสาขาบร�ษัททั�วประเทศ
โทร. 02-777-8888 www.bangkoklife.com B
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สรางความคุมครองดานสุขภาพดวย สัญญาเพ��มเติมสุขภาพ ที่รองรับคาใชจายในการรักษาพยาบาล

ตามที่เลือก ทั�งคาหอง คารักษา หร�อเง�นชดเชยรายวัน ใหคุณอุนใจ แมในวันที่สุขภาพเปลี่ยนแปลง


