2. คุม ครอง ครอบคลุม ทุกชวงอายุยาวนานถึงอายุ 90 ป

4. พ�เศษ สวนลดของคนสุขภาพดี

สัญญาเพ��มเติม

รับประกันครอบคลุมตั้งแต เด็กอายุ 1 เดือน * จนถึงอายุ 70 ป การันตีการ
ตออายุ ** ตามมาตรฐานสุขภาพแบบใหม รับความคุมครองยาวนานสูงสุด
ถึงอายุ 90 ป ***

ผูชวยสวนตัวดิจ�ทัลคนใหม
• ตรวจเช็คอาการปวยเองได
• พบแพทยออนไลน
• ตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน
• ดูขอมูลกรมธรรมของคุณ

อุนใจเมื่อลูกรักปวย

คุมคาทุกวัย เบาใจคารักษา

หากคุณเปนอีกหนึง่ คนทีใ่ หความสําคัญเกีย่ วกับการเตร�ยมความพรอม
เร�อ่ งสุขภาพ หร�อกําลังเร�ม� ตนวางแผนรับมือกับคาใชจา ยเร�อ่ งสุขภาพที่ไมอาจ
คาดการณ ได
กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวต� ขอเปนสวนหนึง่ เพ�อ่ ชวยคุณในการเร�ม� ตน
วางแผนเร�่องสุขภาพดวย สัญญาเพ��มเติมคุมครองคารักษาพยาบาลเพ�่อให
คุณและคนในครอบครัวสามารถอุน ใจไดวา จะสามารถเขาถึงการรักษาพยาบาล
ทีด่ ีที่สุดเมื่อเกิดการเจ็บปวยหร�อบาดเจ็บอยางหมดหวง หร�อชวยบรรเทาเร�่อง
ภาระคาใชจาย

เร��มตนวางแผนรับมือกับภาระคารักษาพยาบาล
ไปกับ กรุงไทย-แอกซา ประกันชีว�ต

* สําหรับแผน 1200, 2200 และ 3200
** เง�่อนไขเปนไปตามที่ระบุไว ในสัญญาเพ��มเติมฯ
*** ตออายุไดถึงอายุ 89 ป และรับความคุมครองถึงอายุ 90 ป

.............................................................................................

3. คุม ครองทะลุเพดานจายมากกวาตาราง สูงสุดอีก 70%
ใหความคุมครอง สวนเกินสิทธิตามตาราง **** สบายใจเมื่อตองเขารับการ
รักษาที่มีคาใชจายสูง ครอบคลุม คาบร�การทางการแพทย คายา คาบร�การ
ทางการพยาบาล รวมถึงแพทยผาตัด
ตัวอยาง การจายผลประโยชนสวนที่เกินสิทธิสําหรับคาบร�การทางการแพทย คาบร�การทางการพยาบาล
และคายา (หมวดที่ 2)

นายบี เพศชาย อายุ 45 ป
ซื้อสัญญาเพ��มเติมคารักษาพยาบาล

MEA Extra
แผน 2200

ไดรับความคุมครอง
สวนที่เกินสิทธิตาม
ตารางสูงสุดอีก ****

ดวยจ�ดเดนของสัญญาเพ�ม� เติม MEA Extra ทีถ่ กู พัฒนาดวยมาตรฐาน
ประกันสุขภาพใหมที่จะชวยแบงเบาภาระคาใชจายจากการเขารับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาล เพ�่อใหคุณและครอบครัวสามารถใชชีว�ตไดอยางไรความกังวล
มากยิ�งข�้น

ตอมานายบีเจ็บปวยและเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
มีคาบร�การทางการแพทย การพยาบาลและคายา
ที่เกิดข�้นจร�ง เปนจํานวนเง�น

1. คุม ครองหลากหลาย เลือกไดตามใจคุณ

นายบีมีคาใชจายสวนที่เกินสิทธิ

ดวย 5 แผนความคุม ครองทีม่ ใี หเลือกหลากหลาย คาหองสูงสุดถึง 6,200 บาท
ตอวัน ใหคุณเบาใจกับคารักษาพยาบาลที่สูงข�้น
คาหองและคาอาหาร คาบร�การในโรงพยาบาล (ผูปวยใน)
เร��มตนที่

1,200

6,200

MEA Extra แผน 2200

จายผลประโยชนสูงสุดตามตาราง

บาท
ตอวัน

70

%

45,000 บาท
20,000 บาท

(45,000 - 20,000)

25,000 บาท

MEA Extra จายสวนที่เกินสิทธิ 70% ****
(25,000 x 70%)

17,500 บาท

ดวยผลประโยชนสวนที่เกินสิทธิ
ชวยใหนายบีเหลือคาใชจายเพ��มเติมเพ�ยง

สูงสุดถึง

บาท
ตอวัน

ลูกคา กรุงไทย-แอกซา ประกันชีว�ต
สามารถดาวนโหลดไดแลวที่

ดวยความคุมครองสําหรับ
เด็กตั้งแต อายุ 1 เดือน

MEA Extra

เอ็มมา ความหวงใย ใกล ๆ คุณ

(25,000 - 17,500)

พ�เศษ ในกรณีที่ ไมมกี ารเคลม สําหรับการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลตอเนือ่ ง
3 ปกรมธรรม รับสวนลดคาเบี้ยประกันภัยปตออายุ 10% (Renewal)
(ขอกําหนดและเง�่อนไขเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญาเพ��มเติม)
ตัวอยางเง�่อนไขการรับสวนลดเบี้ยประกันภัยปตออายุ
ปกรมธรรมที่ ปกรมธรรมที่
1

2

ไม
เคลม

ไม
เคลม

ปกรมธรรมที่
3

ไม
เคลม

ปกรมธรรมที่ 4

รับสวนลด
เบี้ยประกันภัย

10%

5. ดูแลคุณอยางตอเนือ่ งแมหลังออกจากโรงพยาบาล
ดวยความคุมครองเพ��มเติม คารักษาพยาบาลผูปวยนอก หลังจากเขารับ
การรักษาในฐานะผูปวยใน ภายใน 30 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาล

ดูแลคุณตอเนื่อง

30

เอ็มอีเอ เอ็กซตรา

วัน

ดวยมาตรฐานสุขภาพใหม
เพ�อ่ ใหคุณเร��มตนวางแผนรับมือ
กับภาระคารักษาพยาบาล

หลังออกจากโรงพยาบาล

โทร.1159

จากเดิมที่ตองจายเอง
ถึง 25,000 บาท

www.krungthai-axa.co.th

เอกสารฉบับเดือนตุลาคม 2564

แอปพลิเคชันผูชวยสวนตัวดิจ�ทัล ที่หวงใยดูแลคุณ
รอบดาน ทั้งบร�การดานสุขภาพ และขอมูลกรมธรรม
แบบครบวงจร
บร�การดานสุขภาพ

............................................................................................

7,500 บาท

**** สําหรับผลประโยชน ในหมวดที่ 2 และหมวดยอยที่ 4.3 ทั้งนี้การจายผลประโยชนทั้งหมดรวมกันแลวตองไมเกิน
ผลประโยชนสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

คุมคา
ทุกวัย
เบาใจคารักษา

Know You Can

• โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องตนออนไลน (Symptom Checker) ผูชวยตรวจสอบ
อาการสุขภาพเบื้องตน
• บร�การคนหาสถานพยาบาลในเคร�อขายของบร�ษัทฯ พรอมนำทางดวย Google Map
• บร�การกรุงไทย-แอกซา เทเลเฮลท (TeleHealth) บร�การพบแพทยออนไลน
ที่ครบวงจรเสมือนลูกคาพบแพทยที่โรงพยาบาล พรอมบร�การจัดสงยาถึงบาน
• บร�การแครคุณกวาใคร (Care Coordination) บร�การชวยเหลือในการจัดสรร
หาแพทยผูเชี่ยวชาญ และประสานงานกับทางโรงพยาบาล
• บร�การขอความเห็นที่ 2 จากแพทยผูเชี่ยวชาญ (Second Medical Opinion)
บร�การเพ��มทางเลือก เพ��มความมั่นใจใหกับลูกคาในการว�นิจฉัยโรคและรักษา
พยาบาล โดยลูกคาจะไดปร�กษาแพทยผูเชี่ยวชาญทานที่ 2 ผานทางว�ดิโอคอล

บร�การดานขอมูลกรมธรรมตลอด 24 ชั่วโมง
• บร�การถาม-ตอบ กับเอ็มมา (Ask Emma) สนทนากับผูชวย Emma ถาม-ตอบ
ขอมูลกรมธรรมอัตโนมัติ
• บร�การแสดงรายละเอียดการลงทุนของคุณผานแอปพลิเคชัน
• บร�การแสดงขอมูลกรมธรรมของทาน พรอมบร�การชำระเบี้ยประกันภัยปตอ
ผานชองทางออนไลน

ตารางผลประโยชนและความคุมครอง สัญญาเพ��มเติมคารักษาพยาบาล MEA Extra
แผนความคุมครอง
ผลประโยชนสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง *

ตารางผลประโยชนและความคุมครอง สัญญาเพ��มเติมคารักษาพยาบาล MEA Extra (ตอ)

1200

2200

3200

320,000 บาท

480,000 บาท

652,000 บาท

4200

6200

แผนความคุมครอง
ผลประโยชนสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง *

800,000 บาท 1,100,000 บาท

ผลประโยชนและความคุมครองสัญญาเพ��มเติมฯ
หมวดที่

1

คาหองและคาอาหาร คาบร�การในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) ตอการเขาพักรักษาตัวเปน
ผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
ในกรณีทผี่ เู อาประกันภัยไดรบั การรักษาตัวในหองผูป ว ยว�กฤติ (Intensive Care Inpatient Room)
จะจายคาหองและคาอาหาร คาบร�การในโรงพยาบาล (ผูป ว ยใน) ใหเปนจํานวน 2 เทาของผลประโยชน
สําหรับคาหองและคาอาหาร คาบร�การในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) ตอวันสูงสุดไมเกิน 20 วัน

2

หมวดยอยที่ 2.2 คาบร�การทางการแพทยเพ�่อการบําบัดรักษา คาบร�การโลหิตและสวนประกอบของโลหิต
และคาบร�การทางการพยาบาล
หมวดยอยที่ 2.3 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือดและคาเวชภัณฑ
หมวดยอยที่ 2.4 คายาและคาเวชภัณฑสิ�นเปลือง (เวชภัณฑ1) สําหรับกลับบาน
(สูงสุด 15 วัน และ ไมเกิน 3,000 บาท ตอ การเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในแตละครั้ง)

4

5
หมวดที่

6

คาผูประกอบว�ชาชีพเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษา ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
ครั้งใดครั้งหนึ่ง

8

3,200

บาทตอวัน

4,200

บาทตอวัน

บาทตอวัน

6,200

บาทตอวัน

................................................................................................................................

สูงสุด 75 วัน ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยรวมจํานวนวันกรณีที่เขาพักรักษาตัว
ในหองผูปวยว�กฤติ (ถามี) ดวย

2,400

บาทตอวัน

4,400

6,400

บาทตอวัน

8,400

บาทตอวัน

บาทตอวัน

12,400
บาทตอวัน

อายุ 1 เดือน - 10 ป

อายุ 1 เดือน - 10 ป

อายุ 1 เดือน - 10 ป

12,000 บาท

15,000 บาท

22,500 บาท

อายุตั้งแต 11 ปข�้นไป
16,000 บาท

อายุตั้งแต 11 ปข�้นไป
20,000 บาท

อายุตั้งแต 11 ปข�้นไป
30,000 บาท

อายุตั้งแต 11 ปข�้นไป

อายุตั้งแต 11 ปข�้นไป

35,000
บาท

45,000
บาท

................................................................................................................................

รวมผลประโยชนหมวดที่ 2 และ 12

650

บาทตอวัน

800

บาทตอวัน

900

บาทตอวัน

1,000

บาทตอวัน

1,200

3200
652,000 บาท

บาทตอวัน

9
10

2. ผลประโยชนกรณี ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (ตอ)
คาบร�การทางการแพทยเพ�อ่ การบําบัดรักษาโรคไตวายเร�อ้ รัง โดยการลางไตผานทาง
เสนเลือด ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

4200

6200

800,000 บาท 1,100,000 บาท

สูงสุด 75 วัน ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ไมคุมครอง

คาบร�การทางการแพทยเพ�อ่ การบําบัดรักษาโรคเนือ้ งอกหร�อมะเร็ง โดยรังสีรกั ษา
รังสีรว มรักษา เวชศาสตรนวิ เคลียรรกั ษา ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

ไมคุมครอง

ขอยกเวนทั่วไป (บางสวน)

คาบร�การทางการแพทยเพ�่อการบําบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบําบัด ตอรอบป
11
กรมธรรมประกันภัย

ไมคุมครอง

1,200 บาท

2,200 บาท

3,200 บาท

4,200 บาท

6,200 บาท

12

คาบร�การรถพยาบาลฉุกเฉิน ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

................................................................................................................................
นับรวมในวงเง�นผลประโยชนหมวดที่ 2

13

คารักษาพยาบาล โดยการผาตัดเล็ก

4,500 บาทตอครั้ง 6,500 บาทตอครั้ง 8,500 บาทตอครั้ง 10,000 บาทตอครั้ง 12,000 บาทตอครั้ง

การมีสวนรวมจาย
ความรับผิดสวนแรก ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง **
หมวดที่

อายุ 1 เดือน - 10 ป

อายุ 1 เดือน - 10 ป

อายุ 1 เดือน - 10 ป

3,000 บาท

5,000 บาท

7,000 บาท

ไมมี

ไมมี

1,300 บาท

1,400 บาท

1,600 บาท

ผลประโยชนและความคุมครองบันทึกสลักหลังแนบทายสัญญาเพ��มเติมฯ
1,000 บาท

คาปร�กษาแพทยเฉพาะทาง ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

15

ผลประโยชนเพ��มเติมสําหรับผลประโยชน หมวดยอยที่ 4.3 ของสัญญาเพ��มเติมคารักษา
พยาบาล เอ็กซตรา

รอยละ 70 ของคาใชจายสวนที่เกินผลประโยชนสูงสุดสําหรับหมวดยอยที่ 4.3

16

ผลประโยชนเพ��มเติมสําหรับผลประโยชน หมวดที่ 2 และหมวดที่ 12 ของสัญญาเพ��มเติม
คารักษาพยาบาลเอ็กซตรา

รอยละ 70 ของคาใชจายสวนที่เกินผลประโยชนสูงสุดสําหรับหมวดที่ 2 และหมวดที่ 12

ตอการปร�กษาแตละครั้ง ตอการปร�กษาแตละครั้ง ตอการปร�กษาแตละครั้ง ตอการปร�กษาแตละครั้ง ตอการปร�กษาแตละครั้ง

................................................................................................................................
สูงสุด 1 ครั้งตอวัน และไมเกิน 20 ครั้ง ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

36,000 บาท
27,000 บาท
30,000 บาท
14,500 บาท
19,500 บาท
คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด คาเวชภัณฑ จายรวมในผลประโยชนหมวดยอยที่ 2.3
และ คาอุปกรณการผาตัดและหัตถการ จายรวมในผลประโยชน หมวดยอยที่ 4.1

หมวดยอยที่ 4.3 คาผูป ระกอบว�ชาชีพเวชกรรม ทําศัลยกรรมและหัตถการ สําหรับแพทยทาํ ศัลยกรรมและหัตถการ
(รวมแพทยผูชวยผาตัด) (Doctor Fee)
หมวดยอยที่ 4.4 คาผูประกอบว�ชาชีพเวชกรรม ว�สัญญีแพทย (Doctor Fee)
หมวดยอยที่ 4.5 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ

45,000 บาท

65,000 บาท

100,000 บาท

120,000 บาท

บร�ษัทจะใหความคุมครองการรักษาพยาบาล เฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่เกิดข�้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันเดินทางเทานั้น โดยบร�ษัทจะใหความคุมครองการรักษาพยาบาลดังกลาวสูงสุดไมเกินวันที่ 90 นับตั้งแตวันเดินทาง

7,300 บาท

9,750 บาท
13,500 บาท
15,000 บาท
2 เทาของผลประโยชนหมวดยอยที่ 4.1, 4.3 และ 4.4

18,000 บาท

หมายเหตุ : * การจายผลประโยชนของสัญญาเพ��มเติมนี้ และผลประโยชนในหมวดอื่นใดของบันทึกสลักหลังที่แนบทายสัญญาเพ��มเติมนี้ รวมกันแลวตองไมเกินผลประโยชนสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง หักดวยจํานวนเง�นความรับผิด
สวนแรก (ถามี) ** เฉพาะกรณีการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในเทานั้น โดยหักออกจากจํานวนเง�นผลประโยชนที่ผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับ

การผาตัดใหญที่ ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery)

ตามที่ระบุในผลประโยชนหมวดที่ 2, 3, 4, 6, 12

2. ผลประโยชนกรณี ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
คาบร�การทางการแพทยเพ�อ่ ตรวจว�นจิ ฉัยทีเ่ กีย่ วของโดยตรง กอนและหลังการเขาพัก
รักษาตัวเปนผูปวยใน หร�อคารักษาพยาบาลผูปวยนอกที่ตอเนื่องเกี่ยวของโดยตรง
หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

คารักษาพยาบาลการบาดเจ็บกรณีผปู ว ยนอก ภายใน 24 ชัว่ โมงของการเกิดอุบตั เิ หตุตอ ครัง้
คาเวชศาสตรฟน� ฟ� หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูป ว ยในแตละครัง้ ตอรอบปกรมธรรม
ประกันภัย

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยเดินทางออกนอกอาณาเขตความคุมครอง

ขอมูลทั่วไปของสัญญาเพ��มเติม
ลักษณะประกันภัย
สัญญาเพ��มเติมคุมครองคารักษาพยาบาล แบบปตอป

4,400 บาท

6,000 บาท

8,000 บาท

10,000 บาท

6,000 บาท

9,000 บาท

10,000 บาท

แผนความคุมครอง
มี 5 แผนความคุมครอง ตามคาหองกรณีเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
และมีผลประโยชนสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง * ดังนี้

ตามที่ระบุในผลประโยชนหมวดที่ 2, 3 และหมวดที่ 14 ของบันทึกสลักหลัง
4,000 บาท

แผน 2200
แผน 3200
แผน 4200
แผน 6200
อายุ 1 เดือน – 70 ป
อายุ 11 - 70 ป
ตออายุไดถึงอายุ 89 ป และรับความคุมครองถึงอายุ 90 ป

14,000 บาท

12,000 บาท

ไมคุมครอง

หมายเหตุ : * การจายผลประโยชนของสัญญาเพ�ม� เติมนี้ และผลประโยชนในหมวดอืน่ ใดของบันทึกสลักหลังทีแ่ นบทายสัญญาเพ�ม� เติมนี้ รวมกันแลวตองไมเกินผลประโยชนสงู สุดตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูป ว ยในครัง้ ใดครัง้ หนึง่ หักดวยจํานวนเง�นความรับผิดสวนแรก (ถามี)

แผน 1200

แผน 2200

แผน 3200

320,000 บาท

480,000 บาท

652,000 บาท

(ก) บร�ษัทจะไมจายผลประโยชนตามสัญญาเพ��มเติมนี้ สําหรับการปวยที่เกิดข�้นในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันเร��มมีผลคุม ครอง
ตามสัญญาเพ�ม� เติมนี้ หร�อวันทีบ่ ร�ษทั อนุมตั ใิ หเพ�ม� ผลประโยชนของสัญญาเพ�ม� เติมนี้ แลวแตกรณีใดจะเกิดข�น้ ภายหลัง หร�อ
(ข) บร�ษัทจะไมจายผลประโยชนตามสัญญาเพ��มเติมนี้ สําหรับการปวยดังตอไปนี้ ที่เกิดข�้นในระยะเวลา 120 วัน นับแตวันเร��มมี
ผลคุมครองตามสัญญาเพ��มเติมนี้ หร�อวันที่บร�ษัทอนุมัติใหเพ��มผลประโยชนของสัญญาเพ��มเติมนี้ แลวแตกรณีใดจะเกิดข�้น
ภายหลัง สำหรับเนือ้ งอก ถุงน้ำ หร�อมะเร็งทุกชนิด, ร�ดสีดวงทวาร, ไสเลือ่ นทุกชนิด, ตอเนือ้ หร�อตอกระจก, การตัดทอนซิล
หร�ออดีนอยด, นิ�วทุกชนิด, เสนเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจร�ญผิดที่

บร�ษัทจะไมจายผลประโยชนตามสัญญาเพ��มเติมนี้ สำหรับโรคเร�้อรัง การบาดเจ็บ หร�อการปวย (รวมถึงภาวะแทรกซอน)
ที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันที่สัญญาเพ��มเติมนี้เร��มมีผลคุมครองเปนครั้งแรก เวนแต
- ผูเอาประกันภัย ไดแถลงใหบร�ษัททราบและบร�ษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไมมีเง�่อนไขยกเวนความคุมครองดังกลาว
หร�อ
- โรคเร�อ้ รัง การบาดเจ็บ หร�อการปวย (รวมถึงภาวะแทรกซอน) นัน้ ไมปรากฏอาการ ไมไดรบั การตรวจรักษาหร�อว�นจิ ฉัย
โดยแพทย หร�อไมไดพบหร�อปร�กษาแพทย ในระยะ 5 ป กอนวันทีส่ ญ
ั ญาเพ�ม� เติมเร�ม� มีผลคุม ครองเปนครัง้ แรก และในชวง
เวลา 3 ป ตั้งแตวันที่สัญญาเพ��มเติมนี้เร��มมีผลคุมครองเปนครั้งแรก

ขอควรรู

อายุรับประกันภัย
แผน 1200

(สามารถศึกษารายละเอียดขอยกเวนทัว่ ไปทัง้ หมดไดที่ www.krungthai-axa.co.th หร�อติดตอตัวแทนประกันชีวต� )

สภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)

หมวดยอยที่ 4.1 คาหองผาตัด และคาหองทําหัตถการ
หมวดยอยที่ 4.2 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด คาเวชภัณฑ และคาอุปกรณการผาตัดและหัตถการ

85,000 บาท

• ภาวะที่เปนผลจากความผิดปกติที่เกิดข�้นแตกำเนิด หร�อระบบการสรางอวัยวะของรางกายไมสมบูรณแตกำเนิด หร�อโรคทาง
พันธุกรรม หร�อความผิดปกติในการพัฒนาการของรางกาย เวนแต สัญญาเพ��มเติมนี้มีผลคุมครองมาไมนอยกวา 1 ป และ
ปรากฏอาการหลังผูเอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ปบร�บูรณ
• การตรวจรักษาหร�อการผาตัดเพ�่อเสร�มสวย หร�อการแก ไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหร�อการควบคุม
น้ำหนักตัว การผาตัดที่สามารถทดแทนดวยการรักษาแนวทางอื่น เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่
ไดรับความคุมครอง
• การบาดเจ็บที่เกิดข�้นอันเปนผลมาจากการกระทำของผูเอาประกันภัย
(1) ขณะอยูภายใตฤทธิ์สารเสพติด หร�อยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได หร�อ
(2) ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุราโดยมีระดับแอลกอฮอล ในรางกายขณะตรวจเทียบเทากับระดับแอลกอฮอล ในเลือดตั้งแต 150
มิลลิกรัมเปอรเซ็นตข�้นไป หร�อ
(3) ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุราจนไมสามารถครองสติได ในกรณีที่ ไมมีการตรวจวัดหร�อในกรณีที่ ไมสามารถตรวจวัด ระดับ
แอลกอฮอล ได

ระยะเวลาที่ ไมคุมครอง (Waiting Period)

1,200 บาท
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................................................................................................................................

คารักษาพยาบาลโดยการผาตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ตอการเขาพักรักษาตัวเปน
ผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดยอยที่ 6.1 คาบร�การทางการแพทย เพ�่อการตรวจว�นิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรง และเกิดข�้นภายใน 30 วัน กอนและ
หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
หมวดยอยที่ 6.2 คารักษาพยาบาลผูป ว ยนอก หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูป ว ยในตอครัง้ สําหรับการรักษาพยาบาล
ตอเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งนั้น (ไมรวมคาบร�การทางการแพทยเพ�่อ
การตรวจว�นิจฉัย)

7

2,200

คาบร�การทางการแพทยเพ�่อการตรวจว�นิจฉัยหร�อบําบัดรักษา คาบร�การโลหิตและ
สวนประกอบของโลหิต คาบร�การทางการพยาบาล คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด
และคาเวชภัณฑ ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดยอยที่ 2.1 คาบร�การทางการแพทยเพ�่อการตรวจว�นิจฉัย

3

หมวดที่
บาทตอวัน

2200
480,000 บาท

ผลประโยชนและความคุมครองสัญญาเพ��มเติมฯ

1. ผลประโยชนกรณีผูปวยใน
1,200

1200
320,000 บาท

แผน 4200

แผน 6200

800,000 บาท 1,100,000 บาท

ใหความคุมครองเฉพาะประเทศไทย
* การจายผลประโยชนของสัญญาเพ�ม� เติมนี้ และผลประโยชนในหมวดอืน่ ใดของบันทึกสลักหลังทีแ่ นบทายสัญญาเพ�ม� เติมนี้ รวมกันแลวตองไมเกินผลประโยชนสงู สุดตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูป ว ยในครัง้ ใดครัง้ หนึง่ หักดวยจํานวนเง�นความรับผิดสวนแรก (ถามี)

(1) สัญญาเพ��มเติมนี้มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป และสามารถตออายุสัญญาเพ��มเติมไดเมื่อครบรอบปกรมธรรมประกันภัย

ซึง่ ผูเ อาประกันภัยมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาเพ�ม� เติมนีเ้ มือ่ ใดก็ ได โดยแจงบร�ษทั เปนลายลักษณอกั ษร ทัง้ นีบ้ ร�ษทั ขอสงวนสิทธิ์
ไมตออายุสัญญาเพ��มเติม สําหรับกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
- ในกรณีทมี่ หี ลักฐานวาผูเ อาประกันภัยไมแถลงขอความจร�งตามใบคําขอเอาประกันภัย หร�อคําขอตออายุ (Reinstatement)
ใบแถลงสุขภาพ และขอแถลงเพ�ม� เติมอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วของกับการทําสัญญาเพ�ม� เติมการประกันภัยสุขภาพ ซึง่ เปนสาระสําคัญ
ที่อาจทําใหบร�ษัทเร�ยกเบี้ยประกันภัยสูงข�้น หร�อบอกปดไมรับทําสัญญา หร�อรับประกันภัยแบบมีเง�่อนไข
- ผูเ อาประกันภัยเร�ยกรองผลประโยชนจากการทีต่ นใหมกี ารรักษาการบาดเจ็บหร�อการปวยโดยไมมคี วามจําเปนทางการแพทย
- ผูเ อาประกันภัยเร�ยกรองผลประโยชนคา ชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรวมกันทุกบร�ษทั เกินกวารายได
ที่แทจร�ง
การไมตอ อายุสญ
ั ญาเพ�ม� เติมนีด้ ว ยเหตุขา งตน บร�ษทั จะแจงใหผเู อาประกันภัยทราบลวงหนาเปนลายลักษณอกั ษรไมนอ ยกวา30 วัน
(2) เบี้ยประกันภัยสัญญาเพ��มเติมในปตออายุที่มีผลบังคับใชในปจจ�บัน ผูเอาประกันภัยสามารถขอทราบรายละเอียดไดจาก
ตัวแทนประกันชีวต� ทัง้ นี้ เบีย้ ประกันภัยในปตอ อายุของสัญญาเพ�ม� เติมนี้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงอันเนือ่ งมาจากอายุ ชัน้ อาชีพ
คาใชจา ยในการรักษาพยาบาลทีส่ งู ข�น้ หร�อจากประสบการณการจายคาสินไหมทดแทนโดยรวมของพอรตโฟลิโอ (Portfolio)
ของสัญญาเพ��มเติมนี้
(3) เอ็มอีเอ เอ็กซตรา หร�อ MEA Extra เปนชือ
่ ทางการตลาด โดยชือ่ ที่ไดรบั อนุมตั จิ ากสํานักงาน คปภ. และทีป่ รากฎในกรมธรรม
ประกันภัย คือ สัญญาเพ�ม� เติมคารักษาพยาบาล เอ็กซตรา
คำเตือน : ขอมูลนีเ้ ปนเพ�ยงขอมูลเบือ้ งตนเพ�อ่ ประกอบการนำเสนอเทานัน้ ผูซ อ้ื ควรทำความเขาใจรายละเอียดความคุม ครอง
และเง�่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

