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ดูแลตรงจุด คุมครองตรงใจ
แบบผูหญิง ผูหญิง

5 อันดับมะเร็งราย

ตารางแสดงความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติม แฮปป เลดี้

ที่ทำอันตรายผูหญิงไทยมากที่สุด

ความคุม
 ครอง
1. โรครายแรง*
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2. การผาตัดมดลูกและเตานม

3. การทำศัลยกรรมปะแตงผิวหนังใบหนา เนื่องจากแผลไฟลวก
และผาตัดเสริมทรวงอก เนื่องจากการผาตัดเตานม สูงสุด
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ความคุม
 ครอง
เตานม

ปากมดลูก

ลำไสใหญ

ตับและทอน้ำดี หลอดลมและปอด

1. โรครายแรง*
2. การผาตัดมดลูกและเตานม

ที่มา: สถิติโรคมะเร็ง พ.ศ. 2560 สถาบันมะเร็งแหงชาติ http://www.nci.go.th/th/cancer_record/cancer_rec1.html

3. การทำศัลยกรรมปะแตงผิวหนังใบหนา เนื่องจากแผลไฟลวก
และผาตัดเสริมทรวงอก เนื่องจากการผาตัดเตานม สูงสุด

สัญญาเพิ่มเติม

4. ผลประโยชนจากการตั้งครรภและคลอดบุตร **

แฮปป เลดี้

4.1 ผลประโยชนความคุมครองขณะตั้งครรภ
4.2 ผลประโยชนความคุมครองภายหลังการคลอดบุตร

และ

อยาปลอยใหโรครายคุกคาม...
ดูแลเรื่องผูหญิงตรงจุด
คุมครองโรคผูหญิงตรงใจ
รับความคุมครองโรคราย
ที่เกิดกับผูหญิงไทยมากที่สุด
รวมถึงการผาตัดมดลูกหรือเตานม
รับผลประโยชนการทำศัลยกรรมผิวหนังใบหนา
หากเกิดแผลไฟลวก หรือเสริมแตงทรวงอกหากผาตัดเตานม

สูงสุดถึง 1,000,000 บาท(1)

x2

แฮปป เลดี้ พลัส

คุมครองมะเร็งรายที่ผูหญิงไทยเปนเยอะ
เชน มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตานม มะเร็งรังไข

สูงสุดถึง 1,000,000 บาท(1)
คุมครองการตั้งครรภและคลอดบุตร

(2)

รวมสูงสุดถึง 600,000 บาท

(3)

ทำไดตั้งแต อายุ 18 ถึง 50 ป

เบีย้ ประกันภัยของสัญญาเพิม
่ เติมนี้ สามารถ นำไปใชสท
ิ ธิหกั ลดหยอนภาษีเงินไดบค
ุ คลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได ฉบับที่ 315
คำเตือน : ผูซ อ้ื ควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุม
 ครองและเงือ่ นไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครัง้

ั ฯ ไดพจิ ารณาแลววาผูเ อาประกันภัย
ั การวินจิ ฉัยจากแพทยและบริษท
* โรครายแรง หมายถึง ในกรณีทผ่ ี เ ู อาประกันไดรบ
ั ฯ จะจายผลประโยชน 100% ของผลประโยชนโรครายแรง
มีการเจ็บปวยหรือเปนโรคใดโรคหนึง่ ดังนี้ บริษท
1. มะเร็งเตานมหรือปากมดลูกระยะลุกลาม
2. มะเร็งทีย่ งั ไมลกุ ลามเขาถึงเยือ่ บุฐานของเตานมหรือปากมดลูก (เฉพาะขอ 2 นีจ้ า ยผลประโยชน 30% ของ
 ครองในขอ 1, 3 และ 4 อีก 70% ของ
ั ความคุม
ิ ธิไ์ ดรบ
ผลประโยชนโรครายแรง และผูเ อาประกันยังมีสท
ผลประโยชนโรครายแรง)
่ ๆ ของอวัยวะสืบพันธุส ตรีระยะลุกลาม ไดแก มดลูก รังไข ทอทางเดินรังไข ชองคลอด หรือปากชองคลอด
3. โรคมะเร็งอืน
 หรือ โรค SLE
4. โรคลูปส
** ผลประโยชนจากการตัง้ ครรภและคลอดบุตร ประกอบดวยผลประโยชน 2 สวนคือ
 ครองขณะตัง้ ครรภ
1. ผลประโยชนความคุม
ิ จิ ฉัยแลววาผูเ อาประกันภัย หรือทารกมีอาการแทรกซอน ซึง่ มีสาเหตุมาจากการตัง้ ครรภ ดังนี้
หากแพทยไดวน
ิ หลังจากอายุครรภ 195 วัน หรือ
- ทารกในครรภเสียชีวต
- การผาตัดรักษาเนือ่ งจากภาวะตัง้ ครรภนอกมดลูก
 ครองขณะตัง้ ครรภ และจะจายเพียงครัง้ เดียว
ั ฯ จะจายผลประโยชน 100% ของผลประโยชนความคุม
บริษท
้ิ สุดลง
 ครองขณะตัง้ ครรภสน
และถือวาผลประโยชนความคุม
 ครองภายหลังการคลอดบุตร
2. ผลประโยชนความคุม
ิ จิ ฉัยแลววาผูเ อาประกันภัยหรือทารกมีอาการแทรกซอนซึง่ มีสาเหตุมาจากการคลอดบุตร ดังนี้
หากแพทยไดวน
ั คลอดบุตร หรือ
ิ ภายใน 42 วัน นับแตวน
- ผูเ อาประกันภัยเสียชีวต
ั คลอด หรือ
ิ ภายใน 28 วัน นับแตวน
- ทารกเสียชีวต
ั การวินจิ ฉัยภายใน 2 ปวา มีโรคประจำตัวแตกำเนิด
ั คลอดและไดรบ
ิ อยูอ ยางนอย 28 วัน นับแควน
่ ชี วี ต
- ทารกทีม
ั
ิ โดรม โรคกระดูกสันหลังโปง หัวใจผิดปกติ แบบ Tetralogy of Fallot หรืออาการไขวกน
ไดแก ภาวะดาวนซน
ของหลอดเลือดใหญ
 ครองภายหลังการคลอดบุตรและจะจายเพียง
ั ฯ จะจายผลประโยชน 100% ของผลประโยชนความคุม
บริษท
้ สุดลง
 ครองภายหลังการคลอดบุตรสิน
ครัง้ เดียว และถือวาผลประโยชนความคุม
หมายเหตุ:
- ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป ระยะเวลาชำระเบีย้ ประกันภัย 1 ป ทัง้ นีต
้ อ งไมเกินระยะเวลาเอาประกันภัย
ของกรมธรรมประกันชีวต
ิ ทีส
่ ญ
ั ญาเพิม
่ เติมนีแ้ นบทายอยู เลือกชำระเบีย้ ประกันเปน รายป ราย 6 เดือน
ราย 3 เดือน หรือรายเดือน - การพิจารณารับประกันเปนไปตามหลักเกณฑของบริษท
ั ฯ
- สัญญาเพิม
่ เติมแฮปป เลดีแ้ ละแฮปป เลดี้ พลัส ตองซือ้ แนบทายกรมธรรมประกันภัย
- อัตราเบีย้ ประกันภัยจะเปลีย่ นแปลงตามชวงอายุของผูเ อาประกันภัย
(1) สำหรับแผน 5 (2) เฉพาะสัญญาเพิม
่ เติม แฮปป เลดี้ พลัส แผน 5
(3) ทำไดตง้ั แตอายุ 18-50 ป สำหรับสัญญาเพิม
่ เติมแฮปป เลดี้ และสามารถตออายุไดถงึ อายุ 64 ป
และทำไดตง้ั แตอายุ 18-40 ป สำหรับสัญญาเพิม
่ เติมแฮปป เลดี้ พลัส และสามารถตออายุไดถงึ อายุ 44 ป
ขอยกเวนความคุม
 ครอง สัญญาเพิม
่ เติม แฮปป เลดีแ้ ละแฮปป เลดี้ พลัส มีทง้ั หมด 9 ขอ เชน
ไมคม
ุ ครองการเจ็บปวยดวยโรครายแรง ซึง่ เกิดขึน
้ โดยทางตรงหรือทางออม ทัง้ หมดหรือแตบางสวน
อันเนือ่ งมาจากสาเหตุดงั ตอไปนี้
1. การฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง หรือพยายามกระทำเชนวานัน
้
2. ผูเ อาประกันภัยปฏิเสธไมยอมรับการรักษา แนะนำ หรือ ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำของแพทย เปนตน

ตัวอยางผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติม แฮปป เลดี้ พลัส
ผูเ อาประกันภัยเพศหญิง อายุ 30 ป สุขภาพสมบูรณแข็งแรง
ซือ้ สัญญาเพิม
่ เติมแฮปป เลดี้ พลัส
แผน 1,000,000 บาท (แนบทายกรมธรรมประกันชีวติ ทีม่ ผี ลบังคับอยู)

กรณีรับผลประโยชนสัญญาเพิ่มเติม แฮปป เลดี้ พลัส
ผาตัดเตานม 1 ขาง
รับ

300,000 บาท

ผาตัดมดลูกออกทั้งหมด
รับ

300,000 บาท

ทำศัลยกรรมผาตัดเสริมทรวงอก
เนื่องจากผานการผาตัดเตานม
รับ

สูงสุด1,000,000 บาท*

เปนมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม
รับ

1,000,000 บาท

ผลประโยชนรวม สูงสุด 2,600,000 บาท
ชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน เริ่มตนเพียงเดือนละ 845 บาท
* จายตามจริงสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท

