เบิกไดสบายใจ
จายให เงื่อนไขไมซับซอน
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สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ไดมอนด แคร

บมจ. เมืองไทยประกันชีวต
ิ
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
+66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025

muangthai.co.th

+66 (0) 2276-1997-8

ตารางแสดงความคุมครอง

ในขณะทีส
่ ญ
ั ญามีผลบังคับ หากไดรบ
ั บาดเจ็บจากอุบต
ั เิ หตุ หรือเจ็บปวยเมือ่ พนระยะเวลาทีไ่ มคม
ุ ครอง จนเปนเหตุใหตอ งพักรักษาตัวเปนผูป
 ว ยใน บริษท
ั ฯ
จะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจา ยเฉพาะทีจ่ ำเปน และสมควร ซึง่ เกิดขึน
้ จากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย
ใหตามจำนวนที่จายจริง แตไมเกินผลประโยชนตามที่ระบุไวในหนาตารางความคุมครอง

แผน 1 (บาท)

ความคุมครอง

แผน 2 (บาท)

แผน 3 (บาท)

ความคุมครองสูงสุดตอปกรมธรรม

1,000,000

2,000,000

3,000,000

ความคุมครองสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

1,000,000

2,000,000

3,000,000

8,000

8,000

8,000

16,000

16,000

16,000

1. ผลประโยชนความคุมครองคาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาล
1.1 คาหองผูปวยปกติ สูงสุดตอวัน (ไมเกิน 365 วัน ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1.2 คาหองผูปวยหนัก (ICU)* สูงสุดตอวัน (ไมเกิน 14 วัน ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

สัญญาเพิม
่ เติม

การประกันภัยสุขภาพ แบบ

ไดมอนด
แคร

ดูแลสุขภาพคุณดวยมาตรฐานการรักษา
จากโรงพยาบาลชั้นนำในเครือ BDMS(1)
รับคารักษาพยาบาลและคาผาตัด
สูงถึง ปละ 3,000,000 บาท

ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง(2)
รับคาหองผูปวยสูงถึง 8,000 บาทตอคืน

รับเพิ่มเปน 2 เทา

เมื่อเขาพักรักษาตัวในหองไอ.ซี.ยู(3)

จายจริงดวยแผนประกันสุขภาพ
เงื่อนไขไมซับซอน(4)

สบายใจดวยการรักษาที่ไดมาตรฐานสากล
จากโรงพยาบาลชั้นนำในเครือ BDMS

ทำไดตั้งแตอายุ 6-60 ป
และใหความคุมครองถึง 81 ป
เบีย้ ประกันภัยของสัญญาเพิม
่ เติมนี้ สามารถ นำไปใชสท
ิ ธิหกั ลดหยอนภาษีเงินไดบค
ุ คลธรรมดา
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได ฉบับที่ 315
คำเตือน : ผูซ อ้ื ควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุม
 ครองและเงือ่ นไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครัง้

2. ผลประโยชนความคุมครองคารักษาพยาบาล หรือคาบริการทั่วไป

จายตามจริง
(ไมเกินผลประโยชนสงู สุดตอการเขาพักรักษาตัวครัง้ ใดครัง้ หนึง่
และไมเกินผลประโยชนสงู สุดตอรอบปกรมธรรม)

3. ผลประโยชนความคุมครองคาธรรมเนียมแพทยสำหรับการรักษาโดยการผาตัด
4. ผลประโยชนความคุมครองคาแพทยเยี่ยมไข หรือคาปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค
5. ผลประโยชนความคุมครองคารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน

* ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยตองไดรับการรักษาในหองผูปวยหนัก (ICU) ผลประโยชนคาหอง คาอาหาร คาบริการพยาบาลประจำวัน เมื่อรวมกับผลประโยชนในขอ 1.1 แลวตองไมเกิน 365 วัน
หมายเหตุ : • ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ป ทั้งนี้ตองไมเกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรมประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบทายอยูเลือกชำระเบี้ยประกันเปนรายป ราย 6 เดือนราย 3 เดือน หรือรายเดือน
• การพิจารณารับประกันเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ
(1) สามารถเลือกเขารับการรักษาไดทโ่ี รงพยาบาล ดังตอไปนี้
การรักษาพยาบาลใดๆ ที่ไดรับความคุมครองภายใตขอตกลงคุมครองคารักษาพยาบาลแบบผูปวยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ไดมอนดแคร นี้
จะไดรับความคุมครองก็ตอเมื่อผูเอาประกันภัยเขารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลซึ่งตั้งอยูในประเทศไทยดังรายชื่อตอไปนี้
1. โรงพยาบาลกรุงเทพและเครือขาย
2. โรงพยาบาลสมิติเวชและเครือขาย
3. โรงพยาบาลบี เอ็น เอช
4. โรงพยาบาลเปาโลและเครือขาย
ทั้งนี้การเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุชื่อไวนั้น จะไดรับความคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้
เฉพาะกรณีการเขารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินตามความจำเปนทางการแพทยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและรางกายของ
ผูเอาประกันภัย ทั้งนี้บริษัทฯจะใหความคุมครองเฉพาะคาใชจายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามความจำเปนทางการแพทย
ไมเกิน 72 ชั่วโมง นับตั้งแตผูเอาประกันภัยเขารับบริการทางการแพทยเทานั้น สูงสุดไมเกินจำนวนเงินผลประโยชนที่ระบุหนา
ตารางผลประโยชน ทั้งนี้เฉพาะผลประโยชนความคุมครอง คาหอง คาอาหารและคาบริการพยาบาลเปนดังนี้
(ก) คาหองผูปวยปกติ สูงสุดตอวัน 4,000 บาทตอวัน
(ข) คาหองผูปวยหนัก (ICU) สูงสุดตอวัน 8,000 บาทตอวัน
จำนวนวันคุมครองของคาหองผูปวยปกติและคาหองผูปวยหนัก รวมสูงสุดไมเกิน 3 วัน โดยที่บริษัทฯ จะใหความคุมครอง
คารถพยาบาลทีเ่ กิดขึน
้ จากการเคลือ่ นยายผูป
 ว ยจากโรงพยาบาลอืน
่ มายังโรงพยาบาลทีบ
่ ริษท
ั ฯ กำหนดตามคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน
้ จริง
สูงสุดไมเกินจำนวนผลประโยชนคา หองปกติ 1 วันตามทีร่ ะบุหนาตารางผลประโยชนขอ ตกลงคุม
 ครองคารักษาพยาบาลแบบผูป
 ว ย
ในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
ขอยกเวนความคุมครอง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ไดมอนดแคร มีทั้งหมด 26 ขอ เชน
ไมคุมครองคาใชจายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย (รวมทั้งโรคแทรกซอน)
อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. โรคเรือ้ รัง การเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บทีย่ งั มิไดรกั ษาใหหายกอนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะทีเ่ ปนมาแตกำเนิด
(Congenital)หรือปญหาดานพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพือ่ เสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว
หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง
3. การตั้งครรภ แทงบุตร ทำแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก
(รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
4. โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
5. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพื่อการชะลอความเสื่อมของวัย หรือการใหฮอรโมนทดแทนในวัย
ใกลหมดหรือหมดระดูการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิงหรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ เปนตน
ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting period)
(ก) ไมคม
ุ ครองการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยใดๆทีเ่ กิดขึน
้ ในระยะเวลา 30 วัน นับตัง้ แต วันเริม
่ มีผลคุม
 ครองตามสัญญาเพิม
่ เติมนีห
้ รือ
ตามการตออายุครั้งสุดทายแลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
(ข) ไมคม
ุ ครองการเจ็บปวยทีเ่ กิดขึน
้ ในระยะเวลา 120 วัน นับตัง้ แต วันเริม
่ มีผลคุม
 ครองตามสัญญาเพิม
่ เติมนีห
้ รือตามการตออายุ
ครั้งสุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซอน) ดังตอไปนี้
1. เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
2. ริดสีดวงทวาร
3. ไสเลื่อนทุกชนิด
4. ตอเนื้อ หรือตอกระจก
5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด
6. นิ่วทุกชนิด
7. เสนเลือดขอดที่ขา
8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
(2) สำหรับแผน 3
(3) ไมเกิน 14 วัน ตอการเขาพักรักษาตัวครัง้ ใดครัง้ หนึง่ และผลประโยชนคา หอง คาอาหารคาบริการพยาบาลประจำวันเมือ่ รวมกับ
ผลประโยชนหองผูปวยปกติแลวตองไมเกิน 365 วัน
(4) ไมเกินผลประโยชนสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และไมเกินผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรม
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