ประกันชีวิตและสุขภาพ
(1)

ตอยอดสวัสดิการเพื่อขาราชการไทยและครอบครัว
หมดกังวล เรื่องคาหอง คายา คารักษา สวนเกิน

Health

โครงการเมืองไทย ขาราชการสุขสันต

ความสมบูรณของสัญญาประกันภัย
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว และแถลงขอความอันเปนเท็จ หรือรูอยูแลว
ในขอความจริงใด แตไมเปดเผยขอความจริงนัน
้ ใหบริษท
ั ฯ ทราบในขณะทีข่ อเอาประกันภัย
ซึง่ ถาบริษท
ั ฯ ทราบขอความจริงนัน
้ ๆ แลว อาจจูงใจบริษท
ั ฯ ใหเรียกเบีย
้ ประกันภัยสูงขึน
้
หรือไมยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเปนโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึง่ บริษท
ั ฯ
อาจบอกลางสัญญา และไมจายเงินตามกรมธรรม ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียง
คืนเบีย้ ประกันภัยทีไ่ ดชำระใหแกบริษท
ั ฯ แลวทัง้ หมดเทานัน
้
กรณีทบ
่ี ริษท
ั ฯ จะไมคม
ุ ครองของแบบประกันภัยเมืองไทย สมารท โพรเทคชัน
่ 90/90
1. กรณีผูเอาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวันเริ่มมีผลคุมครอง
ตามกรมธรรม หรือตามการตออายุ หรือตามการกลับคืนสูส ถานะเดิมของกรมธรรมครัง้ สุดทาย
หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติใหเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในสวนของจำนวน
เงินเอาประกันภัยทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เทานัน
้
2. กรณีผเู อาประกันภัยถูกผูร บ
ั ประโยชนฆา ตายโดยเจตนา
3. กรณีผเู อาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลือ่ นไมถก
ู ตองแทจริง และบริษท
ั ฯ พิสจู นไดวา
ในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกตองแทจริงอยูนอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
ตามทางคาปกติของบริษท
ั ฯ

ระยะเวลาทีไ่ มคม
ุ ครอง (Waiting period)
(ก) บริษท
ั ฯ จะไมจา ยผลประโยชนตามสัญญาเพิม
่ เติมนี้ สำหรับการเจ็บปวยใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้
ในระยะเวลา 30 วัน นับตัง้ แตวน
ั เริม
่ มีผลคุม
 ครองตามสัญญาเพิม
่ เติมนีห
้ รือตามการตออายุ
ครั้งสุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
(ข) บริษัทฯ จะไมจายผลประโยชนตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับการเจ็บปวยที่เกิดขึ้น
ในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต วันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการ
ตออายุครั้งสุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุดที่เกิดจากการเจ็บปวย ดังตอไปนี้
1.เนือ้ งอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
2.ริดสีดวงทวาร
3.ไสเลือ่ นทุกชนิด
4.ตอเนือ้ หรือตอกระจก
5.การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด
6.นิว่ ทุกชนิด
7.เสนเลือดขอดทีข่ า
8.เยือ่ บุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
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ขอยกเวนความคุม
 ครองตามสัญญาเพิม
่ เติมสุขภาพขาราชการสุขสันต มีทง้ั หมด 19 ขอ เชน
ไมคม
ุ ครองคาใชจา ยจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากการบาดเจ็บหรือ
เจ็บปวย(รวมทัง้ โรคแทรกซอน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติทเ่ี กิดจาก
1. โรคเรือ้ รัง การเจ็บปวยหรือบาดเจ็บทีย่ งั ไมไดรกั ษาใหหายกอนวันทำสัญญาประกันภัย
การตรวจรักษาภาวะทีเ่ ปนมาแตกำเนิด (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการหรือ
โรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพือ่ เสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ
รังแค ผมรวง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลกั ษณะเลือกได เวนแตเปน
การตกแตงบาดแผลอันเนือ่ งมาจากอุบต
ั เิ หตุทไ่ี ดรบ
ั ความคุม
 ครอง เปนตน

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

+66 (0) 2276-1997-8

muangthai.co.th
(1) เปนผูมีสิทธิตาม พ.ร.ฎ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
แบบประกันภัยเมืองไทย สมารท โพรเทคชั่น 90/90
ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 90 ป : คุมครองครบอายุ 90 ป
สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพขาราชการสุขสันต

ตารางแสดงแผนความคุม
 ครอง
ความคุม
 ครองแบบประกันชีวต
ิ
1. แบบประกันภัยเมืองไทย สมารท โพรเทคชั่น 90/90
คุมครองกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย(6)

ความคุม
 ครองสัญญาเพ่ม
ิ เติม

โครงการเมืองไทย

ขาราชการ
สุขสันต

รับคาหองสวนเกินจากสวัสดิการที่ไดรับ
(1)

สูงสุดวันละ 3,500 บาท

รับผลประโยชนที่ไมสามารถเบิกจากสวัสดิการได
เชน คาธรรมเนียมแพทยพิเศษ คาธรรมเนียมพิเศษ
(1)

สูงสุด 350,000 บาท ตอป

ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 70 ป : คุมครองครบอายุ 71 ป
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2. สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพขาราชการสุขสันต
2.1 คารักษาพยาบาลแบบผูปวยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
คาหอง คาอาหาร และคาบริการทางการพยาบาล (สูงสุดไมเกิน 120 วัน) ตอการเขาพักรักษาตัว
ครัง้ ใดครัง้ หนึง่ * บริษท
ั ฯ จะจายผลประโยชนตามจำนวนเงินทีผ
่ เู อาประกันภัยตองจายจริง
จากสวนเกินเงินสวัสดิการเกีย
่ วกับการรักษาพยาบาลทีผ
่ เู อาประกันภัยไดรบ
ั สูงสุดไมเกิน
ที่ระบุไวสำหรับความคุมครองตอไปนี้
2.1.1 คาหองผูปวยปกติ จำนวนวันคุมครองสูงสุด 120 วัน (สูงสุดตอวัน)

ไมตอ งกังวลกับคารักษาพยาบาล
สวนเกิน
ิ จากสวัสดิการขาราชการทีไ่ ดรบ
ั

(5)

2.1.2 คาหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู) จำนวนวันคุมครองสูงสุด 7 วัน (สูงสุดตอวัน)
(จำนวนวันคุม
 ครองของคาหองผูป
 ว ยปกติและคาหองผูป
 ว ยหนัก รวมสูงสุดไมเกิน 120 วัน)
2.2 ผลประโยชนความคุมครองอื่นๆ คุมครองสูงสุดตอป
บริษัทฯ จะจายผลประโยชนตามจำนวนเงินที่ผูเอาประกันภัยตองจายจริง จากสวนเกิน
เงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ผูเอาประกันภัยไดรับ และ/หรือ สวนรวมจาย
ทีส
่ ถานพยาบาลไดรบ
ั อนุญาตจากกรมบัญชีกลางใหสามารถเรียกเก็บเพิม
่ เติม สูงสุดไมเกิน
ทีร่ ะบุไวสำหรับความคุม
 ครองตอไปนี้
2.2.1 คาธรรมเนียมแพทยพิเศษ (Doctor Fee)
2.2.2 คารักษาพยาบาล และคาบริการทั่วไป
2.2.3 คาธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge)

(1)

คุมครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 500,000 บาท
ตอเนื่องถึงอายุ 90 ป(2)
ี

เบี้ยประกันภัยไมแพงเลือกชำระเปนรายเดือนได
(3)

สมัครงาย ไมตองตรวจสุขภาพ

ทำไดตั้งแตอายุ 15 – 65 ป
(4)
สำหรับขาราชการ รวมถึงผูม
 ส
ี ท
ิ ธิและบุคคลในครอบครัว

* การเขาพักรักษาตัวครัง้ ใดครัง้ หนึง่ หมายถึง การอยูร ก
ั ษาตัวในสถานพยาบาล เพือ่ การรักษาในฐานะผูป
 ว ยในครัง้ ใดครัง้ หนึง่ และใหรวมถึงการอยูร ก
ั ษาตัวในสถานพยาบาลสองครัง้ หรือมากกวาดวยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซอน
จากโรคเดียวกัน โดยทีร่ ะยะเวลาการตองอยูใ นโรงพยาบาล แตละครัง้ หางกันไมเกินกวา 90 วัน นับแตวน
ั ทีอ่ อกจากโรงพยาบาลครัง้ สุดทาย ก็ใหถอื วาเปนการเขาพักรักษาตัวครัง้ เดียวกันดวย

หมายเหตุ : สามารถใชสิทธิประโยชนทางภาษีจากเบี้ยประกันภัยกรณีใดกรณีหนึ่งไดดังนี้
1. กรณีซื้อโครงการนี้ใหกับตนเอง : เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได ฉบับที่172 และ 315
2. กรณีซอ้ื โครงการนีใ้ หกบ
ั บิดา-มารดา : เฉพาะ เบีย้ ประกันภัยของสัญญาเพิม
่ เติมสุขภาพ สำหรับการประกันสุขภาพของบิดามารดาของโครงการนี้ สามารถ นำไปใชสท
ิ ธิหก
ั ลดหยอนภาษีเงินไดบค
ุ คลธรรมดาของผูช ำระเบีย้ ประกันภัย
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได ฉบับที่ 162
- การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด
(1) สำหรับแผน 4
(2) สำหรับความคุมครองชีวิตของแบบประกันภัยเมืองไทย สมารท โพรเทคชั่น 90/90
(3) ผูซื้อตองแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย และการแถลงสุขภาพเปนปจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจายเงินตามสัญญาประกันภัย
(4) เปนผูมีสิทธิตาม พ.ร.ฎ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
(5) สำหรับผูซื้อที่เปนผูอาศัยสิทธิซึ่งเปนบุตรชอบดวยกฎหมายและไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจะไมเกินอายุ 20 ป
(6) - กรณีเสียชีวิตระหวางสัญญา : ผูรับประโยชนจะไดรับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลคาเวนคืน ณ ขณะนั้น หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยสะสมที่ชำระมาแลว (แลวแตจำนวนใดสูงกวา)
- กรณีมีชีวิตอยูครบสัญญา : รับผลประโยชนเทากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยสะสมที่ชำระมาแลว (แลวแตจำนวนใดสูงกวา)

คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

