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สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์

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

เตรียมพร้อมรับมือ
กับโรคร้ายได้ทุกระยะ

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครอง สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
ผลประโยชน์และความคุม
้ ครอง

ผลประโยชน์
1,000,000

1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต*
2. กรณีผเู้ อาประกันภัยได้รบ
ั การวินจิ ฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือได้รบ
ั การผ่าตัดตามความคุม
้ ครองโรคร้ายแรง
2.1 ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ระยะเริ่มต้น
2.2 ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ระยะกลาง**
2.3 ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ระยะรุนแรง*
3. ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ***
4. ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน***

250,000
500,000
1,000,000
100,000
100,000

ตัวอย่างผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์
ผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ซื้อสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ ที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ปีละ 2,680 บาท (ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีกรมธรรม์ประกันชีวิต จึงจะสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายได้)

รับมา

10 %
10 %

ทำได้ตง้ั แต่อายุ

30 วัน – 65 ปี

อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)

35

=

4.85

4.28

45

=

10.71

10.25

55

=

24.14

16.22

หมายเหตุ :
- อัตราเบี้ยประกันภัย จะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย
- ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 85 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่
- บริษัทฯ จะจ่ายสำหรับความคุ้มครองข้อ 1 และ/หรือความคุ้มครองข้อ 2 รวมสูงสุดตลอดสัญญาเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ และให้ถือว่า
สัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นสุดผลบังคับ
* บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์โดยหักผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับแล้วสำหรับความคุ้มครองข้อ 2.1 และ/หรือ ข้อ 2.2
** บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์โดยหักผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับแล้วสำหรับความคุ้มครองข้อ 2.1 ของโรคร้ายแรงเดียวกัน (ถ้ามี)
*** บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ข้อ 3 และข้อ 4 เพียงอย่างละ 1 ครั้ง ตลอดอายุสัญญา

ระยะกลาง

ระยะรุนแรง

120%

3. การสูญเสียการได้ยิน
- การผ่าตัดปลูกถ่ายประสาท
หูเทียม : รับ 50%
4. ไตวายเรือ้ รัง ระยะกลาง : รับ 50%

1. ผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ
: รับ 10%
2. โรคแทรกซ้อนของเบาหวาน
: รับ 10%

100%

1. มะเร็งระยะไม่ลุกลาม : รับ 25%
2. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
- การตัดเยื่อหุ้มหัวใจ : รับ 25%
3. ตับวาย - การผ่าตัดตับบางส่วน
: รับ 25%
4. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
- การผ่าตัดใส่ทอ่ ระบายในโพรงสมอง : รับ 25%

1. ไตวายเรื้อรัง
- การผ่าตัดไตออกหนึ่งข้าง
: รับ 25%

2. ไตวายเรื้อรัง ระยะกลาง
: รับ 50% - 25% = 25%
เนื่องจากได้รับผลประโยชน์
ในโรคเดียวกันในครัง้ ที่ 1 ไปแล้ว

3. ไตวายเรื้อรังระยะรุนแรง
: รับ 100% - 25% - 25% = 50%
เนื่องจากได้รับผลประโยชน์
ในครั้งที่ 1และ 2 ไปแล้ว

1. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
จากการขาดเลือด - การใส่เครื่อง
กระตุ้นหัวใจ : รับ 25%

2. การสูญเสียการได้ยิน
- การผ่าตัดปลูกถ่ายประสาท
หูเทียม : รับ 50%

3. ตับวายระยะสุดท้าย
: รับ 100% - 25% - 50% = 25%
เนื่องจากได้รับผลประโยชน์
ในครั้งที่ 1และ 2 ไปแล้ว

หมายเหตุ : - การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

(1) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ เนื่องจากข้อยกเว้นมี 3 กรณีหลัก ซึ่งรวมทั้งหมดมี 17 ข้อ เช่น
• กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง มีทั้งหมด 6 ข้อ เช่น ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เว้นแต่การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
2.1 การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
2.2 ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เป็นต้น”
เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สิน
้ สุดผลบังคับของสัญญา

รับผลประโยชน์เพิม
่ เติม หาก
• เจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน
(1)
รับความคุม
้ ครอง
• ผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ
(1)
รับความคุม
้ ครอง

อายุ (ปี)

ระยะเริม
่ ต้น

100% 100%

100 %

กรณี 2

รับความคุม
้ ครองกรณีเสียชีวต
ิ
(1)
รวมสูงสุดถึง

ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี
ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

กรณี 3

100 %

ผลประโยชน์เพิม
่ เติม

กรณี 4

คุม
้ ครองโรคร้าย ครอบคลุมตัง้ แต่
ระยะเริม
่ ต้นมากถึง 36 โรคร้ายแรง
(1)
รวมสูงสุดถึง

120% =
1,200,000 บาท

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ ในแต่ละกรณี
กรณี 1

ดูแลครอบคลุม
เข้าถึงทุกระยะของโรคร้าย

ผู้เอาประกันภัย

รวมผลประโยชน์
ตลอดสัญญา

รวมผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบ
ั

สัญญาเพิ่มเติม
ซีไอ
เพอร์เฟค แคร์

รับผลประโยชน์เพิม
่ เติม
1. เข้ารับการผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ รับ 10% = 100,000 บาท
2. เจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน รับ 10% = 100,000 บาท
ต่อมาได้รบ
ั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงดังต่อไปนี้
3. สูญเสียการได้ยน
ิ – เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายประสาทหูเทียม รับ 50% = 500,000 บาท
4. ไตวายเรือ้ รัง ระยะกลาง รับ 50% = 500,000 บาท

