
โครงการสมารท ซิลเวอร
โครงการสมารท ซิลเวอร พลัส

เลือกไดตรงใจ ปรับไดตามตองการ  
เลือกรับผลประโยชน ไดทั้งเงินกอนหรือรายเดือน(1) 
เลือกความคุมครองไดตามตองการ 
       โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน 

       ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง      กระดูกแตกหัก

หมายเหตุ :
(1)  สำหรับความคุมครองโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน และความคุมครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเทานั้น
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ปญหาสุขภาพและอุบัติเหตุท่ีพบบอยในผูสูงอายุ ท่ีตองใสใจ
และไมควรมองขาม

จากขอมูลของกรมควบคุมโรคระบุวา โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของประเทศไทย
และมีแนวโนมสูงข้ึน และโรคอัลไซเมอรก็มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อย ๆ เชนกัน และไมสามารถรักษาใหหายขาดได 
ซ่ึงคนที่ปวยเปนโรคนี้จะตองใชชีวิตในภาวะทุพพลภาพยาวนาน ถึง 10 - 20 ป หรือหากพบแพทยชาไปอาจทําให
เสียชีวิตได 

สวนอกีปญหาทีพ่บไดบอยในผูสงูอายคุอื ปญหากระดกูแตกหกั สวนใหญมาจากอบุตัเิหตกุารหกลม กระดกูสะโพก
หักหรือแตก ศีรษะไดรับความกระทบกระเทือน ซึ่งการลมเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูสูงอายุพิการ หรือเกิดภาวะ
ทุพพลภาพ และอาจจะมีภาวะแทรกซอนที่ทําใหเสียชีวิตไดเชนกัน

เมื่ออายุเพิ่มขึ้นความแข็งแรงของรางกายอาจถดถอยลง 
ซ่ึงอาจทําใหเกิดโรคตาง ๆ ตามมา ผูสูงอายุสวนใหญจึงมีความเสี่ยงในการเกิดโรคทางสมองมากขึ้น 
โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง และโรคอัลไซเมอร

โรคอัลไซเมอร
มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

การลมเปนสาเหตุสําคัญ
ที่ทําใหผูสูงอายุพิการ 

หรือเกิดภาวะทุพพลภาพ

โรคหลอดเลือดสมอง
เปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2

ของประเทศไทย
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หมายเหตุ : 
(1) สำหรับความคุมครองโรคสมองเส่ือมชนิดอัลไซเมอร และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน และความคุมครองทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเทาน้ัน
(2) เปนสถานใหบริการผูมีภาวะพึ่งพิงหรือโรงพยาบาลผูสูงอายุคูสัญญาที่ไดรับมาตราฐาน ผานการจดทะเบียนรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 
      โดยตรวจสอบรายชื่อไดที่ www.muangthai.co.th

เลือกความคุมครองไดตรงใจ กังวลโรคไหนก็อุนใจได

ใหความคุมครองแทนที่ความกังวลที่เกิดขึ้น

โครงการสมารท ซิลเวอร และโครงการสมารท ซิลเวอร พลัส

อายุรับประกัน
สมัครไดตั้งแตอายุ 40-80 ป ดูแลยาว ๆ ถึงอายุ 81 ป

โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

กระดูกแตกหัก

เลือกรับผลประโยชน
เลอืกรบัผลประโยชนเปนเงินกอน หรือรายเดอืน(1) และสามารถระบผุูรบัประโยชนเปนสถานใหบรกิาร

ผูที่มีภาวะพึ่งพิง หรือโรงพยาบาลผูสูงอายุ ที่มีรายชื่อรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท(2)
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ความคุ้มครองโดยย่อ

โครงการ
แผน / ผลประโยชน์

1,000,000 2,000,000

โครงการสมารท ซิลเวอร

โครงการสมารท ซิลเวอร พลัส(3)

1,000,000 2,000,000

15,000
1,800,000

30,000
3,600,000

- จายผลประโยชนรายเดือน เดือนละ
- ผลประโยชนรวมสูงสุดไมเกิน

โครงการ
แผน / ผลประโยชน์

1,000,000 2,000,000

โครงการสมารท ซิลเวอร

โครงการสมารท ซิลเวอร พลัส(3)

1,000,000 2,000,000

15,000
1,800,000

30,000
3,600,000

- จายผลประโยชนรายเดือน เดือนละ
- ผลประโยชนรวมสูงสุดไมเกิน

หมายเหตุ : 
(3) กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตชวงรับเงินผลประโยชน ผูรับประโยชนจะไดรับผลประโยชน เทากับ จำนวนเงินเอาประกันภัย 
      หักดวยเงินผลประโยชนรายเดือนที่ไดรับไปแลว
(4) ผลประโยชน ขอ 1.1 และ ขอ 1.2 รวมแลวจะจายใหสูงสุดไมเกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในรอบปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ

สําหรับขอตกลงคุมครองโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

สําหรับขอตกลงคุมครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

โครงการสมาร์ท ซิลเวอร์ และโครงการสมาร์ท ซิลเวอร์ พลัส

ความคุ้มครอง แผน / ผลประโยชน์

1. คารักษาพยาบาล(4) จายตามจริง
250,000

125,000

จายตามจริง
500,000

250,000

1,000
30,000

2,000
60,000

1.1 การแตกหักของกระดูกสะโพกหรือเชิงกราน หรือกระดูกสันหลัง  
      (ยกเวน กระดูกตนขา หรือกระดูกกนกบ) สูงสุดไมเกิน
1.2 การแตกหักของกระดูกชิ้นสวนอื่น นอกเหนือจากขอ 1.1 
      สูงสุดไมเกิน

2. คาพยาบาล ผูชวยพยาบาล 
    หรือผูดูแลมืออาชีพตามคำแนะนำของแพทย

- ผลประโยชนสูงสุดตอวันไมเกิน
- ผลประโยชนรวมสูงสุดตอปกรมธรรมไมเกิน

จายตามจริง จายตามจริง

250,000 500,000

สําหรับขอตกลงคุมครองกระดูกแตกหัก

โครงการสมารท ซิลเวอร และโครงการสมารท ซิลเวอร พลัส



เงื่อนไขการรับประกันภัย

หมายเหตุ :

• โครงการสมารท ซิลเวอร เปนชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมสมารท แคร และโครงการสมารท ซิลเวอร พลัส เปนชื่อทางการตลาดของ

   สัญญาเพิ่มเติมสมารท แคร พลัส

• ความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติมตองไมเกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรมประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบทาย

• เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีได ทั้งนี้ หลักเกณฑเปนไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

• การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ

คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

อายุรับประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย

การตรวจสุุขภาพ

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 40 ปี – 80 ปี

1 ปี โดยชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 80 ปี*

1 ปี โดยคุ้มครองถึงอายุ 81 ปี*

เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

*ทั้งนี้ตองไมเกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรมประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบทายอยู

5โครงการสมารท ซิลเวอร และโครงการสมารท ซิลเวอร พลัส
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ขอกำหนดท่ัวไปของโครงการสมารท ซิลเวอร และโครงการสมารท ซิลเวอร พลัส ท่ีควรทราบกอนตัดสินใจทำประกันภัย มีดังน้ี
• บริษัทจะไมโตแยงหรือคัดคานความไมสมบูรณของสัญญาเพิ่มเติมนี้

   เม่ือสัญญาเพ่ิมเติมน้ีมีผลบังคับในขณะท่ีผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูเปนเวลาต้ังแต 2 ปข้ึนไป นับแตวันเร่ิมมีผลคุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือผูเอาประกันภัย

   ไดทำสัญญาเพ่ิมเติมกับบริษัทติดตอกันมาไมนอยกวา 2 ป และมีชีวิตอยูเปนเวลาไมนอยกวา 2 ปดวย หรือหากมีการตออายุสัญญาเม่ือสัญญาเพ่ิมเติมส้ินผลบังคับ

   (Reinstatement) ใหนับแตวันเร่ิมมีผลคุมครองตามการตออายุคร้ังสุดทาย หรือวันท่ีบริษัทอนุมัติใหเพ่ิมจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี แลวแต

   กรณีใดจะเกิดข้ึนภายหลัง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบริษัทอนุมัติใหเพ่ิมจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะโตแยงหรือคัดคานความไมสมบูรณของสัญญาเพ่ิมเติมเฉพาะ

   ในสวนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเทานั้น

• การปรับเบี้ยประกันภัย

   บริษัทอาจปรับเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปกรมธรรมประกันภัย อันเนื่องมาจากปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้

   (1) อายุ และชั้นอาชีพ ของแตละบุคคล

   (2) คาใชจายในการรักษาพยาบาลท่ีสูงข้ึน หรือจากประสบการณการจายคาสินไหมทดแทนโดยรวมของพอรตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี โดยบริษัท

         จะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรทางไปรษณียลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผูเอาประกันภัยใหความยินยอม ไมนอยกวา 30 วัน 

         ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยที่มีการปรับจะตองอยูในอัตราที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไวแลว

โครงการสมารท ซิลเวอร และโครงการสมารท ซิลเวอร พลัส
สำหรับขอตกลงคุมครองโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
ขอยกเวนความคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 6 ขอ เชน
ไมคุมครองการปวยดวยโรคสมองเส่ือมชนิดอัลไซเมอร (Alzheimer’s disease) และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke) ซ่ึงเกิดข้ึนโดยทางตรง

หรือทางออม ทั้งหมดหรือแตบางสวน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้

   (1) ความผิดปกติซ่ึงแพทยยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนวาเก่ียวของกับโรครายแรงหรือโรครายแรงท่ีเกิดข้ึนกอนวันเร่ิมมีผลคุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือกอน

         วันท่ีใหมีการตออายุสัญญาเม่ือสัญญาเพ่ิมเติมส้ินผลบังคับ (Reinstatement) หรือกอนวันท่ีบริษัทอนุมัติใหเพ่ิมจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี 

         แลวแตวันใดจะเกิดข้ึนภายหลัง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบริษัทอนุมัติใหเพ่ิมจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไมคุมครองเฉพาะในสวนของจำนวนเงินเอาประกันภัยท่ี

         เพิ่มขึ้นเทานั้น เวนแต ผูเอาประกันภัยไดแถลงใหบริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไมมีเงื่อนไขยกเวนความคุมครองดังกลาว

   (2) การฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง หรือพยายามกระทำเชนวานั้น

   (3) สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนำสารมีพิษเขารางกายไมวาดวยวิธีใด ในขณะที่รูสึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไมก็ตาม

   (4) ผูเอาประกันภัยปฏิเสธไมยอมรับการรักษา แนะนำ หรือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย

   (5) การตรวจรักษาพยาบาลท่ีผูเอาประกันภัย ซ่ึงเปนแพทยส่ังใหแกตัวเอง รวมท้ังการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทยผูซ่ึงเปน บิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของ

         ผูเอาประกันภัย เปนตน

สำหรับขอตกลงคุมครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
ขอยกเวนความคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 9 ขอ เชน
ไมคุมครองกรณีตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางออม ทั้งหมดหรือแตบางสวน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้

   (1) การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง

   (2) การบาดเจ็บขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

   (3) สงคราม ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูตางชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การกอการราย

   (4) การบาดเจ็บขณะที่ผู เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการ

         โดยสายการบินพาณิชย

   (5) ความบกพรองทางรางกาย การปวย หรือบาดเจ็บ ท่ีผูเอาประกันภัยทราบอยูแลวในขณะท่ีทำสัญญาประกันภัย แตมิไดแจงใหบริษัททราบ เปนตน

สำหรับขอตกลงคุมครองกระดูกแตกหัก 
ขอยกเวนความคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 24 ขอ เชน
ไมคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้

   (1) โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) หรือกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathological fracture)

   (2) สภาพการบาดเจ็บ หรือการปวยที่เปนมากอนการเอาประกันภัย

   (3) การแตกหักซึ่งเปนผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรือเปนผลมาจากโรคที่เปนมาโดยกำเนิด

   (4) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผูเอาประกันภัย ขณะอยูภายใตฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได หรือขณะอยูภายใต

        ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอลในรางกายขณะตรวจ เทียบเทากับระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป หรือ ขณะอยูภายใต

        ฤทธิ์สุราจนไมสามารถครองสติได ในกรณีที่ไมมีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ไมสามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอลได

   (5) การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง เปนตน

โครงการสมารท ซิลเวอร และโครงการสมารท ซิลเวอร พลัส
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โครงการสมารท ซิลเวอร
โครงการสมารท ซิลเวอร พลัส

หมายเหตุ :
(1)  สำหรับความคุมครองโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน และความคุมครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเทานั้น

โครงการสมารท ซิลเวอร และโครงการสมารท ซิลเวอร พลัส

เลือกไดตรงใจ ปรับไดตามตองการ  
เลือกรับผลประโยชน ไดทั้งเงินกอนหรือรายเดือน(1) 
เลือกความคุมครองไดตามตองการ 
       โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน 

       ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง      กระดูกแตกหัก



สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
เติมความสุขสุดพิเศษ กับกิจกรรม
และสิทธิพิเศษที่หลากหลาย
ครบทุกไลฟ์สไตล์

รวบรวมทุกบริการของเมืองไทยประกันชีวิต 
ใหเปนเรื่องงายสําหรับคุณ สะดวกทุกที่ ทุกเวลา

• รับความสุขและรอยย้ิม ผานกิจกรรมแหงความสุขและสิทธิพิเศษตางๆ มากมาย
• เติมเต็มความสุข ดวยการแลกคะแนนสะสม Smile Point
   ผาน MTL Click Application ไดทุกท่ี ทุกเวลา ตลอด 24 ช่ัวโมง
• รับความสุขท่ีมากข้ึน ดวยประสบการณสุดพิเศษเหนือระดับกับการเปนสมาชิก
  The Ultimate & Beyond Prestige

มอบสิทธิพิเศษด้านสุขภาพให้กับลูกค้าคนสำคัญ โทรปรึกษาปัญหาสุขภาพ
กับ MTL Health Buddy โทร 0 2290 2424 กด 3 เพื่อขอรับบริการ
ด้านสุขภาพและสิทธิประโยชน์มากมาย ดังนี้

• ปรึกษาปญหาสุขภาพ 
• คนหาแพทยที่เหมาะกับโรค 
• คนหาศูนยแพทยเฉพาะทาง
• นัดหมายติดตอเขารับการรักษา
   ในโรงพยาบาล

• สิทธิประโยชนการรักษาแบบมุงเปา
  (Targeted Therapy)
• ใหคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับยา
   กับเภสัชกรทางโทรศัพท
• พรอมรับสิทธิประโยชนพิเศษอื่นๆ มากมาย

• เช็กขอมูลกรมธรรม
• ยื่นเคลมออนไลน 
• ชำระเบี้ยประกันภัย
• ปรึกษาหมอออนไลน

• ทำธุรกรรมผาน Video Call
• แลกคะแนนเมืองไทยสไมลคลับ
• และบริการอื่นๆ อีกมากมาย

ดูแลครบเครื่อง เรื่องสุขภาพ

มั่นใจทุกเรื่องกรมธรรม์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
สามารถรับบริการจากเราได้

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต 

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เปนเพียงผูแนะนำการบริการใหกับลูกคา เทานั้น

MTL Click 
Application

สุขมากกว่า พิเศษมากขึ้น ด้วยสิทธิพิเศษเพื่อลูกค้าคนสำคัญ

ผูเสนอขาย

MTL_2-02-04-0484_27/10/2565

.............................................................................................. ID LINE .................................................................

เบอรโทรศัพท  .........................................................................................  วันที่นำเสนอขาย ....................................................

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

muangthai.co.th

โทร. ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
Muang Thai Life


