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โครงการเหมาจาย เอ็กซตรา
Mao Chai Extra Campaign
ความคุมครองสุขภาพที่เหมาจาย คลายกังวลเรื่องคารักษา
แฮปปทุกเวลา...แมไมมีสวัสดิการ
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Mao Chai Extra Campaign

แฮปป...แมไมมีสวัสดิการ
คุมครองคารักษาพยาบาลผูปวยในแบบเหมาจาย

เหมาจายตั้งแตบาทแรก
สูงสุด 500,000 บาท
ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง(1)

เหมาครอบคลุม
ทั้งกรณีเจ็บปวยและกรณีผาตัด

เหมาจัดเต็ม รับเพิ่มคาหองไมนับรวม

ในวงเงิน สูงสุด 4,000 บาทตอวัน(2)

คาหอง ICU เพิ่มอีกเปน 2 เทา

เหมาถูกใจ เบี้ยประกันภัยไมแพง

เริ่มตนหลักรอยตอเดือน(3) 

เหมาคุมคา เบี้ยประกันภัยสามารถนําไปใช

สิทธิหักลดหยอนภาษีได

หมายเหตุ :
(1) สำหรับแผน 3
(2) สำหรับ แผน 2 และ 3
(3) สำหรับ ผูเอาประกันภัย อายุ 11-20 ป สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ
- โครงการเหมาจาย เอ็กซตรา เปนชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เอ็กซตรา แคร (N) ซึ่งเปนสัญญาประกันภัยสุขภาพแบบมาตรฐานใหม
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เอ็กซตรา แคร (N) ตองซื้อแนบทายกรมธรรมที่มีผลบังคับอยู
- การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ
- เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีได ทั้งนี้ หลักเกณฑเปนไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
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ตารางความคุมครองโดยยอ

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

4,000 บาท
ตอวัน

2,000 บาท
ตอวัน

4,000 บาท
ตอวัน

 
 

 

1. ผลประโยชนกรณีผูปวยใน
หมวดท่ี 1 คาหอง และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง 
เม่ือรวมกับการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยวิกฤติแลว ไมเกิน 120 วัน 
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดรับการรักษาในหองผูปวยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจายคาหอง 
และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) ใหเปนจำนวน 2 เทา ของผลประโยชนสำหรับคาหอง 
และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) สูงสุดไมเกิน 15 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชนคาหอง 
และคาอาหารคาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) แลวไมเกิน 120 วัน

หมวดท่ี 2 คาบริการทางการแพทยเพ่ือการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต คาบริการทางการพยาบาล คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด
และคาเวชภัณฑตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดยอยที่ 2.1 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัย

หมวดยอยที่ 2.2 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต
และคาบริการทางการพยาบาล

หมวดยอยที่ 2.3 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ

หมวดยอยที่ 2.4 คายา และคาเวชภัณฑสิ้นเปลือง (เวชภัณฑ 1)สำหรับกลับบาน (สูงสุดไมเกิน 7 วัน)

หมวดที่ 3 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษาตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 
สูงสุดไมเกิน 120 วัน

หมวดที่ 4 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง 

หมวดยอยที่ 4.1 คาหองผาตัด และคาหองทำหัตถการ

หมวดยอยที่ 4.2 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด คาเวชภัณฑ และคาอุปกรณ การผาตัดและหัตถการ

หมวดยอยที่ 4.3 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการสำหรับแพทยทำศัลยกรรม และหัตถการ
(รวมแพทยผูชวยผาตัด) (Doctor fee)

หมวดยอยที่ 4.4 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวิสัญญีแพทย (Doctor fee)

หมวดยอยที่ 4.5 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ

หมวดที่ 5 การผาตัดใหญที่ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery)

2. ผลประโยชนกรณีไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
หมวดท่ี 6 คาบริการทางการแพทยเพ่ือตรวจวินิจฉัยท่ีเก่ียวของโดยตรงกอนและหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน หรือคารักษาพยาบาลผูปวยนอกตอเนื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหลังการ
เขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดยอยที่ 6.1 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันกอน
และหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน

หมวดยอยที่ 6.2 คารักษาพยาบาลผูปวยนอกหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในตอคร้ังสำหรับการรักษาพยาบาลตอเน่ือง 
ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในคร้ังน้ัน (ไมรวมคาบริการทางการแพทยเพ่ือตรวจวินิจฉัย)

หมวดท่ี 7 คารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผูปวยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุตอครั้ง

หมวดท่ี 8 คาเวชศาสตรฟนฟู หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในแตละครั้ง ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
ครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดท่ี 9 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการลางไตผานทางเสนเลือด
ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมวดท่ี 10 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีรวมรักษา
เวชศาสตรนิวเคลียรรักษา ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมวดท่ี 11 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมวดท่ี 12 คาบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

หมวดท่ี 13 คารักษาพยาบาล โดยการผาตัดเล็ก

การมีสวนรวมจาย
ความรับผิดสวนแรก (ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) สำหรับผลประโยชนในหมวดที่ 2 – 5 และ 12

คาใชจายรวม (หลังหักความรับผิดสวนแรก ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

สำหรับผลประโยชนในหมวดที่ 2 – 5 และ 12

ผลประโยชนสูงสุด
ผลประโยชนหมวดที่  2 – 5 และ 12 รวมทุกรายการสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 

หลังหักความรับผิดสวนแรก และคาใชจายรวม (ถามี)  

ผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

ผลประโยชนโดยยอ แผน 1 แผน 2 แผน 3

จายตามจริง
(แตไมเกินผลประโยชนในหมวดที่ 1)

ไมมี

ไมคุมครอง

0 บาท0 บาท 0 บาท

500,000 บาท200,000 บาท 200,000 บาท

รอยละ 100 : รอยละ 0
(บริษัทประกันภัย : ผูเอาประกันภัย)

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง
จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง
จายตามจริง

1,000 บาท1,000 บาท 1,000 บาท
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รวมกันสูงสุด
ไมเกิน 120 วัน

คาหอง  540,000 บาท
คาหอง 4,000 บาท x สูงสุด 120 วัน
คาหอง ICU 8,000 บาท x สูงสุด 15 วัน 

คาผาตัดและคารักษาพยาบาลอื่นๆ  500,000 บาท

เหมาจายสูงสุด
1,040,000 บาท
ตอการเขาพักรักษาตัว

คร้ังใดคร้ังหน่ึง 

เพราะชวยดูแล
เรื่องคารักษาพยาบาล

ทั้งหมด
แบบเหมาจาย

รับมืออยางไร
กับคารักษาพยาบาลท่ีสูงข้ึน

โครงการเหมาจาย เอ็กซตรา
ผูชวยคนสําคัญท่ีพรอมให คุณ รับมือไดกับทุกสถานการณ

หากเจ็บปวย
โดยไมคาดคิด

การเงิน
ก็จะไมสะดุด

โครงการเหมาจาย เอ็กซตรา ควรจะเริ่มทําเมื่อไหร ?

ตัวอยางความคุมครอง

ตอบ : ควรเร่ิมวางแผนต้ังแตตอนท่ีสุขภาพของเรายังคงแข็งแรงดีอยูเพราะหากถึงวันท่ีปวยข้ึนมาแลวอาจจะสายเกินไป 

คุณพี อายุ 35 ป  สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ เปน Freelance

เลือกความคุมครอง โครงการเหมาจาย เอ็กซตรา แผน 1 บริษัทใหคุมครองสูงสุด

สวนท่ี

2

คาหอง  270,000 บาท
คาหอง 2,000 บาท x สูงสุด 120 วัน
คาหอง ICU 4,000 บาท x สูงสุด 15 วัน 

รวมกันสูงสุด
ไมเกิน 120 วัน

คาผาตัดและคารักษาพยาบาลอื่นๆ  200,000 บาท

เหมาจายสูงสุด
470,000 บาท
ตอการเขาพักรักษาตัว

คร้ังใดคร้ังหน่ึง 

สวนท่ี

1

สวนท่ี

1

สวนท่ี

2

คณุพล อาย ุ 61 ป สขุภาพแขง็แรงสมบรูณ เปน พนกังานเกษยีณ
เลอืกความคุมครอง โครงการเหมาจาย เอก็ซตรา แผน 3 บรษิทัใหคุมครองสงูสดุ

หมายเหตุ : โครงการเหมาจาย เอ็กซตรา สามารถเบิกไดไมเกินจำนวนท่ีจายจริงตามใบเสร็จรับเงิน และตามเง่ือนไขท่ีกรมธรรมกำหนด
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ขอยกเวนความคุมครอง โครงการเหมาจาย เอ็กซตรา (แบบมาตรฐานใหม)  มีท้ังหมด 21 ขอ เชน
ไมคุมครองคาใชจายจากการรกัษาพยาบาลหรอืความเสียหายท่ีเกิดจากการบาดเจบ็หรอืเจบ็ปวย (รวมทัง้โรคแทรกซอน) อาการหรอืภาวะความผิดปกติทีเ่กดิจาก
1. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมนํ้าหนักตัว การผาตัดที่สามารถทดแทน
    ดวยการรักษาแนวทางอื่น เวนแต เปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง
2. การตรวจสุขภาพ การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล  หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธีใหพักอยูเฉยๆ
    หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อใหมีผูชวยดูแลทั่วไป การตรวจหรือการรักษาที่ไมเกี่ยวของกับโรคที่เปนสาเหตุของการรับตัวไวในโรงพยาบาล 

 การตรวจวนิจิฉัยการบาดเจ็บหรอืการปวย  การรกัษาหรือตรวจวเิคราะหเพือ่หาสาเหตุ  ซึง่ไมใชความจาํเปนทางการแพทย หรอืไมเปนมาตรฐานทางการแพทย
3. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรับอุปกรณเพื่อชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
4. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
5. การตรวจรักษาที่ไมใชการแพทยแผนปจจุบัน รวมถึงการแพทยทางเลือก เปนตน

ระยะเวลาท่ีไมคุมครอง (Waiting period)
(ก) ไมคุมครองการเจบ็ปวยใดๆ ทีเ่กดิข้ึนในระยะเวลา 30 วนั นบัตัง้แต วนัเริม่มผีลคุมครองตามสญัญาเพิม่เตมินีห้รอืตามการตออายคุรัง้สดุทาย แลวแตกรณใีด
จะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
(ข) ไมคุมครองการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต วันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการตออายุครั้งสุดทาย แลวแตกรณีใด
จะเกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ(รวมทั้งโรคแทรกซอน) ดังตอไปนี้
1. เนื้องอก ถุงนํ้า หรือมะเร็งทุกชนิด						2. ริดสีดวงทวาร						3. ไสเลื่อนทุกชนิด						4. ตอเนื้อ หรือตอกระจก
5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด												6. นิ่วทุกชนิด 7. เสนเลือดขอดที่ขา			8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

คำเตือน :  ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียด ความคุมครอง เงื่อนไขและขอยกเวน กอนตัดสินใจทำประกันภัย
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เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

ระยะเวลาคุมครอง

การตรวจสุขภาพ

รับประกันภัยตั้งแตอายุ 11 ป – 75 ป ตออายุถึงอายุ 80 ป

ถึงอายุ 81 ป หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ

เปนไปตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

โทร 065 846 1996 หรือ LINE ID @A.MTL


