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คุมครอง ครอบคลุม ทั้งในระยะ
กอนลุกลาม และระยะลุกลาม

ตารางแสดงแผนความคุมครอง
ความคุมครอง

ผลประโยชน (บาท)
300,000

500,000 1,000,000 2,000,000

1. โรคมะเร็งระยะไมลุกลาม*

45,000

75,000

150,000

300,000

2. โรคมะเร็งระยะลุกลาม**

300,000

500,000

1,000,000

2,000,000

1,000

2,000

5,000

10,000

3. ผลประโยชนรายวันกรณีเขารับการรักษาตัวในฐานะผูปวยใน
ของโรงพยาบาล จากโรคมะเร็ง (สูงสุดไมเกิน 180 วัน
ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

* บริษท
ั ฯ จะจายเงินผลประโยชนใหแกผเู อาประกันภัยตามทีร่ ะบุในตารางความคุม
 ครอง ขอ1 โดยจะจายเพียงครัง้ เดียวเทานัน
้ และถือวาผลประโยชนในขอ 1 สิน
้ สุดลง
** บริษท
ั ฯ จะจายเงินผลประโยชนใหแกผเู อาประกันภัยตามทีร่ ะบุในตารางความคุม
 ครอง ขอ 2 โดยจะจายเพียงครัง้ เดียวเทานัน
้ และถือวาผลประโยชนในขอ 1 และขอ 2 สิน
้ สุดลง

คลายกังวลกับคารักษาพยาบาล
มะเร็งรายที่อาจเกิดขึ้นไดทุกเมื่อ

สัญญาเพิ่มเติม
ความคุมครอง
โรคมะเร็ง

ตัวอยางผลประโยชนของ สัญญาเพิ่มเติมความคุมครองโรคมะเร็ง
ผูเอาประกันภัยเพศชาย สุขภาพสมบูรณแข็งแรง อายุ 35 ป ซื้อสัญญาเพิ่มเติม ความคุมครองโรคมะเร็ง แผนความคุมครอง
1,000,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายป 1,430 บาท ผลประโยชนที่จะไดรับเปนดังนี้

61 วันตอมานับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมนับตั้งแตวันเร่ิมมีผลคุมครองหรือวันตออายุ
เนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดทายตรวจพบวา
เปนมะเร็งระยะกอนลุกลาม ไดรับ

รับความคุมครองสูงถึง
300,000 บาท(1) เมื่อตรวจพบ
โรคมะเร็งระยะไมลุกลาม(2)

รับเพิ่มอีก 2,000,000 บาท(1)
เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม(3)

เลือกชำระเบี้ยประกันภัย
เริ่มตนเพียงปละ 265 บาท(4)

รับผลประโยชนรายวันสูงถึง 10,000 บาท(1)
กรณีนอนรักษาตัวเปนผูปวยในของ
โรงพยาบาลจากโรคมะเร็ง

ทำไดตั้งแต 18-60 ป
และใหความคุมครองถึงอายุ 71 ป
หรือเทากับความคุมครองของกรมธรรม
ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบทายอยู
หมายเหตุ :
• อัตราเบีย้ ประกันภัยขึน
้ อยูก บ
ั อายุผเู อาประกันภัย ทัง้ นี้ เบีย้ ประกันภัยของสัญญาเพิม
่ เติมจะเปลีย่ นแปลงตามชวงอายุของผูเ อาประกันภัย
• การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑทบ
่ี ริษท
ั ฯ กำหนด
สัญญาเพิม
่ เติม ความคุม
 ครองโรคมะเร็ง ตองซือ้ แนบทายกรมธรรมประกันภัย
(1) สำหรับแผนความคุม
 ครอง 2,000,000 บาท
(2) หลังจาก 60 วัน นับแตวน
ั เริม
่ มีผลคุม
 ครองตามสัญญาเพิม
่ เติมนี้ หรือหากมีการตออายุสญ
ั ญาเมือ่ สัญญาเพิม
่ เติมสิน
้ ผลบังคับ (Reinstatement) ใหนบ
ั แตวน
ั เริม
่ มีผล
คุม
 ครองตามการตออายุครัง้ สุดทาย หรือวันทีบ
่ ริษท
ั อนุมต
ั ใิ หเพิม
่ จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิม
่ เติมนี้ แลวแตวน
ั ใดจะเกิดขึน
้ ภายหลัง
(3) หลังจาก 60 วัน นับจากวันทีไ่ ดรบ
ั การวินจิ ฉัยจากแพทยวา เปนมะเร็งไมลกุ ลาม หรือวันเริม
่ มีผลคุม
 ครองตามสัญญาเพิม
่ เติมนี้ หรือหากมีการตออายุสญ
ั ญาเมือ่
สัญญาเพิม
่ เติมสิน
้ ผลบังคับ (Reinstatement) ใหนบ
ั แตวน
ั เริม
่ มีผลคุม
 ครองตามการตออายุครัง้ สุดทาย หรือวันทีบ
่ ริษท
ั อนุมต
ั ใิ หเพิม
่ จำนวนเงินเอาประกันภัยของ
สัญญาเพิม
่ เติมนี้ แลวแตวน
ั ใดจะเกิดขึน
้ ภายหลัง
(4) คำนวณเบีย้ ประกันภัยรายป สำหรับผูเ อาประกันภัยเพศชาย สุขภาพสมบูรณแข็งแรง อายุ 18-25 ป สำหรับแผนความคุม
 ครอง 300,000 บาท โดยเบีย้ ประกันภัย
จะเปลีย่ นแปลงตามชวงอายุของผูเ อาประกันภัย

= 150,000 บาท

หลังจากนั้นอีก 61 วัน
รับมา

ผูเ อาประกันภัย

1. ตรวจพบวาเปนมะเร็งระยะลุกลาม ไดรับ

= 1,000,000 บาท

รวมผลประโยชน
ที่ไดรับ

1,250,000

2. ถาเขารับการรักษาในฐานะผูปวยในของโรงพยาบาล
จากโรคมะเร็ง 20 วันไดรับวันละ 5,000 บาท

บาท

= 100,000 บาท

ขอยกเวนความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติม ความคุมครองโรคมะเร็ง มีทั้งหมด 6 ขอ เชน
ไมคุมครองการเจ็บปวยดวยโรครายแรง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรง หรือทางออม ทั้งหมดหรือแตบางสวน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้
การฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง หรือพยายามกระทำเชนวานั้น
ผูเอาประกันภัยปฏิเสธไมยอมรับการรักษา แนะนำ หรือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย เปนตน
ขอยกเวนสำหรับผลประโยชนรายวันกรณีเขารับการรักษาตัวในฐานะผูปวยในของโรงพยาบาล จากโรคมะเร็ง มีทั้งหมด 8 ขอ เชน
ไมคุมครองผลประโยชนรายวันกรณีเขารับการรักษาตัวในฐานะผูปวยในของโรงพยาบาล จากโรครายแรงที่ไดรับความคุมครอง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรง
หรือทางออม ทั้งหมดหรือแตบางสวน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้
1. การเขารับการรักษาตัวในฐานะผูปวยในของโรงพยาบาล ซึ่งไมใชความจำเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย
2. การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก เปนตน

เบีย้ ประกันภัยของสัญญาเพิม
่ เติมนี้ สามารถ นำไปใชสท
ิ ธิหกั ลดหยอนภาษีเงินไดบค
ุ คลธรรมดาไดบางสวน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได ฉบับที่ 315
คำเตือน : ผูซ อ้ื ควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุม
 ครองและเงือ่ นไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครัง้

