
(1) กรณีเลือกพ้ืนท่ีความคุมครองท่ัวโลก

ความคุมครองสุขภาพเหนือระดับ
ครอบคลุม ทุกท่ี ทุกเวลา ท่ัวโลก(1)

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

+66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025 +66 (0) 2276-1997-8

muangthai.co.th

M
TL

_2
-0

2-
04

-0
42

4_
01

/0
7/

25
62

บริการเสริมพิเศษ

คุมครองผูปวยใน
ใหความคุมครองคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน ทั้งคาหอง คาอาหาร
คาแพทย คาหองผาตัด และอุปกรณ คาปลูกถายอวัยวะ คารักษาทางจิตเวช เปนตน
(คารักษาทางจิตเวช กรณีเลือกความคุมครอง แผน 3 หรือ 4)

รับผลประโยชนสูงสุด
รับผลประโยชนกรณีบาดเจ็บ เจ็บปวยสูงสุด 100 ลานบาท ตอป
(กรณีเลือกความคุมครอง แผน 4)

คุมครองทุกความตองการดานสุขภาพ
คุมครองคารักษาพยาบาลอื่นๆ ทั้งคาตรวจสุขภาพประจำป คาฉีดวัคซีน 
คารักษาทางทันตกรรม คารักษาทางสายตา การคลอดบุตร รวมถึงแพทยทางเลือก 
เชน การฝงเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกลามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก
(กรณีเลือกความคุมครอง แผน 3 หรือ 4)

คุมครองผูปวยนอก
คุมครองคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก ทั้งคาธรรมเนียมปรึกษาแพทย รวมไปถึง
คาวินิจฉัยและคายา คาภาพวินิจฉัยขั้นสูง คาเคมีบำบัด คากายภาพบำบัด คาลางไต เปนตน 
(คากายภาพบำบัด กรณีเลือกความคุมครองแผน 3 หรือ 4) 
(คาธรรมเนียมปรึกษาแพทยรวมไปถึงคาวินิจฉัยและคายา กรณีเลือกความคุมครองแผน 2, 3 หรือ 4)

คุมครองแบบฉุกเฉิน
คุมครองคารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน ทั้งคารักษา คารถพยาบาล คารักษา 
ทางทันตกรรม คาบริการชวยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย เปนตน

คุมครอง 24 ชั่วโมง
ใหความคุมครองตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกแผนความคุมครองไดจาก 4 แหง ดังนี้
1. เฉพาะประเทศไทย 2. ทวีปเอเชียเฉพาะ 29 ประเทศเทานั้น
3. ทั่วโลกยกเวนสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอก 4. ทั่วโลก
(เบี้ยประกันภัยจะแตกตางกันในแตละพื้นที่)

เจ็บปวยตางแดนก็สบายใจ 
นอนโรงพยาบาลไดทั่วโลก
ตามสิทธิ์โดยไมตองสำรองจาย

บริการการใหความเห็นที่ 2 
ทางการแพทย

คุมครองอะไรบาง?

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท



(1) กรณีเลือกพ้ืนท่ีความคุมครองท่ัวโลก

ความคุมครองสุขภาพ
เหนือระดับ

ครอบคลุม ทุกท่ี ทุกเวลา ท่ัวโลก(1)

บริษัทฯ จะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย ใหตามจำนวนที่จายจริง แตไมเกินผลประโยชนที่ระบุใวในหนาตารางความคุมครอง

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท

ตารางแสดงผลประโยชนของสัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท (Elite Health)

1. ผลประโยชนกรณีที่ผูเอาประกันภัย เขารับการรักษาเปนผูปวยในของโรงพยาบาล
 • คาหอง คาอาหาร คาบริการพยาบาลประจำวัน ตอวัน ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไมเกิน 365 วัน) 10,000 12,000 15,000 25,000
 • คาหองผูปวยวิกฤต (สูงสุดไมเกิน 365 วัน) โดยเมื่อรวมผลประโยชนคาหอง คาอาหาร คาบริการพยาบาลประจำวันแลวไมเกิน 365 วัน
 • คารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล
 • คาแพทยตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันและคาปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ
 • คาแพทยผาตัดและหัตถการ จายตามจริง จายตามจริง จายตามจริง จายตามจริง 
 • คาธรรมเนียมวิสัญญีแพทย และ/หรือ วิสัญญีพยาบาล
 • คาหองผาตัดและอุปกรณในหองผาตัด
 • คาใชจายสำหรับการปลูกถายอวัยวะ (สูงสุด 1 ครั้งตลอดชีวิต)
 • คาหองพักในโรงพยาบาลสำหรับบิดาหรือมารดา (เตียงเสริม) ตอวัน (กรณีผูเอาประกันภัยมีอายุต่ำกวา 18 ปบริบูรณ) ไมคุมครอง  5,000 5,000 5,000
 • คาฟนฟูสภาพในฐานะผูปวยใน (สูงสุดไมเกิน 28 วันตอโรค) ไมคุมครอง   จายตามจริง จายตามจริง จายตามจริง
 • คารักษาทางจิตเวชในฐานะผูปวยใน 
       - ตอโรค สูงสุดไมเกิน
      - รวมตลอดชีวิต สูงสุดไมเกิน
 • คาพยาบาลสวนตัวตามคำแนะนำแพทย หลังจากการเขารับรักษาตัวในโรงพยาบาล ตอวัน (สูงสุดไมเกิน 40 วันตอปกรมธรรม)
2. ผลประโยชนการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน
 • คาธรรมเนียมรถพยาบาล 
 • คารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 • คารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง ขณะเปนผูปวยนอก
 • คาบริการการชวยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย
3. ผลประโยชนคารักษาพยาบาลผูปวยนอก
 • คาธรรมเนียมปรึกษาแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปและแพทยเฉพาะทาง รวมไปถึงคาวินิจฉัยและคายา สูงสุดไมเกิน
 • การฝงเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกลามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก สูงสุดตอปกรมธรรมไมเกิน
 • คากายภาพบำบัด
 • คาภาพวินิจฉัยขั้นสูง เชน การตรวจเอ็กซเรยดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI)
 • คารักษาโรคมะเร็งรวมถึงเคมีบำบัด การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงตอเซลลมะเร็ง (Targeted Therapy) และรังสีบำบัด
 • คาลางไต
4. ผลประโยชนการคลอดบุตร
 • คาใชจายการคลอดบุตร
      - กรณีคลอดโดยธรรมชาติ สูงสุดตอการคลอด 1 ครั้งไมเกิน
      - หรือ กรณีผาคลอด สูงสุดตอการคลอด 1 ครั้งไมเกิน
 • คาใชจายสำหรับการถางขยายปากมดลูกและการขูดมดลูกกรณีแทงบุตร
 • คาใชจายกรณีเกิดภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภและหลังคลอดบุตร

5. ผลประโยชนคารักษาพยาบาลอื่นๆ
 • คาตรวจสุขภาพประจำป สูงสุดตอปกรมธรรมไมเกิน
 • คาฉีดวัคซีน สูงสุดตอปกรมธรรมไมเกิน
 • คารักษาทางทันตกรรม สูงสุดตอปกรมธรรมไมเกิน
 • คารักษาทางสายตา สูงสุดตอปกรมธรรมไมเกิน

ไมคุมครอง ไมคุมครอง 75,000 100,000
    300,000 400,000
ไมคุมครอง 3,000 4,000 5,000

จายตามจริง จายตามจริง จายตามจริง จายตามจริง

ไมคุมครอง 2,500 ตอครั้ง (ไมเกิน 15 ครั้งตอป) 5,000 ตอครั้ง (ไมเกิน 20 ครั้งตอป) จายตามจริง (ไมเกิน 360 ครั้งตอป)

ไมคุมครอง ไมคุมครอง 10,000 40,000
ไมคุมครอง ไมคุมครอง จายตามจริง จายตามจริง

จายตามจริง จายตามจริง จายตามจริง จายตามจริง

ไมคุมครอง ไมคุมครอง 90,000 150,000
    150,000 200,000
ไมคุมครอง ไมคุมครอง จายตามจริง จายตามจริง
ไมคุมครอง ไมคุมครอง จายตามจริง จายตามจริง

    5,000 10,000
ไมคุมครอง ไมคุมครอง 4,000 6,000
    10,000 15,000
    5,000 7,500

สามารถเลือกพื้นที่ความคุมครองได 1 พื้นที่ (เบี้ยประกันภัยจะแตกตางกันในแตละพื้นที่) • เฉพาะประเทศไทย • ทวีปเอเชีย (เฉพาะ 29 ประเทศเทานั้น) • ทั่วโลกยกเวนสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอก  • ทั่วโลก 

รายละเอียดของผลประโยชน (บาท) แผน 1 (บาท) แผน 2 (บาท) แผน 3 (บาท) แผน 4 (บาท)
  ผลประโยชนสูงสุดตอปกรมธรรม                                                                                                                         20,000,000                40,000,000                     75,000,000            100,000,000

กรณีท่ีไมอยูในความคุมครอง
ตัวอยางเชน สภาพท่ีเปนมากอนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ไดแก โรคเร้ือรัง การเจ็บปวย (รวมถึงภาวะแทรกซอน) หรือการบาดเจ็บท่ียังไมไดรักษาใหหายกอนวันเร่ิมมีผลคุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติมหรือวันเร่ิมมีผลคุมครองตามการตออายุสัญญาเพ่ิมเติม (Reinstatement) คร้ังสุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดข้ึนหลังสุด เวนแต • ผูเอาประกันภัยไดแถลงใหบริษัทฯ ทราบและบริษัทฯ
ยินยอมรับความเส่ียงภัยโดยไมมีเง่ือนไขยกเวนความคุมครองดังกลาว หรือ • สัญญาเพ่ิมเติมน้ีมีผลบังคับตอเน่ืองมาไมนอยกวา 3 ป โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย(รวมถึงภาวะแทรกซอน) น้ัน ไมปรากฏอาการ ไมไดรับการตรวจรักษาหรือวินัจฉัยโดยแพทย หรือไมไดพบหรือปรึกษาแพทย ในระยะ 5 ป กอนวันเร่ิมมีผลคุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติมเปนคร้ังแรก
การเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาท่ีไมคุมครอง (Waiting Period) ไดแก • การเจ็บปวยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 30 วันนับต้ังแตวันเร่ิมมีผลคุมครอง หรือวันตออายุสัญญาเพ่ิมเติมน้ี (Reinstatement) คร้ังสุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดข้ึนหลังสุด หรือ • การเจ็บปวยดวยโรคดังตอไปน้ี ท่ีเกิดข้ึนภายใน 120 วันนับต้ังแตวันเร่ิมมีผลคุมครอง หรือวันตออายุสัญญาเพ่ิมเติมน้ี (Reinstatement)
คร้ังสุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดข้ึนหลังสุด • เน้ืองอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด - ไสเล่ือนทุกชนิด - การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด - เสนเลือดขอดท่ีขา - ริดสีดวงทวาร - ตอเน้ือ หรือตอกระจก - น่ิวทุกชนิด - เย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี • การคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และ กรณีเกิดภาวะแทรกซอนขณะต้ังครรภและหลังคลอดบุตร ภายในระยะเวลา 280 วันนับต้ังแต
วันเร่ิมมีผลคุมครอง หรือวันตออายุสัญญาเพ่ิมเติมน้ี (Reinstatement) คร้ังสุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดข้ึนหลังสุด • การถางขยายปากมดลูกและการขูดมดลูกกรณีแทงบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ภายในระยะเวลา 90 วัน นับต้ังแตวันเร่ิมมีผลคุมครองหรือวันตออายุสัญญาเพ่ิมเติมน้ี (Reinstatement) คร้ังสุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดข้ึนหลังสุด • การตรวจสุขภาพประจำป 
ภายในระยะเวลา 1 ป นับต้ังแตวันเร่ิมมีผลคุมครอง หรือวันตออายุสัญญาเพ่ิมเติมน้ี (Reinstatement) คร้ังสุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดข้ึนหลังสุด

ขอยกเวนความคุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท (Elite Health) มีท้ังหมด 26 ขอ เชน
ไมคุมครองคาใชจายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายท่ีเกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย (รวมท้ังโรคแทรกซอน) อาการหรือภาวะความผิดปกติท่ีเกิดจาก
1. โรคเร้ือรัง การเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บท่ียังมิไดรักษาใหหายกอนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะท่ีเปนมาแตกำเนิด (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพ่ือเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุท่ีไดรับความคุมครอง เปนตน

หมายเหตุ : • สัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท ตองซ้ือแนบทายกรมธรรมใหมเทาน้ัน • การพิจารณารับประกันเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ • เง่ือนไขและขอยกเวนเปนไปตามท่ีระบุในกรมธรรม • อายุรับประกันภัย 18 – 80 ป • ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป โดยท่ีผูเอาประกันภัยสามารถตออายุไดถึงอายุ 90 ป ท้ังน้ีตองไมเกิน ระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม
ประกันชีวิตท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีแนบทายอยู • เง่ือนไขการใชบริการ Best Doctors และ MTL Global Connect เปนไปตามท่ีบริษัทฯ กำหนด ท้ังน้ีผูเอาประกันภัยสามารถใชบริการไดจนกวาบริษัทฯ จะมีการเปล่ียนแปลง • เบ้ียประกันภัยของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได ฉบับท่ี 315  
คำเตือน : ผูซ้ือควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเง่ือนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกคร้ัง


