HEALTHCARE INSURANCE

CANCER FIX
ประกันภัยโรคมะเร็ง

คุม ครองมะเร็งทุกระยะ
เบีย้ ประกันคงทีต่ ามอายุแรกเขา
คุม ครองการทำเคมีบำบัด / รังสีรกั ษา
และการตรวจว�นจิ ฉัยซ้ำ
สามารถลดหยอนภาษีเง�นได
*เง�่อนไขเปนไปตามที่บร�ษัทกำหนด

แผนประกันภัยโรคมะเร็ง

Simple FIX

ความคุม ครอง
แผน 1
1. การประกันภัยโรคมะเร็ง (ยกเวนโรคมะเร็งผิวหนัง)
2. โรคมะเร็งผิวหนัง (เปนสวนหนึ่งของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
ความคุมครองการประกันภัยโรคมะเร็ง)*

จำนวนเง�นเอาประกันภัย (บาท)
แผน 2
แผน 3
แผน 4

แผน 5

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

ชวงอายุ (ป)

เบีย้ ประกันภัยรายป (บาท)
625
780
1,000
1,675
1,900

1 - 34
35 -39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 64 (ตออายุเทานั้น)

2,480
1,860
1,240
3,125
2,345
1,565
3,985
2,990
1,995
6,700
5,025
3,350
7,600
5,700
3,800
เบี้ยประกันภัยตามอายุแรกเขา

3,100
3,905
4,980
8,375
9,500

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมปแลว

แผนประกันภัยโรคมะเร็ง

Full FIX

ความคุม ครอง
แผน 1
1. การประกันภัยโรคมะเร็ง (ยกเวนโรคมะเร็งผิวหนัง)
2. โรคมะเร็งผิวหนัง (เปนสวนหนึ่งของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
ความคุมครองการประกันภัยโรคมะเร็ง)*
3. ผลประโยชนการทำเคมีบำบัด และ/หร�อรังสีรักษา
(จายตามจร�ง สูงสุดไมเกินจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่ระบุ)
สูงสุดตอครั้ง
สูงสุดตอปกรมธรรมประกันภัย
4. ผลประโยชนการตรวจว�นิจฉัยซ้ำ

แผน 5

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

5,000
25,000

5,000
25,000

5,000
25,000

10,000
50,000

10,000
50,000

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

ชวงอายุ (ป)
1 - 34
35 -39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 64 (ตออายุเทานั้น)

จำนวนเง�นเอาประกันภัย (บาท)
แผน 2
แผน 3
แผน 4

เบีย้ ประกันภัยรายป (บาท)
800
1,015
1,290
2,210
2,965

2,835
2,040
1,420
3,580
2,570
1,790
4,570
3,280
2,285
7,830
5,620
3,915
10,495
7,535
5,250
เบี้ยประกันภัยตามอายุแรกเขา

3,455
4,360
5,560
9,530
12,785

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมปแลว

เง�่อนไขการรับประกันภัย

1. ผูขอเอาประกันภัยตองมีสัญชาติไทย และมีถิ�นฐานอยูในประเทศไทย
2. ผูขอเอาประกันภัยจะตองมีอายุระหวาง 1 - 54 ปบร�บูรณ และตออายุไดถึง 64 ปบร�บูรณ
3. เบี้ยประกันภัยคงที่ตามอายุแรกเขา
4. คุมครองโรคมะเร็งที่ตรวจพบเปนครั้งแรก
5. ผูขอเอาประกันภัยเปนผูที่มีประวัติสุขภาพดี ไมมีอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งพ�การ และไมเคยเปนโรคมะเร็งมากอนการเอาประกันภัย
6. ผูขอเอาประกันภัยตองกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผานเกณฑการพ�จารณารับประกันภัยของบร�ษัทฯ
7. ผูขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใตกรมธรรม Cancer Fix นี้ไดเพ�ยง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
8. ผูขอเอาประกันภัยที่มีกรมธรรมประกันภัยโรคมะเร็งอื่นๆ กับบร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อยูกอนแลว
หากมีความประสงคตองการซื้อแผน Cancer Fix เพ��มเติม ทุนประกันภัยของแผนนี้เมื่อรวมกับแผนเดิมที่มีอยูแลว ตองไมเกิน 1,000,000 บาท
9. *หากผูเ อาประกันภัยเร�ยกรองคาสินไหมทดแทนจากการประกันภัยโรคมะเร็งเต็มตามจำนวนแลว ผูเ อาประกันภัยจะไมสามารถเร�ยกรองคาสินไหมทดแทนโรคมะเร็งผิวหนังไดอกี

ขอยกเวนสำคัญ

1. โรคมะเร็งในผูไดรับความคุมครองที่ไดรับการว�นิจฉัยวาปวยเปนโรคเอดส (AIDS) หร�อติดเชื้อไวรัสภูมิคุมกันบกพรอง (HIV Positive)
หร�อมีผลการตรวจเลือดแสดงเปนเลือดบวกของไวรัส HIV
2. ผูเอาประกันภัยไดรับการว�นิจฉัยวา เปนโรคมะเร็งกอนวันที่กรมธรรมประกันภัยปแรกมีผลบังคับ ไมวาจะไดรับการรักษาใหหายแลวก็ตาม
3. การปรากฏหร�อทราบอาการของโรคมะเร็งหร�อความผิดปกติที่สัมพันธกับโรคมะเร็ง ไมวาประเภทหร�อชนิดใดๆ ภายในระยะเวลาที่ไมคุมครอง 90 วัน
หมายเหตุ : รายละเอียดของความคุมครอง เง�่อนไข และขอยกเวน จะระบุในกรมธรรมประกันภัย
ผูขอเอาประกันภัยควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเง�่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
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ใบคำขอเอาประกันภัย กรมธรรมประกันภัยโรคมะเร็ง

Cancer Fix

ขอมูลสวนตัวผูข อเอาประกันภัย
1.ผูข อเอาประกันภัย : ชือ่ -สกุล ……………………………………………………………………………………………….
ทีอ่ ยูป จ จุบนั …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… โทร …………………………. Email ……………………………………
2. บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง เลขที่ ……………………………………………..(กรุณาแนบสำเนาเพ�อ่ เปนหลักฐาน)
3. วัน/เดือน/ปเกิด …………………………เพศ ………..…..……สวนสูง (ซ.ม.) ……….…น้ำหนัก (ก.ก.) ……….…..……
4.อาชีพ……………………………………………………………. ตำแหนง………………………………………………
ลักษณะงานทีท่ ำ ……………………………………………………………………………………………………………
สถานทีท่ ำงาน………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… โทร …………………………. Email ……………………………………
5. ชือ่ -นามสกุล ผูร บั ประโยชน……………………………………….. ความสัมพันธกบั ผูข อเอาประกันภัย……………………..
ทีอ่ ยู ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… โทร …………………………. Email …………………………………..
6. ระยะเวลาขอเอาประกันภัย: เร�ม� วันที่ ………….…..…… เวลา…………น. สิน� สุดวันที่ …………………….. เวลา 16.30 น.

ผูข อเอาประกันภัยมีความประสงคเลือกซือ้
Simple Fix
Full Fix

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

ประวัตทิ างการแพทย: ผูข อเอาประกันภัย
1. พอ แม พ�ห่ ร�อนองของผูข อเอาประกันภัย เคยเปนหร�อเปนหร�อเสียชีวต� เนือ่ งจากโรคมะเร็งดังตอไปนีห้ ร�อไม ?
ไมมี
มี โปรดระบุบคุ คลทีเ่ คยเปน ………………………………………………………….และโรคมะเร็งตามดานลาง
มะเร็งเตานม
มะเร็งมดลูกหร�อมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งรังไข
มะเร็งลำไส
มะเร็งจอตา
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
2. ในชวงระยะเวลา 5 ปทผ่ี า นมา ผูข อเอาประกันภัยเคยไดรบั การผาตัดหร�อมีโรคประจำตัวหร�อไม?
ไมเคย
เคย โปรดระบุสาเหตุ หร�อชือ่ โรค…….………………เมือ่ เดือน/ป ………..….. ชือ่ สถานพยาบาล …………………………..
3. ประวัตกิ ารสูบบุหร�ใ่ นปจจุบนั
ไมสบู
สูบวันละ .………….. มวน
4. ผูข อเอาประกันภัยเคยปวย หร�อรับรูไดดว ยตนเอง หร�อไดรบั การรักษาจากแพทยดว ยโรคตอไปนี้ หร�อไดรบั เชือ้ ตอไปนีห้ ร�อไม?
ไมเคย
เคย โปรดระบุ…………………………………………………………………………………………
โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิด B, C (ไมวา จะเปนพาหะหร�อเคยเปน)
โรคเอดสหร�อมีเลือดบวกตอไวรัส HIV
ปอดอักเสบเร�อ้ รัง ถุงลมโปงพองในปอด ปอดอุดกัน้ เร�อ้ รัง
ลำไสใหญอกั เสบเร�อ้ รัง
ตับแข็ง ตับอักเสบ พ�ษสุราเร�อ้ รัง
ปากมดลูก หร�อชองคลอดอักเสบเร�อ้ รัง
โรคมะเร็ง
ตอมน้ำเหลืองโตอักเสบเร�อ้ รัง
5. ผูข อเอาประกันภัยเคยไดรบั การผาตัดหร�อการรักษาเกีย่ วกับ เนือ้ งอก กอนเนือ้ ตุม เนือ้ ซีสต หร�อไม ?
ไมเคย
เคย โปรดระบุ………………………………………………..อวัยวะทีเ่ ปน…………………………….
ผลการผาตัดหร�อการรักษา
ปจจุบนั ยังเปนอยูแ ละยังไมไดผา ตัด
ผาตัดออกแลวแตไมเกิน 2 ปกอ นขอเอาประกันภัย
ไดทำการผาตัดออกแลวเกินกวา 2 ปกอ นขอเอาประกันภัย เมือ่ เดือน/ป………….โรงพยาบาล…………………………….
ผลตรวจเนือ้ เยือ่
ปกติ
ไมปกติ
แพทยนดั ติดตามผลเร�อ่ งเนือ้ งอก กอนเนือ้ ตุม เนือ้ ซีสต ทุกๆ
3 เดือน
6 เดือน
1 ป
มากกวา 1 ป
6. ผูข อเอาประกันภัยมีหร�อกำลังขอเอาประกันภัยโรคมะเร็ง กับ บร�ษทั เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หร�อบร�ษทั ประกันภัยอืน่ ใดทีใ่ หความคุม ครองโรคมะเร็งหร�อไม? ถามี โปรดแถลงรายละเอียด
ไมมี
มี ชือ่ บร�ษทั เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนเง�นเอาประกันภัย ………………บาท
ไมมี
มี ชือ่ บร�ษทั ………………………………………………….. จำนวนเง�นเอาประกันภัย ………………บาท
7. ผูข อเอาประกันภัยประสงคจะใชสทิ ธ�ขอยกเวนภาษีเง�นไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหร�อไม
มีความประสงค และยินยอมใหบร�ษทั ประกันว�นาศภัยสงและเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับเบีย้ ประกันภัยตอกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ
ว�ธก� ารทีก่ รมสรรพากรกำหนด และหากผูข อเอาประกันภัยเปนชาวตางชาติ (Non-Thai Residence) ซึง่ เปนผูม หี นาทีต่ อ งเสียภาษี
เง�นไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจำตัวผูเ สียภาษีท่ไี ดรบั จากกรมสรรพากร เลขที่ ………………………….
ไมมคี วามประสงค
ขาพเจายืนยันวาขอมูลและคำตอบทีแ่ ถลงไวในเอกสารใบคำขอเอาประกันนีเ้ ปนจร�งและถูกตอง และไมมกี ารปกปดหร�อบิดเบือนความจร�งใดๆ
ทีอ่ าจจะมีผลตอการพ�จารณาของบร�ษทั ในการพ�จารณารับความเสีย่ งภัย และขาพเจาตกลงยินยอมวาเอกสารใบคำขอเอาประกันภัยนีถ้ อื เปน
พ�น้ ฐานของขอสัญญา ระหวางขาพเจาและบร�ษทั และขาพเจาตกลงและยอมรับกรมธรรมประกันภัยของบร�ษทั ตามเง�อ่ นไขและขอตกลงซึง่ จะได
ระบุไวในเอกสารกรมธรรม
ขาพเจายินยอมใหบร�ษัท จัดเก็บ ใช และเปดเผย ขอเท็จจร�งเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจาตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และสงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพ�อ่ ประโยชนในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ทัง้ นี้ บร�ษทั มีสทิ ธ�ตรวจสอบประวัตกิ ารรักษา
พยาบาลและการตรวจว�นจิ ฉัยของผูข อเอาประกันภัยเทาทีจ่ ำเปนกับการประกันภัยนี้ และมีสทิ ธ�ทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีทม่ี เี หตุจำเปน
และไมเปนการขัดตอกฎหมาย โดยคาใชจา ยของบร�ษทั ในกรณีทผ่ี ขู อเอาประกันภัยไมยนิ ยอม ใหบร�ษทั ตรวจสอบประวัตกิ ารรักษาพยาบาล
และการตรวจว�นจิ ฉัยของผูข อเอาประกันภัยเพ�อ่ ประกอบการพ�จารณาจายคาทดแทนนัน้ บร�ษทั อาจปฏิเสธความคุม ครองตามกรมธรรม
ประกันภัยนีแ้ กผขู อเอาประกันภัยได
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