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สัญญาเพิ่มเติม แฮปป เลดี้ และ แฮปป เลดี้ พลัส

ดูแลตรงจุด คุมครองตรงใจ
แบบผูหญิง ผูหญิง 

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

muangthai.co.th



เบ้ียประกันภัยของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได ฉบับท่ี 315
คำเตือน : ผูซ้ือควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเง่ือนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกคร้ัง

อยาปลอยใหโรครายคุกคาม...
ดูแลเรื่องผูหญิงตรงจุด
คุมครองโรคผูหญิงตรงใจ

5 อันดับมะเร็งราย
ที่ทำอันตรายผูหญิงไทยมากที่สุด

ตับและทอน้ำดี หลอดลมและปอดลำไสใหญปากมดลูกเตานม

ที่มา: สถิติโรคมะเร็ง พ.ศ. 2560 สถาบันมะเร็งแหงชาติ http://www.nci.go.th/th/cancer_record/cancer_rec1.html

สัญญาเพิ่มเติม

แฮปป เลดี้
และ

แฮปป เลดี้ พลัส

x2

ทำไดตั้งแต อายุ 18 ถึง 50 ป
(3)

รับความคุมครองโรคราย
ที่เกิดกับผูหญิงไทยมากที่สุด
รวมถึงการผาตัดมดลูกหรือเตานม

คุมครองมะเร็งรายที่ผูหญิงไทยเปนเยอะ
เชน มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตานม มะเร็งรังไข
สูงสุดถึง 1,000,000 บาท(1)

คุมครองการตั้งครรภและคลอดบุตร
รวมสูงสุดถึง 600,000 บาท

(2)

รับผลประโยชนการทำศัลยกรรมผิวหนังใบหนา
หากเกิดแผลไฟลวก หรือเสริมแตงทรวงอกหากผาตัดเตานม 

สูงสุดถึง 1,000,000 บาท(1)
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ตารางแสดงความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติม แฮปป เลดี้

ตารางแสดงความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติม แฮปป เลดี้ พลัส
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1. โรครายแรง*

2. การผาตัดมดลูกและเตานม

     2.1 การผาตัดมดลูก

     2.2 การผาตัดเตานม

3. การทำศัลยกรรมปะแตงผิวหนังใบหนา เนื่องจากแผลไฟลวก 

    และผาตัดเสริมทรวงอก เนื่องจากการผาตัดเตานม สูงสุด
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1. โรครายแรง*

2. การผาตัดมดลูกและเตานม

     2.1 การผาตัดมดลูก

     2.2 การผาตัดเตานม

3. การทำศัลยกรรมปะแตงผิวหนังใบหนา เนื่องจากแผลไฟลวก 

    และผาตัดเสริมทรวงอก เนื่องจากการผาตัดเตานม สูงสุด

4. ผลประโยชนจากการตั้งครรภและคลอดบุตร **

     4.1 ผลประโยชนความคุมครองขณะตั้งครรภ

     4.2 ผลประโยชนความคุมครองภายหลังการคลอดบุตร

ตัวอยางผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติม แฮปป เลดี้ พลัส
ผูเอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 30 ป สุขภาพสมบูรณแข็งแรง 
ซ้ือ สัญญาเพ่ิมเติมแฮปป เลด้ี พลัส
แผน 1,000,000 บาท (แนบทายกรมธรรมประกันชีวิตท่ีมีผลบังคับอยู)

*  โรครายแรง หมายถึง ในกรณีท่ีผูเอาประกันไดรับการวินิจฉัยจากแพทยและบริษัทฯ ไดพิจารณาแลววาผูเอาประกันภัย
มีการเจ็บปวยหรือเปนโรคใดโรคหน่ึงดังน้ี บริษัทฯ จะจายผลประโยชน 100% ของผลประโยชนโรครายแรง
1. มะเร็งเตานมหรือปากมดลูกระยะลุกลาม
2. มะเร็งท่ียังไมลุกลามเขาถึงเย่ือบุฐานของเตานมหรือปากมดลูก (เฉพาะขอ 2 น้ีจายผลประโยชน 30% ของ
   ผลประโยชนโรครายแรง และผูเอาประกันยังมีสิทธ์ิไดรับความคุมครองในขอ 1, 3 และ 4 อีก 70% ของ
   ผลประโยชนโรครายแรง)
3. โรคมะเร็งอ่ืน  ๆของอวัยวะสืบพันธุสตรีระยะลุกลาม ไดแก มดลูก รังไข ทอทางเดินรังไข ชองคลอด หรือปากชองคลอด
4. โรคลูปส หรือ โรค SLE
** ผลประโยชนจากการต้ังครรภและคลอดบุตร ประกอบดวยผลประโยชน 2 สวนคือ
1. ผลประโยชนความคุมครองขณะต้ังครรภ
หากแพทยไดวินิจฉัยแลววาผูเอาประกันภัย หรือทารกมีอาการแทรกซอน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการต้ังครรภ ดังน้ี
- ทารกในครรภเสียชีวิตหลังจากอายุครรภ 195 วัน หรือ
- การผาตัดรักษาเน่ืองจากภาวะต้ังครรภนอกมดลูก
บริษัทฯ จะจายผลประโยชน 100% ของผลประโยชนความคุมครองขณะต้ังครรภ และจะจายเพียงคร้ังเดียว
และถือวาผลประโยชนความคุมครองขณะต้ังครรภส้ินสุดลง
2. ผลประโยชนความคุมครองภายหลังการคลอดบุตร
หากแพทยไดวินิจฉัยแลววาผูเอาประกันภัยหรือทารกมีอาการแทรกซอนซ่ึงมีสาเหตุมาจากการคลอดบุตร ดังน้ี
- ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 42 วัน นับแตวันคลอดบุตร หรือ
- ทารกเสียชีวิตภายใน 28 วัน นับแตวันคลอด หรือ
- ทารกท่ีมีชีวิตอยูอยางนอย 28 วัน นับแควันคลอดและไดรับการวินิจฉัยภายใน 2 ปวามีโรคประจำตัวแตกำเนิด
ไดแก ภาวะดาวนซินโดรม โรคกระดูกสันหลังโปง หัวใจผิดปกติ แบบ Tetralogy of Fallot หรืออาการไขวกัน
ของหลอดเลือดใหญ
บริษัทฯ จะจายผลประโยชน 100% ของผลประโยชนความคุมครองภายหลังการคลอดบุตรและจะจายเพียง
คร้ังเดียว และถือวาผลประโยชนความคุมครองภายหลังการคลอดบุตรส้ินสุดลง

หมายเหตุ:  
- ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป ระยะเวลาชำระเบ้ียประกันภัย 1 ป ท้ังน้ีตองไมเกินระยะเวลาเอาประกันภัย
ของกรมธรรมประกันชีวิตท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีแนบทายอยู เลือกชำระเบ้ียประกันเปน รายป ราย 6 เดือน
ราย 3 เดือน หรือรายเดือน - การพิจารณารับประกันเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ
- สัญญาเพ่ิมเติมแฮปป เลด้ีและแฮปป เลด้ี พลัส ตองซ้ือแนบทายกรมธรรมประกันภัย
- อัตราเบ้ียประกันภัยจะเปล่ียนแปลงตามชวงอายุของผูเอาประกันภัย
(1) สำหรับแผน 5 (2) เฉพาะสัญญาเพ่ิมเติม แฮปป เลด้ี พลัส แผน 5
(3) ทำไดต้ังแตอายุ 18-50 ป สำหรับสัญญาเพ่ิมเติมแฮปป เลด้ี และสามารถตออายุไดถึงอายุ 64 ป
และทำไดต้ังแตอายุ 18-40 ป สำหรับสัญญาเพ่ิมเติมแฮปป เลด้ี พลัส และสามารถตออายุไดถึงอายุ 44 ป ผลประโยชนรวม สูงสุด 2,600,000 บาท

ชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน  เริ่มตนเพียงเดือนละ 845 บาท

กรณีรับผลประโยชนสัญญาเพิ่มเติม แฮปป เลดี้ พลัส

รับ 300,000 บาท
ผาตัดเตานม 1 ขาง

รับ สูงสุด1,000,000 บาท*

ทำศัลยกรรมผาตัดเสริมทรวงอก
เนื่องจากผานการผาตัดเตานม

รับ 300,000 บาท
ผาตัดมดลูกออกทั้งหมด

รับ 1,000,000 บาท
เปนมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม

* จายตามจริงสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท

ขอยกเวนความคุมครอง สัญญาเพ่ิมเติม แฮปป เลด้ีและแฮปป เลด้ี พลัส มีท้ังหมด 9 ขอ เชน
ไมคุมครองการเจ็บปวยดวยโรครายแรง ซ่ึงเกิดข้ึนโดยทางตรงหรือทางออม ท้ังหมดหรือแตบางสวน 
อันเน่ืองมาจากสาเหตุดังตอไปน้ี
1. การฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง หรือพยายามกระทำเชนวาน้ัน 
2. ผูเอาประกันภัยปฏิเสธไมยอมรับการรักษา แนะนำ หรือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย เปนตน 


