Code 21789 (21/07/2565)

OCEAN LIFE ไทยสมุทร

ซีไอ ซูเปอร โพรเทค

จายเบี้ยคงที่ 10 ป

คุมครองโรครายแรงถึงอายุครบ 90 ป

(แบบประกันภัยเดียวกับ โอเชีย
่ นไลฟ ซุปเปอร เฮลทแคร 90/10)
เริ่มวัยทํางานดวยความมั่นใจ ไมกังวลกับโรครายที่จะมาทําลายชีวิตการทํางานของคุณ

• ซีไอ ซูเปอร โพรเทค เปนชือ่ ทางการตลาดของแบบประกัน โอเชีย่ นไลฟ ซุปเปอร เฮลทแคร 90/10 • ความคุม ครองและการจายผลประโยชนตา งๆ เปนไปตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดไวในกรมธรรม • ขอมูลในเอกสารนีเ้ ปนเพียงขอมูลเบือ้ งตนของผลิตภัณฑประกันภัย
ผูข อเอาประกันภัย/ ผูเอาประกันภัยควรศึกษาขอมูลเพิ่มเติมและทําความเขาใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุมครอง ผลประโยชน และขอยกเวน กอนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้งเมื่อไดรับกรมธรรมประกันภัยแลวโปรดศึกษาเพิ่มเติม

OCEAN LIFE ไทยสมุทร

ซีไอ ซูเปอร โพรเทค (แบบประกันภัยเดียวกับ โอเชีย่ นไลฟ ซุปเปอร เฮลทแคร 90/10)
การมีสุขภาพที่ดี ถือเปนของขวัญอันล้ำคาสำหรับชีวิต แตบางครั้งการที่เราดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง ก็ไมไดการันตีวาจะไมเกิด
เหตุการณไมคาดฝน หรือไมมโี อกาสปวยเปนโรคราย ถึงแมปจ
 จุบน
ั จะมีการพัฒนาระบบการรักษาและยาตางๆ ทีก
่ า วหนาขึน
้ สิง
่ เหลานัน
้
ลวนตามมาดวยคาใชจา ยทีส
่ ง
ู ขึน
้ เชนเดียวกัน และหากเหตุการณไมคาดฝน หรือโรคภัยนัน
้ เกิดขึน
้ กับคุณ คุณจะรับมือกับความเสีย
่ งนัน
้
อยางไร?

จะดีกวามั้ย…
ถาวันนี้เพิ่มความอุนใจใหคุณและครอบครัว ดวยการสรางหลักประกันเพื่อคนที่รัก เตรียมพรอมรับมือกับความเสี่ยงตางๆ ดวยประกัน

ซีไอ ซูเปอร โพรเทค

สบายใจ

อุน
 ใจ

ครอบคลุมโรครายแรง ที่คนไทย
มักกังวล เชน โรคมะเร็ง โรคอัลไซเมอร
โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
รับผลประโยชน 100%

แมเกิดเหตุการณไมคาดฝน คุมครอง
กรณีเสียชีวิต และกรณีเสียชีวิต
(1)
เนือ
่ งจากอุบต
ั เิ หตุ รวมสูงสุดถึง 300%

เบาใจ
ไมเปนภาระลูกหลาน หากมีชีวิตอยู
จนครบกำหนดสัญญา มีเงินกอน
ไวดูแลตัวเอง 100%

ผลประโยชนและความคุมครอง
กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ รับรวม 300%
กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับรวม 200%
ความคุมครองชีวิต

กรณีเสียชีวิตหรือกรณีตรวจพบโรครายแรง 17 โรค(2) รับ 100%
ระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุครบ 90 ป ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ป
สิ้นปกรมธรรมที่

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

อายุครบ 90 ป
เงินครบกำหนดสัญญา

100%

(1) ความคุม ครองกรณีเสียชีวติ เนือ่ งจากอุบตั เิ หตุสาธารณะ (2) รับผลประโยชนความคุม ครองโรครายแรง เมือ่ พนระยะเวลาทีไ่ มคมุ ครอง (Waiting Period) 90 วัน นับแตวนั เริม่ มีผลคุม ครอง หรือวันตออายุสญั ญาครัง้ สุดทาย (Reinstatement) • ซีไอ ซูเปอร โพรเทค เปนชือ่ ทางการตลาด
ของแบบประกัน โอเชี่ยนไลฟ ซุปเปอร เฮลทแคร 90/10 • % หมายถึง เปอรเซ็นตของจำนวนเงินเอาประกันภัย • คุมครอง 17 โรครายแรงตามที่ระบุไวในเงื่อนไขกรมธรรม หากจายผลประโยชนสวนนี้โรคใดโรคหนึ่งแลวกรมธรรมฉบับนี้สิ้นสุด • การรับประกันภัยเปนไปตามเงื่อนไข
และหลักเกณฑทบ่ี ริษทั ฯ กำหนด • ความคุม ครองและการจายผลประโยชนตา งๆ เปนไปตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไวในกรมธรรม • ขอมูลในเอกสารนีเ้ ปนเพียงขอมูลเบือ้ งตนของผลิตภัณฑประกันภัยผูข อเอาประกันภัย/ผูเ อาประกันภัยควรศึกษาขอมูลเพิม่ เติมและทำความเขาใจในรายละเอียด
เงื่อนไขความคุมครอง ผลประโยชน และขอยกเวน กอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งเมื่อไดรับกรมธรรมประกันภัยแลวโปรดศึกษาเพิ่มเติม

OCEAN LIFE ไทยสมุทร

ซีไอ ซูเปอร โพรเทค (แบบประกันภัยเดียวกับ โอเชีย่ นไลฟ ซุปเปอร เฮลทแคร 90/10)

ตารางสรุปผลประโยชนและความคุมครอง
รายละเอียดความคุมครอง

ผลประโยชนรวมสูงสุด

1. กรณีเสียชีวิตบริษัทจะจายจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1.1 กรณีเสียชีวิต
1.2 กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
1.3 กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ
2. กรณีมีชีวิตอยู ณ วันครบกำหนดสัญญา
3. ผลประโยชนความคุมครองโรครายแรงโรคใดโรคหนึ่งเพียงโรคเดียว(1) ดังตอไปนี้
(ใชสิทธิ์เรียกรองตามขอ 3 แลวกรมธรรมจะสิ้นผลบังคับทันที)

100%
200%
300%
100%
100%

3.1
3.2
3.3
3.4

โรคมะเร็งระยะลุกลาม
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร
โรคเยื่อหุมสมองและไขสันหลัง
อักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
3.5 เนื้องอกในสมองชนิดที่ไมใชมะเร็ง
3.6 การสูญเสียการดำรงชีพอยางอิสระ
3.7 การบาดเจ็บที่ศีรษะอยางรุนแรง

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส 3.15 โรคหลอดเลือดสมองที่ตองไดรับการผาตัด
อัมพาตของกลามเนื้อแขนหรือขา
ลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด
โรคพารกินสัน
3.16 โรคหลอดเลือดสมองโปงพองที่รักษาโดยใช
โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
ขดลวดผานสายสวนทางหลอดเลือด
สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
3.17 โรคหลอดเลือดสมองที่ไดรับการรักษาโดยวิธี
ภาวะอะแพลลิก
ใสสายสวนเสนเลือดแดงบริเวณคอ
โรคหลอดเลือดสมองโปงพองที่ตอง
รักษาโดยการผาตัด

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรบ
ั ประกันภัย

6 - 50 ป

จำนวนเงินเอาประกันภัยขัน
้ ต่ำ

200,000 บาท (เศษหนวย 1 บาท)

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

5,000,000 บาท

งวดการชำระเบีย
้ ประกันภัย

รายป / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน

สัญญาเพิม
่ เติม

สามารถขายคูก
 บ
ั สัญญาเพิม
่ เติมคุม
 ครองสุขภาพ และสัญญาเพิม
่ เติมชดเชยรายไดรายวัน
ตามหลักเกณฑทบ
่ี ริษท
ั ฯ กำหนด

การตรวจสุขภาพ

เปนไปตามเงือ
่ นไขและหลักเกณฑทบ
่ี ริษท
ั ฯ กำหนด

(1) รับผลประโยชนความคุมครองโรครายแรง เมื่อพนระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting Period) 90 วัน นับแตวันเริ่มมีผลคุมครอง หรือวันตออายุสัญญาครั้งสุดทาย (Reinstatement) • ซีไอ ซูเปอร โพรเทค เปนชื่อทางการตลาดของแบบประกัน โอเชี่ยนไลฟ ซุปเปอร เฮลทแคร 90/10
• % หมายถึง เปอรเซ็นตของจำนวนเงินเอาประกันภัย • คุมครอง 17 โรครายแรงตามที่ระบุไวในเงื่อนไขกรมธรรม หากจายผลประโยชนสวนนี้โรคใดโรคหนึ่งแลวกรมธรรมฉบับนี้สิ้นสุด • การรับประกันภัยเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด • ความคุมครองและการจาย
ผลประโยชนตางๆ เปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในกรมธรรม • ขอมูลในเอกสารนี้เปนเพียงขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑประกันภัยผูขอเอาประกันภัย/ผูเอาประกันภัยควรศึกษาขอมูลเพิ่มเติมและทำความเขาใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุมครอง ผลประโยชน และขอยกเวน กอนตัดสินใจ
ทำประกันภัยทุกครั้งเมื่อไดรับกรมธรรมประกันภัยแลวโปรดศึกษาเพิ่มเติม

OCEAN LIFE ไทยสมุทร

ซีไอ ซูเปอร โพรเทค (แบบประกันภัยเดียวกับ โอเชีย่ นไลฟ ซุปเปอร เฮลทแคร 90/10)

ระยะเวลาไมคุมครอง (Waiting Period)
กรมธรรมประกันภัยนี้จะไมคุมครองการเจ็บปวยดวยโรครายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทยยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนวาเกี่ยวของ
กับโรครายแรงที่ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันนับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือหากมีการตออายุสัญญาเมื่อกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ใหนับแตวันเริ่มมีผลคุมครอง
ตามการตออายุครั้งสุดทาย หรือ วันที่บริษัทฯ อนุมัติใหเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยนี้ แลวแตวันใดจะเกิดขึ้น
ภายหลัง ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ อนุมัติใหเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทฯ จะไมคุมครองเฉพาะในสวนของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ที่เพิ่มขึ้นเทานั้น

ตัวอยางกรณีที่กรมธรรมจะไมใหความคุมครองผูเอาประกันภัย
เงือ
่ นไขขอยกเวนทีก
่ รมธรรมจะไมใหความคุม
 ครองเปนไปตามทีร่ ะบุไวในกรมธรรมประกันภัยทีบ
่ ริษท
ั ฯ ออกใหผเู อาประกันภัย โดยเงือ
่ นไขหรือ
ขอยกเวนที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของเงื่อนไขขอยกเวนความคุมครอง เชน
1. กรณีไมเปดเผยขอความจริง หรือแถลงขอความอันเปนเท็จ บริษัทฯ อาจบอกลางสัญญาไดและไมจายเงินตามกรมธรรม
2. กรณีฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวันที่เริ่มมีผลคุมครอง หรือวันที่ตออายุกรมธรรมครั้งสุดทาย
3. กรณีถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
4. กรณีแถลงอายุคลาดเคลื่อนไมตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจนไดวาในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกตองแทจริงอยูนอก
จำกัดอัตราตามทางคาปกติของบริษัทฯ เปนตน

• ซีไอ ซูเปอร โพรเทค เปนชื่อทางการตลาดของแบบประกัน โอเชี่ยนไลฟ ซุปเปอร เฮลทแคร 90/10 • % หมายถึง เปอรเซ็นตของจำนวนเงินเอาประกันภัย • คุมครอง 17 โรครายแรงตามที่ระบุไวในเงื่อนไขกรมธรรม หากจายผลประโยชนสวนนี้โรคใดโรคหนึ่งแลวกรมธรรมฉบับนี้สิ้นสุด
• การรับประกันภัยเปนไปตามเงือ่ นไขและหลักเกณฑทบ่ี ริษทั ฯ กำหนด • ความคุม ครองและการจายผลประโยชนตา ง ๆ เปนไปตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไวในกรมธรรม • ขอมูลในเอกสารนีเ้ ปนเพียงขอมูลเบือ้ งตนของผลิตภัณฑประกันภัยผูข อเอาประกันภัย/ผเู อาประกันภัยควรศึกษาขอมูลเพิม่ เติม
และทำความเขาใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุมครอง ผลประโยชน และขอยกเวน กอนตัดสินใจ ทำประกันภัยทุกครั้งเมื่อไดรับกรมธรรมประกันภัยแลวโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ติดตอตัวแทนไทยสมุทรประกันชีวิต

0 2207 8888

