สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการค้าภายใน จากัด
ข้อยกเว้นทั่วไป ในการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม ของ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือ ความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทาสัญญาประกันภัย การตรวจรักษา
ภาวะที่เป็นมาแต่กาเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือ โรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้ า กระ รังแค ผมร่วงหรือ
การควบคุมน้าหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผล อันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทาแท้ ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมี
บุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทาหมันหรือการคุมกาเนิด
4. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5. การตรวจรักษาหรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมน
ทดแทนในวัยใกล้หมด หรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือ ชาย การรักษาความ
ผิดปกติทางเพศและการแปลงเพศ
6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือ
ร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉย ๆ การตรวจ
วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง กับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือ ตรวจวิเคราะห์เพื่อ
สาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจาเป็นทางการแพทย์หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทาเลสิค ค่าใช้จ่ายสาหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็น
หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
8. การตรวจรัก ษา หรือผ่า ตัด เกี่ ยวกั บฟัน หรือเหงือก การทาฟั นปลอม การครอบฟั น การรักษารากฟั น
อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่ร ากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจาเป็ นอันเนื่องจากการบาดเจ็บ
โดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟัน และการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม
9. การรักษาหรือการบาบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม หรือ
ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือ
ความวิตกกังวล
11. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ
การตรวจ หรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
12. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์
ทาร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ
13. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
14. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาลบาลจากแพทย์ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับ
ความคุ้มครอง
15. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทาร้ายร่างกายตนเองไม่ว่า
จะเป็นการกระทาโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทาไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้
รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้ได้รับความคุ้มครองกิน ดื่ม หรือ ฉีด ยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ย า
เกินกว่าที่แพทย์สั่ง
16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทาของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือ
ยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
17. การบาดเจ็ บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ขณะที่ ผู้ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองเข้ า ร่ ว มทะเลาะวิ ว าทหรื อ มี ส่ ว นยั่ ว ยุ ใ ห้ เ กิ ด
การทะเลาะวิวาท
18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่ มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูก
จับกุมหรือหลบหนีการจับกุม
19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ ได้รับความคุ้มครอง แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด
รวมถึงเจ๊ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกาลังขึ้นหรือกาลังลง
หรือ โดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดาน้าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้า
20. การบาดเจ็ บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ขณะที่ ผู้ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองก าลั ง ขึ้ น หรื อ ก าลั ง ลง หรื อ ขณะโดยสาร อยู่ ใ น
อากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการ โดยสารการบินพาณิชย์

21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจาในอากาศยานใด ๆ
22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้ได้รับ ความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และ
เข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
23. สงคราม การรุกราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะ
ได้มีการประกาศสงคราม หรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ
ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
24. การก่อการร้าย
25. การแผ่ รั ง สี หรื อ การแพร่ กั ม มั น ตภาพรั ง สี จ ากเชื้ อ เพลิ ง นิ ว เคลี ย ร์ หรื อ จากกากนิ ว เคลี ย ร์ ใ ด ๆ อั น
เนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์
ซึ่งดาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
26. การระเบิดของกั ม มันตภาพรังสี หรือ ส่วนประกอบของนิวเคลีย ร์ หรือวัตถุอันตราย อื่นใดที่อาจเกิ ด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
หมายเหตุ
1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดย
แพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่มมีผลบังคับ
เป็นครั้งแรก
2. สมาชิกที่ทาประกันภัยสุขภาพ ต้องทาต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี หากสมาชิกไม่ทาประกันภัยสุขภาพ
ในปีใดปีหนึ่งจะถือเป็นการเริ่มต้นการทาประกันภัยสุขภาพใหม่ทุกครั้ง
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