ข้อยกเว้นทั่วไปส�ำหรับสัญญาเพิ่มเติมเฟลคซี่ เฮลท์
การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ
หรือ ภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท�ำ
สัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะทีเ่ ป็นมาแต่กำ� เนิด (Congenital) หรือ
ปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพือ่ เสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ
สิว ฝ้า กระรังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน�้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมี
ลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้
รับความคุ้มครอง
3. การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร รวมถึงการผ่าคลอดและวิธีการคลอดด้วย
วิธีซับซ้อนอื่น ๆ (แผนแพลทินั่มจะไม่มีข้อยกเว้นนี้)
4. การท�ำแท้ง ยกเว้นการท�ำแท้งเนือ่ งจากการตัง้ ครรภ์เป็นสาเหตุคกุ คามชีวติ มารดา
5. ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร ซึ่งเป็นผลมาจากการตั้งครรภ์
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
6. การแก้ ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การ
ท� ำ หมั น หรื อ คุ ม ก� ำ เนิ ด การช่ ว ยเหลื อ การตั้ ง ครรภ์ โ ดยใช้ วิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อการตั้งครรภ์ หรือช่วยเหลือเพื่อการตั้งครรภ์ หรือผลของ
การรักษาพยาบาลดังกล่าว
7. การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันแรก หลังการเกิดของทารกที่มา
จากการตั้งครรภ์ทางวิทยาศาสตร์
8. โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
9. การรักษาพยาบาลเชิงป้องกันโรค
10. การตรวจรักษาความผิดปกติของสายตา การท�ำเลสิค ค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
อุปกรณ์เพือ่ ช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
(แผนแพลทินั่มจะไม่มีข้อยกเว้นนี้)
11. การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน หรือเหงือก การท�ำฟันปลอม การ
ครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่
รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจำ� เป็นอันเนือ่ งจากการบาดเจ็บโดยอุบตั เิ หตุ ทัง้ นี้
ไม่รวมค่าฟันปลอมและการครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม
(แผนแพลทินมั่ และไดมอนด์ และยกเว้นผูเ้ อาประกันภัยเลือกซือ้ เพิม่ เติมส�ำหรับ
แบบประกันภัยสุขภาพแบบเลือกได้จะไม่มีข้อยกเว้นนี้)
12. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง หรือไม่ผ่านการรับรอง เว้นแต่
องค์กรทางการแพทย์ที่มีอ�ำนาจโดยตรงได้ ให้การยอมรับว่าการรักษา
พยาบาลนีม้ คี วามเหมาะสมก่อนการรักษาพยาบาล และบริษทั ได้มคี วามเห็น
ชอบเป็นลายลักษณ์อักษรกับแพทย์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
13. การรับวัคซีนและการตรวจสุขภาพประจ�ำปี หรือการตรวจร่างกายเชิงป้องกัน
โรค รวมทัง้ การรับค�ำปรึกษาแบบติดตามผลเป็นประจ�ำ (แผนแพลทินมั่ จะไม่มี
ข้อยกเว้นนี้)
14. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท�ำร้ายร่างกายตนเอง หรือการ
พยายามท�ำร้ายร่างกายตนเองไม่วา่ จะเป็นการกระท�ำโดยตนเอง หรือยินยอม
ให้ผอู้ นื่ กระท�ำไม่วา่ จะอยูใ่ นระหว่างวิกลจริตหรือไม่กต็ าม ทัง้ นีร้ วมถึงอุบตั เิ หตุ
จากการที่ผู้เอาประกันภัย กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การ
ใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
15. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์
สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
ค�ำว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิส์ รุ า” ในกรณีทมี่ กี ารตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ให้ถอื ตามเกณฑ์และข้อก�ำหนดของกฏหมายในอาณาเขตของประเทศนัน้ ๆ
16. การรักษาหรือการบ�ำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออก
ฤทธิ์ต่อจิตประสาท
17. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีสว่ นยัว่
ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิด
สถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนี้การจับกุม

19. การบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นกีฬาอาชีพ หรือจากการกระโดดร่มจากที่สูง
กระโดดหน้าผา การขับเครื่องบินหรือเรียนขับเครื่องบินที่ ไม่ได้จดทะเบียน
ศิลปะการต่อสู้ ปีนผาอิสระ ไต่เขาโดยใช้หรือไม่ใช้เชือก การด�ำน�ำ้ ลึกมากกว่า
10 เมตร การเดินเขาทีค่ วามสูงมากกว่า 2,500 เมตร กีฬากระโดดจากสะพาน
หรือหน้าผาสูง (บันจี้จัมป์) การปีนหุบเขา การเล่นเครื่องร่อน ร่มร่อน เครื่อง
บินเบาขนาดเล็กส�ำหรับนัง่ ได้ 1-2 คน กระโดดร่มชูชพ
ี การปีนถ�ำ้ สกีผาดโผน
หรือกีฬาฤดูหนาวอื่น ๆ ที่เล่นบนลู่ที่ไม่ได้เตรียมไว้ให้
20. การบาดเจ็บที่เกิดจากการเข้าร่วม สงคราม การรุกราน การกระท�ำที่มุ่ง
ร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท�ำที่มุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มี
การประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฎ
การจลาจล การนั ด หยุ ด งาน การก่ อ ความวุ ่ น วาย การปฎิ วั ติ การ
รัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้
มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก การปนเปื้อนทางชีวภาพนิวเคลียร์
หรือการปนเปื้อนสารเคมีในขณะที่มีส่วนร่วมในสงครามการกระท�ำของ
ศัตรูต่างชาติ
21. การก่อการร้าย
22. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจาก
การนิวเคลียร์ ใดๆอันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และ
กรรมวิธใี ด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซงึ่ ด�ำเนินการติดต่อกันไปโดย
ตัวเอง
23. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุ
อันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
24. การรักษาพยาบาลทีเ่ พียงช่วยบรรเทาอาการมากกว่ารักษาเพือ่ ให้หายขาด
โดยโรคดังกล่าวมีวธิ กี ารรักษาทีใ่ ห้หายขาดได้ แต่ผเู้ อาประกันภัยปฏิเสธทีจ่ ะ
รับการรักษาพยาบาลตามแพทย์แนะน�ำ
แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั จะพิจารณาการจ่ายผลประโยชน์คา่ รักษาพยาบาลส�ำหรับ
การบรรเทาอาการนี้ได้ภายใต้ผลประโยชน์ การดูแลแบบประคับประคองระยะ
สุดท้าย และแพทย์ของผูเ้ อาประกันภัยได้ให้คำ� แนะน�ำในการรักษาด้วยวิธกี าร
ดูแลแบบประคับประคองระยะสุดท้าย (ย่อหน้าที่ 2 ของข้อยกเว้นนี้จะมีเฉพาะ
ในแผนแพลทินั่มเท่านั้น)
25. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่าง ๆ เพื่อการชะลอ
ความเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู
การเสื่อมสมรรถสภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติ
ทางเพศ และการแปลงเพศ
26. ค่าใช้จา่ ยในการได้มาซึง่ อวัยวะบริจาคเพือ่ มาท�ำการปลูกถ่ายอวัยวะ หรือค่า
ด�ำเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ถึงแม้วา่ การปลูกถ่ายอวัยวะนัน้ ได้รบั การคุม้ ครอง
ตามเงื่อนไขในสัญญาเพิ่มเติมก็ตาม
27. ค่าจัดหาหรือใส่อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ช่วยภายนอก
28. การเดินทางของผู้เอาประกันภัยที่ขัดต่อค�ำแนะน�ำทางการแพทย์ถึงแม้จะ
เป็นการเดินทางภายในอาณาเขตคุ้มครองก็ตาม
29. ค่าใช้จ่ายใด ๆ จากสถานบ�ำบัดสุขภาพแบบ สปา คลินิกบ�ำบัดแบบธรรมชาติ
หรือสถานที่คล้ายกันนี้ ถึงแม้จะจดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลก็ตาม
30. การทดสอบทางพันธุกรรม รวมถึงการรับค�ำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ
ทดสอบนัน้ ถึงแม้จะเป็นการทดสอบหาแนวโน้มทางพันธุกรรมว่าผูเ้ อาประกัน
ภัยมีปัจจัยเสี่ยงที่จะพัฒนาเป็นการเจ็บป่วยในอนาคตหรือไม่
31. ค่าบริการพยาบาลพิเศษในโรงพยาบาล และ/หรือ ที่บ้าน ยกเว้นกรณีมีการ
ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษทั ก่อนหน้าว่าเป็นสิง่ จ�ำเป็นและมีความ
เหมาะสม
32. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
หรือทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิ
สั้น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกินหรือความวิตกกังวล (แผน
แพลทินั่ม และไดมอนด์จะไม่มีข้อยกเว้นนี้)

