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นายสุวิทย์ เก่งวิบูลย์ 
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กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล File and Use

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
20.1 บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับ

การเจ็บป่วยใดๆ ท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวน
วันต  ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามท่ี
ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

20.2  บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับ
การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจก าหนด
จ านวนวันต  ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับเป็นคร้ัง
แรก

20.2.1 เนื้องอก ถุงน้ า หรือมะเร็งทุกชนิด
20.2.2 ริดสีดวงทวาร
20.2.3 ไส้เลื่อนทุกชนิด
20.2.4  ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
20.2.5  การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
20.2.6  นิ่วทุกชนิด
20.2.7  เส้นเลือดขอดที่ขา 
20.2.8  เย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิด

กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคลของบริษัท
ประกันภัย

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
20.1 บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับ

การเจ็บป่วยใดๆ ท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวน
วันต  ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามท่ี
ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

20.2  บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับ
การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจก าหนด
จ านวนวันต  ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับเป็นคร้ัง
แรก และบริษัทจะไม่ให้ความคุ้มครองส าหรับการรักษาโรคที่เกิดขึ้นใน 
120 วันจนกว่าจะได้รับการรักษาจนหายขาด 

20.2.1 เนื้องอก ถุงน้ า หรือมะเร็งทุกชนิด
20.2.2 ริดสีดวงทวาร
20.2.3 ไส้เลื่อนทุกชนิด
20.2.4  ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
20.2.5  การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
20.2.6  นิ่วทุกชนิด
20.2.7  เส้นเลือดขอดที่ขา 
20.2.8  เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิด
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ข้อยกเว้นทั่วไป

การประกันภัยนี้ไมคุ่้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมทั้ง
ภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

1.  โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะท่ีเป็นมาแต่ก าเนิด
(Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม 

2.  การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน้ าหนักตัว หรือการ
ผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง

3.  การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์  การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์
และการรักษา) การท าหมันหรือการคุมก าเนิด 

4.  โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5.  การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมด

ระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
6.  การตรวจสุขภาพท่ัวไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล     เวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น 

หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ     การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาล   เวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ  ซึ่งไม่ใช่ความจ าเป็น
ทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์

7.  การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การท าเลสิค ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติ
ของการมองเห็น 
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ข้อยกเว้นทั่วไป (ต่อ)

8.  การตรวจรักษา หรือผ่าตัด เกี่ยวกับฟัน หรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอน
ฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจ าเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ท้ังนี้ไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่ราก
เทียม

9.  การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหร่ี สุรา หรือสารออกฤทธ์ิต่อ          จิตประสาท
10.  การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ     ทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ 

รวมถึงสภาวะสมาธิส้ัน ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล
11.  การตรวจรักษาท่ียังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความ

ผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
12.  การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ท าร้าย และวัคซีนป้องกัน

บาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ
13.  การตรวจรักษาท่ีไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
14.  ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่ง     ให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ

ตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส      หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง
15.  การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระท าโดย

ตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท าไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ท้ังนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการท่ีผู้ได้รับความคุ้มครอง กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือ
สารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าท่ีแพทย์ส่ัง
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ข้อยกเว้นทั่วไป (ต่อ)

16.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ
ครองสติได้  

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีท่ีมี การตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
17.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุ   ให้เกิดการทะเลาะวิวาท

18.  การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
19.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง แข่งรถหรือแขง่เรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชก

มวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ด าน้ าท่ีต้องใช้ถังอากาศ
และเคร่ืองช่วยหายใจใต้น้ า

20.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร  อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 

21.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองขับขี่หรือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงาน     ประจ าในอากาศยานใดๆ
22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ

ปราบปราม 
23.  สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงคราม

หรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ        การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศ
กฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
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24.  การก่อการร้าย
25.  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง

นิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งด าเนินติดตอ่ไปด้วยตวัเอง
26.  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 



THANK YOU


