ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่คุ้มครองรายละเอียด
ต่างๆ ของข้อยกเว้นจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ตัวอย่างข้อ
ยกเว้นความคุ้มครอง ซึ่งทางเอ็ทน่า ประกันสุขภาพสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่าย
ผลประโยชน์ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ เช่น
สภาพทีเ่ ป็นมาก่อนเอาประกันภัย หรือค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วย
ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กําเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือ
โรคทางพันธุกรรม
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย ทําร้าย ร่างกาย
ตนเอง
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) และโรคแทรกซ้อน หรือ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
การตรวจสุขภาพทั่วไป หรือการเข้าพักรักษาตัว หรือการร้องขอการ
ผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล ที่ไม่ใช่ความจําเป็นทางการแพทย์ หรือ
ไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร (ยกเว้นกรณี ซื้อความ
คุ้มครองการคลอดบุตร) การคุมกําเนิด การทําหมัน
การตรวจวัดสายตา การรักษาสายตาโดยใช้เลเซอร์ เลสิค การรักษาฟัน
และการรักษาเพื่อให้สวยงาม เช่น สิว ฝ้า
ภาวะหรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 6 เดือน นับจากวันที่กรมธรรม์
ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ซึ่งได้แก่เนื้องอกหรือมะเร็งทุกชนิด
ก้อนเนื้อ หรือก้อนเนื้อซีสต์(Tumor or Cancer, Polyps or Cysts)
ริดสีดวงทวาร(Hemorrhoids) ไส้เลื่อนทุกชนิดที่ไม่ได้เป็นมาแต่กําเนิด
(Hernias) ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก (Pterygium,Pinguecula or
Cataract) การตัด ทอนซิ ล, หรื อ อดีน อยด์ (Tonsillectomy or
Adenoidectomy) นิ่วทุกชนิด(Stones) เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
(Endometriosis) เส้นเลือดขอด (Varicose Veins) ความผิดปกติของ
เท้าชนิด (Hallux Valgus) ก้อนเนื้องอก (Ganglion)

บริษท
ั เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14-15
ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ล ม เขตบางรั ก กรุ ง เทพฯ 10500
โทร. 0 2677 0000 โทรสาร 0 2230 6500
ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกเอ็ทน่า 0 2232 8666 (บริการ 24 ชม.)

ในกรณีที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใดมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรการ
ควํา่ บาตรทางเศรษฐกิจหรือการค้า (economic or trade sanction) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
สหประชาชาติ หรือ สหภาพยุโรป ความคุ้มครองดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะและสิ้นผล เช่น บริษัทไม่
สามารถจ่ายเงินสําหรับการให้บริการดูแล สุขภาพในประเทศทีถ
่ ก
ู ควํา่ บาตรจากสหรัฐอเมริกาเว้น
แต่จะได้รบ
ั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรจากสํานักงานควบคุมสินทรัพย์ในต่างประเทศ (Ofﬁce
of Foreign Assets Control-OFAC) ศึกษาข้อมูลเพิม
่ เติมได้ในเว็บไซต์ www.treasury.gov/
resource-center/sanctions
สอบถามข้อมูลประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทางเพิ่มเติม ติดต่อ

แผนประกันสุขภาพ
บียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์
ดูแลคุณ และคนที่คุณรักด้วยแผนประกันสุขภาพที่คุ้มค่า

หมายเหตุ
- เอกสารฉบับนี้มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย โปรดศึกษาราย
ละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
- ผู ้ ซื้ อ สามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดข้ อ ยกเว้ น ความคุ ้ ม ครองทั้ ง หมดได้ ใ น
กรมธรรม์ประกันภัย
- ผูซ้ อ
ื้ ควรทําความเข้าใจในรายละเอียด ความคุม
้ ครองและเงือ
่ นไขก่อนตัดสินใจ
ทําประกันทุกครั้ง

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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แผนบียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์...

ดูแลคุณ และคนที่คุณรัก
ด้วยแผนประกันสุขภาพที่คุ้มค่า

มอบความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใด
ครั้งหนึ่ง โดยไม่จํากัดจํานวนครั้งการรักษาต่อปี
ให้ความคุม
้ ครองค่าห้อง ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลสูงสุดถึงคืนละ
12,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)
ให้ความคุม
้ ครองค่ารักษาพยาบาลทัว่ ไปสูงสุดถึง 200,000 บาทต่อการ
เข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)
ให้ความคุ้มครองสําหรับการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major
Medical) (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)
ให้ความคุม
้ ครองกรณีเสียชีวต
ิ หรือทุพพลภาพถาวรสิน
้ เชิงจากอุบต
ั เิ หตุ
สูงถึง 100,000 บาท
ให้ความคุ้มครองทั้งการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
(ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาจะให้ความคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาล
ที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น)
สามารถเลือกซือ
้ ความคุม
้ ครองเพิม
่ เติมสําหรับความคุม
้ ครองผูป
้ ว่ ยนอก
สูติกรรม และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้
อุ่นใจกับเครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย
ไม่ผูกติดประกันชีวิต
หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันภัยกําหนด
เงื่อนไขการรับประกันภัย
• รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี
• สําหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับเอ็ทน่ามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ผล
ประโยชน์สง
ู สุดสําหรับการรักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครัง
้ ใดครัง
้
หนึ่ง จะไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทโดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ
อยู่กับบริษัท
• สําหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับเอ็ทน่ามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์
ผลประโยชน์สูงสุดสําหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะไม่เกินวงเงิน
1,000,000 บาทต่อคน โดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลประโยชน์การประกัน
อุบัติเหตุที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท

ตารางผลประโยชน์
จํานวนผลประโยชน์ (บาท)

รายละเอียด
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง* (รวมการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง Major Medical)
ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน)
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) (สูงสุดต่อวัน และ 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง*)
ค่าบริการทั่วไปสําหรับการรักษาพยาบาล
ค่าบริการทั่วไปสําหรับการรักษาพยาบาล

ซูพีเรีย

อัลทิเมท

1,000,000

5,000,000

8,000
16,000

12,000
24,000

80,000

200,000

10,000

25,000

1,000

1,000

100,000

250,000

1,800

4,500

ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชม. และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
สําหรับอุบัติเหตุนั้นๆ) รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสําหรับการรักษาพยาบาล
ค่ารถพยาบาล รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสําหรับการรักษาพยาบาล
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมถึงค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการผ่าตัด (ตามตารางผ่าตัด)
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดต่อวัน)
การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)

การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง จะจ่ายชดเชยเพิ่มเติมให้อีก 80% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์ของค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล)
สูงสุดไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละแผน
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)***
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ความคุ้มครองสูติกรรม** (ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อแผนความคุ้มครองสูติกรรมแผนใดแผนหนึ่งเพิ่มเติมได้)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร (ไม่รวมค่าใช้จ่ายสําหรับบุตร)
- การคลอดตามปกติ การผ่าคลอดโดยตั้งใจ และการคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วย
- การตั้งครรภ์นอกมดลูก และการคลอดบุตรโดยผ่าตัดฉุกเฉิน
- การแท้งบุตร
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติม
วงเงินคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)***
- PA 200
- PA 400
- PA 900 (สําหรับชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น)
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันและไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
- ผู้ป่วยนอกแบบคลาสสิค
- ผู้ป่วยนอกแบบพลัส
- ผู้ป่วยนอกแบบดีลักซ์

100,000

100,000

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

40,000
80,000
20,000

60,000
120,000
30,000

90,000
180,000
45,000

120,000
240,000
60,000

200,000
400,000
900,000

2,000
2,500
3,000

2,500
3,000
3,500

หมายเหตุ
- *ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายความรวมถึง ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทั่วไปสําหรับการรักษาพยาบาล
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดและค่าแพทย์เยี่ยมไข้) และการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)
- **ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยต้องสํารองจ่ายล่วงหน้า
- ***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50% ของทุนประกันภัย)
- กรณีการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง จะจ่ายเงินค่าชดเชยเพิ่มเติมอีก 80% ของส่วนเกินของค่าใช้จ่ายข้างต้นในส่วนที่คุ้มครอง อันได้แก่ ค่าบริการทั่วไปสําหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์
ผ่าตัดและค่าแพทย์เยี่ยมไข้
- ค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
- การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย เช่น PET Scan, MRI, CT Scans, Echocardiogram, Exercise Stress Test (EST) จะจ่ายให้ตามผลประโยชน์ของความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของ
ผู้ป่วยนอกเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากทางพยาบาลของเอ็ทน่าล่วงหน้าในการตรวจวินิจฉัยอาการของการเจ็บป่วย กรณีที่มีการอนุมัติล่วงหน้าจากทางเอ็ทน่า จะได้รับความคุ้มครองภาย
ใต้ผลประโยชน์ผู้ป่วยในในหมวดของค่าบริการทั่วไปสําหรับการรักษาพยาบาล
- หากผู้เอาประกันภัยสมัครและทําประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยตลอดชีพ แต่หากผู้เอาประกันภัยสมัคร
และทําประกันหลังอายุ 60 ปี บริบูรณ์ จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยจนถึงอายุ 70 ปี
- ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองสําหรับการคลอดบุตรหลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วัน และสําหรับการแท้งบุตรหลังจากกรมธรรม์
ประกันภัยมีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน

