ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่คุ้มครองรายละเอียด
ต่างๆ ของข้อยกเว้นจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ตัวอย่างข้อ
ยกเว้นความคุ้มครอง ซึ่งทางเอ็ทน่า ประกันสุขภาพสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่าย
ผลประโยชน์ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ เช่น
สภาพที่ เ ป็ น มาก่ อ นเอาประกั น ภั ย หรื อ ค่ า รั ก ษาพยาบาลของการ
เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัย
มีผลบังคับ
การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่ก�ำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรค
ทางพันธุกรรม
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย ท�ำร้าย ร่างกาย
ตนเอง
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) และโรคแทรกซ้อน หรือ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
การตรวจสุขภาพทั่วไป หรือการเข้าพักรักษาตัว หรือการร้องขอการ
ผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล ที่ไม่ใช่ความจ�ำเป็นทางการแพทย์ หรือ
ไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร (ยกเว้นกรณี ซื้อความ
คุ้มครองการคลอดบุตร) การคุมก�ำเนิด การท�ำหมัน
การตรวจวัดสายตา การรักษาสายตาโดยใช้เลเซอร์ เลสิค การรักษาฟัน
และการรักษาเพื่อให้สวยงาม เช่น สิว ฝ้า
ภาวะหรือโรคทีไ่ ม่ได้รบ
ั ความคุม้ ครองใน 120 วันแรกนับจาก วันทีก
่ รมธรรม์
ประกันภัยมีผลครัง้ แรก ซึง่ ได้แก่ เนือ้ งอกถุงนาํ้ หรือ มะเร็งทุกชนิด (Tumor
or Cancer) ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids) ไส้เ ลื่ อ นทุ ก ชนิ ด (Hernias)
ต้ อ เนื้ อ หรื อ ต้ อ กระจก (Pterygium or Cataract) การตัดทอนซิล หรือ
อดีนอยด์ (Tonsillectomy or Adenoidectomy)นิ่วทุกชนิด (Stones)
เส้ น เลื อ ดขอดที่ ข า (Varicose veins) เยื่ อ บุ โ พรงมดลู ก เจริ ญ ผิ ด ที่
(Endometriosis)
หมายเหตุ
- เอกสารฉบับนี้มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย โปรด
ศึ ก ษารายละเอี ย ดและข้ อ ยกเว้ น ความคุ ้ ม ครองเพิ่ ม เติ ม ใน
กรมธรรม์ประกันภัย
- ผูซ้ อ
ื้ สามารถศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นความคุม
้ ครองทัง
้ หมด
ได้ในกรมธรรม์ประกันภัย

บริษท
ั เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำ�กัด (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
คว�ำ่ บาตรทางเศรษฐกิจหรือการค้า (economic or trade sanction) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
สหประชาชาติ หรือ สหภาพยุโรป ความคุ้มครองดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะและสิ้นผล เช่น บริษัทไม่
สามารถจ่ายเงินส�ำหรับการให้บริการดูแล สุขภาพในประเทศทีถ
่ ก
ู คว�ำ่ บาตรจากสหรัฐอเมริกาเว้น
แต่จะได้รบ
ั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรจากส�ำนักงานควบคุมสินทรัพย์ในต่างประเทศ (Office
of Foreign Assets Control-OFAC) ศึกษาข้อมูลเพิม
่ เติมได้ในเว็บไซต์ www.treasury.gov/
resource-center/sanctions
สอบถามข้อมูลแผนประกันสุขภาพเพิ่มเติม ติดต่อ

แผนประกันสุขภาพโอปอล

ให้คุณหมดกังวลกับภาระค่ารักษาพยาบาลทั้งการเจ็บป่วย และอุุบัติเหตุ

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

©2018 บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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แผนโอปอล...

ให้คุณหมดกังวลกับภาระค่ารักษาพยาบาล ทั้งการเจ็บป่วย
และอุบัติเหตุ
คุ้มครองสูง จ่ายเบี้ยประกันภัยแบบเบาๆ สบายกระเป๋า
ผลประโยชน์ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง*
เลือกรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน สูงสุดถึง 750,000
บาทต่อปี**
เลือกซือ้ ความคุม้ ครองผูป
้ ว่ ยนอก หรือประกันอุบต
ั เิ หตุ ส่วนบุคคลเพิม่ เติมได้
ไม่ผูกติดประกันชีวิต
*จ่ายตามจริงในหมวดค่ารักษาพยาบาลทัว่ ไป ค่าธรรมเนียมแพทย์ผา่ ตัด ค่าปรึกษาแพทย์พเิ ศษไม่เกินวงเงิน
สูงสุดตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันภัยก�ำหนด
ค�ำเตือน : ผูซ้ อ
ื้ ควรท�ำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุม
้ ครองและเงือ
่ นไขก่อนตัดสินใจท�ำประกันภัยทุกครัง
้

ตารางผลประโยชน์
จำ�นวนผลประโยชน์ (บาท)

รายละเอียด

โอปอล 1

โอปอล 2

โอปอล 3

350,000

550,000

750,000

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (สูงสุดต่อวัน)

2,000

3,000

4,000

ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อปี)

4,000

6,000

8,000

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป

ตามจริง*

ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชม.) และการรักษา
ต่อเนื่องภายใน 15 วัน สำ�หรับอุบัติเหตุนั้นๆ
ค่ารถพยาบาล (สูงสุดต่อเที่ยว)

1,000

รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี
ให้ความคุ้มครองเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น
ผูเ้ อาประกันภัยทีเ่ ป็นเด็กและมีอายุตำ�่ กว่า 20 ปีจะต้องมี ผูป้ กครอง (พ่อ
หรือแม่ของผู้เอาประกันภัย) สมัครร่วมภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัย
เดียวกันเท่านั้น
ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้
1. โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์
2. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
3. โรงพยาบาลสมิติเวช (สุขุมวิท)
4. โรงพยาบาลสมิติเวช (ศรีนครินทร์)
5. โรงพยาบาลสมิติเวช (ไชน่าทาวน์)
6. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ศูนย์วิจัย) และในเครือกรุงเทพ ได้แก่
6.1 โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
6.2 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
5.3 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
6.4 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
6.5 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
6.6 โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
6.7 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
6.8 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
6.9 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

หมายเหตุ
- รายชื่อสถานพยาบาลและคลินิก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
- ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่ายเอ็ทน่าได้ที่ aetna.co.th หรือ ศูนย์
บริการข้อมูลสมาชิก โทร. 0 2232 8666
- บริษท
ั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงข้อมูลสถานพยาบาลโดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1,000

ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมถึงค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการผ่าตัด

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1,000
ตามจริง*

ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน)

ตามจริง*

ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
การปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต
การปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต (สูงสุดต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง)

10,000

10,000

10,000

100,000

100,000

100,000

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)**
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันและไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
- ผู้ป่วยนอกแบบคลาสสิค

1,000

- ผู้ป่วยนอกแบบพลัส

1,500

- ผู้ป่วยนอกแบบดีลักซ์

2,000

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติม
วงเงินคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)**
- PA 200

200,000

- PA 400

400,000

- PA 900 (สำ�หรับชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น)

900,000

หมายเหตุ
- *การจ่ายตามจริง จะอยู่ในหมวดค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ ไม่เกินวงเงินสูงสุด ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
- **ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)
- ค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับจะไม่ได้รับความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัย
- การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย เช่น PET Scan, MRI, CT Scans, Echocardiogram, Exercise Stress Test (EST) จะจ่ายกรณีที่มีการได้รับการอนุมัติล่วงหน้าให้ตามผลประโยชน์
ของความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยนอกเท่านั้นยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากทางพยาบาลของเอ็ทน่าล่วงหน้าในการตรวจวินิจฉัยอาการของการเจ็บป่วย กรณีที่มีการอนุมัติล่วงหน้า
จากทางเอ็ทน่า จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ผู้ป่วยในในหมวดของค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
- หากผู้เอาประกันภัยสมัครและท�ำประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้เอาประกันภัยสมัครและท�ำประกันหลัง
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 70 ปี

