ขอยกเวนการประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพกลุม
โครงการการประกันอุบัติเหตุกลุมและการประกันสุขภาพกลุมบุคลากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
------------------------------------------------------------ตามที่ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําโครงการประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพกลุมใหแก
บุคลากรของมหาวิทยาลัย คูสมรส และบุตร โดยมี บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่ไดรับ
การคัดเลือก โดยใหผลประโยชนความคุมครอง เปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30
กันยายน 2561 นั้น
ในการนี้ งานบริ ห ารและธุร การ คณะวิศวกรรมศาสตร ขอแจงข อยกเวน การประกั น
อุบัติเหตุและการประกันสุขภาพกลุม โครงการการประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพกลุมบุคลากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กอนปฏิบัติการเตรียมเอกสารในการเบิกคารักษาพยาบาล(คนไขในหรือคนไข
นอก) โดยงานบริ ห ารและธุ ร การ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร ดํ า เนิ น การรวบรวมเอกสารการส ง เบิ ก ค า
รักษาพยาบาล ใหสวนงานสวัสดิการบุคลากร สวนทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการสง
เอกสารเพื่อเบิกคารักษาพยาบาล กับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ตอไป
1. ขอยกเวนการประกันอุบัติเหตุกลุม มีหัวขอดังนี้
1.1)

การลาสัตวในปา การเขาแขงรถ เรือ หรือแขงมา ทุกชนิด เลนสกี สเก็ตทุกประเภท โดดรม
เลนโปโล การชกมวยอาชีพ

1.2)

ขณะกําลังขึ้น/ลง หรือโดยสารอากาศยาน ที่มิไดจดทะเบียนบรรทุกผูโดยสาร และมิได
ประกอบการโดยสารการบินพาณิชยขณะขับขี่ หรือเปนพนักงานประจําในอากาศยานใดๆ

1.3)

การกระทําของพนักงานขณะอยูภายใตฤทธิ์ของสุรา หรือยาเสพติดใหโทษรายแรงจนไม
สามารถครองสติได

1.4)

การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือทํารายรางกายตนเอง

1.5)

การไดรับเชื้อโรค เวนแตการติดเชื้อ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับจากอุบัติเหตุหรือบาดทะยัก
หรือโรคกลัวน้ํา

1.6)

การรักษาทางเวชกรรม/ศัลยกรรม เวนแตที่จําเปนตองกระทํา เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
การคุมครองตามสัญญานี้ และไดกระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา

1.7)

การแทงบุตร

1.8)

ขณะพนักงานเขารวมทะเลาะวิวาท หรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท

1.9)

ขณะที่พนักงานกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือถูกจับกุม โดยเจาหนาที่เพราะ
การกออาชญากรรมนั้น

1.10) ขณะพนักงานปฏิบัติหนาที่ทหาร ตํารวจ อาสาสมัคร และปฏิบัติการในสงคราม/ปราบปราม
หากพนักงานปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนเวลาติดตอกันเกิน 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกัน
ใหตามอัตราสวนสําหรับระยะเวลาที่เขาปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
1.11) สงคราม (ไมวาจะมีการประกาศหรือไมก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทําของศัตรูตางชาติ
สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การกอความวุนวายของประชาชนถึงขนาดลุกฮือ
ตอตานรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
1.12) อาวุธนิวเคลียร การแผรังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกาก
นิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียรและจากกรรมวิธีใด แหงการ
แตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินการติดตอกันไปโดยตัวเอง
2. ขอยกเวนการประกันสุขภาพกลุม มีหัวขอดังนี้
2.1)

การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือทํารายรางกายตนเอง

2.2)

ขณะกําลังขึ้นหรือลง ขณะโดยสารหรือขับขี่อากาศยาน หรือเปนพนักงานประจําอยูใน
อากาศยาน เวนแตอากาศยานที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสารและประกอบการโดยสาย
การบินพาณิชย

2.3)

สงคราม ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม การรุกรานหรือการกระทําของศัตรูตางชาติ
สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ หรือรัฐประหาร การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน

2.4)

ขณะปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ อาสาสมัครและปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
ในกรณีถาปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนเวลาติดตอกันกวา 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยใหตาม
สวนของระยะเวลาที่เขาปฏิบัติหนาที่ดังกลาว

2.5)

ผูเอาประกันกระทําความผิดทางอาญาโดยเจตนา/ขณะถูกจับกุมเพราะความผิดทางอาญานั้น

2.6)

ขณะเขารวมทะเลาะวิวาท หรือมีสวนชวยใหเกิดการทะเลาะวิวาท

2.7)

ผูรับการคุมครองมีอายุไมเกิน 65 ป

2.8)

โรค การเจ็บปวย หรือการบาดเจ็บที่มีอยูกอนวันเริ่มตนการประกันภัย และยังมิไดรักษา
ใหหายขาด

2.9)

การรักษาตัวแบบพักผอน หรืออนามัย พักฟน ตรวจวินิจฉัยโดยไมมีการรักษา ตรวจสุขภาพ

2.10) อุบัติเหตุจากการใชยา หรือใชยาเกินขนาด สภาวะจิตใจหรือประสาทผิดปกติ การรักษา
การนอนกรน ติดสุรา/ยาเสพติด กามโรค กรรมพันธุ ความผิดปกติของรางกายที่เปนมา
แตกําเนิด โรคติดตอที่ตองแยกออก และอยูในเขตกักกันโรคตามกฎหมาย
2.11) การรักษาเพื่อความสวยงาม เชน สิว ฝา กระ รังแค ปลูกผม ลดความอวน หรือรักษา
เพื่อแกไขความบกพรองของรายกาย ผาตัดเพื่อชวยใหสวยงาม หรือ ผาตัดตกแตง
2.12) การบริการที่ไมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เชน การใชวิทยุโทรทัศน โทรศัพท หนังสือพิมพ
อาหารที่สั่งเพิ่มจากมื้อปกติ และคาใชจายอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
2.13)

การขอเขารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือขอผาตัดโดยมิไดมีการแนะนําจากแพทย
หรือศัลยแพทย

2.14)

การทําหมัน หรือการตรวจหาสาเหตุของการเปนหมัน หรือการรักษาเพื่อใหมีบุตร
การมีครรภ การคลอดบุตร การทําแทง หรือสาเหตุเกี่ยวกับการมีครรภ

2.15)

การรักษาเหงือกและฟน เวนแตจําเปนเพื่อการซอมแซม หรือบรรเทาความเสียหายอัน
อันเกิดจากอุบัติเหตุ การตรวจและรักษาสายตา การหักเหของแสงหรือการตรวจการไดยิน
การรักษาพยาบาลที่ไมไดเปนการรักษา

2.16)

การรักษาพยาบาลที่ไมไดเปนการรักษาแผนปจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทยทางเลือก เชน
การฝงเข็ม ธรรมชาติบําบัด การรักษาโดยการนวดหรือกดจุด เปนตน

2.17)

อุปกรณเทียมทุกชนิด เชน ไมค้ํายัน แวนตา คอนแท็กเลนส เครื่องชวยใหไดยิน
เครื่องชวยการพูด เครื่องกระตุนหัวใจ

2.18)

การปลูกถายอวัยวะ หรือ อวัยวะเทียมทุกชนิด ยกเวน ขอสะโพกเทียม ขอตอ
หัวเขาเทียม กะโหลกศีรษะเทียม ลิ้นหัวใจเทียม เทานั้น

2.19)

การรักษาความผิดปกติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการ เชน การเจริญเติบโตชา
น้ําหนักนอย ภาวะตัวเตี้ย การพัฒนาทางสมองชา รวมถึงภาวะฮอรโมนผิดปกติที่เกี่ยว
กับการเจริญเติบโตและพัฒนาการดานสมอง รวมถึงอาการเสื่อมวัยโดยธรรมชาติ เชน
รอยเหี่ยวยน ภาวะหมดฮอรโมนเพศ (วัยทอง) หรือภาวะเขาสูวัยเจริญพันธุกอนวัยอันควร
การรักษาความผิดปกติทางเพศ อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและการแปลงเพศ

2.20)

คาพยาบาลพิเศษ

