ข้ อยกเว้ นความคุ้มครอง สั ญญาเพิม่ เติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์
1. สัญญาเพิม่ เติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ ไม่ ค้ มุ ครองการเจ็บป่ วยด้ วยโรคร้ ายแรง ซึ่งเกิดขึน้ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ทั้งหมดหรื อแต่
บางส่ วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดงั ต่ อไปนี้
1.1 ความผิดปกติซ่ ึงแพทย์ยนื ยัน และมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรง หรื อโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่ มมีผล
คุม้ ครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรื อก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสญ
ั ญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรื อ
ก่อนวันที่บริ ษทั อนุมตั ิให้เพิ่มจานวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นภายหลังทั้งนี้ ในกรณี
ที่บริ ษทั อนุมตั ิให้เพิ่มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะไม่คุม้ ครองเฉพาะในส่วนของจานวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้น
เท่านั้น เว้นแต่ ผูเ้ อาประกันภัยได้แถลงให้บริ ษทั ทราบและบริ ษทั ยินยอมรับความเสี่ ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความ
คุม้ ครองดังกล่าว
1.2 การฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ายร่ างกายตนเอง หรื อพยายามกระทาเช่นว่านั้น
1.3 การสูดดม กิน ดื่ม ฉี ด หรื อนาสารมีพิษเข้าร่ างกายไม่วา่ ด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรื อวิกลจริ ตหรื อไม่ก็ตาม
1.4 ผูเ้ อาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนา หรื อปฏิบตั ิตามคาแนะนาของแพทย์
1.5 การตรวจรักษาพยาบาลที่ผเู ้ อาประกันภัย ซึ่งเป็ นแพทย์สงั่ ให้แก่ตวั เอง รวมทั้งการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผูซ้ ่ ึงเป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส หรื อบุตรของผูเ้ อาประกันภัย
1.6 การติดเชื้อไวรัสภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (HIV Positive) หรื อภาวะของโรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (AIDS) ของผูเ้ อาประกันภัย ไม่
ว่าจะทางตรงหรื อทางอ้อมก็ตาม ภายใต้วตั ถุประสงค์ของสัญญาเพิม่ เติมนี้ เป็ นที่เข้าใจว่าการติดเชื้อ HIV หรื อโรคเอดส์
(AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้
หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสหรื อการติดโรค หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็ น
เลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะ
เชื้อที่ทาให้เกิดโรคปอดบวมหรื อปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทาให้เกิดโรคลาไส้อกั เสบเรื้ อรัง
(Organism Causes Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส และ/หรื อเชื้อราที่แพร่ กระจายอยูท่ วั่ ไป (Disseminated Virus and/or
Fungi Infection) เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi's Sarcoma มะเร็ ง
ต่อมน้ าเหลืองที่ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรื อ โรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็ นที่
รู ้จกั ในปั จจุบนั นี้วา่ เป็ นอาการของภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรื อซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทา
ให้คนที่เป็ นเสี ยชีวติ อย่างกระทันหัน เจ็บป่ วย หรื อทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV
(Human Immunodeficiency Virus) ที่ทาให้เกิดโรคสมองเสื่ อม (Encephalopathy Dementia)
1.7 การบาดเจ็บขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
1.8 สงคราม ไม่วา่ จะประกาศหรื อไม่ก็ตาม การรุ กราน หรื อการกระทาของศัตรู ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวตั ิ การ
กบฏ การจลาจล การก่อการร้าย
1.9 การบาดเจ็บขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื อโดยสารอยูใ่ นอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก
ผูโ้ ดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิ ชย์
1.10 การบาดเจ็บขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
1.11 การบาดเจ็บขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น ทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม หรื อ
ปราบปราม
1.12 ความบกพร่ องทางร่ างกาย การเจ็บป่ วย หรื อบาดเจ็บ ที่ผเู ้ อาประกันภัยทราบอยูแ่ ล้วในขณะที่ทาสัญญาประกันภัย แต่มิได้
แจ้งให้บริ ษทั ทราบ
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1.13 การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทาของผูเ้ อาประกันภัยอันเกิดจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่ งข้อใด
ดังต่อไปนี้
1.13.1. ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ หรื อ
1.13.2. ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่ างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ข้ นึ ไปหรื อ
1.13.3. ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณี ที่ไม่มีการตรวจวัด หรื อในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์ได้

หมายเหตุ เงื่อนไข ความคุม้ ครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
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