CHƯƠNG III: ĐIỂM LOẠI TRỪ - SỨC KHỎE
Những điều trị, các hạng mục, điều kiện, các hoạt động sau đây và các chi phí phát sinh liên
quan hay chi phí hậu quả của chúng bị loại trừ trong Hợp đồng này và Bảo Minh không chịu
trách nhiệm đối với:

1. Các dịch vụ điều trị ngoại trú. Điểm loại trừ này sẽ không áp dụng nếu Người được bảo
hiểm tham gia quyền lợi “Điều trị ngoại trú”.

2. Dịch vụ điều trị tại nhà (không bao gồm chi phí y tá chăm sóc tại nhà) hoặc tại viện điều trị
bằng thủy lực hay các phương pháp thiên nhiên, spa, viện điều dưỡng, an dưỡng, hoặc tại
những nơi không phải là Cơ sở y tế.

3. Kiểm tra và khám sức khỏe bao gồm kiểm tra sức khỏe tổng quát, khám kiểm tra phụ khoa,
khám thai định kỳ, việc tiêm chủng, vacxin và thuốc chủng ngừa, kiểm tra mắt thông thường,
kiểm tra thính giác thông thường, các khuyết tật thoái hóa tự nhiên của mắt (bao gồm cận,
viễn, loạn thị, đục thủy tinh thể thể già), bất kỳ phẫu thuật nào để hiệu chỉnh các khuyết tật
thoái hóa thính giác và thị giác, và khám sức khỏe trước khi đi du lịch hoặc đi làm.

4. Điều trị các bất thường về sinh hóa, chuyển hóa của cơ thể như tăng lipid máu, men gan cao,
nồng độ calci thấp hay các tình trạng tương tự. Chi phí xét nghiệm được thực hiện theo ý
muốn của Người được bảo hiểm.

5. Khuyết tật bẩm sinh,dị tật bẩm sinh, các bệnh hoặc dị dạng thuộc về gen, tình trạng sức khỏe
di truyền với các dấu hiệu từ lúc sinh.

6. Các hình thức điều trị ngoại trú về răng và liên quan đến răng (nướu, lợi). Điểm loại trừ này
không được áp dụng nếu Người được bảo hiểm tham gia quyền lợi “Điều trị răng toàn diện".

7. Điều trị và phẫu thuật theo yêu cầu của Người được bảo hiểm mà không liên quan tới điều
kiện điều trị và phẫu thuật bình thường do ngành y tế quy định.

8. Tạo hình thẩm mỹ chỉnh hình, điều trị cân nặng và các hậu quả có liên quan.
9. Kế hoạch hóa gia đình, điều trị vô sinh, điều trị bất lực, rối loạn chức năng sinh dục, thay đổi
giới tính, hay bất cứ hậu quả hoặc biến chứng nào của điều trị trên

10. Bệnh đặc biệt trong năm bảo hiểm đầu tiên kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm. Điểm loại trừ này
không áp dụng cho hợp đồng bảo hiểm nhóm từ 50 nhân viên trở lên.

11. Bệnh có sẵn trong năm bảo hiểm đầu tiên tính từ ngày bắt đầu bảo hiểm. Điểm loại trừ này
không áp dụng cho hợp đồng bảo hiểm nhóm từ 50 nhân viên trở lên.

12. Các bệnh lý về tâm thần, rối loạn tâm lý, “suy nhược thần kinh”, suy nhược cơ thể (không có
nguyên nhân bệnh lý), mệt mỏi, mỏi mắt điều tiết, stress, phong, giang mai, lậu, AIDS và các
hội chứng liên quan, bệnh hoa liễu và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác, bệnh
nghề nghiệp.

13. Các chi phí cung cấp, bảo dưỡng hay lắp ráp sửa chữa các thiết bị hoặc bộ phận giả, dụng cụ
chỉnh hình, các thiết bị trợ thính hoặc thị lực, nạng hay xe lăn hoặc các dụng cụ khác.

14. Hậu quả của việc sử dụng ma túy, các chất có cồn, thuốc không có chỉ định của bác sĩ chuyên
môn hoặc thuốc chỉ định để điều trị các bệnh nghiện.

15. Chiến tranh hoặc các hành động thù địch kể cả có tuyên chiến hay không, khủng bố, tác nhân
hạt nhân hoặc do chất phóng xạ.

16. Các chi phí để có cơ quan cấy ghép nội tạng như cho, nhận, mua, vận chuyển, bảo quản nội
tạng. Tuy nhiên, hợp đồng bảo hiểm này bảo hiểm cho các chi phí y tế cho việc cấy ghép nội
tạng vào cơ thể.

17. Việc điều trị không được khoa học công nhận, điều trị thử nghiệm.
18. Các chi phí và điều trị cho các đối tượng không đủ điều kiện tham gia bảo hiểm

CHƯƠNG III – ĐIỂM LOẠI TRỪ - TAI NẠN
Những điều trị, các hạng mục, điều kiện, các hoạt động sau đây và các chi phí phát sinh liên quan
hay chi phí hậu quả của chúng bị loại trừ trong Hợp đồng này và Bảo Minh không chịu trách
nhiệm đối với:
1.

Các chi phí điều trị bất hợp lý, không cần thiết về mặt y tế, không theo thông lệ hợp lý và
không theo chỉ định của bác sĩ.

2.

Hành động cố ý gây thiệt hại của Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp của
Người được bảo hiểm.

3.

Người được bảo hiểm cố ý vi phạm pháp luật, nội quy, quy định của chính quyền địa
phương hoặc các tổ chức xã hội.

4.

Hậu quả của tình trạng thai sản, sanh đẻ, hoặc các ốm đau, bệnh tật, bệnh nghề nghiệp.

5.

Người được bảo hiểm tham gia các hoạt động thể thao chuyên nghiệp hoặc các hoạt động
thể thao nguy hiểm, các hoạt động của lực lượng vũ trang

6.

Điều khiển hoặc thi hành công vụ trên máy bay, trừ khi là hành khách mua vé trên máy bay
của một hãng hàng không chở khách hoặc thuê chuyến hoạt động.

7.

Chiến tranh, nội chiến, đình công, khủng bố.

8.

Người được bảo hiểm bị tác động bởi chất kích thích, chất gây nghiện, thuốc cai nghiện,
thuốc không được bác sĩ chuyên môn kê toa, rượu, bia hoặc các chất có cồn và việc ảnh
hưởng này là nguyên nhân gây ra tai nạn.

9.

Người được bảo hiểm điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng có nồng độ cồn
vượt quá quy định của Luật giao thông

10. Các chấn thương do các tác nhân hạt nhân gây ra hoặc do bị nhiễm chất phóng xạ.
11. Bất kỳ hành động cố ý phạm pháp hoặc ẩu đả của Người được bảo hiểm, trừ khi là hành
động cứu người, bảo vệ tài sản hoặc tự vệ.
12. Hậu quả phát sinh từ việc ăn, uống hoặc hít phải hơi độc, khí độc, chất độc.
13. Các chi phí và điều trị từ trước ngày có hiệu lực của hợp đồng.
14. Các chi phí và điều trị cho các đối tượng không đủ điều kiện tham gia bảo hiểm.

