กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานตสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส)
เพื่อเปนการตอบแทนที่ผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานตสุขใจ
(ไมโครอิ นชัว รัน ส) และบริษั ทได ออกใบรับ รองการประกัน ภัยใหแ กผู เอาประกั นภัย ไว เป นหลั กฐาน บริ ษัท ให สัญญากั บผู เอา
ประกันภัยดังตอไปนี้
คําจํากัดความ
ถอยคําและคํ าบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ ไดใ หไว ในส วนใดก็ตามของกรมธรรม ประกันภั ยจะถือเปนความหมาย
เดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม ป ระกั น ภั ย ตารางผลประโยชน เงื่ อ นไขทั่ ว ไปและ
1. กรมธรรมประกันภัย
ขอกําหนด ขอ ตกลงคุมครอง ใบรับรองการประกันภัยและใบสลักหลั ง
กรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย
หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้ และที่ระบุชื่อเปนผูรับประกันภัยใน
2. บริษัท
ใบรับรองการประกันภัย
หมายถึง บุคคลตามที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยหรือ
3. ผูเอาประกันภัย
ใบรับรองการประกันภัยนี้
หมายถึง กรณี เสี ยชีวิ ต ผูรั บประโยชน ไดแ ก คู สมรสตามกฎหมาย/ผูอยู กิน ฉัน ท
4. ผูรับประโยชน
สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่นองรวมบิดามารดา
หมายถึง เหตุ การณที่ เกิ ดขึ้ นอย างฉับ พลัน จากป จจั ยภายนอกร างกายและทํ าให
5. อุบัติเหตุ
เกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดย
6. การบาดเจ็บ
เอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
หมายถึง ผูทสี่ ําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งไดขึ้นทะเบียน
7. แพทย
อยางถูกตองจากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขา
เวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย หรือทางดานศัลยกรรม
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูปวยไว
8. โรงพยาบาล
คางคืนและมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจํานวนบุคลากรทาง
การแพทยที่เพียงพอตลอดจนการจัดการใหบริการที่ครบถวน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมีหองสําหรับการผาตัดใหญและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียน
ดําเนินการเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูปวยไว
9. สถานพยาบาลเวชกรรม
คางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนสถานพยาบาลเวช
กรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
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10.

การสูญเสียมือ เทา

หมายถึง

11.
12.

การสูญเสียสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

หมายถึง
หมายถึง

13.

การเจ็บปวย

หมายถึง

14.

คาใชจายในการจัดการงานศพ

หมายถึง

15.

การกอการราย

หมายถึง

การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา ตั้งแต 1 ขางขึ้นไป และให
หมายความรวมถึ ง การสู ญเสี ยสมรรถภาพ ในการใช งานของอวั ย วะ
ดั งกล า วข า งต น โดยสิ้ น เชิ ง และมี ข อ บ งชี้ ท างการแพทย ชัด เจนว า ไม
สามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
ตาบอดสนิท ตั้งแต 1 ขางขึ้นไป และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
ทุพ พลภาพถึ งขนาดไม ส ามารถประกอบหน า ที่ก ารงานใดๆ ในอาชี พ
ประจํา และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
อาการ ความผิ ด ปกติ การป ว ยไข ห รื อ การเกิ ด โรคที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู เ อา
ประกันภัย
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายความรวมถึง คาโลงศพ
การเผาศพ หรือฝงศพและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจาย
ใหแกผูรับประโยชนกรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
การกระทําซึ่งใชกําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโ ดยบุคคล
หรือกลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน
หรื อ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ องค ก รใด หรื อ รั ฐ บาลใด ซึ่ งกระทํ า เพื่ อ ผลทาง
การเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อ
ตองการสงผลใหรัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของ
สาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว

เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด
1. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดย
ไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัท
ทราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
ในกรณีเรีย กรองคาทดแทน ผูเ อาประกัน ภัย ผูรับ ประโยชน หรื อตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะต องส ง
หลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
ในกรณีเรียกรองคาทดแทนใหสงหลักฐานภายใน 30 วันนับแตวันเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือวันที่เริ่มเกิด
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง แตการไมเรียกรองภายในกําหนดดังกลาวไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอัน
สมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด และไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
หลักฐานในการเรียกรองคาทดแทน มีดังตอไปนี้
1.1 กรณีเสียชีวิต
1.1.1 สําเนาใบมรณะบัตร
1.1.2 สําเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรือสําเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล
1.1.3 สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ
1.1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับประโยชน
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1.2 กรณีสูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1.2.1 ตนฉบับใบความเห็นแพทย
1.2.2 สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ (ถามี)
1.2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเอาประกันภัย
1.3 กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
1.3.1 สําเนาใบมรณะบัตร
1.3.2 สําเนาใบรายงานแพทย
1.3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับประโยชน
2. การชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจทางการแพทย
กรณีที่มีความจําเปนในการพิจารณาชดใชคาทดแทน บริษัทมีสิทธิที่จะขอใหมีการชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจรางกาย
ของผูเอาประกันภัยในทางการแพทย ทั้งนี้ โดยบริษัทเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น
3. การจายคาทดแทน
บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถว น
และถูกตอ งแลว โดยคาทดแทนสํา หรับการเสียชีวิต หรือผลประโยชนคาใชจา ยในการจัดการงานศพ บริ ษัทจะจายใหแกผูรั บ
ประโยชน สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
ในกรณีมีเหตุอัน ควรสงสัยว าการเรีย กรองเพื่อ ใหบริ ษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภั ยดังกลาวข างต นไม เปนไปตาม
ขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน
นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรา
รอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ
4. ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย
ผูเอาประกันภัยสามารถระบุผูรับประโยชนได บริษัทจะจายผลประโยชนการเสียชีวิต หรือคาใชจายในการจัดการงานศพ
ภายใตขอกําหนดกรมธรรมประกันภัยใหแกผูรับประโยชนตามที่ระบุนั้น ซึ่งไดแกคูสมรสตามกฎหมาย/ผูอยูกินฉันทสามี-ภรรยา
บิดา มารดา บุตร พี่นองรวมบิดามารดา หากมิไดระบุชื่อผูรับประโยชน บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอา
ประกันภัย
ในกรณีที่ผูเอาประกัน ภัยระบุชื่อผูรับประโยชนเพียงคนเดียว และผูรับประโยชนไดเสียชีวิตกอนผูเอาประกันภัย ผูเอา
ประกันภัยตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชน หากผูเอาประกันภัยมิไดแจงหรือเปนกรณีที่ผูรับ
ประโยชนเสียชีวิตพรอมกับผูเอาประกันภัย บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนมากกวาหนึ่งคนและผูรับประโยชนรายใดเสียชีวิตกอนผูเอาประกันภัย
ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชนนั้น หรือแจงเปลี่ยนแปลงการรับประโยชนของ
ผูรับประโยชนที่เหลืออยู หากผูเอาประกันภัยมิไดแจงหรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชนดังกลาว
ขางตน หรือเมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจายเงินผลประโยชนสวนของผูรับประโยชนรายที่เสียชีวิตใหแกผูรับประโยชนที่
เหลืออยูคนละเทาๆ กัน
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5. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตาม
กรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัท
ตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย วาดวยอนุญาโตตุลาการ
6. การบอกเลิกความคุมครอง
การทําประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้มีกําหนดระยะเวลาหนึ่งป นับตั้งแตวันที่ตกลงใหเริ่มมีผลคุมครอง ตามที่
ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ผูเอาประกันภัยและบริษัทตางไมมีสิทธิบอกเลิกความคุมครอง
7. ขอจํากัดในการรับประกันภัย
ผูเอาประกันภัยมีสิทธิทํากรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานตสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส) นี้ ไมวากับบริษัทหรือผูรับ
ประกันภัยอื่นไดรวมกันไมเกินสองฉบับ โดยนับจํานวนรวมกับกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส) และ
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุวันประกันภัยสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส) ที่มีผลบังคับอยูด วย หากผูเอาประกันภัยไดทําประกันภัยมากกวาสอง
ฉบับแมวาบริษัทจะไดออกใบรับรองการทําประกันภัยมอบใหไวก็ตาม ผูเอาประกันภัยจะมีสิทธิในการเรียกรองคาทดแทนไดตามที่ระบุไว
ในใบรับรองการประกันภัยสองฉบับแรก โดยใหถือวาการทําประกันภัยที่เกิดขึ้นในภายหลังไมมีผลบังคับ
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนสําหรับการทําประกันภัย ตามใบรับรองการประกันภัยที่ไมมีผลบังคับดังกลาว
8. ขอกําหนดอายุของผูเอาประกันภัย
ผูเ อาประกั นภั ย จะตอ งมี อายุตั้งแต 20 ปบ ริ บูร ณ ถึง 60 ป บริ บูร ณ ณ วัน ที่ ทํา ประกั นภั ย จึ งจะมี สิท ธิทํ า ประกั นภั ยตาม
กรมธรรมประกันภัยนี้
ขอตกลงคุมครอง
ขอ 1. ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไมรวม
การถูกฆาตกรรมลอบทํารายรางกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
กรณีที่ผูเอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเปนเหตุใหเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรั กษาตัว
ติดตอกันในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิงเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจายคาทดแทนใหแกผูรับประโยชนหรือผูเอาประกันภัย แลวแตกรณี เปน
จํานวนเงิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ไมรวมการถูกฆาตกรรมลอบทํารายรางกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
ตามขอ 2.
ขอ 2. ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา การสู ญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม
ลอบทํารายรางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
กรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทําราย
รางกาย และ/หรือ เสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ภายใน
180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี
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บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับประโยชนหรือผูเอาประกันภัย แลวแตกรณี เปนจํานวนเงิน 50,000 บาท ทั้งนี้ ไมรวมกรณี
ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามขอ 1.
ขอ 3. ผลประโยชน คาใชจายในการจัด การงานศพกรณีเสียชี วิตจากการเจ็ บปว ย (ยกเว นกรณี เสียชีวิตจากการเจ็ บปว ย
ภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มตนระยะเวลาประกันภัย)
กรณี ที่ผู เอาประกัน ภัย เสี ยชี วิต เนื่ องจากการเจ็ บป วยภายในระยะเวลาเอาประกั นภั ย บริ ษัท จะจา ยค าทดแทนสํา หรั บ
คาใชจายในการจัดการงานศพใหแกผูรับประโยชน เปนจํานวนเงิน 5,000 บาท
เงื่อนไขใชเฉพาะขอตกลงคุมครองขอ 3. เทานั้น
1. ขอตกลงคุมครองนี้มีระยะเวลารอคอย 120 วั น นับ จากวัน ที่ที่กรมธรรม ประกัน ภัยนี้มีผลบังคั บเปน ครั้งแรก หาก
ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับเปนครั้งแรกจะไมมี
สิทธิไดรับเงินคาใชจายในการจัดการงานศพตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ แตบริษัทจะคืนคาเบี้ยประกันภัย เต็มจํานวนใหแกผูรับ
ประโยชน
2. หากผูเอาประกันภัยที่ตออายุกรมธรรมประกันภัยนี้ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุมครองบริษัทจะใหความ
คุมครองการชดใชค าใชจ ายในการจัด การงานศพอยา งต อเนื่ อง โดยไมนั บระยะเวลารอคอย 120 วั น มาใช บังคับ แต หากผู เอา
ประกันภัยตออายุกรมธรรมประกันภัยนี้หลังจาก 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะตองเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหมสําหรับ
ความคุมครองคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
เมื่อบริษัทไดจายคาทดแทนในกรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอยางหนึ่งอยางใด
แลว ใหถือวาความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้เปนอันสิ้นสุด และจะไมมีการคืนเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาเอา
ประกันภัยที่ยังเหลืออยู
ขอยกเวนทั่วไป
การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจาก
1. การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได คําวา
“ขณะอยูภ ายใตฤทธิ์สุรา” นั้น หมายถึง ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถื อเกณฑมีระดับแอลกอฮอล ในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรั ม
เปอรเซ็นตขึ้นไป
2. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง
3. การไดรับเชื้อโรค (ใชยกเวนเฉพาะขอตกลงคุมครอง ขอ 1.และขอ 2. เทานั้น) เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือ
โรคกลัวน้ํา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
4. การแทงลูก เวนแตผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทผูรับประกันภัยจะจายผลประโยชนการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ตาม
ข อ ตกลงคุ ม ครองข อ 1. หรื อ การเสี ย ชี วิ ต จากการถู ก ฆาตกรรมลอบทํ า ร า ยร า งกายและ/หรื อ อุ บั ติเ หตุ ข ณะขั บ ขี่ ห รื อ โดยสาร
รถจักรยานยนตตามขอตกลงคุมครองขอ 2. หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บปวยตามขอตกลงคุมครองขอ 3. แลวแตกรณี
5. สงคราม (ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม) การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลาย
สงคราม ไม วาจะไดมีก ารประกาศสงครามหรือ ไม ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมื อง ซึ่งหมายถึงสงครามระหวา งชนที่อาศัยอยูใ น
ประเทศเดียวกัน การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎ
อัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก
6. อาวุธนิวเคลียร การแผรังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่ องมาจากการ
เผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินการติดตอไปโดยตัวของมันเอง
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7. ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่กระทําขึ้นโดยเจตนาเปน
องคประกอบความผิด
8. ขณะที่ผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
ตั้งแตระยะเวลาที่เขาปฏิบัติสงครามหรือปราบปรามจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น
9. การกอการราย
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