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กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานตสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส)  

             
เพื่อเปนการตอบแทนท่ีผูเอาประกันภัยไดชําระเบ้ียประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานตสุขใจ            

(ไมโครอินชัวรันส) และบริษัทไดออกใบรับรองการประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยไว เปนหลักฐาน บริษัทใหสัญญากับผูเอา
ประกันภัยดังตอไปนี้ 

คําจํากัดความ 
 ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะท่ีไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยจะถือเปนความหมาย
เดียวกันท้ังหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย 
1. กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย ตารางผลประโยชน เง่ือนไขท่ัวไปและ

ขอกําหนด ขอตกลงคุมครอง ใบรับรองการประกันภัยและใบสลักหลัง
กรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย 

2. บริษัท หมายถึง บริษัทท่ีออกกรมธรรมประกันภัยนี้ และท่ีระบุช่ือเปนผูรับประกันภัยใน
ใบรับรองการประกันภัย 

3. 
 

4. 

ผูเอาประกันภัย 
 
ผูรับประโยชน  

หมายถึง 
 
หมายถึง 

บุคคลตามท่ีระบุช่ือเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยหรือ
ใบรับรองการประกันภัยนี้  
กรณีเสียชีวิต ผูรับประโยชน ไดแก คูสมรสตามกฎหมาย/ผูอยูกินฉันท
สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่นองรวมบิดามารดา 

5. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทําให
เกิดผลท่ีผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง  

6. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดข้ึนโดย
เอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น 

7. แพทย หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งไดข้ึนทะเบียน
อยางถูกตองจากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขา          
เวชกรรมในทองถิ่นท่ีใหบริการทางการแพทย หรือทางดานศัลยกรรม 

8. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูปวยไว
คางคืนและมีองคประกอบทางดานสถานท่ีมีจํานวนบุคลากรทาง
การแพทยท่ีเพียงพอตลอดจนการจัดการใหบริการท่ีครบถวน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมีหองสําหรับการผาตัดใหญและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียน
ดําเนินการเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

9. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูปวยไว
คางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนสถานพยาบาลเวช
กรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ        
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10. การสูญเสียมือ เทา 
 

หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายต้ังแตขอมือ หรือขอเทา ต้ังแต 1 ขางข้ึนไป และให
หมายความรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพ   ในการใชงานของอวัยวะ
ดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงช้ีทางการแพทยชัดเจนวาไม
สามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 

11. 
12. 

การสูญเสียสายตา  
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  
 

หมายถึง 
หมายถึง 
 

ตาบอดสนิท ต้ังแต 1 ขางข้ึนไป และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป 
ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาท่ีการงานใดๆ ในอาชีพ
ประจํา และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป 

13. การเจ็บปวย 
 

หมายถึง 
 

อาการ ความผิดปกติ การปวยไขหรือการเกิดโรคท่ีเกิดข้ึนกับผู เอา
ประกันภัย 

14. 
 
 

15. 

คาใชจายในการจัดการงานศพ  
 
 
การกอการราย 

หมายถึง 
 
 
หมายถึง 

คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายความรวมถึง คาโลงศพ 
การเผาศพ หรือฝงศพและคาใชจายอื่นๆ ท่ีจําเปนเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจาย
ใหแกผูรับประโยชนกรณีท่ีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บปวย 
การกระทําซึ่งใชกําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคล
หรือกลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน 
หรือท่ีเกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทําเพื่อผลทาง
การเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคท่ีคลายคลึงกัน รวมท้ังเพื่อ
ตองการสงผลใหรัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของ
สาธารณชนตกอยูในภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลัว 

เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด  
1. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย 

ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดย
ไมชักชา ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัท
ทราบดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีสามารถจะกระทําไดแลว 

ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองสง
หลักฐานตามท่ีบริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง 

ในกรณีเรียกรองคาทดแทนใหสงหลักฐานภายใน 30 วันนับแตวันเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือวันท่ีเริ่มเกิด
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  แตการไมเรียกรองภายในกําหนดดังกลาวไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอัน
สมควรท่ีไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด และไดทําการเรียกรองโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีสามารถจะกระทําไดแลว 

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  
 กรณีท่ีมีความจําเปนในการพิจารณาชดใชคาทดแทน บริษัทมีสิทธิท่ีจะขอใหมีการชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจรางกาย
ของผูเอาประกันภัยในทางการแพทย ท้ังนี้ โดยบริษัทเปนผูออกคาใชจายท้ังสิ้น  
3. การจายคาทดแทน 

บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีบริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีครบถวน
และถูกตองแลว โดยคาทดแทนสําหรับการเสียชีวิต หรือผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพ บริษัทจะจายใหแกผูรับ
ประโยชน สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไมเปนไปตาม
ขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาท่ีกําหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน  แตท้ังนี้จะไมเกิน  90 วัน 
นับแตวันท่ีบริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว  

หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบ้ียใหอีกในอัตรา
รอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินท่ีตองจาย ท้ังนี้นับแตวันท่ีครบกําหนดชําระ 

4. ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย 
 ผูเอาประกันภัยสามารถระบุผูรับประโยชนได บริษัทจะจายผลประโยชนการเสียชีวิต หรือคาใชจายในการจัดการงานศพ 
ภายใตขอกําหนดกรมธรรมประกันภัยใหแกผูรับประโยชนตามท่ีระบุนั้น ซึ่งไดแกคูสมรสตามกฎหมาย/ผูอยูกินฉันทสามี-ภรรยา 
บิดา มารดา บุตร พี่นองรวมบิดามารดา หากมิไดระบุช่ือผูรับประโยชน บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอา
ประกันภัย 

ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยระบุช่ือผูรับประโยชนเพียงคนเดียว และผูรับประโยชนไดเสียชีวิตกอนผูเอาประกันภัย ผูเอา
ประกันภัยตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชน หากผูเอาประกันภัยมิไดแจงหรือเปนกรณีท่ีผูรับ
ประโยชนเสียชีวิตพรอมกับผูเอาประกันภัย บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย 

ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยระบุช่ือผูรับประโยชนมากกวาหนึ่งคนและผูรับประโยชนรายใดเสียชีวิตกอนผูเอาประกันภัย       
ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชนนั้น หรือแจงเปลี่ยนแปลงการรับประโยชนของ
ผูรับประโยชนท่ีเหลืออยู หากผูเอาประกันภัยมิไดแจงหรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชนดังกลาว
ขางตน หรือเม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจายเงินผลประโยชนสวนของผูรับประโยชนรายท่ีเสียชีวิตใหแกผูรับประโยชนท่ี
เหลืออยูคนละเทาๆ กัน 
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5. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีมีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตาม

กรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัท
ตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย วาดวยอนุญาโตตุลาการ 
6. การบอกเลิกความคุมครอง  

การทําประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้มีกําหนดระยะเวลาหนึ่งป นับต้ังแตวันท่ีตกลงใหเริ่มมีผลคุมครอง ตามท่ี
ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย  ผูเอาประกันภัยและบริษัทตางไมมีสิทธิบอกเลิกความคุมครอง 

7. ขอจํากัดในการรับประกันภัย  
ผูเอาประกันภัยมีสิทธทํิากรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานตสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส) นี้ ไมวากับบริษัทหรือผูรับ

ประกันภัยอื่นไดรวมกันไมเกินสองฉบับ โดยนับจํานวนรวมกับกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส) และ
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุวันประกันภัยสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส) ท่ีมีผลบังคับอยูดวย หากผูเอาประกันภัยไดทําประกันภัยมากกวาสอง
ฉบับแมวาบริษัทจะไดออกใบรับรองการทําประกันภัยมอบใหไวก็ตาม ผูเอาประกันภัยจะมีสิทธิในการเรียกรองคาทดแทนไดตามท่ีระบุไว
ในใบรับรองการประกันภัยสองฉบับแรก โดยใหถือวาการทําประกันภัยท่ีเกิดข้ึนในภายหลังไมมีผลบังคับ  

บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยเต็มจํานวนสําหรับการทําประกันภัย ตามใบรับรองการประกันภัยท่ีไมมีผลบังคับดังกลาว 
8. ขอกําหนดอายุของผูเอาประกันภัย 
 ผูเอาประกันภัยจะตองมีอายุต้ังแต 20 ปบริบูรณ ถึง 60 ปบริบูรณ ณ วันท่ีทําประกันภัย จึงจะมีสิทธิทําประกันภัยตาม
กรมธรรมประกันภัยนี้  
 
ขอตกลงคุมครอง 

ขอ 1. ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไมรวม     
การถูกฆาตกรรมลอบทํารายรางกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต 

กรณีท่ีผูเอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเปนเหตุใหเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแตวันท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัว
ติดตอกันในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิงเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษัทจะจายคาทดแทนใหแกผูรับประโยชนหรือผูเอาประกันภัย แลวแตกรณี เปน
จํานวนเงิน 100,000 บาท ท้ังนี้ ไมรวมการถูกฆาตกรรมลอบทํารายรางกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต 
ตามขอ 2. 

ขอ 2. ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากการถูกฆาตกรรม
ลอบทํารายรางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต 

กรณีท่ีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทําราย
รางกาย และ/หรือ เสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ขณะขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต ภายใน 
180 วัน นับแตวันท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี 
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บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับประโยชนหรือผูเอาประกันภัย แลวแตกรณี เปนจํานวนเงิน 50,000 บาท  ท้ังนี้ ไมรวมกรณี
ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามขอ 1. 

ขอ 3. ผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย (ยกเวนกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
ภายใน 120 วันแรก นับจากวันเร่ิมตนระยะเวลาประกันภัย)  

กรณีท่ีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บปวยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสําหรับ
คาใชจายในการจัดการงานศพใหแกผูรับประโยชน เปนจํานวนเงิน 5,000 บาท  

เง่ือนไขใชเฉพาะขอตกลงคุมครองขอ 3. เทานั้น 
1. ขอตกลงคุมครองนี้มีระยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวันท่ีท่ีกรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับเปนครั้งแรก หาก          

ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันท่ีท่ีกรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับเปนครั้งแรกจะไมมี
สิทธิไดรับเงินคาใชจายในการจัดการงานศพตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ แตบริษัทจะคืนคาเบ้ียประกันภัยเต็มจํานวนใหแกผูรับ
ประโยชน 

2. หากผูเอาประกันภัยท่ีตออายุกรมธรรมประกันภัยนี้ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุมครองบริษัทจะใหความ
คุมครองการชดใชคาใชจายในการจัดการงานศพอยางตอเนื่อง โดยไมนับระยะเวลารอคอย 120 วัน มาใชบังคับ แตหากผูเอา
ประกันภัยตออายุกรมธรรมประกันภัยนี้หลังจาก 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะตองเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหมสําหรับ
ความคุมครองคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย 

เม่ือบริษัทไดจายคาทดแทนในกรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอยางหนึ่งอยางใด
แลว ใหถือวาความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้เปนอันสิ้นสุด และจะไมมีการคืนเบ้ียประกันภัยสําหรับระยะเวลาเอา
ประกันภัยท่ียังเหลืออยู 

 

ขอยกเวนทั่วไป 
การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจาก 

1. การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได คําวา 
“ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น หมายถึง ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดต้ังแต 150 มิลลิกรัม
เปอรเซ็นตข้ึนไป 

2. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง 
3. การไดรับเช้ือโรค (ใชยกเวนเฉพาะขอตกลงคุมครอง ขอ 1.และขอ 2. เทานั้น) เวนแตการติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือ

โรคกลัวน้ํา ซึ่งเกิดจากบาดแผลท่ีไดรับมาจากอุบัติเหตุ             
4. การแทงลูก เวนแตผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทผูรับประกันภัยจะจายผลประโยชนการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ตาม

ขอตกลงคุมครองขอ 1. หรือการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทํารายรางกายและ/หรืออุบัติเหตุขณะขับข่ีหรือโดยสาร
รถจักรยานยนตตามขอตกลงคุมครองขอ 2. หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บปวยตามขอตกลงคุมครองขอ 3. แลวแตกรณี 

5. สงคราม (ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม) การรุกราน การกระทําท่ีมุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําท่ีมุงรายคลาย
สงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม   หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนท่ีอาศัยอยูใน
ประเทศเดียวกัน การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎ
อัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก 

6. อาวุธนิวเคลียร การแผรังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการ   
เผาไหมของเช้ือเพลิงนิวเคลียร และกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินการติดตอไปโดยตัวของมันเอง 
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7. ขณะท่ีผูเอาประกันภัยกออาชญากรรม หรือขณะท่ีถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาท่ีกระทําข้ึนโดยเจตนาเปน
องคประกอบความผิด  

8. ขณะท่ีผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาท่ีเปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม 
ต้ังแตระยะเวลาท่ีเขาปฏิบัติสงครามหรือปราบปรามจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น 

9. การกอการราย  
 


