เงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์)
เพื่อ เป็ น การตอบแทนที่ผู้เ อาประกั นภั ย ได้ ช ำระเบี้ย ประกั นภั ย สำหรั บ กรมธรรม์ ป ระกั นภั ยอุบัติ เ หตุ
เทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) และบริษัทได้ออกใบรับรองการประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทให้สัญญากับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้
คำจำกัดความ
ถ้ อ ยคำและคำบรรยายซึ ่ง มี ค วามหมายเฉพาะที ่ไ ด้ ใ ห้ ไ ว้ ใ นส่ ว นใดก็ ต ามของกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย
จะถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรม
ธรรม์ประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่อนไขทั่วไปและข้อ
กำหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ใบรับรองการประกันภัยและใบสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
2. บริษทั
หมายถึง บริษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และที่ระบุช่อื เป็นผู้รบั ประกันภัยใน
ใบรับรองการประกันภัย
3. ผู้เอาประกันภัย
หมายถึง บุคคลตามที่ระบุช่อื เป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
ใบรับรองการประกันภัยนี้
4. ผู้รบั ประโยชน์
หมายถึง กรณีเสียชีวติ ผู้รบั ประโยชน์ ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมาย/ผู้อยู่กนิ ฉันท์
สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่น้องร่วมบิดามารดา
5. อุบัติเหตุ
หมายถึง เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำให้
เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง
6. การบาดเจ็บ
หมายถึง การบาดเจ็ บทางร่างกาย อั นเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้น
โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
7. แพทย์
หมายถึง ผู้ท่สี ำเร็จการศึ กษาได้รบั ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้ข้นึ ทะเบียน
อย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
สาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริการทางการแพทย์ หรือทางด้าน
ศัลยกรรม
8. โรงพยาบาล
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับผู้
ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่มีจำนวนบุคลากร
ทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริการที่ครบถ้วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสำหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาตให้
จดทะเบียนดำเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาล
ของอาณาเขตนั้นๆ
9. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับผู้
ป่วยไว้ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำเนินการเป็นสถาน
พยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
10. การสูญเสียมือ เท้า
หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า ตั้งแต่ 1 ข้างขึ้น
ไป และให้หมายความรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพ ในการใช้งาน
ของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
11. การสูญเสียสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ข้างขึ้นไป และไม่มที างรักษาให้หายได้ตลอดไป
12. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพ
ประจำ และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

13. การเจ็บป่วย

หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผู้
เอาประกันภัย
14. ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายความ
รวมถึงค่าโลงศพ การเผาศพ หรือฝังศพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็นเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์กรณีที่ผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
15. การก่อการร้าย
หมายถึง การกระทำซึ่งใช้กำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดย
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง การ
กระทำการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด
ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุด
ประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาล
และ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตก
อยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด
1. การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง
การบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอัน
สมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทำได้
แล้ว
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี
จะต้องส่งหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็นให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนให้ส่งหลักฐานภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา
หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง แต่การไม่เรียกร้องภายในกำหนดดังกล่าวไม่ทำให้สิทธิการเรียกร้องเสีย
ไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในกำหนด และได้ทำการเรียกร้องโดยเร็วที่สุด
เท่าที่สามารถจะกระทำได้แล้ว
หลักฐานในการเรียกร้องค่าทดแทน มีดังต่อไปนี้
1.1 กรณีเสียชีวิต
1.1.1 สำเนาใบมรณะบัตร
1.1.2 สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรือสำเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล
1.1.3 สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
1.1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับประโยชน์
1.2 กรณีสูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1.2.1 ต้นฉบับใบความเห็นแพทย์
1.2.2 สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ (ถ้ามี)
1.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
1.3 กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
1.3.1 สำเนาใบมรณะบัตร
1.3.2 สำเนาใบรายงานแพทย์
1.3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับประโยชน์

2. การชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจทางการแพทย์
กรณีที่มีความจำเป็นในการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทน บริษัทมีสิทธิที่จะขอให้มีการชันสูตรพลิกศพหรือ
การตรวจร่างกายของผู้เอาประกันภัยในทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
3. การจ่ายค่าทดแทน
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสีย
หายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสำหรับการเสียชีวติ หรือผลประโยชน์คา่ ใช้จา่ ยในการจัดการงานศพ
บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่
เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น
แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ
4. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิต หรือค่าใช้จ่ายในการ
จัดการงานศพ ภายใต้ข้อกำหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุนั้น ซึ่งได้แก่คู่สมรสตาม
กฎหมาย/ผู้อยู่กินฉันท์สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่น้องร่วมบิดามารดาหากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัท
จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้เอา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัย
มิได้แจ้งหรือเป็นกรณีที่ผู้รับประโยชน์เสียชีวิตพร้อมกับผู้เอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กอง
มรดกของผู้เอาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผู้เอา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้ง
เปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้
บริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผล
ประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน
5. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้ อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิ พ าทนั ้น โดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
6. การบอกเลิกความคุ้มครอง
การทำประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงให้เริ่มมีผล
คุ้มครอง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและบริษัทต่าง
ไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครอง
7. ข้อจำกัดในการรับประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยมีสทิ ธิทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุวนั ประกันภัยสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) นี้ ไม่วา่ กับบริษทั
หรือผู้รับประกันภัยอื่นได้รวมกันไม่เกินสองฉบับ โดยนับจำนวนรวมกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ
(ไมโครอินชัวรันส์) และ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ที่มีผลบังคับอยู่
ด้วย หากผู้เอาประกันภัยได้ทำประกันภัยมากกว่าสองฉบับแม้ว่าบริษัทจะได้ออกใบรับรองการทำประกันภัยมอบ

ให้ไว้ก็ตาม ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าทดแทนได้ตามที่ระบุไว้ในใบรับรองการประกันภัยสองฉบับ
แรก โดยให้ถือว่าการทำประกันภัยที่เกิดขึ้นในภายหลังไม่มีผลบังคับ
บริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนสำหรับการทำประกันภัย ตามใบรองการประกันภัยที่ไม่มผี ลบังคับดังกล่าว
8. ข้อกำหนดอายุของผู้เอาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ ถึ ง 60 ปี บริบูรณ์ ณ วั นที่ทำประกันภัย จึงจะมีสิทธิทำ
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้อตกลงคุ้มครอง
ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้น
เชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือ
โดยสารรถจักรยานยนต์
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นเหตุให้เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า
สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้
ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต
สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่า
ทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมการถูก
ฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุเกิดขึ้นขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ตามข้อ 2.
ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูก
ฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอา
ประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญ
เสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามข้อ 1.
ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสีย
ชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย)
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่า
ทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพให้แก่ผู้รับประโยชน์ เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
เงื่อนไขใช้เฉพาะข้อตกลงคุ้มครองข้อ 3. เท่านั้น
1. ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีระยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้ง
แรก หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกัน
ภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรกจะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนให้แก่ผู้รับประโยชน์
2. ผู้เอาประกันภัยที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครองจะได้รับ
ความคุ้มครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่อง แต่หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้หลังจาก 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครองจะต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอย
ใหม่สำหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย

เมื่อบริษัทได้จ่ายค่าทดแทนในกรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
อย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นอันสิ้นสุด และจะไม่มีการคืนเบี้ย
ประกันภัยสำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยที่ยังเหลืออยู่
ข้อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจาก
1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครอง
สติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น หมายถึง ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์ระดับแอลกอฮอล์
ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3. การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจาก
อุบัติเหตุ (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1.และข้อ 2. เท่านั้น)
4. การแท้งลูก เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจาก
อุบัติเหตุ ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1. หรือการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ
อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 2. หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 3. แล้วแต่กรณี
5. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่ง
ร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง
ซึ่งหมายถึง
สงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจราจล การนัดหยุดงาน การก่อ
ความวุ่นวาย การปฎิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการ
ประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมา
จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินการติดต่อ
ไปโดยตัวของมันเอง
7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่กระทำขึ้น
โดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด
8. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบ
ปราม ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฎิบัติสงครามหรือปราบปรามจนถึงวันสิ้นสุดการปฎิบัติการนั้น
9. การก่อการร้าย

