เงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
เพื่อเป็นการตอบแทนที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ
เพื่อคนพิการสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และบริษัทได้ออกใบรับรองการประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกัน
ภัยไว้เป็นหลักฐาน บริษัทให้สัญญากับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้
คำจำกัดความ
ถ้อยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัย
จะถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
กรมธรรม์ประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่อนไขทั่วไปและข้อ
กำหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ใบรับรองการประกันภัยและใบสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
2. บริษทั
หมายถึง บริษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกั นภัยนี้ และที่ระบุช่อื เป็นผู้รั บประกันภัยในใบรับ
รองการประกันภัย
3. ผู้เอาประกันภัย
หมายถึง คนพิการตามที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกัน
ภัยหรือใบรับรองการประกันภัยนี้
4. คนพิการ
หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทยและมีบัตรประจำตัวคนพิการที่ระบุประเภทความ
พิการดังต่อไปนี้
“ประเภท 1 พิการทางการมองเห็น” หรือ
“ประเภท 2 พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย” หรือ
“ประเภท 3 พิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว”
5. ผู้รบั ประโยชน์
หมายถึง กรณีเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมาย/ผู้อยู่กนิ ฉันท์
สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่น้องร่วมบิดามารดา
6. อุบัติเหตุ
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำให้
เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง
7. การบาดเจ็บ
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดย
เอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
8. แพทย์
หมายถึง ผู้ท่สี ำเร็จการศึกษาได้ รบั ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้ขึ้นทะเบียน
อย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขา
เวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริการทางการแพทย์ หรือทางด้านศัลยกรรม

9. โรงพยาบาล

หมายถึง

สถานพยาบาลใดๆซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดย
สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้าน
สถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอด
จนการจัดการให้บริการที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี
ห้ อ งสำหรั บ การผ่ า ตั ด ใหญ่ แ ละได้ รั บ อนุ ญ าตให้ จ ด
ทะเบี ย นดำเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถาน
พยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
10. สถานพยาบาลเวชกรรม
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดย
สามารถรั บ ผู ้ ป่ ว ยไว้ ค้ า งคื น และได้ รั บ อนุ ญ าตให้ จ ด
ทะเบี ย นดำเนิ น การเป็ น สถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
11. การเจ็บป่วย
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้น
กับผู้เอาประกันภัย
12. ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายความ
รวมถึงค่าโลงศพ การเผาศพ หรือฝังศพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
13. ผู้ป่วยใน
หมายถึง ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้อง
ลงทะเบี ย นเป็ น ผู้ป่ ว ยในโดยได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย และคำ
แนะนำจากแพทย์ ต ามข้ อ บ่ ง ชี้ซึ่ง เป็ น มาตรฐานทางการ
แพทย์และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการ
บาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้ว
ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง
14. การก่อการร้าย
หมายถึง การกระทำซึ่งใช้กำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการ
ข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทำ
เพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับ
องค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง
ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้ง
เพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด
1. การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ
ถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุ
จำเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่
สามารถจะกระทำได้แล้ว
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่
กรณี จะต้องส่งหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็นให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนให้ส่งหลักฐานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตแล้วแต่
กรณี แต่การไม่เรียกร้องภายในกำหนดดังกล่าวไม่ทำให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอัน
สมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในกำหนด และได้ทำการเรียกร้องโดยเร็วที่สดุ 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 กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
1.2.1 สำเนาใบมรณะบัตร
1.2.2 สำเนาใบรายงานแพทย์
1.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับประโยชน์
1.3 กรณีการเรียกร้องค่าชดเชยเงินปลอบขวัญหรือค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรง
พยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ
1.3.1 สำเนาใบรายงานแพทย์
1.3.2 สำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
2. การชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจทางการแพทย์
กรณีที่มีความจำเป็นในการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทน บริษัทมีสิทธิที่จะขอให้มีการชันสูตรพลิกศพ
หรือการตรวจร่างกายของผู้เอาประกันภัยในทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
3. การจ่ายค่าทดแทน
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความ
เสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสำหรับการเสียชีวิต หรือผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการงานศพ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น
ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความ
จำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ
4. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิต หรือค่าใช้จ่ายใน
การจัดการงานศพ ภายใต้ข้อกำหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุนั้น ซึ่งได้แก่คู่สมรส
ตามกฎหมาย/ผู้อยู่กินฉันท์สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่น้องร่วมบิดามารดาหากมิได้ระบุชื่อผู้รับ
ประโยชน์ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้เอา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกัน
ภัยมิได้แจ้งหรือเป็นกรณีที่ผู้รับประโยชน์เสียชีวิตพร้อมกับผู้เอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่
กองมรดกของผู้เอาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผู้
เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้ง
เปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้
บริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน
5. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้ อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มี
สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิ พ าท
นั ้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตาม
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
6. การบอกเลิกความคุ้มครอง
การทำประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงให้เริ่ม
มีผลคุ้มครอง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
บริษัทต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครอง
7. ข้อจำกัดในการรับประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
นี้ ไม่ว่ากั บบริษัทหรือผู้รับประกันภัยอื่นได้รวมกันไม่เกินสองฉบับ หากผู้เอาประกันภัยได้ทำประกันภัยมากกว่า
สองฉบับแม้ว่าบริษัทจะได้ออกใบรับรองการทำประกันภัยมอบให้ไว้ก็ตาม ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิในการ
เรียกร้องค่าทดแทนได้ตามที่ระบุไว้ในใบรับรองการประกันภัยสองฉบับแรก โดยให้ถือว่าการทำประกันภัยที่
เกิดขึ้นในภายหลังไม่มีผลบังคับ

บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนสำหรับการทำประกันภัย ตามใบรับรองการประกันภัยที่ไม่มีผล
บังคับดังกล่าว
8. ข้อกำหนดอายุของผู้เอาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ ถึ ง 60 ปี บริบูรณ์ ณ วั นที่ทำประกันภัย จึ งจะมีสิทธิ
ทำประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้อตกลงคุ้มครอง
ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวติ เนื่องจากอุบตั เิ หตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย
และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นเหตุให้เสียชีวิต ภายใน 180
วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วย
ในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่า
ทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย
และ/หรือ อุบัติเหตุเกิดขึ้นขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ตามข้อ 2.
ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวติ จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุ
ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือเสียชีวิต ขณะขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอา
ประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต
เพราะการ บาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ ายค่ าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 50,000
บาท ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ตามข้อ 1.
ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณี
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย)
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่า
ทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพให้แก่ผู้รับประโยชน์ เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
เงื่อนไขใช้เฉพาะข้อตกลงคุ้มครองข้อ 3. เท่านั้น
1. ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีระยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็น
ครั้งแรก หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรกจะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพตามกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนให้แก่ผู้รับประโยชน์
2. ผู้เอาประกันภัยที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครองจะได้
รับความคุ้มครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่อง แต่หากผู้เอาประกันภัยต่อ

อายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้หลังจาก 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครองจะต้องเริ่มนับระยะเวลา
รอคอยใหม่สำหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
เมื่อบริษัทได้จ่ายค่าทดแทนในกรณีเสียชีวิตแล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
เป็นอันสิ้นสุด และจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยที่ยังเหลืออยู่
ข้อ 4. ผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญ เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ใน
โรงพยาบาลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 วัน) ตลอดระยะเวลาประกันภัย
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลเป็นจำนวนไม่
น้อยกว่า 4 วัน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญเป็นจำนวน 5,000 บาท ตลอดระยะเวลา
ประกันภัยตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์
ข้อ 5. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล
เนื่องจากอุบตั เิ หตุ
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รบั ทำให้ผ้เู อาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ปว่ ยใน ในโรงพยาบาลบริษทั จะจ่ายผล
ประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นจำนวนเงินวันละ 200 บาท สูงสุด 20 วัน
ตลอดระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจาก
1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้
1.1 ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
1.2 ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราโดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ
1.3 ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ไม่สามารถ
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3. การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจาก
อุบัติเหตุ (ทั้งนี้ไม่นำมาบังคับใช้สำหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย)
4. การแท้งลูก (ทั้งนี้ไม่นำมาบังคับใช้สำหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงาน
ศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย)
5. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำ
ที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมาย
ถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจราจล การนัดหยุดงาน การ
ก่อความวุ่นวาย การปฎิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มี
การประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก

6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่ง
ดำเนินการติดต่อไปโดยตัวของมันเอง
7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่กระทำขึ้น
โดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด
8. การก่อการร้าย

