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กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)

25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120  Fax 0 2610 2100

เพ่ือเปนการตอบแทนท่ีผูเอาประกันภัยไดชำระเบ้ียประกันภัยสำหรับกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเพ่ือคนพิการสำหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)  

และบริษัทไดออกใบรับรองการประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยไวเปนหลักฐาน บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้

คำจำกัดความ
ถอยคำและคำบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยจะถือเปนความหมายเดียวกันท้ังหมด ไมวาจะปรากฏ

ในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย

1. กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย ตารางผลประโยชน เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง 

   ใบรับรองการประกันภัย และใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงแหงสัญญาประกันภัย

2. บริษัท หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้ และที่ระบุชื่อเปนผูรับประกันภัยในใบรับรองการประกันภัย

3. ผูเอาประกันภัย หมายถึง คนพิการตามท่ีระบุช่ือเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัยน้ี

4. คนพิการ หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทยและมีบัตรประจำตัวคนพิการที่ระบุประเภทความพิการดังตอไปนี้

   “ประเภท 1 พิการทางการมองเห็น” หรือ

   “ประเภท 2 พิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย” หรือ

   “ประเภท 3 พิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว”

5. ผูรับประโยชน  หมายถึง กรณีเสียชีวิต ผูรับประโยชน ไดแก คูสมรสตามกฎหมาย/ผูอยูกินฉันสามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร 

   พี่นองรวมบิดามารดา

6. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลท่ีผูเอาประกันภัยมิไดเจตนา

   หรือมุงหวัง 

7. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน

8. แพทย หมายถึง ผูท่ีสำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซ่ึงไดข้ึนทะเบียนอยางถูกตองจากแพทยสภา และ

   ไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถ่ินท่ีใหบริการทางการแพทย หรือทางดานศัลยกรรม

9. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆซ่ึงจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืน และมีองคประกอบ

   ทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอตลอดจนการจัดการใหบริการที่ครบถวน 

   โดยเฉพาะอยางย่ิงมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนโรงพยาบาล

   ตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ

10. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืน และไดรับอนุญาตให

   จดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ       

11. การเจ็บปวย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไข หรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย

12. คาใชจายในการจัดการ หมายถึง คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการจัดการงานศพ ซ่ึงหมายความรวมถึง คาโลงศพ การเผาศพ หรือฝงศพ และ

 งานศพ  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจำเปนเพ่ือการน้ัน ซ่ึงบริษัทจายใหแกผูรับประโยชนกรณีท่ีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจาก

   การเจ็บปวย

13. ผูปวยใน หมายถึง ผูท่ีจำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกันไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง

   ซ่ึงตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอบงช้ีซ่ึงเปนมาตรฐาน

   ทางการแพทย และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บน้ันๆ และใหรวมถึงกรณีรับตัวไว

   เปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง

14. การกอการราย หมายถึง การกระทำซ่ึงใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการขมขูโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใดไมวาจะเปน

   การกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกับองคกรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระทำเพ่ือ

   ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงคท่ีคลายคลึงกัน รวมท้ังเพ่ือตองการสงผลใหรัฐบาล

   และ/หรือ สาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
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เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด 
1. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย

 ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มี

 การเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนได 

 แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองสงหลักฐานตามท่ีบริษัทตองการ

 ตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง

 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนใหสงหลักฐานภายใน 30 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตแลวแตกรณี แตการไมเรียกรองภายในกำหนด

 ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกำหนด และไดทำการเรียกรอง

 โดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

 หลักฐานในการเรียกรองคาทดแทน มีดังตอไปนี้

 1.1 กรณีเสียชีวิต

  1.1.1 สำเนาใบมรณบัตร 

  1.1.2 สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรือสำเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล

  1.1.3 สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ 

  1.1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับประโยชน

 1.2 กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย

  1.2.1 สำเนาใบมรณบัตร

  1.2.2 สำเนาใบรายงานแพทย 

  1.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับประโยชน

 1.3 กรณีการเรียกรองคาชดเชยเงินปลอบขวัญ หรือคาชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ

  1.3.1 สำเนาใบรายงานแพทย 

  1.3.2 สำเนาใบเสร็จคารักษาพยาบาล

2. การชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจทางการแพทย 

 กรณีที่มีความจำเปนในการพิจารณาชดใชคาทดแทน บริษัทมีสิทธิที่จะขอใหมีการชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจรางกายของผูเอาประกันภัย

 ในทางการแพทย ทั้งนี้ โดยบริษัทเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น

3. การจายคาทดแทน

 บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว 

 โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต หรือผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพ บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาทดแทนอยางอ่ืน

 จะจายใหแกผูเอาประกันภัย 

 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองใน

 กรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจำเปน  แตทั้งนี้จะไมเกิน  90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสาร

 ครบถวนแลว 

 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอป

 ของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้ นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

4. ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย

 ผูเอาประกันภัยสามารถระบุผูรับประโยชนได บริษัทจะจายผลประโยชนการเสียชีวิต หรือคาใชจายในการจัดการงานศพ ภายใตขอกำหนด

 กรมธรรมประกันภัยใหแกผูรับประโยชนตามที่ระบุนั้น ซึ่งไดแก คูสมรสตามกฎหมาย/ผูอยูกินฉันสามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่นองรวม-

 บิดามารดา หากมิไดระบุชื่อผูรับประโยชน บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย
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 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนเพียงคนเดียว และผูรับประโยชนไดเสียชีวิตกอนผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองแจงให

 บริษัททราบเปนหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชน หากผูเอาประกันภัยมิไดแจงหรือเปนกรณีที่ผูรับประโยชนเสียชีวิตพรอมกับ

 ผูเอาประกันภัย บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย

 ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยระบุช่ือผูรับประโยชนมากกวาหน่ึงคน และผูรับประโยชนรายใดเสียชีวิตกอนผูเอาประกันภัย  ผูเอาประกันภัยตองแจง

 ใหบริษัททราบเปนหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชนนั้น หรือแจงเปลี่ยนแปลงการรับประโยชนของผูรับประโยชนที่เหลืออยู  หาก

 ผูเอาประกันภัยมิไดแจงหรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชนดังกลาวขางตน หรือเมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต 

 บริษัทจะจายเงินผลประโยชนสวนของผูรับประโยชนรายที่เสียชีวิตใหแกผูรับประโยชนที่เหลืออยูคนละเทาๆ กัน

5. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย

 กับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทน้ันโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัย

 ชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ

6. การบอกเลิกความคุมครอง 

 การทำประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลาหนึ่งป นับตั้งแตวันที่ตกลงใหเริ่มมีผลคุมครอง ตามที่ระบุไวในตาราง

 กรมธรรมประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย  ผูเอาประกันภัยและบริษัทตางไมมีสิทธิบอกเลิกความคุมครอง

7. ขอจำกัดในการรับประกันภัย 

 ผูเอาประกันภัยมีสิทธิทำกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเพ่ือคนพิการสำหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) น้ี ไมวากับบริษัทหรือผูรับประกันภัยอ่ืน

 ไดรวมกันไมเกินสองฉบับ หากผูเอาประกันภัยไดทำประกันภัยมากกวาสองฉบับแมวาบริษัทจะไดออกใบรับรองการทำประกันภัยมอบใหไว

 ก็ตาม ผูเอาประกันภัยจะมีสิทธิในการเรียกรองคาทดแทนไดตามท่ีระบุไวในใบรับรองการประกันภัยสองฉบับแรก โดยใหถือวาการทำประกันภัย

 ที่เกิดขึ้นในภายหลังไมมีผลบังคับ 

 บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนสำหรับการทำประกันภัย ตามใบรับรองการประกันภัยที่ไมมีผลบังคับดังกลาว

8. ขอกำหนดอายุของผูเอาประกันภัย

 ผูเอาประกันภัยจะตองมีอายุตั้งแต 20 ปบริบูรณ ถึง 60 ปบริบูรณ ณ วันที่ทำประกันภัย จึงจะมีสิทธิทำประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้

ขอตกลงคุมครอง
ขอ 1. ผลประโยชนการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ไมรวม การถูกฆาตกรรมลอบทำรายรางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร

 รถจักรยานยนต

 กรณีที่ผูเอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเปนเหตุใหเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือ

 การบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต

 เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจายคาทดแทนใหแกผูรับประโยชน เปนจำนวนเงิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ไมรวมการถูกฆาตกรรม

 ลอบทำรายรางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ตามขอ 2

ขอ 2. ผลประโยชนการเสียชีวิต จากการถูกฆาตกรรมลอบทำรายรางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

 กรณีท่ีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากการถูกฆาตกรรมลอบทำรายรางกาย และ/หรือ เสียชีวิต ขณะขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนตภายใน 180 วัน

 นับแตวันท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

 เวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับประโยชน เปนจำนวนเงิน 50,000 บาท 

 ทั้งนี้ ไมรวมกรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต ตามขอ 1

ขอ 3. ผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย (ยกเวน กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวยภายใน 120 วันแรก นับจาก

 วันเริ่มตนระยะเวลาประกันภัย) 

 กรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บปวยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับคาใชจายในการจัดการ

 งานศพใหแกผูรับประโยชน เปนจำนวนเงิน 5,000 บาท 
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 เงื่อนไขใชเฉพาะขอตกลงคุมครองขอ 3 เทานั้น

 1. ขอตกลงคุมครองน้ีมีระยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวันท่ีท่ีกรมธรรมประกันภัยน้ีมีผลบังคับเปนคร้ังแรก หากผูเอาประกันภัยเสียชีวิต

  จากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับเปนครั้งแรกจะไมมีสิทธิไดรับเงินคาใชจายใน

  การจัดการงานศพตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ แตบริษัทจะคืนคาเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนใหแกผูรับประโยชน

 2. ผูเอาประกันภัยที่ตออายุกรมธรรมประกันภัยนี้ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะไดรับความคุมครองการชดใชคาใชจาย

  ในการจัดการงานศพอยางตอเนื่อง แตหากผูเอาประกันภัยตออายุกรมธรรมประกันภัยนี้หลังจาก 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุมครอง

  จะตองเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหมสำหรับความคุมครองคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย

  เมื่อบริษัทไดจายคาทดแทนในกรณีเสียชีวิตแลว ใหถือวาความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้เปนอันสิ้นสุด และจะไมมีการคืน

  เบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยที่ยังเหลืออยู

ขอ 4. ผลประโยชนชดเชยเงินปลอบขวัญ เนื่องจากอุบัติเหตุ (ตองเขารักษาตัวเปนผูปวยในในโรงพยาบาลเปนจำนวนไมนอยกวา 4 วัน)

 ตลอดระยะเวลาประกันภัย

 ถาการบาดเจ็บท่ีไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารักษาตัวเปนผูปวยในในโรงพยาบาล เปนจำนวนไมนอยกวา 4 วัน บริษัทจะจายผลประโยชน

 ชดเชยเงินปลอบขวัญเปนจำนวนเงิน 5,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย 

ขอ 5. ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวเปนผูปวยในในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ

 ถาการบาดเจ็บท่ีไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารักษาตัวเปนผูปวยในในโรงพยาบาล บริษัทจะจายผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวาง

 การเขารักษาตัวในโรงพยาบาล เปนจำนวนเงินวันละ 200 บาท สูงสุด 20 วัน ตลอดระยะเวลาประกันภัยตามท่ีระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย

ขอยกเวนทั่วไป
การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจาก

 1. การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตเงื่อนไขขอหนึ่งขอใด ดังตอไปนี้

  1.1 ขณะอยูภายใตฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได หรือ

  1.2 ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอลในรางกายขณะตรวจเทียบเทากับระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 

   150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป หรือ

  1.3 ขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุราจนไมสามารถครองสติได ในกรณีท่ีไมมีการตรวจวัดหรือในกรณีท่ีไมสามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอลได

 2. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง

 3. การไดรับเช้ือโรค เวนแตการติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีไดรับมาจากอุบัติเหตุ (ท้ังน้ี ไมนำมาบังคับ

  ใชสำหรับขอตกลงคุมครอง ขอ 3. ผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย)

 4. การแทงลูก (ท้ังน้ี ไมนำมาบังคับใชสำหรับขอตกลงคุมครอง ขอ 3. ผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย)

 5. สงคราม (ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม) การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม ไมวา

  จะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซ่ึงหมายถึงสงครามระหวางชนท่ีอาศัยอยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ 

  การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซ่ึงจะ

  เปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

 6. อาวุธนิวเคลียร การแผรังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหมของเช้ือเพลิง

  นิวเคลียร และกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดำเนินการติดตอไปโดยตัวของมันเอง

 7. ขณะท่ีผูเอาประกันภัยกออาชญากรรม หรือขณะท่ีถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาท่ีกระทำข้ึนโดยเจตนาเปนองคประกอบ

  ความผิด 

 8. การกอการราย 

 


