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กรมธรรมประกันภัย 100

(ไมโครอินชัวรันส)

เพื่อเปนการตอบแทนที่ผูเอาประกันภัยไดชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรมประกันภัย 100 (ไมโครอินชัวรันส) และบริษัท

ไดออกใบรับรองการประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยไวเปนหลักฐาน บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้

คำจำกัดความ
ถอยคำและคำบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยจะถือเปนความหมายเดียวกันท้ังหมด 

ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย

กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย ตารางผลประโยชน เง่ือนไขท่ัวไปและขอกำหนด ขอตกลง

   คุมครอง ใบรับรองการประกันภัย และใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน

   สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย

บริษัท หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้ และที่ระบุชื่อเปนผูรับประกันภัยในใบรับรอง

   การประกันภัย

ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลตามท่ีระบุช่ือเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยหรือใบรับรอง

   การประกันภัยนี้ 

ผูรับประโยชน  หมายถึง กรณีเสียชีวิต ผูรับประโยชน ไดแก คูสมรสตามกฎหมาย/ผูอยูกินฉันสามี-ภรรยา บิดา 

   มารดา บุตร พี่นองรวมบิดามารดา

อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่

   ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง 

การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 

   และโดยอิสระจากเหตุอื่น

แพทย หมายถึง ผูท่ีสำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซ่ึงไดข้ึนทะเบียนอยางถูกตอง

   จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่น

   ที่ใหบริการทางการแพทย หรือทางดานศัลยกรรม

โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืน

   และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที ่เพียงพอ

   ตลอดจนการจัดการใหบริการท่ีครบถวน โดยเฉพาะอยางย่ิงมีหองสำหรับการผาตัดใหญ

   และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาล

   ของอาณาเขตนั้นๆ

สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืน

   และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมาย

   ของอาณาเขตนั้นๆ       

การสูญเสียมือ เทา หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายต้ังแตขอมือ หรือขอเทา ต้ังแต 1 ขางข้ึนไป และใหหมายความ

   รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง 

   และมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท ตั้งแต 1 ขางขึ้นไป และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจำ และอาชีพ

   อื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป

การเจ็บปวย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไข หรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย
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คาใชจายในการจัดการงานศพ หมายถึง คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการจัดการงานศพ ซ่ึงหมายความรวมถึง คาโลงศพ การเผาศพ 

   หรือฝงศพ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจำเปนเพ่ือการน้ัน ซ่ึงบริษัทจายใหแกผูรับประโยชน

   กรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บปวย

การกอการราย หมายถึง การกระทำซ่ึงใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการขมขูโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใด 

   ไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกับองคกรใด 

   หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค

   ท่ีคลายคลึงกัน รวมท้ังเพ่ือตองการสงผลใหรัฐบาล และ/หรือ สาธารณชน หรือสวนหน่ึง

      สวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว

เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด 
1. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย

 ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา 

 ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบ

 ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองสงหลักฐาน

 ตามที่บริษัทตองการ ตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง

 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนใหสงหลักฐานภายใน 30 วันนับจากวันเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือวันท่ีเร่ิมเกิดทุพพลภาพ

 ถาวรสิ้นเชิง แตการไมเรียกรองภายในกำหนดดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควร

 ที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

 หลักฐานในการเรียกรองคาทดแทน มีดังตอไปนี้

 1.1 กรณีเสียชีวิต

  1.1.1 สำเนาใบมรณบัตร 

  1.1.2 สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรือสำเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล

  1.1.3 สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ 

  1.1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับประโยชน

 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 สำเนาใบมรณบัตร

  1.3.2 สำเนาใบรายงานแพทย 

  1.3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับประโยชน

2. การชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจทางการแพทย 

 กรณีที่มีความจำเปนในการพิจารณาชดใชคาทดแทน บริษัทมีสิทธิที่จะขอใหมีการชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจรางกาย

 ของผูเอาประกันภัยในทางการแพทย ทั้งนี้ โดยบริษัทเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น 
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3. การจายคาทดแทน

 บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถวน

 และถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต หรือผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพ บริษัทจะจายใหแก

 ผูรับประโยชน สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย 

 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไมเปนไปตามขอตกลง

 คุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาท่ีกำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจำเปน  แตท้ังน้ีจะไมเกิน  90 วันนับจาก

 วันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว 

 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบ้ียใหอีกในอัตรารอยละ 

 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้ นับจากวันที่ครบกำหนดชำระ

4. ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย

 ผูเอาประกันภัยสามารถระบุผูรับประโยชนได บริษัทจะจายผลประโยชนการเสียชีวิต หรือคาใชจายในการจัดการงานศพ 

 ภายใตขอกำหนดกรมธรรมประกันภัยใหแกผูรับประโยชนตามท่ีระบุน้ัน ซ่ึงไดแก คูสมรสตามกฎหมาย/ผูอยูกินฉันสามี-ภรรยา 

 บิดา มารดา บุตร พี่นองรวมบิดามารดา หากมิไดระบุชื่อผูรับประโยชน บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของ

 ผูเอาประกันภัย

 ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยระบุช่ือผูรับประโยชนเพียงคนเดียว และผูรับประโยชนไดเสียชีวิตกอนผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัย

 ตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือถึงการเปล่ียนตัวผูรับประโยชน หากผูเอาประกันภัยมิไดแจง หรือเปนกรณีท่ีผูรับประโยชน

 เสียชีวิตพรอมกับผูเอาประกันภัย บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย

 ในกรณีที่ผู เอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนมากกวาหนึ่งคนและผูรับประโยชนรายใดเสียชีวิตกอนผูเอาประกันภัย 

 ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชนนั้น หรือแจงเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน

 ของผูรับประโยชนที่เหลืออยู หากผูเอาประกันภัยมิไดแจง หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชน

 ดังกลาวขางตน หรือเมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจายเงินผลประโยชนสวนของผูรับประโยชนรายที่เสียชีวิตใหแก

 ผูรับประโยชนที่เหลืออยูคนละเทาๆ กัน

5. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

 ในกรณีท่ีมีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ี ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

 ประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลง

 ยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ

 ธุรกิจประกันภัย วาดวยอนุญาโตตุลาการ

6. การบอกเลิกความคุมครอง 

 การทำประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีมีกำหนดระยะเวลาหน่ึงป นับต้ังแตวันท่ีตกลงใหเร่ิมมีผลคุมครอง ตามท่ีระบุ

 ไวในตารางกรมธรรมประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ผูเอาประกันภัยและบริษัทตางไมมีสิทธิบอกเลิกความคุมครอง

7. ขอจำกัดในการรับประกันภัย 

 ผูเอาประกันภัยมีสิทธิทำกรมธรรมประกันภัย 100 (ไมโครอินชัวรันส) น้ี ไมวากับบริษัทหรือผูรับประกันภัยอ่ืนไดรวมกันไมเกิน

 สองฉบับ โดยนับจำนวนรวมกับกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส) กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุ

 เทศกาลสงกรานตสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส) และกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุวันประกันภัยสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส) ที่มีผล

 บังคับอยูดวย หากผูเอาประกันภัยไดทำประกันภัยมากกวาสองฉบับแมวาบริษัทจะไดออกใบรับรองการทำประกันภัยมอบใหไว

 ก็ตาม ผูเอาประกันภัยจะมีสิทธิในการเรียกรองคาทดแทนไดตามท่ีระบุไวในใบรับรองการประกันภัยสองฉบับแรก โดยใหถือวา

 การทำประกันภัยที่เกิดขึ้นในภายหลังไมมีผลบังคับ 
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 บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนสำหรับการทำประกันภัย ตามใบรับรองการประกันภัยที่ไมมีผลบังคับดังกลาว

8. ขอกำหนดอายุของผูเอาประกันภัย

 ผูเอาประกันภัยจะตองมีอายุตั้งแต 20 ปบริบูรณ ถึง 60 ปบริบูรณ ณ วันที่ทำประกันภัย จึงจะมีสิทธิทำประกันภัยตามกรมธรรม

 ประกันภัยนี้ 

ขอตกลงคุมครอง
ขอ 1. ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไมรวม

  การถูกฆาตกรรมลอบทำรายรางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

  กรณีที่ผูเอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเปนเหตุใหเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา 

  หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัย

  ตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสีย

  สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื ่อใดก็ดี บริษัทจะจายคาทดแทนใหแกผู รับประโยชน

  หรือผูเอาประกันภัยแลวแตกรณี เปนจำนวนเงิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ไมรวมการถูกฆาตกรรมลอบทำรายรางกาย และ/หรือ 

  อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ตามขอ 2

ขอ 2. ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากการถูกฆาตกรรมลอบทำราย

  รางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

  กรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำราย

  รางกาย และ/หรือ เสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ขณะขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต 

  ภายใน 180 วันนับจากวันท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะผูปวยใน

  ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

  เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับประโยชนหรือผูเอาประกันภัยแลวแตกรณี 

  เปนจำนวนเงิน 50,000 บาท  ทั้งนี้ ไมรวมกรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวร

  สิ้นเชิง ตามขอ 1

ขอ 3. ผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย

  (ยกเวนกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มตนระยะเวลาประกันภัย) 

  กรณีท่ีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเน่ืองจากการเจ็บปวยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับคาใชจาย

  ในการจัดการงานศพใหแกผูรับประโยชน เปนจำนวนเงิน 5,000 บาท 

  เงื่อนไขใชเฉพาะขอตกลงคุมครองขอ 3 เทานั้น

  1. ขอตกลงคุมครองน้ีมีระยะเวลารอคอย 120 วันนับจากวันท่ีท่ีกรมธรรมประกันภัยน้ีมีผลบังคับเปนคร้ังแรก หากผูเอาประกันภัย

   เสียชีวิตจากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับเปนครั้งแรกจะไมมีสิทธิ

   ไดรับเงินคาใชจายในการจัดการงานศพตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ แตบริษัทจะคืนคาเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน

   ใหแกผูรับประโยชน

  2. ผูเอาประกันภัยที่ตออายุกรมธรรมประกันภัยนี้ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะไดรับความคุมครอง

   การชดใชคาใชจายในการจัดการงานศพอยางตอเน่ือง แตหากผูเอาประกันภัยตออายุกรมธรรมประกันภัยน้ีหลังจาก 30 วัน

   นับจากวันส้ินสุดความคุมครองจะตองเร่ิมนับระยะเวลารอคอยใหมสำหรับความคุมครองคาใชจายในการจัดการงานศพ

   กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
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  เม่ือบริษัทไดจายคาทดแทนในกรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงอยางหน่ึงอยางใดแลว 

  ใหถือวาความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้เปนอันสิ้นสุด และจะไมมีการคืนเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา

  เอาประกันภัยที่ยังเหลืออยู

ขอยกเวนทั่วไป
การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยน้ีไมคุมครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง

อันเนื่องมาจาก

1. การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได 

 คำวา “ขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา” น้ัน หมายถึง ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดต้ังแต 150 มิลลิกรัม

 เปอรเซ็นตขึ้นไป

2. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง

3. การไดรับเชื้อโรค เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ 

 (ใชยกเวนเฉพาะขอตกลงคุมครอง ขอ 1 และขอ 2 เทานั้น)

4. การแทงลูก เวนแตผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทผูรับประกันภัยจะจายผลประโยชนการเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ ตามขอตกลง

 คุมครองขอ 1 หรือการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทำรายรางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต 

 ตามขอตกลงคุมครองขอ 2 หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บปวย ตามขอตกลงคุมครองขอ 3 แลวแตกรณี

5. สงคราม (ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม) การรุกราน การกระทำท่ีมุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำท่ีมุงรายคลายสงคราม 

 ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศ

 เดียวกัน การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก 

 หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

6. อาวุธนิวเคลียร การแผรังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม

 ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดำเนินการติดตอไปโดยตัวของมันเอง

7. ขณะที่ผู เอาประกันภัยกออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่กระทำขึ้นโดยเจตนา

 เปนองคประกอบความผิด 

8. ขณะท่ีผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาท่ีเปนทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม ต้ังแตระยะ

 เวลาที่เขาปฏิบัติสงครามหรือปราบปรามจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น

9. การกอการราย 
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