
4-0006-01-PAI 09-59

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

1

กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ

(ไมโครอินชัวรันส)

เพื่อเปนการตอบแทนที่ผูเอาประกันภัยไดชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส) และบริษัท

ไดออกใบรับรองการประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยไวเปนหลักฐาน บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้

คำจำกัดความ

ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยจะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะ

ปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย

1. กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย ตารางผลประโยชน เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง 

   ใบรับรองการประกันภัยและใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงแหงสัญญาประกันภัย

2. บริษัท หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้ และที่ระบุชื่อเปนผูรับประกันภัยในใบรับรองการประกันภัย

3. ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลตามท่ีระบุช่ือเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัยน้ี 

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

   พี่นองรวมบิดามารดา

5. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิได

   เจตนาหรือมุงหวัง 

6. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน

7. แพทย หมายถึง ผูท่ีสำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซ่ึงไดข้ึนทะเบียนอยางถูกตองจากแพทยสภา 

   และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย หรือ

   ทางดานศัลยกรรม

8. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืนและมีองคประกอบ

   ทางดานสถานท่ีมีจำนวนบุคลากรทางการแพทยท่ีเพียงพอตลอดจนการจัดการใหบริการท่ีครบถวน 

   โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปน

   โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ

9. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาต

   ใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ       

10. การสูญเสียมือ เทา หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา ตั้งแต 1 ขางขึ้นไป และใหหมายความรวมถึง

   การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยส้ินเชิง และมีขอบงช้ีทางการแพทย

   ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป

11. การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท ตั้งแต 1 ขางขึ้นไป และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป

12. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจำ และอาชีพอ่ืนๆ ไดโดย

   สิ้นเชิงตลอดไป

13. การเจ็บปวย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไข หรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย

14. คาใชจายในการจัดการงานศพ หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายความรวมถึง คาโลงศพ การเผาศพ หรือฝงศพ

   และคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปนเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจายใหแกผูรับประโยชนกรณีที่ผูเอาประกันภัย

   เสียชีวิตจากการเจ็บปวย

15. การกอการราย หมายถึง การกระทำซ่ึงใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการขมขูโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใด ไมวาจะเปน

   การกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกับองคกรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระทำเพ่ือ

   ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงคท่ีคลายคลึงกัน รวมท้ังเพ่ือตองการสงผลใหรัฐบาล

   และ/หรือ สาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว



เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด 

1. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย

 ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มี

 การเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนได 

 แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองสงหลักฐานตามท่ีบริษัทตองการ

 ตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง

 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนใหสงหลักฐานภายใน 30 วันนับแตวันเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือวันท่ีเร่ิมเกิดทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  

 แตการไมเรียกรองภายในกำหนดดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองได

 ภายในกำหนด 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 บริษัทมีสิทธิที่จะขอใหมีการชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจรางกายของผูเอาประกันภัย

 ในทางการแพทย ทั้งนี้ โดยบริษัทเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น 

3. การจายคาทดแทน

 บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว 

 โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต หรือผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพ บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาทดแทนอยางอ่ืน

 จะจายใหแกผูเอาประกันภัย 

 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไมเปนไปตามขอตกลงคุมครอง

 ในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาท่ีกำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจำเปน  แตท้ังน้ีจะไมเกิน  90 วันนับแตวันท่ีบริษัทไดรับเอกสาร

 ครบถวนแลว 

 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอป

 ของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้ นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ
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4. ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย

 ผูเอาประกันภัยสามารถระบุผูรับประโยชนได บริษัทจะจายผลประโยชนการเสียชีวิต หรือคาใชจายในการจัดการงานศพ ภายใตขอกำหนด

 กรมธรรมประกันภัยใหแกผูรับประโยชนตามท่ีระบุน้ัน ซ่ึงไดแก คูสมรสตามกฎหมาย/ผูอยูกินฉันสามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พ่ีนองรวมบิดา

 มารดา หากมิไดระบุชื่อผูรับประโยชน บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย

 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนเพียงคนเดียว และผูรับประโยชนไดเสียชีวิตกอนผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองแจง

 ใหบริษัททราบเปนหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชน หากผูเอาประกันภัยมิไดแจง หรือเปนกรณีที่ผูรับประโยชนเสียชีวิตพรอมกับ

 ผูเอาประกันภัย บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย

 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนมากกวาหนึ่งคนและผูรับประโยชนรายใดเสียชีวิตกอนผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัย

 ตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชนนั้น หรือแจงเปลี่ยนแปลงการรับประโยชนของผูรับประโยชนที่เหลืออยู 

 หากผูเอาประกันภัยมิไดแจง หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงการเปล่ียนตัวผูรับประโยชนดังกลาวขางตน หรือเม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวิต 

 บริษัทจะจายเงินผลประโยชนสวนของผูรับประโยชนรายที่เสียชีวิตใหแกผูรับประโยชนที่เหลืออยูคนละเทาๆ กัน

5. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับ

 บริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัย

 ชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย วาดวยอนุญาโตตุลาการ

6. การบอกเลิกความคุมครอง 

 การทำประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลาหนึ่งป นับตั้งแตวันที่ตกลงใหเริ่มมีผลคุมครอง ตามที่ระบุไวในตาราง

 กรมธรรมประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ผูเอาประกันภัยและบริษัทตางไมมีสิทธิบอกเลิกความคุมครอง

7. ขอจำกัดในการรับประกันภัย 

 ผูเอาประกันภัยมีสิทธิทำกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส) นี้ ไมวากับบริษัทหรือผูรับประกันภัยอื่นไดรวมกัน

 ไมเกินสองฉบับ โดยนับจำนวนรวมกับกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานตสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส) และกรมธรรมประกันภัย

 อุบัติเหตุวันประกันภัยสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส) ที่มีผลบังคับอยูดวย หากผูเอาประกันภัยไดทำประกันภัยมากกวาสองฉบับแมวาบริษัทจะได

 ออกใบรับรองการทำประกันภัยมอบใหไวก็ตาม ผูเอาประกันภัยจะมีสิทธิในการเรียกรองคาทดแทนไดตามท่ีระบุไวในใบรับรองการประกันภัย

 สองฉบับแรก โดยใหถือวาการทำประกันภัยที่เกิดขึ้นในภายหลังไมมีผลบังคับ 

 บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนสำหรับการทำประกันภัย ตามใบรับรองการประกันภัยที่ไมมีผลบังคับดังกลาว

8. ขอกำหนดอายุของผูเอาประกันภัย

 ผูเอาประกันภัยจะตองมีอายุตั้งแต 20 ปบริบูรณ ถึง 60 ปบริบูรณ ณ วันที่ทำประกันภัย จึงจะมีสิทธิทำประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 

ขอตกลงคุมครอง

ขอ 1. ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไมรวมการถูกฆาตกรรม

  ลอบทำรายรางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

  กรณีที่ผูเอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเปนเหตุใหเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพ

  ถาวรส้ินเชิง ภายใน 180 วันนับแตวันท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะผูปวยใน

  ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเพราะการบาดเจ็บน้ัน

  เมื่อใดก็ดี บริษัทจะจายคาทดแทนใหแกผูรับประโยชนหรือผูเอาประกันภัยแลวแตกรณี เปนจำนวนเงิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ไมรวมการถูก

  ฆาตกรรมลอบทำรายรางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ตามขอ 2

ขอ 2. ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรมลอบทำรายรางกาย 

  และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

  กรณีท่ีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำรายรางกาย และ/หรือ 

  เสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ภายใน 180 วันนับแตวันที่
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  เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

  เวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง เพราะการบาดเจ็บน้ันเม่ือใดก็ดี บริษัทจะจายคาสินไหม

  ทดแทนใหแกผูรับประโยชนหรือผูเอาประกันภัยแลวแตกรณี เปนจำนวนเงิน 50,000 บาท  ทั้งนี้ ไมรวมกรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต 

  สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามขอ 1

ขอ 3. ผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย

  (ยกเวนกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มตนระยะเวลาประกันภัย) 

  กรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บปวยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับคาใชจายในการจัดการ

  งานศพใหแกผูรับประโยชน เปนจำนวนเงิน 5,000 บาท 

  เงื่อนไขใชเฉพาะขอตกลงคุมครองขอ 3 เทานั้น

  1. ขอตกลงคุมครองน้ีมีระยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวันท่ีท่ีกรมธรรมประกันภัยน้ีมีผลบังคับเปนคร้ังแรก หากผูเอาประกันภัยเสียชีวิต

   จากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับเปนครั้งแรกจะไมมีสิทธิไดรับเงินคาใชจาย

   ในการจัดการงานศพตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ แตบริษัทจะคืนคาเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนใหแกผูรับประโยชน

  2. ผูเอาประกันภัยที่ตออายุกรมธรรมประกันภัยนี้ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะไดรับความคุมครองการชดใชคาใชจาย

   ในการจัดการงานศพอยางตอเน่ือง แตหากผูเอาประกันภัยตออายุกรมธรรมประกันภัยน้ีหลังจาก 30 วันนับจากวันส้ินสุดความคุมครอง

   จะตองเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหมสำหรับความคุมครองคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย

เม่ือบริษัทไดจายคาทดแทนในกรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงอยางหน่ึงอยางใดแลว ใหถือวาความคุมครอง

ภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้เปนอันสิ้นสุด และจะไมมีการคืนเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยที่ยังเหลืออยู

ขอยกเวนทั่วไป

การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยน้ีไมคุมครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงอันเน่ืองมาจาก

1. การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได 

 คำวา “ขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา” น้ัน หมายถึง ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดต้ังแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตข้ึนไป

2. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง

3. การไดรับเชื้อโรค เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ 

 (ใชยกเวนเฉพาะขอตกลงคุมครอง ขอ 1 และขอ 2 เทานั้น)

4. การแทงลูก เวนแตผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทผูรับประกันภัยจะจายผลประโยชนการเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ ตามขอตกลงคุมครองขอ 1

 หรือการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทำรายรางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต ตามขอตกลงคุมครองขอ 2

 หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บปวย ตามขอตกลงคุมครองขอ 3 แลวแตกรณี

5. สงคราม (ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม) การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมี

 การประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ การกบฏ 

 การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมี

 การประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

6. อาวุธนิวเคลียร การแผรังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง

 นิวเคลียร และกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดำเนินการติดตอไปโดยตัวของมันเอง

7. ขณะท่ีผูเอาประกันภัยกออาชญากรรม หรือขณะท่ีถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาท่ีกระทำข้ึนโดยเจตนาเปนองคประกอบความผิด 

8. ขณะที่ผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม ตั้งแตระยะเวลาที่เขา

 ปฏิบัติสงครามหรือปราบปรามจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น

9. การกอการราย 
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