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กรมธรรมประกันภัย 100
(ไมโครอินชัวรันส)
เพื่อเปนการตอบแทนที่ผูเอาประกันภัยไดชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรมประกันภัย 100 (ไมโครอินชัวรันส) และบริษัท
ไดออกใบรับรองการประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยไวเปนหลักฐาน บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้

คำจำกัดความ

ถอยคำและคำบรรยายซึง่ มีความหมายเฉพาะทีไ่ ดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยจะถือเปนความหมายเดียวกันทัง้ หมด
ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย ตารางผลประโยชน เงือ่ นไขทัว่ ไปและขอกำหนด ขอตกลง
คุมครอง ใบรับรองการประกันภัย และใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย
บริษัท
หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้ และที่ระบุชื่อเปนผูรับประกันภัยในใบรับรอง
การประกันภัย
ผูเอาประกันภัย
หมายถึง บุคคลตามทีร่ ะบุชอ่ื เปนผูเ อาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยหรือใบรับรอง
การประกันภัยนี้
ผูรับประโยชน
หมายถึง กรณีเสียชีวติ ผูร บั ประโยชน ไดแก คูส มรสตามกฎหมาย/ผูอ ยูก นิ ฉันสามี-ภรรยา บิดา
มารดา บุตร พี่นองรวมบิดามารดา
อุบัติเหตุ
หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
การบาดเจ็บ
หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
แพทย
หมายถึง ผูท ส่ี ำเร็จการศึกษาไดรบั ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซึง่ ไดขน้ึ ทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่น
ที่ใหบริการทางการแพทย หรือทางดานศัลยกรรม
โรงพยาบาล
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืน
และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ
ตลอดจนการจัดการใหบริการทีค่ รบถวน โดยเฉพาะอยางยิง่ มีหอ งสำหรับการผาตัดใหญ
และไดรบั อนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาล
ของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลเวชกรรม
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืน
และไดรบั อนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมาย
ของอาณาเขตนั้นๆ
การสูญเสียมือ เทา
หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตัง้ แตขอ มือ หรือขอเทา ตัง้ แต 1 ขางขึน้ ไป และใหหมายความ
รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง
และมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
การสูญเสียสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิท ตั้งแต 1 ขางขึ้นไป และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาทีก่ ารงานใดๆ ในอาชีพประจำ และอาชีพ
อื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
การเจ็บปวย
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไข หรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย
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คาใชจายในการจัดการงานศพ
การกอการราย

หมายถึง คาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการงานศพ ซึง่ หมายความรวมถึง คาโลงศพ การเผาศพ
หรือฝงศพ และคาใชจา ยอืน่ ๆ ทีจ่ ำเปนเพือ่ การนัน้ ซึง่ บริษทั จายใหแกผรู บั ประโยชน
กรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
หมายถึง การกระทำซึง่ ใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการขมขูโ ดยบุคคลหรือกลุม บุคคลใด
ไมวา จะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับองคกรใด
หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค
ทีค่ ลายคลึงกัน รวมทัง้ เพือ่ ตองการสงผลใหรฐั บาล และ/หรือ สาธารณชน หรือสวนหนึง่
สวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว

เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด

1. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
ผูเ อาประกันภัย ผูร บั ประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษทั ทราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชกั ชา
ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบ
ดังทีไ่ ดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว
ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองสงหลักฐาน
ตามที่บริษัทตองการ ตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
ในกรณีเรียกรองคาทดแทนใหสง หลักฐานภายใน 30 วันนับจากวันเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือวันทีเ่ ริม่ เกิดทุพพลภาพ
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
คุม ครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาทีก่ ำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจำเปน แตทง้ั นีจ้ ะไมเกิน 90 วันนับจาก
วันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
หากบริษทั ไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษทั จะรับผิดชดใชดอกเบีย้ ใหอกี ในอัตรารอยละ
15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้ นับจากวันที่ครบกำหนดชำระ
4. ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย
ผูเอาประกันภัยสามารถระบุผูรับประโยชนได บริษัทจะจายผลประโยชนการเสียชีวิต หรือคาใชจายในการจัดการงานศพ
ภายใตขอ กำหนดกรมธรรมประกันภัยใหแกผรู บั ประโยชนตามทีร่ ะบุนน้ั ซึง่ ไดแก คูส มรสตามกฎหมาย/ผูอ ยูก นิ ฉันสามี-ภรรยา
บิดา มารดา บุตร พี่นองรวมบิดามารดา หากมิไดระบุชื่อผูรับประโยชน บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของ
ผูเอาประกันภัย
ในกรณีทผ่ี เู อาประกันภัยระบุชอ่ื ผูร บั ประโยชนเพียงคนเดียว และผูร บั ประโยชนไดเสียชีวติ กอนผูเ อาประกันภัย ผูเ อาประกันภัย
ตองแจงใหบริษทั ทราบเปนหนังสือถึงการเปลีย่ นตัวผูร บั ประโยชน หากผูเ อาประกันภัยมิไดแจง หรือเปนกรณีทผ่ี รู บั ประโยชน
เสียชีวิตพรอมกับผูเอาประกันภัย บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนมากกวาหนึ่งคนและผูรับประโยชนรายใดเสียชีวิตกอนผูเอาประกันภัย
ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชนนั้น หรือแจงเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน
ของผูรับประโยชนที่เหลืออยู หากผูเอาประกันภัยมิไดแจง หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชน
ดังกลาวขางตน หรือเมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจายเงินผลประโยชนสวนของผูรับประโยชนรายที่เสียชีวิตใหแก
ผูรับประโยชนที่เหลืออยูคนละเทาๆ กัน
5. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทม่ี ขี อ พิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูม สี ทิ ธิเรียกรองตามกรมธรรม
ประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลง
ยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย วาดวยอนุญาโตตุลาการ
6. การบอกเลิกความคุมครอง
การทำประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนีม้ กี ำหนดระยะเวลาหนึง่ ป นับตัง้ แตวนั ทีต่ กลงใหเริม่ มีผลคุม ครอง ตามทีร่ ะบุ
ไวในตารางกรมธรรมประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ผูเอาประกันภัยและบริษัทตางไมมีสิทธิบอกเลิกความคุมครอง
7. ขอจำกัดในการรับประกันภัย
ผูเ อาประกันภัยมีสทิ ธิทำกรมธรรมประกันภัย 100 (ไมโครอินชัวรันส) นี้ ไมวา กับบริษทั หรือผูร บั ประกันภัยอืน่ ไดรวมกันไมเกิน
สองฉบับ โดยนับจำนวนรวมกับกรมธรรมประกันภัยอุบตั เิ หตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส) กรมธรรมประกันภัยอุบตั เิ หตุ
เทศกาลสงกรานตสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส) และกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุวันประกันภัยสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส) ที่มีผล
บังคับอยูด ว ย หากผูเ อาประกันภัยไดทำประกันภัยมากกวาสองฉบับแมวา บริษทั จะไดออกใบรับรองการทำประกันภัยมอบใหไว
ก็ตาม ผูเ อาประกันภัยจะมีสทิ ธิในการเรียกรองคาทดแทนไดตามทีร่ ะบุไวในใบรับรองการประกันภัยสองฉบับแรก โดยใหถอื วา
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 หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจายคาทดแทนใหแกผูรับประโยชน
หรือผูเอาประกันภัยแลวแตกรณี เปนจำนวนเงิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ไมรวมการถูกฆาตกรรมลอบทำรายรางกาย และ/หรือ
อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ตามขอ 2
ขอ 2. ผลประโยชนการเสียชีวติ การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงจากการถูกฆาตกรรมลอบทำราย
รางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
กรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำราย
รางกาย และ/หรือ เสียชีวติ สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง ขณะขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต
ภายใน 180 วันนับจากวันทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ หรือการบาดเจ็บทีไ่ ดรบั ทำใหผเู อาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะผูป ว ยใน
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)
กรณีทผ่ี เู อาประกันภัยเสียชีวติ เนือ่ งจากการเจ็บปวยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษทั จะจายคาทดแทนสำหรับคาใชจา ย
ในการจัดการงานศพใหแกผูรับประโยชน เปนจำนวนเงิน 5,000 บาท
เงื่อนไขใชเฉพาะขอตกลงคุมครองขอ 3 เทานั้น
1. ขอตกลงคุม ครองนีม้ รี ะยะเวลารอคอย 120 วันนับจากวันทีท่ ก่ี รมธรรมประกันภัยนีม้ ผี ลบังคับเปนครัง้ แรก หากผูเ อาประกันภัย
เสียชีวิตจากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับเปนครั้งแรกจะไมมีสิทธิ
ไดรับเงินคาใชจายในการจัดการงานศพตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ แตบริษัทจะคืนคาเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน
ใหแกผูรับประโยชน
2. ผูเอาประกันภัยที่ตออายุกรมธรรมประกันภัยนี้ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะไดรับความคุมครอง
การชดใชคา ใชจา ยในการจัดการงานศพอยางตอเนือ่ ง แตหากผูเ อาประกันภัยตออายุกรมธรรมประกันภัยนีห้ ลังจาก 30 วัน
นับจากวันสิน้ สุดความคุม ครองจะตองเริม่ นับระยะเวลารอคอยใหมสำหรับความคุม ครองคาใชจา ยในการจัดการงานศพ
กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
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เมือ่ บริษทั ไดจา ยคาทดแทนในกรณีเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงอยางหนึง่ อยางใดแลว
ใหถือวาความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้เปนอันสิ้นสุด และจะไมมีการคืนเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
เอาประกันภัยที่ยังเหลืออยู

ขอยกเวนทั่วไป

การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนีไ้ มคมุ ครองการเสียชีวติ การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง
อันเนื่องมาจาก
1. การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได
คำวา “ขณะอยูภ ายใตฤทธิส์ รุ า” นัน้ หมายถึง ในกรณีทม่ี กี ารตรวจเลือดใหถอื เกณฑมรี ะดับแอลกอฮอลในเลือดตัง้ แต 150 มิลลิกรัม
เปอรเซ็นตขึ้นไป
2. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
3. การไดรับเชื้อโรค เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
(ใชยกเวนเฉพาะขอตกลงคุมครอง ขอ 1 และขอ 2 เทานั้น)
4. การแทงลูก เวนแตผเู อาประกันภัยเสียชีวติ บริษทั ผูร บั ประกันภัยจะจายผลประโยชนการเสียชีวติ เนือ่ งจากอุบตั เิ หตุ ตามขอตกลง
คุม ครองขอ 1 หรือการเสียชีวติ จากการถูกฆาตกรรมลอบทำรายรางกาย และ/หรือ อุบตั เิ หตุขณะขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต
ตามขอตกลงคุมครองขอ 2 หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บปวย ตามขอตกลงคุมครองขอ 3 แลวแตกรณี
5. สงคราม (ไมวา จะประกาศหรือไมกต็ าม) การรุกราน การกระทำทีม่ งุ รายของศัตรูตา งชาติ หรือการกระทำทีม่ งุ รายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศ
เดียวกัน การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุน วาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก
หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก
6. อาวุธนิวเคลียร การแผรังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม
ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดำเนินการติดตอไปโดยตัวของมันเอง
7. ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่กระทำขึ้นโดยเจตนา
เปนองคประกอบความผิด
8. ขณะทีผ่ เู อาประกันภัยปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบตั กิ ารในสงคราม หรือปราบปราม ตัง้ แตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติสงครามหรือปราบปรามจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น
9. การกอการราย
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