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เพื่อเป็นการตอบแทนท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดช้ าระเบ้ียประกนัภยัส าหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัอบุติัเหตุ 159 (ไมโครอนิชวัรันส์) และ
บริษทัไดอ้อกหนงัสือรับรองการประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัไวเ้ป็นหลกัฐาน บริษทัให้สัญญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

หมวดท่ี 1 ค ำจ ำกดัควำม 
ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกนัภยัจะถือเป็นความหมายเดียวกนั
ทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป  

  ขอ้ตกลงคุม้ครอง ใบรับรองการประกนัภยัและใบสลกัหลงักรมธรรม ์

  ประกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยั 

บริษทั หมายถึง บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และท่ีระบุช่ือเป็นผูรั้บประกนัภยั 
  ในใบรับรองการประกนัภยั 
ผูเ้อาประกนัภยั หมายถึง บุคคลตามท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
  หรือใบรับรองการประกนัภยัน้ี 
ผูรั้บประโยชน ์ หมายถึง ทายาทโดยธรรม 
อุบติัเหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย และท าให้เกิดผลท่ี 

  ผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุง่หวงั 

การบาดเจบ็ หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
  และโดยอิสระจากเหตุอื่น 

ผูป่้วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  
  ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บ 

  การวินิจฉยัและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทาง 

  การแพทยแ์ละในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ  
  และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

แพทย ์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียน 
  อยา่งถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพสาขา 
  เวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม 
โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วยไว ้

  คา้งคืน และมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานท่ี มีจ านวนบคุลากรทางการแพทยท่ี์ 

  เพียงพอ ตลอดจนการจดัการให้บริการท่ีครบถว้น โดยเฉพาะอยา่งย่ิงมีห้อง 

  ส าหรับการผา่ตดัใหญ่ และไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนด าเนินการเป็น 

  โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วยไว ้
  คา้งคืน และไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาล 
  เวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ     

มาตรฐานทางการแพทย ์ หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจบุนัท่ีเป็นสากล 
  และน ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจ าเป็นทาง 

  การแพทย ์และสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจ็บ การตรวจพบ  

  ผลการชนัสูตร หรืออื่นๆ (ถา้มี) 
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ความจ าเป็นทางการแพทย ์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต์่างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
1. ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉยัและการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ 

ของผูรั้บบริการ 

2. ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจบุนั 

3. ตอ้งมิใช่เพื่อความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของครอบครัวผูรั้บบริการ 
หรือของผูใ้ห้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 

4. ตอ้งเป็นการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ีเหมาะสม 

ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจบ็ของผูรั้บบริการนั้นๆ 

การสูญเสียมือ เทา้ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ ตั้งแต่ 1 ขา้งขึ้นไป 
  และให้หมายความรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะ 
  ดงักล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนว่าไม่สามารถ 
  กลบัมาใชง้านไดอ้ีกตลอดไป 
การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ขา้งขึ้นไป และไม่มีทางรักษาให้หายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ า  
  และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป หรือไม่สามารถปฏิบติักิจวตัร 
  ประจ าวนัตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไปไดด้ว้ยตนเอง 
  ทั้งน้ี ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติัภารกิจหลกั 
  ประจ าวนัของคนปกติ 6 ชนิด ซ่ึงเป็นเกณฑท์างการแพทยใ์นการประเมิน 
  ผูป่้วยท่ีไม่สามารถปฏิบติัภารกิจดงักล่าวได ้ประกอบดว้ย 

1. ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย เช่น ความสามารถในการเคล่ือนยา้ยจาก
เกา้อ้ีไปกลบัเตียงไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้น
หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

2. ความสามารถในการเดินหรือเคล่ือนท่ี เช่น ความสามารถในการเดิน 

หรือเคล่ือนท่ีจากห้องหน่ึงไปยงัอกีห้องหน่ึงไดด้ว้ยตนเอง โดยไมต่อ้ง
ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ้ื่นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

3. ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรือถอด 

เส้ือผา้ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 

หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

4. ความสามารถในการอาบน ้าช าระร่างกาย เช่น ความสามารถในการอาบน ้า 
รวมถึงการเขา้และออกจากห้องอาบน ้าไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บ
ความช่วยเหลือจากผูอ้ื่นหรือใชอ้ปุกรณ์ช่วย 

5. ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถใน 
การรับประทานอาหารไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ 
จากผูอ้ื่นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

6. ความสามารถในการขบัถ่าย  เช่น ความสามารถในการใชห้้องน ้า 

เพ่ือการขบัถ่าย รวมถึงการเขา้และออกจากห้องน ้าไดด้ว้ยตนเอง 

โดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ้ื่นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขห้รือการเกิดโรคท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้อาประกนัภยั 
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ค่าใชจ้่ายในการจดัการงานศพ หมายถึง ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการงานศพ ซ่ึงหมายความรวมถึง คา่โลงศพ  
  การเผาศพ หรือฝังศพและค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือการนั้น ซ่ึงบริษทัจ่าย 
  ให้แก่ผูรั้บประโยชน์กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตจากการเจบ็ป่วย 
ปีกรมธรรม ์ หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัหรือนบัแต่วนั 
  ครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 
การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใชก้ าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการข่มขู่โดยบคุคล 

  หรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน  
  หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพื่อผลทางการเมือง 
  ศาสนา ลทัธินิยม หรือจุดประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพ่ือตอ้งการส่งผลให ้
  รัฐบาล และ/หรือ สาธารณชนหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่น 
  ภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลวั 

หมวดท่ี 2 เง่ือนไขและข้อก ำหนดท่ัวไป 
1. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงการบาดเจ็บ โดยไม่
ชักช้า ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว่้ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้
บริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐาน 
ตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็นให้แก่บริษทัโดยค่าใชจ้่ายของตนเอง 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเน่ืองจากการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ให้ส่ง 

หลกัฐานภายใน 30 วนันับแต่วนัเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา วนัท่ีเร่ิมเกิดทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ส่วนในกรณี
เรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลกัฐานภายใน 180 วนั นบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลินิก แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดงักล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่
สามารถเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด และไดท้ าการเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

หลกัฐานในการเรียกร้องค่าทดแทน มีดงัต่อไปน้ี 

1.1 กรณีเสียชีวิต 
1.1.1 ส าเนาใบมรณบตัร 
1.1.2 ส าเนาใบชนัสูตรพลิกศพ หรือส าเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล 
1.1.3 ส าเนาบนัทึกประจ าวนัต ารวจ 
1.1.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บประโยชน์ 

1.2 กรณีสูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา และทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
1.2.1 ตน้ฉบบัใบความเห็นแพทย ์
1.2.2 ส าเนาบนัทึกประจ าวนัต ารวจ (ถา้มี) 
1.2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

1.3 กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

1.3.1 ส าเนาใบมรณบตัร 
1.3.2 ส าเนาใบรายงานแพทย ์
1.3.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บประโยชน์ 
 



 

 

4 
 

OCD-7-002F05TB001 

1.4 กรณีผลประโยชน์ค่าชดเชยรายไดร้ะหว่างการเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยใน กรณีไดรั้บบาดเจบ็จากอุบติัเหตุ 
1.4.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
1.4.2 ส าเนาใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
1.4.3 ส าเนาใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัที่แสดงรายการค่าใชจ้่าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบ 
1.4.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ ผูรั้บประโยชน์ 

2. กำรชันสูตรพลิกศพหรือกำรตรวจทำงกำรแพทย์ 

กรณีท่ีมีความจ าเป็นในการพิจารณาชดใชค้่าทดแทนการเสียชีวิต บริษทัมีสิทธิท่ีจะขอให้มีการชนัสูตรพลิกศพหรือการตรวจ
ร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัในทางการแพทย ์ทั้งน้ี โดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายทั้งส้ิน 

3. กำรจ่ำยค่ำทดแทน 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีครบถว้นและ
ถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต หรือผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจดัการงานศพ บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บ
ประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอยา่งอ่ืนจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต จะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง 
คุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน  90 วนั  
นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียให้อีกในอตัรา 
ร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ี นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

4. ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัย 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิต หรือค่าใช้จ่ายในการจดัการงานศพ ภายใตข้อ้ก าหนดกรมธรรม์ประกนัภยัให้แก่ 
ผูรั้บประโยชน์ 

5. กำรระงับข้อพพิำทโดยอนุญำโตตุลำกำร  

ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขดัแยง้ หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัฉบบัน้ี ระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค ์และเห็นควรยุติขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 
บริษทัตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั ว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

6. กำรบอกเลิกควำมคุ้มครอง 

การท าประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีมีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี นบัตั้งแต่วนัท่ีตกลงใหเ้ร่ิมมีผลคุม้ครอง 
ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือใบรับรองการประกนัภยั  ผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัต่างไม่มีสิทธิบอกเลิก
ความคุม้ครอง 

7. ข้อก ำหนดอำยุของผู้เอำประกันภัย 

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งมีอายตุั้งแต ่20 ปีบริบูรณ์ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ณ วนัท่ีท าประกนัภยัจึงจะมีสิทธิท าประกนัภยัตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี 
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หมวดท่ี 3 ข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียมือ เท้ำ กำรสูญเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง เน่ืองจำกอุบัติเหต ุ

ไม่รวมกำรถูกฆำตกรรมลอบท ำร้ำยร่ำงกำย และ/หรือ อบุัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ 

กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัประสบอุบติัเหตุภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัเป็นเหตุให้เสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา  
หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ภายใน 180 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษา
ตัวติดต่อกันในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา  
หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผูรั้บประโยชน์หรือผูเ้อาประกนัภยั 
แลว้แต่กรณี เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท ทั้งน้ี ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบติัเหตุขณะขบัขี่
หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ตามขอ้ 2 

2. ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียมือ เท้ำ กำรสูญเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิงจำกกำรถูกฆำตกรรมลอบท ำร้ำย 

ร่ำงกำย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ 

กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้าย
ร่างกาย และ/หรือ เสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ขณะขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ 
ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วย
ในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
เพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผูรั้บประโยชน์หรือผูเ้อาประกนัภยัแลว้แต่กรณี เป็นจ านวนเงิน 
50,000 บาท ทั้งน้ี ไม่รวมกรณีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ตามขอ้ 1 

3. ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรงำนศพกรณีเสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วย 
(ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วยภำยใน 120 วันแรก นับจำกวันเร่ิมต้นระยะเวลำประกันภัย) 
กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตเน่ืองจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าใชจ้่าย
ในการจดัการงานศพให้แก่ผูรั้บประโยชน์ เป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท 

เง่ือนไขใชเ้ฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 3 เท่านั้น 

ขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีมีระยะเวลารอคอย 120 วนั นบัจากวนัท่ีท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก 
หากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 120 วนั นบัจากวนัท่ีท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีมีผลบงัคบัเป็น
คร้ังแรกจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินคา่ใชจ้่ายในการจดัการงานศพตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี แต่บริษทัจะคืนค่าเบ้ียประกนัภยั
เตม็จ านวนให้แก่ผูรั้บประโยชน์ 

หากผูเ้อาประกนัภยัต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ภายใน 30 วนันบัจากวนัส้ินสุดความคุม้ครอง บริษทัจะให้ความคุม้ครอง 
การชดใชค้่าใชจ้่ายในการจดัการงานศพอยา่งต่อเน่ือง โดยไม่น าระยะเวลารอคอย 120 วนั มาใชบ้งัคบั แต่หากผูเ้อาประกนัภยั
ต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีหลงัจาก 30 วนันับจากวนัส้ินสุดความคุม้ครองจะตอ้งเร่ิมนบัระยะเวลารอคอยใหม่ส าหรับ
ความคุม้ครองค่าใชจ้่ายในการจดัการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

เม่ือบริษทัไดจ้่ายค่าทดแทนการเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงอยา่งหน่ึงอยา่งใดแลว้ 
ให้ถือว่าความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเป็นอนัส้ินสุด และจะไม่มีการคืนเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลา 
เอาประกนัภยัท่ียงัเหลืออยู่ 

4. ผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุ  (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) 
ถา้การบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยใน บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าชดเชยรายได้
ระหว่างการเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยในให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ ผูรั้บประโยชน์ตามแต่กรณี ตามจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้น
หนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยจ่ายให้ตามจ านวนวนัท่ีเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยใน ทั้งน้ีไม่เกิน 30 วนั 
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หมวดท่ี 4 ข้อยกเว้นท่ัวไป 
การประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีไม่คุม้ครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิงอนัเน่ืองมาจาก 
1. การกระท าของผูเ้อาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้  

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” นั้น หมายถึง ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต ่
150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตข์ึ้นไป 

2. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3. การไดรั้บเช้ือโรค (ใชย้กเวน้เฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 4 เท่านั้น) เวน้แต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยกั หรือ

โรคกลวัน ้า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีไดรั้บมาจากอุบติัเหตุ 
4. การแท้งลูก เวน้แต่ผูเ้อาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทผูรั้บประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ  

ตามข้อตกลงคุม้ครองขอ้ 1 หรือการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขบัขี่หรือ
โดยสารรถจกัรยานยนต์ตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 2 หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 3 หรือผูเ้อา
ประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บ บริษทัผูรั้บประกนัภยัจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายไดร้ะหว่างการเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยใน
ส าหรับการแทง้ลูกเน่ืองจากอุบติัเหตุตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 4 แลว้แต่กรณี 

5. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคลา้ยสงคราม 
ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชนท่ีอาศัยอยู่ใน 
ประเทศเดียวกนั การแข็งขอ้ การกบฏ การจลาจล การนดัหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวติั การรัฐประหาร การประกาศ
กฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไวซ่ึ้งกฎอยัการศึก 

6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกมัมนัตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อนัเน่ืองมาจากการเผา
ไหมข้องเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินการติดต่อไปโดยตวัของมนัเอง 

7. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรม หรือขณะท่ีถูกจบักุม หรือหลบหนีการจบักุมในคดีอาญาท่ีกระท าขึ้นโดยเจตนาเป็น
องคป์ระกอบความผิด 

8. ขณะท่ีผูเ้อาประกันภยัปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม  
ตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเขา้ปฏิบติัสงครามหรือปราบปรามจนถึงวนัส้ินสุดการปฏิบติัการนั้น 

9. การก่อการร้าย 
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ค ำจ ำกดัควำม 
บริษทั หมายถึง บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และท่ีระบุช่ือเป็นผูรั้บประกนัภยั 
  ในใบรับรองการประกนัภยั 
ผูเ้อาประกนัภยั หมายถึง บุคคลตามท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
  หรือใบรับรองการประกนัภยัน้ี 
ผูรั้บประโยชน ์ หมายถึง ทายาทโดยธรรม 
อุบติัเหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย และท าให้เกิดผลท่ี 

  ผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุง่หวงั 

การบาดเจบ็ หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
  และโดยอิสระจากเหตุอื่น 

ผูป่้วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  
  ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บ 

  การวินิจฉยัและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทาง 

  การแพทยแ์ละในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจบ็นั้นๆ  
  และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

แพทย ์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียน 
  อยา่งถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพสาขา 
  เวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม 
มาตรฐานทางการแพทย ์ หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจบุนัท่ีเป็นสากล 

  และน ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจ าเป็นทาง 

  การแพทย ์และสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจ็บ การตรวจพบ  

  ผลการชนัสูตร หรืออื่นๆ (ถา้มี) 
ความจ าเป็นทางการแพทย ์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต์่างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 

1. ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉยัและการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ 

ของผูรั้บบริการ 

2. ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจบุนั 

3. ตอ้งมิใช่เพื่อความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของครอบครัวผูรั้บบริการ 
หรือของผูใ้ห้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 

4. ตอ้งเป็นการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ีเหมาะสม 

ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจบ็ของผูรั้บบริการนั้นๆ 

ค่าใชจ้่ายในการจดัการงานศพ หมายถึง ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการงานศพ ซ่ึงหมายความรวมถึง คา่โลงศพ  
  การเผาศพ หรือฝังศพและค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือการนั้น ซ่ึงบริษทัจ่าย 
  ให้แก่ผูรั้บประโยชน์กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตจากการเจบ็ป่วย 
การสูญเสียมือ เทา้ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ ตั้งแต่ 1 ขา้งขึ้นไป 
  และให้หมายความรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะ 
  ดงักล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนว่าไม่สามารถ 
  กลบัมาใชง้านไดอ้ีกตลอดไป 
การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ขา้งขึ้นไป และไม่มีทางรักษาให้หายไดต้ลอดไป 
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ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ า  
  และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป หรือไม่สามารถปฏิบติักิจวตัร 
  ประจ าวนัตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไปไดด้ว้ยตนเอง 
  ทั้งน้ี ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติัภารกิจหลกั 
  ประจ าวนัของคนปกติ 6 ชนิด ซ่ึงเป็นเกณฑท์างการแพทยใ์นการประเมิน 
  ผูป่้วยท่ีไม่สามารถปฏิบติัภารกิจดงักล่าวได ้ประกอบดว้ย 

1. ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย เช่น ความสามารถในการเคล่ือนยา้ยจาก
เกา้อ้ีไปกลบัเตียงไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้น
หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

2. ความสามารถในการเดินหรือเคล่ือนท่ี เช่น ความสามารถในการเดิน 

หรือเคล่ือนท่ีจากห้องหน่ึงไปยงัอกีห้องหน่ึงไดด้ว้ยตนเอง โดยไมต่อ้ง
ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ้ื่นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

3. ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรือถอด 

เส้ือผา้ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ้ื่น 

หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

4. ความสามารถในการอาบน ้าช าระร่างกาย เช่น ความสามารถในการอาบน ้า 
รวมถึงการเขา้และออกจากห้องอาบน ้าไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บ
ความช่วยเหลือจากผูอ้ื่นหรือใชอ้ปุกรณ์ช่วย 

5. ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถใน 
การรับประทานอาหารไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ 
จากผูอ้ื่นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

6. ความสามารถในการขบัถ่าย  เช่น ความสามารถในการใชห้้องน ้า 

เพื่อการขบัถ่าย รวมถึงการเขา้และออกจากห้องน ้าไดด้ว้ยตนเอง 

โดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ้ื่นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขห้รือการเกิดโรคท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้อาประกนัภยั 
การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใชก้ าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการข่มขู่โดยบคุคล 
  หรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน 
  หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพื่อผลทางการเมือง  
  ศาสนา ลทัธินิยมหรือจดุประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพ่ือตอ้งการส่งผลให ้
  รัฐบาล และ/หรือ สาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่น 
  ภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลวั 
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ควำมคุ้มครอง 

ข้อตกลงคุ้มครอง จ ำนวนเงินเอำประกนัภัย (บำท) 

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิง เน่ืองจากอุบติัเหตุ ทั้งน้ี ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย
และ/หรือ อุบติัเหตขุณะขบัขีห่รือโดยสารรถจกัรยานยนต ์

100,000 

2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบติัเหตุขณะขบัขี่
หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์

50,000 

3. ผลประโยชนค์่าใชจ้่ายในการจดัการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย  
(ยกเวน้กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วนัแรก นบัจากวนัเร่ิมตน้
ระยะเวลาประกนัภยั) 

5,000 

4. ผลประโยชนค์่าชดเชยรายไดร้ะหว่างการเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยใน 
กรณีไดรั้บการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 30 วนั) 

200 บาท/วนั 

เบีย้ประกันภัยรวม 159 บำท/ปี 

ข้อยกเว้นท่ีกรมธรรม์ประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได ้

ค าว่า " ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา" นั้น หมายถึง  กรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑมี์ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดตั้งแต ่
150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตข์ึ้นไป 

2. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3. การไดรั้บเช้ือโรค (ใชย้กเวน้เฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 4 เท่านั้น) เวน้แต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยกั 

หรือโรคกลวัน ้า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีไดรั้บมาจากอุบติัเหต ุ
4. การแทง้ลูก เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัผูรั้บประกนัภยัจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ  

ตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1 หรือการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบติัเหตขุณะขบัขีห่รือ
โดยสารรถจกัรยานยนตต์ามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 2 หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 3 หรือผูเ้อา
ประกนัภยัไดรั้บบาดเจบ็ บริษทัผูรั้บประกนัภยัจะจ่ายผลประโยชนค์่าชดเชยรายไดร้ะหว่างการเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยใน
ส าหรับการแทง้ลูกเน่ืองจากอุบติัเหตุตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 4 แลว้แต่กรณี 

5. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคลา้ย
สงคราม ไม่ว่าจะไดมี้การประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชนท่ีอาศยั 
อยูใ่นประเทศเดียวกนั การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนดัหยดุงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวติั การรัฐประหาร 
การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตใุห้มีการประกาศหรือคงไวซ่ึ้งกฎอยัการศึก 

6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผรั่งสี หรือกมัมนัตภาพรังสี จากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อนัเน่ืองมาจากการเผา 
ไหมข้องเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินการติดต่อไปโดยตวัของมนัเอง 

7. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรม หรือขณะท่ีถูกจบักุม หรือหลบหนีการจบักุมในคดีอาญาท่ีกระท าขึ้นโดยเจตนาเป็น 

องคป์ระกอบความผิด 

8. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมคัร และเขา้ปฏิบติัการในสงคราม หรือปราบปราม 
ตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเขา้ปฏิบติัสงครามหรือปราบปรามจนถึงวนัส้ินสุดการปฏิบติัการนั้น 

9. การก่อการร้าย 
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กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขความคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้จากกรมธรรมป์ระกนัภยัโดยละเอียด หากมีขอ้ความในเอกสารน้ี 
ขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัให้ใชข้อ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยับงัคบัแทน 


