
 
สรุปเงื�อนไขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มระยะสั�นที�ควรทราบโดยย่อ 

 

 จาํนวนเงนิเอาประกนัภัย (บาท) 

แผนความคุ้มครอง Eco Standard Premium 

การประกนัภัยอบุัตเิหตุกลุ่มระยะสั�น (อ.บ.2) 
1. ผลประโยชน์การเสียชีวติ หรือ  
2. การสูญเสียอวยัวะอื�นๆ หรือ  

 
500,000 บาท 

ตามตารางด้านล่าง 

 
1,000,000 บาท 

ตามตารางด้านล่าง 

 
1,500,000บาท 

ตามตารางด้านล่าง 
3. สาํหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ,นเชิง และ การ

ทุพพลภาพถาวรสิ,นเชิงนั,นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 
12 เดือน นบัแต่วนัที�เกิดอุบติัเหต ุหรือมีขอ้บ่งชี,ทาง
การแพทยช์ดัเจนวา่ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรสิ,นเชิง 

ค่ารักษาพยาบาลเนื�องจากอุบตัเิหตุกลุ่มระยะสั�น 
ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลสูงสุดต่ออุบติัเหตุแต่ละครั, ง   
ขยายความคุ้มครอง 
1. การขับขี�หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  
2. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย  
3. การโดยสารอากาศยานที�มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์  
4. การนัดหยดุงาน  การจลาจล     การที�ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาด
ลกุฮือต่อต้านรัฐบาล 

500,000 บาท 
 
 
 
 

 
15,000 บาท 

1,000,000 บาท 
 
 
 
 

 
25,000 บาท 

1,500,000บาท 
 
 
 
 

 
30,000 บาท 

หมายเหตุ  

- แผนความคุ้มครองและระยะเวลาความคุ้มครองเป็นไปตามที�ระบุในเอกสารยื�นยนัความคุ้มครองที�ท่านได้รับพร้อมเอกสารนี$ 

- ผลประโยชน์ ความคุ้มครอง เป็นไปตามข้อกาํหนดและเงื�อนไขตามที�ระบุไว้ในกรมธรรม์การประกนัภัยอบุัติเหตุกลุ่มระยะสั$น 

- จาํนวนจาํกดัความรับผดิ : การคุ้มครองเฉพาะผลของการบาดเจบ็ทางร่างกายจากอุบตัิเหตุในข้อที�มีจาํนวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้

ตามแผนประกนัที�ท่านซื$อไว้เท่านั$น 
 

สรุปความคุ้มครองผลประโยชน์การประกนัภัยอบุัตเิหตุกลุ่มระยะสั�น (อ.บ.>) 
 

โดยการเชื�อถือขอ้แถลงในใบคาํขอเอาประกนัภยัซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของกรมธรรมป์ระกนัภยัและเพื�อเป็นการตอบแทน
เบี,ยประกนัภยัที�ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระภายใตข้อ้บงัคบั เงื�อนไขทั�วไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยแห่ง
กรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความครุ้มครองดงัตอ่ไปนี,  
 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยันี, คุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั โดย

อุบติัเหตุและทาํให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ,นเชิง
ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัที�เกิดอุบติัเหตุ หรือ การบาดเจ็บที�ไดรั้บทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติเพราะการบาดเจ็บนั,นเมื�อใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให ้ดงันี,  
 

1 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการเสียชีวติ 
2 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ,นเชิง และ การทุพพลภาพถาวร
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สิ,นเชิงนั,นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัแต่วนัที�เกิดอุบติัเหต ุ
หรือมีขอ้บ่งชี,ทางการแพทยช์ดัเจนวา่ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพล
ภาพถาวรสิ,นเชิง 

3 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือสองขา้งตั,งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั,งแตข่อ้เทา้ หรือสายตาสอง
ขา้ง 

4 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึ�งขา้งตั,งแต่ขอ้มือ และเทา้หนึ�งขา้งตั,งแตข่อ้เทา้ 
5 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึ�งขา้งตั,งแต่ขอ้มือ และสายตาหนึ�งขา้ง 
6 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หนึ�งขา้งตั,งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหนึ�งขา้ง 
7 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึ�งขา้งตั,งแต่ขอ้มือ 
8 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หนึ�งขา้งตั,งแต่ขอ้เทา้ 
9 60%  ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับสายตาหนึ�งขา้ง 
10 50% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับหูหนวกสองขา้งหรือเป็นใบ ้
11 15% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับหูหนวกหนึ�งขา้ง 
12 25% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับนิ,วหวัแม่มือ (ทั,งสองขอ้) 
13 10% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับนิ,วหวัแม่มือ (หนึ�งขอ้) 
14 10% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับนิ,วชี,  (ทั,งสามขอ้) 
15 8% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับนิ,วชี,  (ทั,งสองขอ้) 
16 4% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับนิ,วชี,  (หนึ�งขอ้) 
17 5% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับนิ,วอื�นๆ แต่ละนิ,ว (ไม่นอ้ยกวา่สองขอ้) นอกจากนิ,วหวัแม่มือและ

นิ,วชี,  
18 5% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับนิ,วหวัแม่เทา้ 
19 1% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับนิ,วเทา้อื�นๆ แต่ละนิ,ว (ไม่นอ้ยกวา่หนึ�งขอ้) นอกจากนิ,วหวัแม่เทา้ 

 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้นี, เพียงรายการที�สูงสุดรายการเดียวเท่านั,น เวน้แต่กรณีที�มีการสูญเสียนิ,วมือหรือนิ,วเทา้

โดยถาวรสิ,นเชิงตามรายการที� 12 ถึง 19 และไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหนึ�งในรายการที� 1 ถึง 9 ได ้บริษทั
จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความสูญเสียที�แท้จริงในแต่ละรายการรวมกันแต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�ระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางส่วนซึ� งไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนที�กาํหนดไวต้ามรายการที� 2 ถึง 19 ไดแ้ละไม่ใช่
เป็นการสูญเสียสมรรถภาพในการลิ,มรส หรือดมกลิ�น บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความเห็นของแพทยข์องบริษทั แต่ไม่เกิน 
50% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสาํหรับผลที�เกิดขึ,นตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี, รวมกนัไม่เกินจาํนวน
เงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี, ยงัไม่เต็มจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 
บริษทัจะยงัคงใหค้วามคุม้ครองจนสิ,นสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�เหลืออยูเ่ท่านั,น 
 

คาํนิยาม 

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั,งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เท้า และให้หมายรวมถึง การสูญเสีย
สมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยสิ,นเชิง และมีขอ้บ่งชี,ทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านได้
อีกตลอดไป 
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การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ที�การงานใดๆ ในอาชีพประจาํ และ

อาชีพอื�นๆ ไดโ้ดยสิ,นเชิงตลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรบางส่วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที�การงานใดๆ ในอาชีพประจาํ

ตามปกติไดต้ลอดไป แต่ทาํงานอื�นเพื�อสินจา้งได ้
 

การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวติ 

 
ผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี,ใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัที� ผูเ้อาประกนัเสียชีวติ โดย

ค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน ์
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
F. ใบมรณบตัร 
G. สาํเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานที�ออกรายงาน 
I. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
J. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
M. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน ์

 
การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวร หรือการสูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง 

 
ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี,ใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัที�แพทยล์งความเห็นวา่ทุพพลภาพ

ถาวร หรือสูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพดูออกเสียง โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
N. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
F. ใบรายงานแพทยที์�ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพดูออกเสียง 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุอนั

สมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตกุลุ่มระยะสั5น (อ.บ.๒) กรุณาแนบเอกสารเพิ�มเติมดังนี5 
9. สาํเนาบัญชีธนาคาร และ <. อีเมล์ยนัยนัการรับประกัน 3. ข้อมลูเพื�อติดต่อกลบั  
ส่งเอกสารทั5งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง...ฝ่ายบริหารงานลกูค้าประกันกลุ่ม < (ทีมบริการงานลกูค้าประกันกลุ่ม @)ยช 
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต (อาคาร ทาวเวอร์ บี ชั5น @) <AB ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 9BD9B 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล 
 

คาํนิยาม 
ค่าห้องสําหรับผู้ป่วยใน หมายถึง ค่าห้องพกัผูป่้วย ค่าอาหารผูป่้วย ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการในโรงพยาบาล ที�

โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจดัใหใ้นแต่ละวนั 
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูที้�จาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 

ชั�วโมง ซึ�งตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวนิิจฉยัและคาํแนะนาํจากแพทยต์ามขอ้บ่งชี, ซึ� งเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์
และในระยะเวลาที�เหมาะสมสาํหรับการรักษาการบาดเจ็บนั,นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวติก่อน
ครบ M ชั�วโมง 

แพทย์ทางเลอืก หมายถึง การตรวจวนิิจฉยั การรักษาพยาบาลหรือการป้องกนัโรคดว้ยวธีิการแพทยแ์ผนไทยการแพทย์
พื,นบา้นไทย การแพทยแ์ผนจีน หรือวธีิการอื�นๆ ที�มิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
 
ความคุ้มครอง 

ถา้การบาดเจ็บที�ได้รับทาํให้ผูเ้อาประกันภยัตอ้งรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย ์หรือตอ้งได้รับการพยาบาลโดย
พยาบาล ซึ� งเกิดขึ,นภายใน 52 สัปดาห์ นบัแต่วนัที�เกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสาํหรับค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นและสมควร ซึ� ง
เกิดขึ,นจากการรักษาพยาบาลตามความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์สาํหรับค่าห้องสาํหรับผูป่้วยใน ค่าห้อง
สงัเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาลและค่าการพยาบาลใหต้ามจาํนวนเงินที�จ่ายจริง ทั,งนี, ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�ระบุไวใ้น 
หนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหกัดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) 

แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอื�นใด หรือจากการประกนัภยัอื�นมาแลว้ 
บริษทัจะรับผิดชอบเพียงจาํนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที�ขาดเท่านั,น 
 

การเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาล 
 
ผู ้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี, ให้แก่บริษัทภายใน NPQ วนั นับจากวนัที�ออกจากโรงพยาบาล

สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวนัที�รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
N. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
F. ใบรายงานแพทยที์�ระบุอาการสาํคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
G. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัที�แสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
ใบเสร็จรับเงินที�แสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้าก

สวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอื�นใด หรือจากการประกันภยัอื�นมาแลว้ ให้ผูเ้อาประกันภยัส่งสําเนาใบเสร็จที�มีการรับรอง
ยอดเงินที�จ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื�นเพื�อเรียกร้องส่วนที�ขาดจากบริษทั 
 
ส่งเอกสารการเบิกผลประโยชน์การรักษาพยาบาลตามที�ระบุด้านบนพร้อมแนบเอกสารเพิ�มเติมดังนี5 
9. สาํเนาบัญชีธนาคาร และ <. อีเมล์ยนัยนัการรับประกัน 3. ข้อมลูเพื�อติดต่อกลบั  
ส่งเอกสารทั5งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง...ฝ่ายดาํเนินงานประกันสุขภาพกลุ่ม (สินไหมสุขภาพกลุ่มช่องทางตรง) 
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต (อาคาร 9 ชั5น E) <AB ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 9BD9B 
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ข้อยกเว้นทั�วไป 
การประกนัภยันี�ไม่คุม้ครอง 

� ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจาก หรือสืบเนื�องจากสาเหตุดงัต่อไปนี! 
�.� การกระทาํของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิ# สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสติได ้
คาํว่า “ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิ# สุรา” นั�น ในกรณีที0มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดตั�งแต่ 150 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตขึ์�นไป 
�.= การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการทาํร้ายร่างกายตนเอง 
�.? การไดรั้บเชื�อโรค ปรสิต เวน้แต่การติดเชื�อโรค หรือบาดทะยกั หรือโรคกลวันํ� าซึ0งเกิดจากบาดแผลที0ไดรั้บมาจาก

อุบติัเหตุ 
�.A การรักษาทางเวชกรรมหรือศลัยกรรม เวน้แต่ที0จาํเป็นจะตอ้งกระทาํ เนื0องจากไดรั้บบาดเจ็บซึ0งไดรั้บความคุม้ครอง

ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันี�  และไดก้ระทาํภายในระยะเวลาที0กาํหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 
�.C การแทง้ลูก 
�.D การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เวน้แต่การรักษาที0ไดเ้กิดขึ�นภายใน 7 วนันบัจากวนัเกิดอุบติัเหตุ 
�.G การเปลี0ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทนัตกรรมประดิษฐ ์
�.I อาหารเป็นพิษ 
�.J การปวดหลงั อนัมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลงัเคลื0อนทบัเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสัน

หลงัเคลื0อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลงัเสื0อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลงัเสื0อม (Spondylosis) 
และภาวะที0มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที0กระดูกสันหลงัส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เวน้แต่มีการแตกหัก 
(Fracture) หรือเคลื0อน (Dislocation) ของกระดูกสนัหลงัอนัเนื0องมาจากอุบติัเหตุ 

�.�c สงคราม การรุกราน การกระทาํที0มุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระทาํที0มุ่งร้ายคลา้ยสงคราม ไม่วา่จะไดมี้การ
ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือ  สงครามกลางเมือง การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนดัหยดุงาน การก่อความวุน่วาย การ
ปฏิวติั การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ0งจะเป็นเหตุใหมี้การประกาศหรือคงไวซึ้0งกฎอยัการศึก 

�.�� การก่อการร้าย 
�.�= การแผ่รังสี หรือการแพร่กมัมนัตภาพรังสีจากเชื�อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อนัเนื0องมาจากการ

เผาไหมข้องเชื�อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวธีิใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซึ0งดาํเนินติดต่อไปดว้ยตวัเอง 
�.�? การระเบิดของกมัมนัตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวตัถุอนัตรายอื0นใดที0อาจเกิดการระเบิดใน

กระบวนการนิวเคลียร์ได ้

 

" ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที� เกิดขึ!นในเวลาต่อไปนี! (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครองและมีการออก

เอกสารแนบท้ายเพื�อขยายความคุ้มครองดงักล่าว) 
=.� ขณะที0ผูเ้อาประกนัภยั แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งมา้ แข่งสกี ทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดว้ย แข่งสเก็ต ชกมวย 

โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพื0อรักษาชีวติ) ขณะกาํลงัขึ�นหรือกาํลงัลงหรือโดยสารอยูใ่นบอลลูน หรือเครื0องร่อน เล่นบนัจี�จัgมพ ์ดาํ
นํ� าที0ตอ้งใชถ้งัอากาศและเครื0องช่วยหายใจใตน้ํ� า  

=.= ขณะที0ผูเ้อาประกนัภยัขบัขี0 หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ 
=.? ขณะที0ผูเ้อาประกนัภยักาํลงัขึ�นหรือกาํลงัลง หรือโดยสารอยูใ่นอากาศยานที0มิไดจ้ดทะเบียนเพื0อบรรทุกผูโ้ดยสาร 

และมิไดป้ระกอบการโดยสายการบินพาณิชย ์
=.A ขณะที0ผูเ้อาประกนัภยัขบัขี0หรือปฏิบติัหนา้ที0เป็นพนกังานประจาํอากาศยานใดๆ 
=.C ขณะที0ผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาทหรือมีส่วนยั0วยใุหเ้กิดการทะเลาะววิาท 
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=.D ขณะที0ผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมที0มีความผิดสถานหนกั หรือขณะถูกจบักมุหรือหลบหนีการจบักมุ 
=.G ขณะที0ผูเ้อาประกันภัยปฏิบัติหน้าที0 เป็น ทหาร ตาํรวจ หรืออาสาสมคัร และ เข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ

ปราบปราม แต่หากการเขา้ปฏิบติัการนั�นเกิน 30 วนั บริษทัจะคืน เบี� ยประกนัภยัตั�งแต่ระยะเวลาที0เขา้ปฏิบติัการสงคราม หรือ
ปราบปรามนั�น จนถึงวนัสิ�นสุดการปฏิบติัการนั�น ส่วนหลงัจากนั�นให้กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัต่อไปจนสิ�นสุดระยะเวลา
ประกนัภยัที0กาํหนดไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 


