สรุ ปเงือนไขกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มระยะสั นทีควรทราบโดยย่ อ

แผนความคุ้มครอง
การประกันภัยอุบัตเิ หตุกลุ่มระยะสัน (อ.บ.2)
1. ผลประโยชน์การเสี ยชีวติ หรื อ
2. การสูญเสี ยอวัยวะอืนๆ หรื อ
3. สําหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ,นเชิง และ การ
ทุพพลภาพถาวรสิ,นเชิงนั,นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า
12 เดือน นับแต่วนั ทีเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชี,ทาง
การแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรสิ,นเชิง
ค่ ารักษาพยาบาลเนืองจากอุบตั เิ หตุกลุ่มระยะสัน
ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลสูงสุดต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั,ง

Eco

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Standard
Premium

500,000 บาท
ตามตารางด้ านล่ าง
500,000 บาท

1,000,000 บาท
ตามตารางด้ านล่ าง
1,000,000 บาท

1,500,000บาท
ตามตารางด้ านล่ าง
1,500,000บาท

15,000 บาท

25,000 บาท

30,000 บาท

ขยายความคุ้มครอง
1. การขับขีหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
2. การเล่ นหรื อแข่ งกี ฬาอันตราย
3. การโดยสารอากาศยานที มิ ได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิ ชย์
4. การนัดหยุดงาน การจลาจล การที ประชาชนก่ อความวุ่นวายถึงขนาด
ลุกฮื อต่ อต้ านรั ฐบาล

หมายเหตุ
- แผนความคุ้มครองและระยะเวลาความคุ้มครองเป็ นไปตามทีระบุในเอกสารยืนยันความคุ้มครองทีท่ านได้ รับพร้ อมเอกสารนี$
- ผลประโยชน์ ความคุ้มครอง เป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงือนไขตามทีระบุไว้ ในกรมธรรม์ การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มระยะสั$น
- จํานวนจํากัดความรับผิด : การคุ้มครองเฉพาะผลของการบาดเจ็บทางร่ างกายจากอุบตั ิเหตุในข้ อทีมีจาํ นวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้
ตามแผนประกันทีท่ านซื$อไว้ เท่ านั$น
สรุปความคุ้มครองผลประโยชน์ การประกันภัยอุบัตเิ หตุกลุ่มระยะสัน (อ.บ.>)
โดยการเชือถือข้อแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึงเป็ นส่วนหนึงของกรมธรรม์ประกันภัยและเพือเป็ นการตอบแทน
เบี,ยประกันภัยทีผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระภายใต้ขอ้ บังคับ เงือนไขทัวไป ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รับความครุ ้มครองดังต่อไปนี,
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี,คุม้ ครองความสูญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย โดย
อุบตั ิเหตุและทําให้ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟั งเสี ยง การพูดออกเสี ยง หรื อทุพพลภาพถาวรสิ, นเชิ ง
ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ทีเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อ การบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในใน
โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวติ เพราะการบาดเจ็บนั,นเมือใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี,
1
2

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรับการเสี ยชีวติ
สําหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ,นเชิง และ การทุพพลภาพถาวร

1

3

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
15% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
25% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
8% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
4% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
5% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

18
19

5% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
1% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สิ,นเชิงนั,นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับแต่วนั ทีเกิดอุบตั ิเหตุ
หรื อมีขอ้ บ่งชี,ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพล
ภาพถาวรสิ,นเชิง
สําหรับมือสองข้างตั,งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั,งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตาสอง
ข้าง
สําหรับมือหนึงข้างตั,งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึงข้างตั,งแต่ขอ้ เท้า
สําหรับมือหนึงข้างตั,งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึงข้าง
สําหรับเท้าหนึงข้างตั,งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึงข้าง
สําหรับมือหนึงข้างตั,งแต่ขอ้ มือ
สําหรับเท้าหนึงข้างตั,งแต่ขอ้ เท้า
สําหรับสายตาหนึงข้าง
สําหรับหูหนวกสองข้างหรื อเป็ นใบ้
สําหรับหูหนวกหนึงข้าง
สําหรับนิ,วหัวแม่มือ (ทั,งสองข้อ)
สําหรับนิ,วหัวแม่มือ (หนึงข้อ)
สําหรับนิ,วชี, (ทั,งสามข้อ)
สําหรับนิ,วชี, (ทั,งสองข้อ)
สําหรับนิ,วชี, (หนึงข้อ)
สําหรับนิ,วอืนๆ แต่ละนิ,ว (ไม่นอ้ ยกว่าสองข้อ) นอกจากนิ,วหัวแม่มือและ
นิ,วชี,
สําหรับนิ,วหัวแม่เท้า
สําหรับนิ,วเท้าอืนๆ แต่ละนิ,ว (ไม่นอ้ ยกว่าหนึงข้อ) นอกจากนิ,วหัวแม่เท้า

บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี,เพียงรายการทีสูงสุดรายการเดียวเท่านั,น เว้นแต่กรณี ทีมีการสูญเสี ยนิ,วมือหรื อนิ,วเท้า
โดยถาวรสิ,นเชิงตามรายการที 12 ถึง 19 และไม่อาจเรี ยกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหนึงในรายการที 1 ถึง 9 ได้ บริ ษทั
จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความสู ญเสี ยที แท้จริ งในแต่ละรายการรวมกันแต่ไม่เกิ นจํานวนเงิ นเอาประกันภัยที ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ทุพพลภาพถาวรบางส่ วนซึ งไม่สามารถเรี ยกร้องค่าทดแทนทีกําหนดไว้ตามรายการที 2 ถึง 19 ได้และไม่ใช่
เป็ นการสูญเสี ยสมรรถภาพในการลิ,มรส หรื อดมกลิน บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความเห็นของแพทย์ของบริ ษทั แต่ไม่เกิน
50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับผลทีเกิดขึ,นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี, รวมกันไม่เกินจํานวน
เงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี, ยงั ไม่เต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย
บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ,นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจํานวนเงินเอาประกันภัยทีเหลืออยูเ่ ท่านั,น
คํานิยาม
การสู ญ เสี ยอวัยวะ หมายถึ ง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั,งแต่ ขอ้ มื อ หรื อข้อเท้า และให้ห มายรวมถึ ง การสู ญ เสี ย
สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ, นเชิง และมีขอ้ บ่งชี,ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้
อีกตลอดไป

2
การสู ญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีการงานใดๆ ในอาชีพประจํา และ
อาชีพอืนๆ ได้โดยสิ,นเชิงตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรบางส่ วน หมายถึง ทุ พพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที การงานใดๆ ในอาชี พประจํา
ตามปกติได้ตลอดไป แต่ทาํ งานอืนเพือสิ นจ้างได้
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การเสียชีวติ
ผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี,ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที ผูเ้ อาประกันเสียชีวติ โดย
ค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษทั
F. ใบมรณบัตร
G. สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานทีออกรายงาน
I. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
J. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
M. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
การเรียกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภาพถาวร หรือการสู ญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง
ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี,ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันทีแพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพ
ถาวร หรื อสูญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟังเสี ยง การพูดออกเสี ยง โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
N. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษทั
F. ใบรายงานแพทย์ทียืนยันการทุพพลภาพถาวรหรื อสูญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟังเสี ยง การพูดออกเสี ยง
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาํ ให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั
สมควรทีไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาทีกําหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วทีสุดเท่าทีจะกระทําได้แล้ว
การเรี ยกร้ องผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มระยะสั5น (อ.บ.๒) กรุ ณาแนบเอกสารเพิมเติมดังนี 5
9. สําเนาบัญชี ธนาคาร และ <. อีเมล์ ยนั ยันการรั บประกัน 3. ข้ อมูลเพือติดต่ อกลับ
ส่ งเอกสารทั5งหมดทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน ถึง...ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้ าประกันกลุ่ม < (ที มบริ การงานลูกค้ าประกันกลุ่ม @)ยช
บมจ. เมืองไทยประกันชี วิต (อาคาร ทาวเวอร์ บี ชั5น @) <AB ถ.รั ชดาภิเษก ห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 9BD9B

3
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล
คํานิยาม
ค่ าห้ องสํ าหรับผู้ป่วยใน หมายถึง ค่าห้องพักผูป้ ่ วย ค่าอาหารผูป้ ่ วย ค่าบริ การพยาบาล และค่าบริ การในโรงพยาบาล ที
โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้ในแต่ละวัน
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท้ ีจําเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6
ชัวโมง ซึงต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย์ตามข้อบ่งชี,ซึงเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์
และในระยะเวลาทีเหมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บนั,นๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวติ ก่อน
ครบ M ชัวโมง
แพทย์ ทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรื อการป้ องกันโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยการแพทย์
พื,นบ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรื อวิธีการอืนๆ ทีมิใช่การแพทย์แผนปั จจุบนั
ความคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บ ที ได้รับทําให้ผูเ้ อาประกันภัยต้องรั บการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรื อต้องได้รับการพยาบาลโดย
พยาบาล ซึ งเกิดขึ,นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนั ทีเกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าใช้จ่ายที จําเป็ นและสมควร ซึ ง
เกิดขึ,นจากการรักษาพยาบาลตามความจําเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สําหรับค่าห้องสําหรับผูป้ ่ วยใน ค่าห้อง
สังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาลและค่าการพยาบาลให้ตามจํานวนเงินทีจ่ายจริ ง ทั,งนี,ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ใน
หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี)
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอืนใด หรื อจากการประกันภัยอืนมาแล้ว
บริ ษทั จะรับผิดชอบเพียงจํานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนทีขาดเท่านั,น
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล
ผู ้เอาประกัน ภัย จะต้อ งส่ ง หลัก ฐานดัง ต่ อ ไปนี, ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ภายใน NPQ วัน นับ จากวัน ที ออกจากโรงพยาบาล
สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันทีรับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
N. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษทั
F. ใบรายงานแพทย์ทีระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
G. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับทีแสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
ใบเสร็ จรับเงินที แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงิ นต้นฉบับ แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จาก
สวัสดิ การของรัฐ หรื อสวัสดิ การอื นใด หรื อจากการประกันภัยอื นมาแล้ว ให้ผูเ้ อาประกันภัยส่ งสําเนาใบเสร็ จที มีการรับรอง
ยอดเงินทีจ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอืนเพือเรี ยกร้องส่วนทีขาดจากบริ ษทั
ส่ งเอกสารการเบิกผลประโยชน์ การรั กษาพยาบาลตามที ระบุด้านบนพร้ อมแนบเอกสารเพิมเติมดังนี 5
9. สําเนาบัญชี ธนาคาร และ <. อีเมล์ ยนั ยันการรั บประกัน 3. ข้ อมูลเพือติดต่ อกลับ
ส่ งเอกสารทั5งหมดทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน ถึง...ฝ่ ายดําเนินงานประกันสุขภาพกลุ่ม (สิ นไหมสุขภาพกลุ่มช่ องทางตรง)
บมจ. เมืองไทยประกันชี วิต (อาคาร 9 ชั5น E) <AB ถ.รั ชดาภิเษก ห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 9BD9B
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ข้ อยกเว้ นทัวไป
การประกันภัยนีไม่คุม้ ครอง
ความสู ญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนืองจากสาเหตุดงั ต่ อไปนี!
. การกระทําของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ#สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ# สุ รา” นัน ในกรณี ที0มีการตรวจเลื อดให้ถือเกณฑ์มีระดับ แอลกอฮอล์ในเลื อดตังแต่ 150
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึนไป
.= การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทําร้ายร่ างกายตนเอง
.? การได้รับเชือโรค ปรสิ ต เว้นแต่การติดเชือโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวนําซึ0งเกิดจากบาดแผลที0ได้รับมาจาก
อุบตั ิเหตุ
.A การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้นแต่ที0จาํ เป็ นจะต้องกระทํา เนื0องจากได้รับบาดเจ็บซึ0งได้รับความคุม้ ครอง
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี และได้กระทําภายในระยะเวลาที0กาํ หนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
.C การแท้งลูก
.D การรักษาฟันหรื อการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที0ได้เกิดขึนภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบตั ิเหตุ
.G การเปลี0ยนหรื อใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
.I อาหารเป็ นพิษ
.J การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื0อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสัน
หลังเคลื0อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื0 อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื0 อม (Spondylosis)
และภาวะที0มีรอยแตก (Defect) หรื อพยาธิ สภาพที0 กระดูกสันหลังส่ วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก
(Fracture) หรื อเคลื0อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื0องมาจากอุบตั ิเหตุ
. c สงคราม การรุ กราน การกระทําที0มุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทําที0มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่วา่ จะได้มีการ
ประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อ สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุน่ วาย การ
ปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใดๆ ซึ0งจะเป็ นเหตุให้มีการประกาศหรื อคงไว้ซ0 ึงกฎอัยการศึก
. การก่อการร้าย
. = การแผ่รังสี หรื อการแพร่ กมั มันตภาพรังสี จากเชือเพลิงนิ วเคลียร์ หรื อจากกากนิ วเคลียร์ ใดๆ อันเนื0 องมาจากการ
เผาไหม้ของเชือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ0 ึงดําเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
. ? การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่ วนประกอบของนิ วเคลียร์ หรื อวัตถุอนั ตรายอื0นใดที0อาจเกิดการระเบิดใน
กระบวนการนิวเคลียร์ได้
" ความสู ญ เสี ย หรื อ ความเสี ย หายใดๆ ที เกิ ด ขึ! น ในเวลาต่ อ ไปนี! (เว้ น แต่ จ ะได้ มี ก ารขยายความคุ้ ม ครองและมี ก ารออก
เอกสารแนบท้ ายเพือขยายความคุ้มครองดังกล่ าว)
=. ขณะที0 ผูเ้ อาประกันภัย แข่งรถหรื อแข่งเรื อทุกชนิ ด แข่งม้า แข่งสกี ทุกชนิ ดรวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย
โดดร่ ม (เว้นแต่การโดดร่ มเพื0อรักษาชีวติ ) ขณะกําลังขึนหรื อกําลังลงหรื อโดยสารอยูใ่ นบอลลูน หรื อเครื0 องร่ อน เล่นบันจีจัมg พ์ ดํา
นําที0ตอ้ งใช้ถงั อากาศและเครื0 องช่วยหายใจใต้นาํ
=.= ขณะที0ผเู ้ อาประกันภัยขับขี0 หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
=.? ขณะที0ผูเ้ อาประกันภัยกําลังขึนหรื อกําลังลง หรื อโดยสารอยูใ่ นอากาศยานที0มิได้จดทะเบียนเพื0อบรรทุกผูโ้ ดยสาร
และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิ ชย์
=.A ขณะที0ผเู ้ อาประกันภัยขับขี0หรื อปฏิบตั ิหน้าที0เป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
=.C ขณะที0ผเู ้ อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัว0 ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท

5
=.D ขณะที0ผเู ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมที0มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุมหรื อหลบหนีการจับกุม
=.G ขณะที0 ผูเ้ อาประกันภัยปฏิ บัติห น้าที0 เป็ น ทหาร ตํารวจ หรื ออาสาสมัค ร และ เข้าปฏิ บัติการในสงคราม หรื อ
ปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบตั ิการนันเกิ น 30 วัน บริ ษทั จะคืน เบี ยประกันภัยตังแต่ระยะเวลาที0 เข้าปฏิบตั ิการสงคราม หรื อ
ปราบปรามนัน จนถึงวันสิ นสุ ดการปฏิบตั ิการนัน ส่ วนหลังจากนันให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ นสุ ดระยะเวลา
ประกันภัยที0กาํ หนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

