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กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)
เพือ่ เปนการตอบแทนทีผ่ เู อาประกันภัยไดชำระเบีย้ ประกันภัยสำหรับกรมธรรมประกันภัยอุบตั เิ หตุเพือ่ คนพิการสำหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)
และบริษัทไดออกใบรับรองการประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยไวเปนหลักฐาน บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้

คำจำกัดความ

ถอยคำและคำบรรยายซึง่ มีความหมายเฉพาะทีไ่ ดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยจะถือเปนความหมายเดียวกันทัง้ หมด ไมวา จะปรากฏ
ในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1. กรมธรรมประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย ตารางผลประโยชน เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง
ใบรับรองการประกันภัย และใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ซึง่ ถือเปนสวนหนึง่ แหงสัญญาประกันภัย
2. บริษัท
หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้ และที่ระบุชื่อเปนผูรับประกันภัยในใบรับรองการประกันภัย
3. ผูเอาประกันภัย
หมายถึง คนพิการตามทีร่ ะบุชอ่ื เปนผูเ อาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัยนี้
4. คนพิการ
หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทยและมีบัตรประจำตัวคนพิการที่ระบุประเภทความพิการดังตอไปนี้
“ประเภท 1 พิการทางการมองเห็น” หรือ
“ประเภท 2 พิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย” หรือ
“ประเภท 3 พิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว”
5. ผูรับประโยชน
หมายถึง กรณีเสียชีวิต ผูรับประโยชน ไดแก คูสมรสตามกฎหมาย/ผูอยูกินฉันสามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร
พี่นองรวมบิดามารดา
6. อุบัติเหตุ
หมายถึง เหตุการณทเ่ี กิดขึน้ อยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลทีผ่ เู อาประกันภัยมิไดเจตนา
หรือมุงหวัง
7. การบาดเจ็บ
หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบตั เิ หตุ ซึง่ เกิดขึน้ โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอน่ื
8. แพทย
หมายถึง ผูท ส่ี ำเร็จการศึกษาไดรบั ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซึง่ ไดขน้ึ ทะเบียนอยางถูกตองจากแพทยสภา และ
ไดรบั อนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิน่ ทีใ่ หบริการทางการแพทย หรือทางดานศัลยกรรม
9. โรงพยาบาล
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆซึง่ จัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูป ว ยไวคา งคืน และมีองคประกอบ
ทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอตลอดจนการจัดการใหบริการที่ครบถวน
โดยเฉพาะอยางยิง่ มีหอ งสำหรับการผาตัดใหญ และไดรบั อนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนโรงพยาบาล
ตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
10. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึง่ จัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูป ว ยไวคา งคืน และไดรบั อนุญาตให
จดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
11. การเจ็บปวย
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไข หรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย
12. คาใชจายในการจัดการ
หมายถึง คาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการงานศพ ซึง่ หมายความรวมถึง คาโลงศพ การเผาศพ หรือฝงศพ และ
งานศพ
คาใชจา ยอืน่ ๆ ทีจ่ ำเปนเพือ่ การนัน้ ซึง่ บริษทั จายใหแกผรู บั ประโยชนกรณีทผ่ี เู อาประกันภัยเสียชีวติ จาก
การเจ็บปวย
13. ผูปวยใน
หมายถึง ผูท จ่ี ำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกันไมนอ ยกวา 6 ชัว่ โมง
ซึง่ ตองลงทะเบียนเปนผูป ว ยใน โดยไดรบั การวินจิ ฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอบงชีซ้ ง่ึ เปนมาตรฐาน
ทางการแพทย และในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนัน้ ๆ และใหรวมถึงกรณีรบั ตัวไว
เปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
14. การกอการราย
หมายถึง การกระทำซึง่ ใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการขมขูโ ดยบุคคลหรือกลุม บุคคลใดไมวา จะเปน
การกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับองคกรใด หรือรัฐบาลใด ซึง่ กระทำเพือ่
ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินยิ ม หรือจุดประสงคทค่ี ลายคลึงกัน รวมทัง้ เพือ่ ตองการสงผลใหรฐั บาล
และ/หรือ สาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
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เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด

1. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มี
การเสียชีวติ ตองแจงใหบริษทั ทราบทันที เวนแตจะพิสจู นไดวา มีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษทั ทราบดังทีไ่ ดกลาวมาแลวขางตนได
แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว
ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเ อาประกันภัย ผูร บั ประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองสงหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ตองการ
ตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
ในกรณีเรียกรองคาทดแทนใหสงหลักฐานภายใน 30 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตแลวแตกรณี แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกำหนด และไดทำการเรียกรอง
โดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว
หลักฐานในการเรียกรองคาทดแทน มีดังตอไปนี้
1.1 กรณีเสียชีวิต
1.1.1 สำเนาใบมรณบัตร
1.1.2 สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรือสำเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล
1.1.3 สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
1.1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับประโยชน
1.2 กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
1.2.1 สำเนาใบมรณบัตร
1.2.2 สำเนาใบรายงานแพทย
1.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับประโยชน
1.3 กรณีการเรียกรองคาชดเชยเงินปลอบขวัญ หรือคาชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ
1.3.1 สำเนาใบรายงานแพทย
1.3.2 สำเนาใบเสร็จคารักษาพยาบาล
2. การชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจทางการแพทย
กรณีที่มีความจำเปนในการพิจารณาชดใชคาทดแทน บริษัทมีสิทธิที่จะขอใหมีการชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจรางกายของผูเอาประกันภัย
ในทางการแพทย ทั้งนี้ โดยบริษัทเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น
3. การจายคาทดแทน
บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว
โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวติ หรือผลประโยชนคา ใชจา ยในการจัดการงานศพ บริษทั จะจายใหแกผรู บั ประโยชน สวนคาทดแทนอยางอืน่
จะจายใหแกผูเอาประกันภัย
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองใน
กรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสาร
ครบถวนแลว
หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอป
ของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้ นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ
4. ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย
ผูเอาประกันภัยสามารถระบุผูรับประโยชนได บริษัทจะจายผลประโยชนการเสียชีวิต หรือคาใชจายในการจัดการงานศพ ภายใตขอกำหนด
กรมธรรมประกันภัยใหแกผูรับประโยชนตามที่ระบุนั้น ซึ่งไดแก คูสมรสตามกฎหมาย/ผูอยูกินฉันสามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่นองรวมบิดามารดา หากมิไดระบุชื่อผูรับประโยชน บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย
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5.

6.
7.

8.

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนเพียงคนเดียว และผูรับประโยชนไดเสียชีวิตกอนผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองแจงให
บริษัททราบเปนหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชน หากผูเอาประกันภัยมิไดแจงหรือเปนกรณีที่ผูรับประโยชนเสียชีวิตพรอมกับ
ผูเอาประกันภัย บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย
ในกรณีทผ่ี เู อาประกันภัยระบุชอ่ื ผูร บั ประโยชนมากกวาหนึง่ คน และผูร บั ประโยชนรายใดเสียชีวติ กอนผูเ อาประกันภัย ผูเ อาประกันภัยตองแจง
ใหบริษัททราบเปนหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชนนั้น หรือแจงเปลี่ยนแปลงการรับประโยชนของผูรับประโยชนที่เหลืออยู หาก
ผูเอาประกันภัยมิไดแจงหรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชนดังกลาวขางตน หรือเมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต
บริษัทจะจายเงินผลประโยชนสวนของผูรับประโยชนรายที่เสียชีวิตใหแกผูรับประโยชนที่เหลืออยูคนละเทาๆ กัน
การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย
กับบริษทั และหากผูม สี ทิ ธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุตขิ อ พิพาทนัน้ โดยวิธกี ารอนุญาโตตุลาการ บริษทั ตกลงยินยอมและใหทำการวินจิ ฉัย
ชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ
การบอกเลิกความคุมครอง
การทำประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลาหนึ่งป นับตั้งแตวันที่ตกลงใหเริ่มมีผลคุมครอง ตามที่ระบุไวในตาราง
กรมธรรมประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ผูเอาประกันภัยและบริษัทตางไมมีสิทธิบอกเลิกความคุมครอง
ขอจำกัดในการรับประกันภัย
ผูเ อาประกันภัยมีสทิ ธิทำกรมธรรมประกันภัยอุบตั เิ หตุเพือ่ คนพิการสำหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) นี้ ไมวา กับบริษทั หรือผูร บั ประกันภัยอืน่
ไดรวมกันไมเกินสองฉบับ หากผูเอาประกันภัยไดทำประกันภัยมากกวาสองฉบับแมวาบริษัทจะไดออกใบรับรองการทำประกันภัยมอบใหไว
ก็ตาม ผูเ อาประกันภัยจะมีสทิ ธิในการเรียกรองคาทดแทนไดตามทีร่ ะบุไวในใบรับรองการประกันภัยสองฉบับแรก โดยใหถอื วาการทำประกันภัย
ที่เกิดขึ้นในภายหลังไมมีผลบังคับ
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนสำหรับการทำประกันภัย ตามใบรับรองการประกันภัยที่ไมมีผลบังคับดังกลาว
ขอกำหนดอายุของผูเอาประกันภัย
ผูเอาประกันภัยจะตองมีอายุตั้งแต 20 ปบริบูรณ ถึง 60 ปบริบูรณ ณ วันที่ทำประกันภัย จึงจะมีสิทธิทำประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้

ขอตกลงคุมครอง

ขอ 1. ผลประโยชนการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ไมรวม การถูกฆาตกรรมลอบทำรายรางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต
กรณีที่ผูเอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเปนเหตุใหเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือ
การบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต
เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจายคาทดแทนใหแกผูรับประโยชน เปนจำนวนเงิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ไมรวมการถูกฆาตกรรม
ลอบทำรายรางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ตามขอ 2
ขอ 2. ผลประโยชนการเสียชีวิต จากการถูกฆาตกรรมลอบทำรายรางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
กรณีทผ่ี เู อาประกันภัยเสียชีวติ จากการถูกฆาตกรรมลอบทำรายรางกาย และ/หรือ เสียชีวติ ขณะขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนตภายใน 180 วัน
นับแตวนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ หรือการบาดเจ็บทีไ่ ดรบั ทำใหผเู อาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะผูป ว ยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับประโยชน เปนจำนวนเงิน 50,000 บาท
ทั้งนี้ ไมรวมกรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต ตามขอ 1
ขอ 3. ผลประโยชนคา ใชจา ยในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวติ จากการเจ็บปวย (ยกเวน กรณีเสียชีวติ จากการเจ็บปวยภายใน 120 วันแรก นับจาก
วันเริ่มตนระยะเวลาประกันภัย)
กรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บปวยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับคาใชจายในการจัดการ
งานศพใหแกผูรับประโยชน เปนจำนวนเงิน 5,000 บาท
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เงื่อนไขใชเฉพาะขอตกลงคุมครองขอ 3 เทานั้น
1. ขอตกลงคุม ครองนีม้ รี ะยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวันทีท่ ก่ี รมธรรมประกันภัยนีม้ ผี ลบังคับเปนครัง้ แรก หากผูเ อาประกันภัยเสียชีวติ
จากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับเปนครั้งแรกจะไมมีสิทธิไดรับเงินคาใชจายใน
การจัดการงานศพตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ แตบริษัทจะคืนคาเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนใหแกผูรับประโยชน
2. ผูเอาประกันภัยที่ตออายุกรมธรรมประกันภัยนี้ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะไดรับความคุมครองการชดใชคาใชจาย
ในการจัดการงานศพอยางตอเนื่อง แตหากผูเอาประกันภัยตออายุกรมธรรมประกันภัยนี้หลังจาก 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุมครอง
จะตองเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหมสำหรับความคุมครองคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
เมื่อบริษัทไดจายคาทดแทนในกรณีเสียชีวิตแลว ใหถือวาความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้เปนอันสิ้นสุด และจะไมมีการคืน
เบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยที่ยังเหลืออยู
ขอ 4. ผลประโยชนชดเชยเงินปลอบขวัญ เนื่องจากอุบัติเหตุ (ตองเขารักษาตัวเปนผูปวยในในโรงพยาบาลเปนจำนวนไมนอยกวา 4 วัน)
ตลอดระยะเวลาประกันภัย
ถาการบาดเจ็บทีไ่ ดรบั ทำใหผเู อาประกันภัยตองเขารักษาตัวเปนผูป ว ยในในโรงพยาบาล เปนจำนวนไมนอ ยกวา 4 วัน บริษทั จะจายผลประโยชน
ชดเชยเงินปลอบขวัญเปนจำนวนเงิน 5,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย
ขอ 5. ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวเปนผูปวยในในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ
ถาการบาดเจ็บทีไ่ ดรบั ทำใหผเู อาประกันภัยตองเขารักษาตัวเปนผูป ว ยในในโรงพยาบาล บริษทั จะจายผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวาง
การเขารักษาตัวในโรงพยาบาล เปนจำนวนเงินวันละ 200 บาท สูงสุด 20 วัน ตลอดระยะเวลาประกันภัยตามทีร่ ะบุในตารางกรมธรรมประกันภัย

ขอยกเวนทั่วไป

การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจาก
1. การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตเงื่อนไขขอหนึ่งขอใด ดังตอไปนี้
1.1 ขณะอยูภายใตฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได หรือ
1.2 ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอลในรางกายขณะตรวจเทียบเทากับระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต
150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป หรือ
1.3 ขณะอยูภ ายใตฤทธิส์ รุ าจนไมสามารถครองสติได ในกรณีทไ่ี มมกี ารตรวจวัดหรือในกรณีทไ่ี มสามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอลได
2. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
3. การไดรบั เชือ้ โรค เวนแตการติดเชือ้ โรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึง่ เกิดจากบาดแผลทีไ่ ดรบั มาจากอุบตั เิ หตุ (ทัง้ นี้ ไมนำมาบังคับ
ใชสำหรับขอตกลงคุมครอง ขอ 3. ผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย)
4. การแทงลูก (ทัง้ นี้ ไมนำมาบังคับใชสำหรับขอตกลงคุม ครอง ขอ 3. ผลประโยชนคา ใชจา ยในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวติ จากการเจ็บปวย)
5. สงคราม (ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม) การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม ไมวา
จะไดมกี ารประกาศสงครามหรือไมกต็ าม หรือสงครามกลางเมือง ซึง่ หมายถึงสงครามระหวางชนทีอ่ าศัยอยูใ นประเทศเดียวกัน การแข็งขอ
การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุน วาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึง่ จะ
เปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก
6. อาวุธนิวเคลียร การแผรงั สี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนือ่ งมาจากการเผาไหมของเชือ้ เพลิง
นิวเคลียร และกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดำเนินการติดตอไปโดยตัวของมันเอง
7. ขณะทีผ่ เู อาประกันภัยกออาชญากรรม หรือขณะทีถ่ กู จับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาทีก่ ระทำขึน้ โดยเจตนาเปนองคประกอบ
ความผิด
8. การกอการราย
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