กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัตเิ หตุเดินทางสํ าหรับบุคคลและกลุ่มทัว= ไป (ขายผ่ านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
โดยการเชื*อถือข้อแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ*งถือเป็ นส่ วนหนึ*งของกรมธรรม์ประกันภัยนีF และเพื*อเป็ นการตอบแทน
เบีFยประกันภัยที*ผถู ้ ือกรมธรรม์หรื อผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระภายใต้ขอ้ บังคับเงื*อนไขทัว* ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น
และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนีF บริ ษทั ให้สญ
ั ญาดังต่อไปนีF

เงื=อนไขทัว= ไป
1. คํานิยาม เพื*อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนีF
1.1 บริษทั
หมายถึง
บริ ษทั ที*ออกกรมธรรม์ประกันภัย
1.2 ผู้ถือกรมธรรม์
หมายถึง
บุคคลที*ระบุชื*อเป็ นผูถ้ ือกรมธรรม์ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยนีF ซึ*งเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการประกันภัยเพื*อประโยชน์
ของผูเ้ อาประกันภัย
1.3 ผู้เอาประกันภัย
หมายถึง
บุคคลที*ระบุชื*อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และ/หรื อ เอกสารแนบ ซึ*งเป็ นบุคคลที*
ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์นF ี
1.4 ตาราง
หมายถึง
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยนีF
1.5 อุบัตเิ หตุ
หมายถึง
เหตุการณ์ที*เกิดขึFนอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกาย
และทําให้เกิดผลที*ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
1.6 ความบาดเจ็บ
หมายถึง
การบาดเจ็บทางร่ างกายอันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ
ซึ*งเกิดขึFนโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื*น
1.7 ทุพพลภาพถาวรสิJนเชิง
หมายถึง
ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที*การงานใดๆ
ในอาชีพประจําและอาชีพอื*นๆ ได้โดยสิF นเชิงตลอดไป
1.8 ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ หมายถึง
ความบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุ
และทําให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา
ทุพพลภาพถาวรสิF นเชิง หรื อต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล
1.9 ระยะเวลาการเดินทาง
หมายถึง
ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัFงของผูเ้ อาประกันภัยที*ได้รับ
ความคุม้ ครองซึ*งเริ* มต้นและสิF นสุ ดภายในระยะเวลาประกันภัย
1. กรณี การเดินทางท่องเที*ยวภายในประเทศ (Domestic)
และการเดินทางท่องเที*ยวไปต่างประเทศ (Outbound)
ความคุม้ ครองให้เริ* มต้นตัFงแต่ผเู ้ อาประกันภัยเดินทาง
ออกจากที*อยูอ่ าศัยเพื*อการเดินทางนัFนและดําเนิน
ต่อเนื*องกันไป จนกระทัง* ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึง
ที*อยูอ่ าศัย เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื*นในกรมธรรม์
ประกันภัยนีF
2. กรณี ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นบุคคลที*เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทย (Inbound) ความคุม้ ครองให้เริ* มต้น
ตัFงแต่ผเู ้ อาประกันภัยเดินทางถึงประเทศไทยและ
ดําเนินการต่อเนื*องไป จนกระทัง* ผูเ้ อาประกันภัย
เดินทางออกจากประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้เป็ น
อย่างอื*นในกรมธรรม์ประกันภัยนีF ทัFงนีF การเดินทางถึง
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ประเทศไทย หรื อเดินทางออกจากประเทศไทยนัFน
ให้ถือการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้อง
ทุกขัFนตอนแล้วเป็ นสําคัญ
2. ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาและการเปลีย= นแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนีF รวมทัFงข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย การเปลี*ยนแปลง
ข้อความใดๆ ในสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้ออกบันทึกสลักหลังไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนีFแล้ว
จึงจะสมบูรณ์
3. ขอบเขตของระยะเวลาคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนีFจะให้ความคุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยตามคําจํากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง” ทุกครัFงที*ผเู ้ อาประกันภัย
เดินทางภายในระยะเวลาประกันภัย โดยจํากัดระยะเวลาไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางแต่ละครัFง หากมีกรณี เหตุฉุกเฉิ น
ทางการแพทย์ การจีFเครื* องบิน การล่าช้าหรื อขัดข้องของเครื* องบินที*ผเู ้ อาประกันภัยใช้โดยสาร ซึ*งทําให้ผเู ้ อาประกันภัย
ไม่สามารถเดินทางกลับได้ภายในกําหนดวันกลับ กรมธรรม์ประกันภัยนีFจะขยายความคุม้ ครองออกไปโดยอัตโนมัติ
จนกระทัง* สิF นสุ ดตามคําจํากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง”
4. การแจ้ งอุบัตเิ หตุ
ผูเ้ อาประกันภัย ผูถ้ ือกรมธรรม์ ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึง
การบาดเจ็บโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที*มีการเสี ยชีวติ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาํ เป็ นอันสมควร
จึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที*ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที*สุดเท่าที*จะกระทําได้
5. การส่ งหลักฐานความเสี ยหาย
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูถ้ ือกรมธรรม์ ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี
จะต้องส่ งหลักฐานตามที*บริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี การเรี ยกร้องค่าทดแทนเนื*องจากเสี ยชีวติ หรื อทุพพลภาพถาวรสิF นเชิงให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วัน
นับแต่วนั เสี ยชีวติ หรื อวันที*เริ* มเกิดทุพพลภาพ ส่ วนในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนอย่างอื*นให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับแต่
วันที*เกิดอุบตั ิเหตุ แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกําหนดดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นว่า
มีเหตุอนั สมควรที*ไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกําหนด และได้ทาํ การเรี ยกร้องโดยเร็ วที*สุดเท่าที*สามารถทําได้แล้ว
สําหรับการเรี ยกร้องค่ารักษาพยาบาลต้องส่ งใบเสร็ จแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จ
ที*รับรองยอดเงินที*จ่ายไปเพื*อให้ผเู ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที*ขาดจากผูร้ ับประกันภัยอื*น แต่ถา้ หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับ
การชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรื อสวัสดิการอื*นใดมาแล้ว ให้ผเู ้ อาประกันภัยส่ งสําเนาใบเสร็ จพร้อมต้นฉบับการรับรอง
ยอดเงินที*จ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรื อหน่วยงานอื*นเพื*อเรี ยกร้องส่ วนที*ขาดจากบริ ษทั ได้
6. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิจะขอตรวจร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยในระหว่างที*บริ ษทั พิจารณาการเรี ยกร้องค่าทดแทนตามที*เห็นสมควร
รวมทัFงการชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที*มีเหตุจาํ เป็ น
7. การจ่ ายค่ าทดแทน
ค่าทดแทนสําหรับการเสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่ วนค่าทดแทนอย่างอื*นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยจะ
จ่ายค่าทดแทนภายใน 20 วัน นับแต่วนั ที*บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยที*ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื*อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลง
คุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที*กาํ หนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจําเป็ น แต่ทF งั นีFจะไม่เกิน 90 วัน
นับแต่วนั ที*บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
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ภาระในการพิสูจน์วา่ การเรี ยกร้องค่าทดแทนไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นหน้าที*ของบริ ษทั
ในการนีFผถู ้ ือกรมธรรม์ ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวจะต้องให้ขอ้ เท็จจริ ง และความสะดวก
แก่บริ ษทั ตามสมควร
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบีFยให้อีกอัตรา
ร้อยละ 12 ต่อปี ของจํานวนเงินที*ตอ้ งจ่าย ทัFงนีF นับแต่วนั ที*ครบกําหนดชําระ
8. การจํากัดความรับผิดรวมตลอดระยะเวลาประกันภัย
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับผลที*เกิดขึFนตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 1 รวมกันไม่เกินจํานวนเงิน
ดังระบุไว้ในตาราง เมื*อจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 1 เต็มวงเงินจํากัดความรับผิดดังที*ระบุไว้ในตารางแล้ว ยกเว้น
กรณี เสี ยชีวติ ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนีFยงั มีผลบังคับต่อไปตลอดระยะเวลาการเดินทางที*เหลือ ทัFงนีF เฉพาะ
ตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 2 (ถ้ามี) เท่านัFน
9. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที*มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีFระหว่างผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนัFนโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ
บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาํ การวินิจฉัยชีFขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ
10. การสิJนสุ ดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีFจะสิF นสุ ดโดยอัตโนมัติสาํ หรับผูเ้ อาประกันภัยที*ถูกจองจําอยูใ่ นเรื อนจําหรื อทัณฑสถาน
11. เงื=อนไขบังคับก่ อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนีF เว้นแต่ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับ
ประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวได้ป ฏิ บตั ิ ถูกต้องครบถ้วนตามสัญ ญาประกัน ภัยและเงื* อนไขแห่ งกรมธรรม์
ประกันภัย
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ข้ อตกลงคุ้มครอง

การประกันภัยนีFให้ความคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความบาดเจ็บของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุ ซึ*งเกิดขึFนระหว่างระยะเวลา
การเดินทางและทําให้เกิดผลดังต่อไปนีF
1. การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิF นเชิง
ถ้าความบาดเจ็บที*ได้รับทําให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิF นเชิงภายใน 180 วัน
นับแต่วนั ที*เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อความบาดเจ็บที*ได้รับทําให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในโรงพยาบาล
และเสี ยชีวติ เพราะความบาดเจ็บนัFนเมื*อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ดงั นีF
1.1 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสี ยชีวติ
1.2 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิF นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
สิF นเชิงนัFนได้เป็ นไปติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับแต่วนั ที*เกิดอุบตั ิเหตุ
หรื อมีขอ้ บ่งชีFทางการแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคล
ทุพพลภาพถาวรสิF นเชิง
1.3 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองข้างตัFงแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตัFงแต่ขอ้ เท้า
หรื อสายตาสองข้าง
1.4 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ*งข้างตัFงแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ*งข้างตัFงแต่ขอ้ เท้า
1.5 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ*งข้างตัFงแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ*งข้าง
1.6 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึ*งข้างตัFงแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ*งข้าง
1.7 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ*งข้างตัFงแต่ขอ้ มือ
1.8 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึ*งข้างตัFงแต่ขอ้ เท้า
1.9 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ*งข้าง
การสู ญเสี ยอวัยวะโดยถาวรสิF นเชิง หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตัFงแต่ขอ้ มือหรื อข้อเท้า และให้ความหมายรวมถึง
การสู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น โดยมีขอ้ บ่งชีFทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้
งานได้อีกตลอดไป
การสู ญเสี ยสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนีFเพียงรายการที*สูงสุ ดรายการเดียวเท่านัFน
2. การรักษาพยาบาล
ถ้าความบาดเจ็บที*ได้รับทําให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ที*มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
ตามกฎหมาย หรื อต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที*มีใบอนุญาต บริ ษทั จะชดเชยค่าใช้จ่ายที*ผเู ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปจริ ง
ซึ*งเกิดภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุสาํ หรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ
ทัFงนีF ไม่เกินจํานวนเงินที*บริ ษทั ต้องรับผิดที*ระบุไว้ในตาราง แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรื อ
สวัสดิการอื*นใด หรื อจากการประกันภัยที*อื*นมาแล้ว บริ ษทั จะรับผิดเพียงจํานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่ วนที*
ขาดเท่านัFน
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ข้ อยกเว้ น

1. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากหรื อสื บเนื*องจากสาเหตุดงั ต่อไปนีF
1.1 การกระทําของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ]สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คําว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ]สุรา” นัFน ในกรณี ที*มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัFงแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขF ึนไป
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทําร้ายร่ างกายตนเอง
1.3 การได้รับเชืFอโรค ปรสิ ต เว้นแต่การติดเชืFอโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวนํFา ซึ*งเกิดจากบาดแผลที*ได้รับมาจากอุบตั ิเหตุ
1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้นแต่ที*จาํ เป็ นจะต้องกระทํา เนื*องจากได้รับบาดเจ็บซึ*งได้รับความคุม้ ครอง
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนีF และได้กระทําภายในระยะเวลาที*กาํ หนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
1.5 การแท้งลูก
1.6 การรักษาฟันหรื อการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที*ได้เกิดขึFนภายใน 7 วัน นับจากวันที*เกิดอุบตั ิเหตุ
1.7 การเปลี*ยนหรื อใส่ ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8 อาหารเป็ นพิษ
1.9 การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื*อน (Spondylolisthesis)
กระดูกสันหลังเสื* อม (Degeneratation) หรื อ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ
Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรื อเคลื*อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื*องมาจากอุบตั ิเหตุ
1.10 สงคราม (ไม่วา่ จะประกาศหรื อไม่กต็ าม) การรุ กราน หรื อการกระทําของศัตรู ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวตั ิ
การกบฏ การที*ประชาชนก่อความวุน่ วายถึงขนาดลุกฮือขึFนต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
1.11 อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรื อกัมมันตภาพรังสี จากเชืFอเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื*องมาจาก
การเผาไหม้ของเชืFอเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ*งดําเนินการติดต่อกันไป
โดยตัวของมันเอง
2. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ ที*เกิดขึFนในเวลาต่อไปนีF
2.1 ขณะที*ผเู ้ อาประกันภัยล่าสัตว์ในป่ า แข่งรถหรื อแข่งเรื อทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรื อแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย
แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่การโดดร่ มเพื*อรักษาชีวติ ) ขณะกําลังขึFนหรื อกําลังลง หรื อโดยสารอยูใ่ นบอลลูน
หรื อเครื* องร่ อน เล่นบันจีFจมัa พ์ ปี นหรื อไต่เขาที*ตอ้ งใช้เครื* องมือช่วย ดํานํFาที*ตอ้ งใช้ถงั อากาศและเครื* องช่วยหายใจใต้นF าํ
2.2 ขณะที*ผเู ้ อาประกันภัยขับขี*หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะที*ผเู ้ อาประกันภัยกําลังขึFนหรื อกําลังลง หรื อขณะโดยสารอยูใ่ นอากาศยานที*มิได้จดทะเบียนเพื*อบรรทุกผูโ้ ดยสาร
และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิ ชย์
2.4 ขณะที*ผเู ้ อาประกันภัยขับขี*หรื อปฏิบตั ิหน้าที*เป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
2.5 ขณะที*ผเู ้ อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาท หรื อมีส่วนยัว* ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
2.6 ขณะที*ผเู ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
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