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กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุเดนิทางสําหรับบุคคลและกลุ่มทั=วไป (ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online)) 

 
 

โดยการเชื*อถือขอ้แถลงในใบคาํขอเอาประกนัภยัซึ* งถือเป็นส่วนหนึ*งของกรมธรรมป์ระกนัภยันีF  และเพื*อเป็นการตอบแทน 

เบีFยประกนัภยัที*ผูถื้อกรมธรรมห์รือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระภายใตข้อ้บงัคบัเงื*อนไขทั*วไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ 

และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยันีF  บริษทัใหส้ญัญาดงัต่อไปนีF  

เงื=อนไขทั=วไป 

1. คาํนิยาม เพื*อใชใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยันีF  

1.1 บริษทั    หมายถึง  บริษทัที*ออกกรมธรรมป์ระกนัภยั 

1.2 ผู้ถือกรมธรรม์   หมายถึง  บุคคลที*ระบุชื*อเป็นผูถื้อกรมธรรมใ์นตารางกรมธรรม ์

ประกนัภยันีF  ซึ* งเป็นผูจ้ดัใหมี้การประกนัภยัเพื*อประโยชน ์

ของผูเ้อาประกนัภยั 

1.3 ผู้เอาประกนัภยั   หมายถึง  บุคคลที*ระบุชื*อเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรม ์
ประกนัภยั และ/หรือ เอกสารแนบ ซึ* งเป็นบุคคลที* 

ไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมนี์F  

1.4 ตาราง    หมายถึง  ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยันีF  
1.5 อบุัตเิหตุ    หมายถึง  เหตุการณ์ที*เกิดขึFนอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย  

และทาํใหเ้กิดผลที*ผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

1.6 ความบาดเจบ็   หมายถึง  การบาดเจบ็ทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ  

        ซึ* งเกิดขึFนโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื*น  

1.7 ทุพพลภาพถาวรสิJนเชิง  หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ที*การงานใดๆ 

      ในอาชีพประจาํและอาชีพอื*นๆ ไดโ้ดยสิFนเชิงตลอดไป 

1.8 ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ หมายถึง  ความบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุ 

และทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา 

ทุพพลภาพถาวรสิFนเชิง หรือตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล 

1.9 ระยะเวลาการเดนิทาง  หมายถึง  ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัF งของผูเ้อาประกนัภยัที*ไดรั้บ 

ความคุม้ครองซึ*งเริ*มตน้และสิFนสุดภายในระยะเวลาประกนัภยั 

1. กรณีการเดินทางท่องเที*ยวภายในประเทศ (Domestic) 

และการเดินทางท่องเที*ยวไปต่างประเทศ (Outbound) 

ความคุม้ครองใหเ้ริ*มตน้ตัFงแต่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทาง

ออกจากที*อยูอ่าศยัเพื*อการเดินทางนัFนและดาํเนิน

ต่อเนื*องกนัไป จนกระทั*งผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัถึง

ที*อยูอ่าศยั เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอื*นในกรมธรรม์

ประกนัภยันีF  

2. กรณีผูเ้อาประกนัภยัเป็นบุคคลที*เดินทางเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรไทย (Inbound) ความคุม้ครองใหเ้ริ*มตน้ 

ตัFงแต่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางถึงประเทศไทยและ

ดาํเนินการต่อเนื*องไป จนกระทั*งผูเ้อาประกนัภยั

เดินทางออกจากประเทศไทย เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็น 

อยา่งอื*นในกรมธรรมป์ระกนัภยันีF  ทัFงนีF  การเดินทางถึง 
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           ประเทศไทย หรือเดินทางออกจากประเทศไทยนัFน 

           ใหถื้อการผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองโดยถูกตอ้ง 

           ทุกขัFนตอนแลว้เป็นสาํคญั 

2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลี=ยนแปลงข้อความในสัญญาประกนัภยั 

กรมธรรมป์ระกนัภยันีF  รวมทัFงขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ยประกอบกนัเป็นสญัญาประกนัภยั การเปลี*ยนแปลง 

ขอ้ความใดๆ ในสญัญาจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบริษทั และไดอ้อกบนัทึกสลกัหลงัไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยันีFแลว้ 

จึงจะสมบูรณ์ 

3. ขอบเขตของระยะเวลาคุ้มครอง 
กรมธรรมป์ระกนัภยันีFจะใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัตามคาํจาํกดัความ “ระยะเวลาการเดินทาง” ทุกครัF งที*ผูเ้อาประกนัภยั 

เดินทางภายในระยะเวลาประกนัภยั โดยจาํกดัระยะเวลาไม่เกิน 180 วนัต่อการเดินทางแต่ละครัF ง หากมีกรณีเหตุฉุกเฉิน 

ทางการแพทย ์การจีF เครื*องบิน การล่าชา้หรือขดัขอ้งของเครื*องบินที*ผูเ้อาประกนัภยัใชโ้ดยสาร ซึ* งทาํใหผู้เ้อาประกนัภยั 

ไม่สามารถเดินทางกลบัไดภ้ายในกาํหนดวนักลบั กรมธรรมป์ระกนัภยันีFจะขยายความคุม้ครองออกไปโดยอตัโนมติั 

จนกระทั*งสิFนสุดตามคาํจาํกดัความ “ระยะเวลาการเดินทาง” 

4. การแจ้งอบุัตเิหตุ  

ผูเ้อาประกนัภยั ผูถื้อกรมธรรม ์ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึง 

การบาดเจบ็โดยไม่ชกัชา้ ในกรณีที*มีการเสียชีวติตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจนไ์ดว้า่มีเหตุจาํเป็นอนัสมควร 

จึงไม่อาจแจง้ใหบ้ริษทัทราบดงัที*ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วที*สุดเท่าที*จะกระทาํได ้

5. การส่งหลกัฐานความเสียหาย 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูเ้อาประกนัภยั ผูถื้อกรมธรรม ์ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี 

จะตอ้งส่งหลกัฐานตามที*บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็นใหแ้ก่บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

ในกรณีการเรียกร้องค่าทดแทนเนื*องจากเสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรสิFนเชิงใหส่้งหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ภายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัเสียชีวติ หรือวนัที*เริ*มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอยา่งอื*นใหส่้งหลกัฐานภายใน 180 วนั นบัแต่

วนัที*เกิดอุบติัเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในกาํหนดดงักล่าวไม่ทาํใหสิ้ทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นวา่ 

มีเหตุอนัสมควรที*ไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในกาํหนด และไดท้าํการเรียกร้องโดยเร็วที*สุดเท่าที*สามารถทาํไดแ้ลว้ 

สาํหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลตอ้งส่งใบเสร็จแสดงรายการค่าใชจ่้ายตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จ 

ที*รับรองยอดเงินที*จ่ายไปเพื*อใหผู้เ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนที*ขาดจากผูรั้บประกนัภยัอื*น แต่ถา้หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บ 

การชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐหรือสวสัดิการอื*นใดมาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งสาํเนาใบเสร็จพร้อมตน้ฉบบัการรับรอง 

ยอดเงินที*จ่ายจากสวสัดิการของรัฐหรือหน่วยงานอื*นเพื*อเรียกร้องส่วนที*ขาดจากบริษทัได ้

6. การตรวจทางการแพทย์ 

บริษทัมีสิทธิจะขอตรวจร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัในระหวา่งที*บริษทัพิจารณาการเรียกร้องค่าทดแทนตามที*เห็นสมควร 

รวมทัFงการชนัสูตรพลิกศพในกรณีที*มีเหตุจาํเป็น 

7. การจ่ายค่าทดแทน 

ค่าทดแทนสาํหรับการเสียชีวติบริษทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน ์ส่วนค่าทดแทนอยา่งอื*นจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยจะ

จ่ายค่าทดแทนภายใน 20 วนั นบัแต่วนัที*บริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียที*ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่การเรียกร้องเพื*อใหบ้ริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง

คุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาที*กาํหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจาํเป็น แต่ทัFงนีF จะไม่เกิน 90 วนั     

นบัแต่วนัที*บริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  
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ภาระในการพิสูจนว์า่การเรียกร้องค่าทดแทนไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นหนา้ที*ของบริษทั  

ในการนีFผูถื้อกรมธรรม ์ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวจะตอ้งใหข้อ้เทจ็จริง และความสะดวก 

แก่บริษทัตามสมควร 

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนใหแ้ลว้เสร็จภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผดิชดใชด้อกเบีFยใหอี้กอตัรา 

ร้อยละ 12 ต่อปีของจาํนวนเงินที*ตอ้งจ่าย ทัFงนีF  นบัแต่วนัที*ครบกาํหนดชาํระ 

8. การจาํกดัความรับผดิรวมตลอดระยะเวลาประกนัภยั 

ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสาํหรับผลที*เกิดขึFนตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1 รวมกนัไม่เกินจาํนวนเงิน 

ดงัระบุไวใ้นตาราง เมื*อจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1 เตม็วงเงินจาํกดัความรับผดิดงัที*ระบุไวใ้นตารางแลว้ ยกเวน้

กรณีเสียชีวติ ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีFยงัมีผลบงัคบัต่อไปตลอดระยะเวลาการเดินทางที*เหลือ ทัFงนีF  เฉพาะ

ตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 2 (ถา้มี) เท่านัFน 

9. การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีที*มีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีFระหวา่งผูมี้สิทธิเรียกร้องตาม 

กรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยติุขอ้พิพาทนัFนโดยวธีิอนุญาโตตุลาการ  

บริษทัตกลงยนิยอมและใหท้าํการวนิิจฉยัชีFขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามขอ้บงัคบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการอนุญาโตตุลาการ  

10. การสิJนสุดความคุ้มครองโดยอตัโนมตั ิ

ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีFจะสิFนสุดโดยอตัโนมติัสาํหรับผูเ้อาประกนัภยัที*ถูกจองจาํอยูใ่นเรือนจาํหรือทณัฑสถาน 

11. เงื=อนไขบังคบัก่อน 

บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใชค้่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยันีF  เวน้แต่ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บ

ประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวได้ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเงื*อนไขแห่งกรมธรรม์

ประกนัภยั  
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

การประกนัภยันีF ใหค้วามคุม้ครองความสูญเสียหรือความบาดเจบ็ของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุ ซึ* งเกิดขึFนระหวา่งระยะเวลา 

การเดินทางและทาํใหเ้กิดผลดงัต่อไปนีF  

1. การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิFนเชิง 

ถา้ความบาดเจบ็ที*ไดรั้บทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิFนเชิงภายใน 180 วนั  

นบัแต่วนัที*เกิดอุบติัเหตุ หรือความบาดเจบ็ที*ไดรั้บทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะคนไขใ้นโรงพยาบาล 

และเสียชีวติเพราะความบาดเจบ็นัFนเมื*อใดกดี็ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหด้งันีF  

1.1 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั     สาํหรับการเสียชีวติ 

1.2 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั     สาํหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิFนเชิง และการทุพพลภาพถาวร 

 สิFนเชิงนัFนไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัแต่วนัที*เกิดอุบติัเหตุ  

 หรือมีขอ้บ่งชีFทางการแพทยช์ดัเจนวา่ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคล 

 ทุพพลภาพถาวรสิFนเชิง 

1.3 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั     สาํหรับมือสองขา้งตัFงแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตัFงแต่ขอ้เทา้  

  หรือสายตาสองขา้ง  

1.4 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั     สาํหรับมือหนึ*งขา้งตัFงแต่ขอ้มือ และเทา้หนึ*งขา้งตัFงแต่ขอ้เทา้ 

1.5 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั     สาํหรับมือหนึ*งขา้งตัFงแต่ขอ้มือ และสายตาหนึ*งขา้ง 

1.6 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั     สาํหรับเทา้หนึ*งขา้งตัFงแต่ขอ้เทา้ และสายตาหนึ*งขา้ง 

1.7 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั     สาํหรับมือหนึ*งขา้งตัFงแต่ขอ้มือ 

1.8 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั     สาํหรับเทา้หนึ*งขา้งตัFงแต่ขอ้เทา้ 

1.9 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั     สาํหรับสายตาหนึ*งขา้ง 

การสูญเสียอวยัวะโดยถาวรสิFนเชิง หมายความถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตัFงแต่ขอ้มือหรือขอ้เทา้ และใหค้วามหมายรวมถึง        

การสูญเสียสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้ โดยมีขอ้บ่งชีFทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใช้

งานไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้นีF เพียงรายการที*สูงสุดรายการเดียวเท่านัFน 

2. การรักษาพยาบาล 
ถา้ความบาดเจบ็ที*ไดรั้บทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลโดยแพทยที์*มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ 

ตามกฎหมาย หรือตอ้งไดรั้บการพยาบาลโดยพยาบาลที*มีใบอนุญาต บริษทัจะชดเชยค่าใชจ่้ายที*ผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไปจริง 

ซึ* งเกิดภายใน 52 สปัดาห์ นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุสาํหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจา้งพยาบาลพิเศษ 

ทัFงนีF  ไม่เกินจาํนวนเงินที*บริษทัตอ้งรับผดิที*ระบุไวใ้นตาราง แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐหรือ 

สวสัดิการอื*นใด หรือจากการประกนัภยัที*อื*นมาแลว้ บริษทัจะรับผดิเพียงจาํนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที*

ขาดเท่านัFน 
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ข้อยกเว้น 

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากหรือสืบเนื*องจากสาเหตุดงัต่อไปนีF  

 1.1 การกระทาํของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิ] สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสติได ้ 

  คาํวา่ “ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิ] สุรา” นัFน ในกรณีที*มีการตรวจเลือดใหถื้อเกณฑมี์ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดตัFงแต่ 150 มิลลิกรัม 

  เปอร์เซ็นตขึ์Fนไป 

 1.2 การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการทาํร้ายร่างกายตนเอง 

 1.3 การไดรั้บเชืFอโรค ปรสิต เวน้แต่การติดเชืFอโรค หรือบาดทะยกั หรือโรคกลวันํFา ซึ* งเกิดจากบาดแผลที*ไดรั้บมาจากอุบติัเหตุ 

 1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศลัยกรรม เวน้แต่ที*จาํเป็นจะตอ้งกระทาํ เนื*องจากไดรั้บบาดเจบ็ซึ* งไดรั้บความคุม้ครอง 

  ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันีF  และไดก้ระทาํภายในระยะเวลาที*กาํหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 1.5 การแทง้ลูก 

 1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เวน้แต่การรักษาที*ไดเ้กิดขึFนภายใน 7 วนั นบัจากวนัที*เกิดอุบติัเหตุ 

 1.7 การเปลี*ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทนัตกรรมประดิษฐ ์

 1.8 อาหารเป็นพิษ 

 1.9 การปวดหลงัอนัมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทบัเสน้ประสาท กระดูกสนัหลงัเลื*อน (Spondylolisthesis) 

 กระดูกสนัหลงัเสื*อม (Degeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดูกสนัหลงัอกัเสบ (Spondylitis) และภาวะ 

Spondylolysis เวน้แต่มีการแตกหกั (Fracture) หรือเคลื*อน (Dislocation) ของกระดูกสนัหลงัอนัเนื*องมาจากอุบติัเหตุ 

 1.10 สงคราม (ไม่วา่จะประกาศหรือไม่กต็าม) การรุกราน หรือการกระทาํของศตัรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวติั  

  การกบฏ การที*ประชาชนก่อความวุน่วายถึงขนาดลุกฮือขึFนต่อตา้นรัฐบาล การจลาจล การนดัหยดุงาน 

 1.11 อาวธุนิวเคลียร์ การแผรั่งสี หรือกมัมนัตภาพรังสีจากเชืFอเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อนัเนื*องมาจาก 

  การเผาไหมข้องเชืFอเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวธีิใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ ซึ* งดาํเนินการติดต่อกนัไป 

  โดยตวัของมนัเอง 

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที*เกิดขึFนในเวลาต่อไปนีF  

 2.1 ขณะที*ผูเ้อาประกนัภยัล่าสตัวใ์นป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งมา้ เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจต็สกีดว้ย  

  แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพื*อรักษาชีวติ) ขณะกาํลงัขึFนหรือกาํลงัลง หรือโดยสารอยูใ่นบอลลูน 

  หรือเครื*องร่อน เล่นบนัจีFจัaมพ ์ปีนหรือไต่เขาที*ตอ้งใชเ้ครื*องมือช่วย ดาํนํFาที*ตอ้งใชถ้งัอากาศและเครื*องช่วยหายใจใตน้ํF า  

 2.2 ขณะที*ผูเ้อาประกนัภยัขบัขี*หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ 

 2.3 ขณะที*ผูเ้อาประกนัภยักาํลงัขึFนหรือกาํลงัลง หรือขณะโดยสารอยูใ่นอากาศยานที*มิไดจ้ดทะเบียนเพื*อบรรทุกผูโ้ดยสาร  

  และมิไดป้ระกอบการโดยสายการบินพาณิชย ์

 2.4 ขณะที*ผูเ้อาประกนัภยัขบัขี*หรือปฏิบติัหนา้ที*เป็นพนกังานประจาํอากาศยานใดๆ 

 2.5 ขณะที*ผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนย ั*วยใุหเ้กิดการทะเลาะววิาท 

 2.6 ขณะที*ผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจบักมุ หรือหลบหนีการจบักมุ 


