
กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางสําหรบับุคคลหรือกลุ่มทั �วไป 
 

โดยการเชื�อถือข้อแถลงในใบคาํขอเอาประกนัภัยซึ�งถือเป็นส่วนหนึ�งของกรมธรรม์ประกนัภัยนี'และเพื�อเป็นการตอบแทนเบี'ยประกนัภัยที�
ผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้เอาประกนัภัยต้องชาํระ ภายใต้ข้อบังคับ เงื�อนไขทั�วไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์
ประกนัภัยนี'    บริษัทให้สัญญาดังต่อไปนี'  
 

เงื�อนไขทั �วไป 
 

1.คํานยิาม    :  เพื�อใช้ในกรมธรรม์ประกนัภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยนี'  
1.1 "บริษัท"               หมายความถึง บริษัทที�ออกกรมธรรม์ประกนัภัยนี'  
1.2 "ผู้ถือกรมธรรม์" หมายความถึง    บุคคลที�ระบุชื�อเป็นผู้ถือกรมธรรม์ในตารางกรมธรรม์ ประกนัภัยนี'  ซึ�งเป็นผู้จัดให้

มีการประกนัภัยเพื�อประโยชน์ของผู้เอาประกนัภัย 
 1.3 "ผู้เอาประกนัภัย"                  หมายความถึง      บุคคลที�ระบุชื�อเป็นผู้เอาประกนัภัยในตารางกรมธรรม์ประกนัภัยและ/หรือ เอกสาร 
   แนบ ซึ�งเป็นบุคคลที�ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นี'  
 1.4  "ตาราง"              หมายความถึง    ตารางกรมธรรม์ประกนัภัยนี'  
 1.5  "อุบัติเหตุ"   หมายความถึง   เหตุการณ์ที�เกดิขึ'นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกาย และทาํให้เกดิผลที�ผู้

เอาประกนัภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง 
 1.6  "ความบาดเจบ็"                 หมายความถึง       การบาดเจบ็ทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ�งเกดิขึ'นโดยเอกเทศ 

และโดยอสิระจากเหตุอื�น 
 1.7 "ทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิง"  หมายความถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที�การงานใดๆ ในอาชีพประจาํ และ 
   อาชีพอื�นๆ ได้โดยสิ'นเชิงตลอดไป 
 1.8 "ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ"  หมายความถึง  ความบาดเจบ็ทางร่างกายของผู้เอาประกนัภัย โดยอุบัติเหตุและทาํให้ผู้ 
  เอาประกนัภัยเสียชีวิต  สูญเสีย อวัยวะ สายตา  ทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิง หรือต้องเข้ารับการรักษา 
  พยาบาล 
 1.9 "ระยะเวลาการเดินทาง"  หมายความถึง  ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั'งของผู้เอาประกนัภัยที�ได้รับความคุ้มครองซึ�งเริ�ม 
   ต้นและสิ'นสุดภายในระยะเวลาประกนัภัย  

1.9.1 กรณีการเดินทางท่องเที�ยวภายในประเทศ (Domestic) และการเดินทางท่องเที�ยวไปต่างประเทศ (Outbound) 
ความคุ้มครองให้เริ�มต้นตั'งแต่ผู้เอาประกนัภัยเดินทางออกจากที�อยู่อาศัยเพื�อการเดินทางนั'นและดาํเนินต่อเนื�องกนัไป
จนกระทั�งผู้เอาประกนัภัยเดินทางกลับถึงที�อยู่อาศัย  เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื�นในกรมธรรม์ประกนัภัยนี'  
1.9.2 กรณีผูเ้อาประกนัภยัเป็นบุคคลที�เดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรไทย (Inbound ) 
ความคุ้มครองให้เริ�มต้นตั'งแต่ผู้เอาประกนัภัยเดินทางถึงประเทศไทย และดาํเนินต่อเนื�องไปจนกระทั�งผู้เอาประกนัภัย 
เดินทางออกจากประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื�นในกรมธรรม์ประกนัภัยนี'  ทั'งนี'การเดินทางถึงประเทศไทยหรือ
เดินทางออกจากประเทศไทยนั'น ให้ถือการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้องทุกขั'นตอนแล้วเป็นสาํคัญ 

 

2.  ความสมบูรณแ์ห่งสญัญาและการเปลี�ยนแปลงขอ้ความในสญัญาประกนัภยั       
              กรมธรรม์ประกนัภัยนี'  รวมทั'งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภัย การเปลี�ยนแปลงข้อความใดๆ 
ในสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้ออกบันทกึสลักหลังแนบไว้ในกรมธรรม์ประกนัภัยนี'แล้วจึงจะสมบูรณ์ 
 

3. ขอบเขตของระยะเวลาคุม้ครอง 
กรมธรรม์ประกนัภัยนี'จะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกนัภัยตามคาํจาํกัดความ "ระยะเวลาการเดินทาง"   ทุกครั'ง ที�ผู้เอาประกนัภัยเดินทาง

ภายในระยะเวลาประกนัภัย โดยจาํกดัระยะเวลาไม่เกนิ 180 วันต่อการเดินทางแต่ละครั'ง หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ การจี' เครื�องบิน การ
ล่าช้าหรือขัดข้องของเครื�องบินที�ผู้เอาประกนัภัยใช้โดยสาร ซึ�งทาํให้ผู้เอาประกนัภัยไม่สามารถเดินทางกลับได้ภายในกาํหนดวันกลับ กรมธรรม์
ประกนัภัยนี'จะขยายความคุ้มครองออกไปโดยอตัโนมัติจนกระทั�งสิ'นสุดตามคาํจาํกดัความ “ระยะเวลาการเดินทาง” 
 

4.การแจง้อุบติัเหตุ 
             ผู้เอาประกนัภัย ผู้ถือกรมธรรม์ ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความบาดเจบ็โดย
ไม่ชักช้า ในกรณีที�มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทนัท ี เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาํเป็นอนัสมควร จึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที�ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเรว็ที�สุดเทา่ที�จะกระทาํได้ 
 
 
 



5. การส่งหลกัฐานความเสียหาย 
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผู้เอาประกนัภัย  ผู้ถือกรมธรรม์ ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ง

หลักฐานตามที�บริษัทต้องการตามความจาํเป็นให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื�องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิง ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต 

หรือวันที�เริ�มเกดิทุพพลภาพ   ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื�นให้ส่งหลักฐาน ภายใน 180 วัน นับแต่วันที�เกดิอุบัติเหตุ แต่การไม่เรียกร้อง
ภายในกาํหนดดังกล่าวไม่ทาํให้สิทธกิารเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เหน็ว่ามีเหตุอนัสมควรที�ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในกาํหนด และได้ทาํการ
เรียกร้องโดยเรว็ที�สุดเท่าที� สามารถจะกระทาํได้แล้ว 

สาํหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลต้องส่งใบเสรจ็แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับและบริษัทจะคืน  ต้นฉบับ ใบเสรจ็ที�รับรองยอดเงินที�
จ่ายไป เพื�อให้ผู้เอาประกนัภัยไปเรียกร้องส่วนที�ขาดจากผู้รับประกนัภัยอื�น แต่ถ้าหากผู้เอาประกนัภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ  หรือ
สวัสดิการอื�นใดมาแล้ว  ให้ผู้เอาประกนัภัยส่งสาํเนาใบเสรจ็ พร้อมต้นฉบับการรับรองยอดเงินที�จ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรือหน่วยงานอื�นเพื�อ
เรียกร้องส่วนที�ขาดจากบริษัทได้ 
 

6.การตรวจทางการแพทย ์
บริษัทมีสิทธจิะขอตรวจร่างกายของผู้เอาประกนัภัยในระหว่างที�บริษัทพิจารณาการเรียกร้องค่าทดแทนตามที�เหน็สมควรรวมทั'งการ

ชันสูตรพลิกศพในกรณีที�มีเหตุจาํเป็น 
 

7. การจ่ายค่าทดแทน 
ค่าทดแทนสาํหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื�นจะจ่ายให้แก่   ผู้เอาประกนัภัย โดยจะจ่ายค่า

ทดแทนภายใน 20 วันนับแต่วันที�บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียที�ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 
ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่า การเรียกร้องเพื�อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกนัภัยข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์

ประกนัภัย ระยะเวลาที�กาํหนดไว้อาจขยายออกไปอกีได้ตามความจาํเป็น แต่ทั'งนี' จะไม่เกนิ  90 วัน นับแต่วันที�บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 
ภาระในการพิสูจน์ว่า การเรียกร้องค่าทดแทนไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภัยเป็นหน้าที�ของบริษัท ในการนี' ผู้ถือ

กรมธรรม์ ผู้เอาประกนัภัย ผู้รับประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว จะต้องให้ข้อเทจ็จริงและความสะดวกแก่บริษัทตามสมควร    
 หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสรจ็ ภายในกาํหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผดิชดใช้  ดอกเบี'ยให้ อกีในอตัราร้อยละ 12 

ต่อปี ของจาํนวนเงินที�ต้องจ่ายทั'งนี' นับแต่วันที�ครบกาํหนดชาํระ 
 

8.  การจํากดัความรบัผิดรวมตลอดระยะเวลาประกนัภยั 
ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสาํหรับผลที�เกดิขึ'นตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 รวมกนั ไม่เกนิจาํนวนเงินดังระบุไว้

ในตาราง และเมื�อมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 เตม็วงเงินจาํกดัความรับผดิดังที�ระบุไว้ในตารางแล้ว ยกเว้นกรณีเสียชีวิต ความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภัยนี' ยังมีผลบังคับต่อไป ตลอดระยะเวลาการเดินทางที�เหลือ   ทั'งนี' เฉพาะตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 2 (ถ้ามี) เทา่นั'น 
 

9. การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 ในกรณีที�มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับนี' ระหว่างผู้มีสิทธเิรียกร้องตามกรมธรรม์
ประกนัภัยกบับริษัท และหากผู้มีสิทธเิรียกร้องประสงค์และเหน็ควรยุติข้อพิพาทนั'น โดยวิธกีารอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทาํการ
วินิจฉัยชี'ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับกรมการประกนัภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
 
10. การสิM นสุดความคุม้ครองโดยอตัโนมติั 
 ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'จะสิ'นสุดโดยอตัโนมัติสาํหรับผู้เอาประกนัภัยที�ถูกจองจาํอยู่ในเรือนจาํหรือทณัฑสถาน 
 

11.เงื�อนไขบงัคบัก่อน 
บริษัทอาจจะไม่รับผดิชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภัยนี'  เว้นแต่ผู้ถือกรมธรรม์ ผู้เอาประกนัภัยผู้รับประโยชน์หรือตัวแทนของ

บุคคลดังกล่าวได้ปฏบัิติถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาประกนัภัยและเงื�อนไขแห่งกรมธรรม์ประกนัภัย 
 



ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
          การประกนัภัยนี' ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความบาดเจบ็ของผู้เอาประกนัภัยโดยอุบัติเหตุซึ�งเกดิขึ'น ระหว่างระยะเวลาการเดินทาง
และทาํให้เกดิผลดังต่อไปนี' .- 
 
ขอ้ 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิM นเชิง 

ถ้าความบาดเจบ็ที�ได้รับทาํให้ผู้เอาประกนัภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันที�เกดิ
อุบัติเหตุ  หรือความบาดเจบ็ที�ได้รับทาํให้ผู้เอาประกนัภยัต้องรักษาตัวติดต่อกนัในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจบ็นั'น
เมื�อใดกดี็ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี'   

1.1 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการเสียชีวิต 
1.2 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิงนั'น

ได้เป็นไปติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที�เกดิอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี'ทางการแพทย์ชัดเจนว่า ผู้เอาประกนัภัย
ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิง 

1.3 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือสองข้างตั'งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั'งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง 
1.4 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึ�งข้างตั'งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ�งข้างตั'งแต่ข้อเท้า 
1.5 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึ�งข้างตั'งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ�งข้าง 
1.6 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเท้าหนึ�งข้างตั'งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ�งข้าง 
1.7 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภัย สาํหรับมือหนึ�งข้างตั'งแต่ข้อมือ 
1.8 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภัย สาํหรับเท้าหนึ�งข้างตั'งแต่ข้อเท้า 
1.9 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภัย สาํหรับสายตาหนึ�งข้าง 
การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ'นเชิง หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั'งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายความรวมถึง

การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น  โดยมีข้อบ่งชี'ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่ สามารถกลับมาใช้งานได้อกีตลอดไป  
การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี'  เพียงรายการที�สูงสุดรายการเดียวเท่านั'น 
 

ขอ้ 2. การรกัษาพยาบาล 
            ถ้าความบาดเจบ็ที�ได้รับทาํให้ผู้เอาประกนัภัยต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ที�มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ตามกฎหมาย หรือ
ต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที�มีใบอนุญาต  บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายที�ผู้เอาประกนัภัยได้จ่ายไปจริง ซึ�งเกดิขึ'นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วัน
เกดิอุบัติเหตุ สาํหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้าง พยาบาลพิเศษ ทั'งนี' ไม่เกนิจาํนวนเงินที�บริษัทต้องรับผดิที�ระบุไว้ใน
ตาราง  แต่หากผู้เอาประกนัภัยได้รับการชดใช้จาก สวัสดิการของรัฐ  หรือสวัสดิการอื�นใดหรือจากการประกนัภัยอื�นมาแล้ว บริษัทจะรับผดิเพียง
จาํนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที�ขาดเทา่นั'น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอ้ยกเวน้ 
การประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีM ไม่คุม้ครอง 

1.) ความสูญเสีย  หรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจาก  หรือสืบเนื�องจากสาเหตุดงัต่อไปนีM  
ก.  การกระทําของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิR สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสติได ้

คําว่า “ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิR สุรา” นัMน ในกรณีที�มกีารตรวจเลือดใหถ้อืเกณฑม์ีระดบัแอลกอฮอลใ์น  เลือด 
ตัMงแต่ 150 มิลลิกรมั เปอรเ์ซ็นตขึ์M นไป 

ข.  การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการทํารา้ยร่างกายตนเอง 
ค. การไดร้บัเชืM อโรค ปรสิต เวน้แต่การติดเชืM อโรค หรือบาดทะยกั หรือโรคกลวันํM า ซึ�งเกิดจากบาดแผล ที�ไดร้บัมาจาก

อุบติัเหตุ 
ง. การรกัษาทางเวชกรรมหรือศลัยกรรม  เวน้แต่ที�จําเป็นจะตอ้งกระทํา เนื�องจากไดร้บับาดเจ็บซึ�งไดร้บัความคุม้ครอง

ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันีM  และไดก้ระทําภายในระยะเวลาที�กําหนดไว ้ในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
จ.  การแทง้ลูก 
ฉ.  การรกัษาฟันหรือการรกัษารากฟัน เวน้แต่การรกัษาที�ไดเ้กิดขึM นภายใน 7 วนันบัจากวนัที�เกิดอุบติัเหตุ 
ช. การเปลี�ยนหรือใส่ฟันปลอม   การครอบฟัน ทนัตกรรมประดิษฐ ์
ซ. อาหารเป็นพษิ 
ฌ. การปวดหลงั อนัมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทบัเสน้ประสาท กระดูกสนัหลงัเลื�อน (Spondylolisthesis)   กระดูกสนั

หลงัเสื�อม (Degeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดูกสนัหลงัอกัเสบ (Spondylitis)  และภาวะ Spondylolysis เวน้แต่
มีการแตกหกั (Fracture) หรือเคลื�อน  (Dislocation) ของกระดูกสนัหลงั อนัเนื�องมาจากอุบติัเหตุ 

ญ. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทําของศตัรูต่างชาติ   สงครามกลางเมือง การ
ปฏิวติั การกบฏ การที�ประชาชนก่อความวุ่นวายถงึขนาดลุกฮือขึM นต่อตา้นรฐับาล  การจลาจล  การนดัหยุดงาน 

ฎ. อาวุธนวิเคลียร ์ การแผ่รงัสี หรือกมัมนัตภาพรงัสีจากเชืM อเพลิงนวิเคลียร ์ หรือจากกากนวิเคลียรใ์ดๆ อนัเนื�องมาจาก
การเผาไหมข้องเชืM อเพลิงนวิเคลียร ์  และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนวิเคลียร ์ ซึ�งดําเนินการติดต่อกนัไป
โดยตวัของมนัเอง 

 
2.) ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที�เกิดขึM นในเวลาต่อไปนีM  

ก. ขณะที�ผูเ้อาประกนัภยัล่าสตัวใ์นป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งมา้ เล่นหรือแข่งสกีทุกชนดิรวมถงึเจ็ตสกีดว้ย 
แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพื�อรกัษาชีวิต)  ขณะกําลงัขึM นหรือกําลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน 
หรือเครื�องร่อน เล่นบนัจีM จัhมพ ์ปีนหรือไต่เขาที�ตอ้งใชเ้ครื�องมือช่วย ดํานํM าที�ตอ้งใชถ้งัอากาศ และเครื�องช่วยหายใจใตน้ํM า 

ข.  ขณะที�ผูเ้อาประกนัภยัขบัขี�  หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์
ค. ขณะที�ผูเ้อาประกนัภยักําลงัขึM นหรือกําลงัลงหรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที�มิไดจ้ดทะเบียนเพื�อ บรรทุกผูโ้ดยสาร  

และมิไดป้ระกอบการโดยสายการบินพาณิชย ์
ง.  ขณะที�ผูเ้อาประกนัภยัขบัขี�หรือปฏิบติัหนา้ที�เป็นพนกังานประจําอากาศยานใดๆ 
จ. ขณะที�ผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั �วยุใหเ้กิดการทะเลาะวิวาท 
ฉ. ขณะที�ผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรม หรือขณะที�ถูกจบักุม หรือหลบหนกีารจบักุม 
 

 

 


