
กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
  โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้ และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัย

  ตองชําระภายใตบังคับเงื่อนไขทั่วไป ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทใหสัญญาตอผูเอาประกันภัย ดังตอไปนี้

  การคุ้มครอง : ตามขอตกลงคุมครอง / เอกสารแนบทายที่แนบติด

เงื่อนไขทั่วไป

  1.     คํานิยาม : เพื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้

  1.1

  1.3
  1.4

  1.5
  1.6

  1.7

  1.8

  “อุปกรณการเลนกอลฟ” หมายความถึง ไมกอลฟ ถุงกอลฟ หรือรถลากถุงกอลฟ
  2.     ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย

  1.9

  กรมธรรมประกันภัยนี้รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายประกอบกันเปนสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับ

  3.     เงื่อนไขบังคับก่อน
  บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไข

  แหงกรมธรรมประกันภัย
  4.     หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  ในกรณีที่มีเหตุการณซึ่งอาจกอใหเกิดการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนี้ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว
  แลวแตกรณีจะตองปฏิบัติดังนี้

  4.1 แจงความเสียหายที่ผูเอาประกันภัยเปนผูกอใหเกิดขึ้นแกบุคคลภายนอก หรือความบาดเจ็บตอรางกายที่ผูเอาประกันภัยไดรับเนื่องจาก
  อุบัติเหตุหรือความเสียหายตออุปกรณการเลนกอลฟ  ใหบริษัททราบโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
  ไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่กลาวมาแลวขางตน แตไดแจงโดยเร็วที่สุดที่จะกระทําไดแลว

  4.2 แจงความตอเจาหนาที่ตํารวจโดยทันที ในกรณีที่ทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวถูกขโมย หรือโจรกรรมและจะตองกระทําการทุกอยางเทาที่
  จะกระทําไดเพื่อชวยใหไดตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ และเพื่อติดตามทรัพยสินนั้นคืนมา

  1.2 
  “บริษัท” หมายความถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้

  “ผูเอาประกันภัย” หมายความถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย
  “อุบัติเหต”ุ หมายความถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันจากปจจัยภายนอกรางกาย และทําใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิได
  เจตนาหรือมุงหวัง
  “ความบาดเจ็บ”  หมายความถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจาก เหตุอื่น
  “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ในอาชีพประจําและอาชีพอื่นๆ
  ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
  “ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง” หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานในอาชีพประจําตามปกติได
  โดยสิ้นเชิงในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
  “ทุพพลภาพชั่วคราวบางสวน” หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานในอาชีพประจําตาม ปกติบางสวนในชั่วระยะ
  เวลาหนึ่งก็ดี หรือเปนผลตอเนื่องจากทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ซึ่งไดทุเลาเบาบางลงแลวก็ดี แตยังไมสามารถประกอบหนาที่การงานในอาชีพ
  ประจําตามปกติไดครบทุกสวนในชั่วระยะเวลาหนึ่ง

  “ตาราง” หมายความถึง ตารางกรมธรรมประกันภัยนี้

  ความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรมประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
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  4.3 สงรายการความสูญเสียหรือความเสียหายโดยละเอียดเปนลายลักษณอักษรใหแกบริษัทภายใน 15 วัน นับแตไดทราบถึงความสูญเสียหรือ
  ความเสียหายนั้น โดยคาใชจายของตนเอง พรอมทั้งจัดสงบรรดารายละเอียดและเอกสารหลักฐานอันเกี่ยวกับความสูญเสียหรือความเสียหายตามที่บริษัท
  ตองการ และตองใหความรวมมือกับบริษัท ตามความจําเปน

  4.4 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 วัน นับแตวันเสียชีวิตหรือวันที่เริ่ม

  รวมทั้งการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจําเปน
  เทาที่สามารถจะกระทําไดแลว และบริษัทมีสิทธิจะขอตรวจรางกายของผูเอาประกันภัยในระหวางที่บริษัทพิจารณาการเรียกรองคาทดแทนตามที่เห็นสมควร

  4.7 สงรายละเอียดและชวยเหลือตามความจําเปนเพื่อใหบริษัทตกลงชดใชคาสินไหมทดแทนหรือตอสูขอเรียกรองใดๆ หรือฟองคดีไดและบริษัท
  มิไดจัดการตอการเรียกรองนั้น

  เกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐานภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ แตการไมเรียกรองภายในกําหนด
  ดังกลาวไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด และไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุด

  4.5 สงตอใหบริษัททันทีเมื่อไดรับหมายศาลหรือคําสั่งหรือคําบังคับของศาล
  4.6 ผูเอาประกันภัยจะตองไมตกลงยินยอมเสนอหรือใหสัญญาวาจะชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลใดโดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัทเวนแตบริษัท

  มีสิทธิทําการประนีประนอมในนามของผูเอาประกันภัยตอการเรียกรองใดๆ
  5.     การจํากัดความรับผิดของบริษัท

  ความรับผิดของบริษัทภายใตสัญญาประกันภัยนี้ จะไมเกินจํานวนเงินจํากัดความรับผิดที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
  6.     การจ่ายค่าทดแทน

  บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนตางๆ ที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ดังตอไปนี้
  6.1 สําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายนอกเหนือจากเหตุทุพพลภาพจะจายโดยพลัน เมื่อไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหาย

  6.2 สําหรับความเสียหายเนื่องจากเหตุทุพพลภาพ จะจายใหในวันครบกําหนดทุกๆ สี่สัปดาห ตลอดระยะเวลาทุพพลภาพแตทั้งนี้

  7.     การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
  ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง  หรือขอเรียกรองใดๆ  ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัทและ

  หากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตาม
  ขอบังคับกรมการประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ
  8.     การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

  ที่ครบถวนและถูกตองแลว

  8.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึง
  ผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลา
  ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน

  8.2 ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ย
  ประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไวดังตอไปนี้

  ไมเกิน 52 สัปดาห
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ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

  ข้อตกลงคุ้มครอง
  ส่วนที่ 1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

  บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนในนามของผูเอาประกันภัย สําหรับ
  1.1    จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดตามกฎหมายที่จะชดใชเปนคาเสียหายในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝกหัดการซอม หรือ

  การเลนกอลฟในสนามกอลฟ หรือสนามฝกหัดกอลฟสาธารณะตอ

ระยะเวลาประกันภัย (ไม่เกิน/เดือน) ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
1 15
2 25
3 35
4 45
5 55
6 65
7 75
8 80
9 85
10 90
11 95
12 100

  1.1.2
  1.1.1     การเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บตอรางกายหรือความเจ็บป่วยของบุคคลใดๆ ซึ่งมิใชบุคคลในครอบครัวที่อยูดวยกันกับผูเอาประกันภัย

  คาใชจาย คาธรรมเนียมซึ่งผูเอาประกันภัยไดจายไปดวยความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท
  คาใชจาย คาธรรมเนียมในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนซึ่งผูเอาประกันภัยตองชดใชใหกับผูเรียกรอง

  1.2    จํานวนเงินอันเกี่ยวของกับการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ซึ่งไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้สําหรับ
  กับผูเอาประกันภัยเปนเจาของหรือครอบครองหรืออยูในความดูแลหรือควบคุมหรือกําลังใช
  ความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลใดๆ ซึ่งมิใชเปนทรัพยสินที่ผูเอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวที่อยูดวยกัน

  1.2.2
  1.2.1

  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนในนามของผูแทนโดยชอบดวยกฎหมายของผูเอาประกันภัยภายใตบังคับเงื่อนไข
  ความคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย สําหรับความรับผิดซึ่งผูเอาประกันภัยกอไว แตผูแทนโดยชอบดวยกฎหมายนั้นตองปฏิบัติ
  ครบถวนตามและอยูภายใตบังคับสัญญาประกันภัยนี้เทาที่จะใชบังคับไดเสมือนวาตนเปนผูเอาประกันภัย

  จํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษัทภายใตสวนที่ 1 สําหรับความเสียหายรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตอเหตุการณครั้งหนึ่งจะไมเกินจํานวนเงินจํากัด
  ความรับผิดที่ระบุไวในตาราง
  ส่วนที่ 2 ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย

  บริษัทใหความคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุในขณะที่หรือสืบเนื่อง
  จากการฝกหัด การซอมหรือการเลนกอลฟในสนามกอลฟหรือสนามฝกหัดกอลฟสาธารณะ และทําใหเกิดผลดังตอไปนี้ .-

  2.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  ถาความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแตวันเกิดอุบัติเหตุ

  หรือความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะคนไขในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี
  บริษัทจะจายคาทดแทนใหดังนี้
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  100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต
  100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวร   สิ้นเชิงและการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน

   ไมนอยกวา 12 เดือนนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขาง ตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

  60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขาง ตั้งแตขอมือ
  100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขาง ตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง

  อวัยวะดังกลาว โดยมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
  การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือหรือขอเทาและใหหมายรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของ

  100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขาง ตั้งแตขอมือ หรือเทาหนึ่งขาง ตั้งแตขอเทา
  100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขาง ตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง

  60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขาง ตั้งแตขอเทา 
  60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง

  การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น
  2.2 ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
  ถาความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงภายใน 180 วันนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทน

  รายสัปดาหใหในจํานวนเงินตอสัปดาหตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมตลอดระยะเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู (สูงสุดไมเกิน 52 สัปดาห)
  บริษัทจะเลิกจายคาทดแทนขอนี้ทันที หลังจากมีกรณีตองจายคาทดแทนที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครอง ขอ 2.1

  ถาความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวบางสวน   ภายใน 180 วันนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทน
  รายสัปดาหใหในจํานวนเงินตอสัปดาหตามที่ระบุไวในตารางตลอดระยะเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู (สูงสุดไมเกิน 52 สัปดาห)

  บริษัทจะเลิกจายคาทดแทนขอนี้ทันที หลังจากมีกรณีตองจายคาทดแทนที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครอง ขอ 2.1หรือ 2.2
  2.4 การรักษาพยาบาล
  ถาความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาโดยแพทยที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปตามกฎหมายหรือตองไดรับการพยาบาล

  โดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัทจะชดเชย คาใชจายที่ผูเอาประกันภัยไดจายไปจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ สําหรับคารักษาพยาบาล

  2.3 ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน

  คาการพยาบาล แตไมรวมถึงการจางพยาบาลพิเศษ ทั้งนี้ไมเกินจํานวนเงินที่บริษัทตองรับผิดที่ระบุไวในตาราง
  แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดเพียงจํานวนเงินคารักษา

  พยาบาลและคาการพยาบาลสวนที่ขาด เทานั้น
  ส่วนที่ 3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

  อุปกรณการเลนกอลฟซึ่งไดเอาประกันภัยไวตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้สูญหายหรือเสียหาย เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณอันไมอาจคาดหมายได

  2.1.2
  2.1.1

  2.1.4
  2.1.3

  2.1.5

  2.1.8

  2.1.6
  2.1.7

  2.1.9

  และตลอดระยะเวลาประกันภัย
  จํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษัทตามสวนที่ 3 รวมทั้งสิ้นไมเกินจํานวนเงินจํากัดความ รับผิดที่ระบุไวในตาราง ตอการสูญเสียหรือเสียหายแตละครั้ง

  หรือสูญหายนั้น
  ของผูเอาประกันภัยกับสนามกอลฟหรือสนามฝกหัดกอลฟสาธารณะดังกลาว บริษัทจะซอมแซมหรือจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยสําหรับการเสียหาย
  ในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝกหัด การซอม หรือการเลนกอลฟในสนามกอลฟหรือสนามฝกหัดกอลฟสาธารณะหรือในขณะเดินทางไป-กลับโดยตรงระหวางที่พัก
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  การจายเงินคาทดแทนสําหรับความสูญหายหรือเสียหายของไมกอลฟนั้น บริษัทจะหักคาเสื่อมรอยละ 10 ตอป ของราคาปจจุบันสําหรับไมกอลฟ
  ชนิดเดียวกัน แตทั้งนี้บริษัทจะชดใชใหไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษัทตามสวนนี้ตอไมกอลฟ 1 อัน
   ส่วนที่ 4 รางวัลพิเศษสําหรับ “โฮล-อิน-วัน”

  4.1 ในกรณีผูเอาประกันภัยสามารถทํา “โฮล-อิน-วัน” ไดในการแขงขันอยางเปนทางการภายใต กฎ ระเบียบ ในการแขงขัน ณ สนามกอลฟที่มีไม

  ลงลายมือชื่อรับรองโดยผูจัดการสนาม ผูเอาประกันภัยจะมีสิทธิไดรับเงินรางวัลจํานวน 10,000 บาท
  4.2 ในกรณีผูเอาประกันภัยสามารถทํา “โฮล-อิน-วัน” ไดในการเลนนอกเหนือจากการแขงขัน ที่ไดระบุไวใน ขอ 4.1 และ “โฮล-อิน-วัน” ดังกลาวได

  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดใดๆ ซึ่งเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้.-
  ข้อยกเว้น

  นอยกวา 18 หลุม โดยเปิดใหบุคคลทั่วไปเขารวมแขงขันไดและ “โฮล-อิน-วัน” ดังกลาวนี้ ไดลงลายมือชื่อรับรองโดยผูแขงขัน ผูจัดการสนามและผูจัดการแขงขัน
  ผูเอาประกันภัยจะมีสิทธิไดรับเงินรางวัลจํานวน 15,000 บาท

  เมื่อมีการจายเงินรางวัล “โฮล-อิน-วัน” ไปครั้งหนึ่งแลว ไมวากรณีใดจะไมมีการใหเงินรางวัลสําหรับ “โฮล-อิน-วัน” ครั้งตอไปอีกตลอดระยะเวลาที่
  เอาประกันภัยไวนี้

  1.   สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทําของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ การที่ประชาชน
  ก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน

  2.   ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องมาจากการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้น
  3.   การสูญเสียหรือเสียหายของลูกกอล์ฟในการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ

   5 OF 5 


		2022-02-28T09:14:34+0700
	กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ-MISE.pdf
	NSI Digital Signature E-Policy




