
กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ NSIEZ
            โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้ และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกัน
ภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระภายใตขอบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรม
ประกันภัย บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้

 หมวดที่ 1   คําจํากัดความ 
            ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยจะถือเปนความหมายเดียวกันทั้ง
หมดไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตามเวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย

1.1  กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอตกลงคุมครอง
ขอยกเวน ขอกําหนด เอกสารแนบทายใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย และ
เอกสารสรุปตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกัน
ภัยเดียวกัน

1.2  บริษัท หมายถึง บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)

1.3  ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้และ/หรือ
เอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้

1.4  อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันจากปัจจัยภายนอกรางกาย และ
ทําใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง

1.5  การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้น
โดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น

1.6  การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขหรือการติดโรคที่เกิดขึ้นกับ
ผูเอาประกันภัย

1.7  ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทําใหผูเอา
ประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ

1.8  ความรับผิดส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง
ตอเหตุการณแตละครั้ง

1.9  แพทย์ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูก
ตองจากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมใน
ทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึง
แพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรส
ตามกฎหมาย หรือบุตรตามกฎหมายของผูเอาประกันภัย

1.10  พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย

1.11  ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูที่จําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูป่วยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคําแนะนําจาก
แพทยตามขอบงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทยและในระยะเวลาที่เหมาะ
สมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ 

1.12  ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูที่รับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่วยนอกหรือในหอง
รักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก ซึ่งไมมี
ความจําเปนตามขอวินิจฉัยและขอบงชี้ที่เปนมาตรฐานทางการแพทยในการ
เขารักษาเปนผูป่วยใน
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1.13  โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูป่วยไว
คางคืนและมีองคประกอบทางดานสถานที่ มีจํานวนบุคลากรทางการแพทย
ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการใหบริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหอง
สําหรับการผาตัดใหญและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนโรง
พยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ

1.14  สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูป่วยไว
คางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนสถานพยาบาล
เวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ

1.15  คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดําเนินการโดย
แพทยทําการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรคและไมสามารถรับผูป่วยไวคาง
คืนได

1.16  มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยแผนปัจจุบันที่เปนสากล และ
นํามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป่วยตามความจําเปนทางการแพทย
และสอดคลองกับขอสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบ 
ผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)

1.17  ค่าใช้จ่ายที่จําเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาลและ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปนเมื่อเทียบกับ
การใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกเรียก
เก็บกับผูป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก
ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น

1.18  ความจําเปนทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
(1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วยของผูรับบริการ
(2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐาน
เวชปฏิบัติปัจจุบัน
(3)  ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ
หรือของผูใหบริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ
(4)  ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแล ผูป่วยที่เหมาะ
สมตามความจําเปนของภาวการณบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผูรับบริการ
นั้นๆ

1.19  สภาพที่เปนมาก่อนการเอาประกันภัย
(Pre-existing condition)

หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซอน) อาการหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ
ผูเอาประกันภัยภายใน 24 เดือนกอนวันที่ความคุมครองตามกรมธรรม
ประกันภัยนี้จะมีผลบังคับ ซึ่งมีนัยสําคัญเพียงพอที่ทําใหบุคคลทั่วไปพึงแสวง
หาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา หรือทําใหแพทยพึงใหการวินิจฉัย ดูแลหรือ
รักษา
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1.20  เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิด
จากการติดเชื้อไวรัสเอดสและใหหมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพ
ฉวยโอกาส เนื้องอกรายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือ
การเจ็บป่วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเปนเลือดบวกของไวรัส HIV 
(Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพ
ฉวยโอกาส ใหรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเชื้อที่ทําใหเกิดโรคปอดบวม
หรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทําใหเกิด
โรคลําไสอักเสบหรือเรื้อรัง (Organism Or Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส 
(Virus) และ/หรือเชื้อราที่แพรกระจายอยูทั่วไป (Disseminated Fungi 
Infection) เนื้องอกรายแรง (Malignant Neoplasm) ใหรวมถึงแตไมจํากัด
เฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลลน้ําเหลือง
ที่ระบบศูนยประสาทสวนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) 
และ/หรือโรครายแรงอื่นๆ ซึ่งเปนที่รูจักในปัจจุบันนี้วาเปนอาการ
ของภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 
หรือ ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหคนที่เปนเสียชีวิตอยางกระทันหัน เจ็บป่วย หรือ
ทุพพลภาพ โรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS) ใหรวมถึงเชื้อไวรัส HIV
(Human Immunodeficiency Virus) โรคที่ทําใหเยื่อสมองเสื่อม 
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื้อไวรัส

1.21  การก่อการร้าย หมายถึง การกระทําซึ่งใชกําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใด ไมวาจะเปนการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทนหรือที่
เกี่ยวเนื่องกับองคกรใดหรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทําเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา 
ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการสงผลใหรัฐบาล 
และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่น
ตระหนกหวาดกลัว

1.22  ผู้ขนส่ง หมายถึง สายการบินพาณิชย เรือเดินสมุทร รถไฟ หรือรถขนสงผูโดยสาร รวมทั้ง
พนักงานหรือตัวแทนของผูขนสงเหลานั้น

1.23  เครื่องบิน หมายถึง เครื่องบินของสายการบินพาณิชยที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสารอยางถูก
ตองตามกฎหมาย แตไมรวมถึงเฮลิคอปเตอร

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้อกําหนด
2.1        สัญญาประกันภัย
            สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูเอาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัยและขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) 
ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให

            ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลวแตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใด แตปกปิด
ขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่งถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจใหบริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัด
ไมยอมทําสัญญาประกันภัยสัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลาง
สัญญาประกันภัยได 

            บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง

2.2       ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัย และการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย
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            กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายประกอบกันเปนสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงขอความ
ใดๆ ในสัญญาประกันภัย จะตองไดรับความยินยอมจากบริษัท และไดบันทึกไวในกรมธรรมประกันภัยนี้หรือในเอกสารแนบทายแลว จึงจะ
สมบูรณ

2.3       ระยะเวลาเอาประกันภัย
            ระยะเวลาการเดินทางแตละครั้งของผูเอาประกันภัยซึ่งเริ่มตนและสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย 

               2.3.1              ในกรณีที่เปนความคุมครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ระยะเวลาที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้
ใหเริ่มตนกอนผูเอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมงโดยเครื่องบินตามเวลาในตารางการบินขาออกและดําเนินตอเนื่องกันไป
จนกระทั่งผูเอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยูอาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชั่วโมงนับแตกลับถึงประเทศไทยโดยเครื่องบินตามเวลา
ในตารางการบินขาเขา หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน (เวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น
ในกรมธรรมประกันภัยนี้)

               2.3.2        ในกรณีที่เปนความคุมครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุมครองการเดินทางหลายครั้ง โดยใหมีระยะเวลาคุม
ครองในแตละครั้งเชนเดียวกับขอ 2.3.1 และระยะเวลาการเดินทางแตละครั้งสูงสุดไมเกิน ....... วัน 	ïøĉþĆìÖĞćĀîéĕéšÿĎÜÿčéĕöŠđÖĉîǰ���ǰüĆî
ǰ

            หากผูเอาประกันภัยเขารับการรักษาพยาบาลในชวงระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับและจําเปนตอง
รับการรักษาอยางตอเนื่องในฐานะผูป่วยใน กรมธรรมประกันภัยนี้จะขยายความคุมครองไปจนกระทั่งผูเอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

2.4        การแจ้งและการเรียกร้องค่าทดแทน      
            ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณีจะตองแจงใหบริษัททราบถึงความสูญเสียหรือความเสีย
หายโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบ
ในทันทีได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว

            ในการเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองสงหลักฐานหรือ
เอกสารตามที่ระบุไวภายใตขอตกลงคุมครองแตละหมวดใหแกบริษัทภายในระยะเวลาที่กําหนดไว โดยคาใชจายของตนเอง

2.5        การตรวจทางการแพทย์
            บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จําเปนกับการประกันภัยนี้ และมี
สิทธิทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมายโดยคาใชจายของบริษัท

2.6        การจ่ายค่าทดแทน 
            บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว 
โดยคาทดแทนสําหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย 

            ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทจายตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไมเปนไปตามขอตกลงคุมครอง
ในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้ จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับ
เอกสารครบถวนแลว 

            หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดจายดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 
ตอปีของจํานวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้ นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ

            หากการรักษาพยาบาลไดเกิดขึ้นในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิกนอกประเทศไทยบริษัทจะจายผลประโยชน
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล

2.7       การชําระเบี้ยประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัย
            2.7.1      เบี้ยประกันภัยจะถึงกําหนดชําระทันที และกรมธรรมประกันภัยจะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่ที่ระบุในตารางกรมธรรม
ประกันภัย 

หนา 4/6



            2.7.2      ในกรณีที่เปนความคุมครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรมประกันภัยหลังจากบริษัทไดออกกรมธรรม
ประกันภัยแลวจะไมมีการคืนเบี้ยประกันภัย เวนแตในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไมไดรับอนุมัติวีซา (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานฑูต 
และผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษัททราบกอนวันเริ่มคุมครอง

            2.7.3      ในกรณีที่เปนความคุมครองแบบรายปี (Annual Trip) ผูเอาประกันภัย หรือบริษัท ตางสามารถใชสิทธิในการบอกเลิก
กรมธรรมประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว ดังนี้

                        ก) บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วันโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย 
โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับแลวออกตามสวน

                        ข)  ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได โดยการแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือและมีสิทธิไดรับเบี้ย
ประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะ
สั้นตามตารางที่ระบุไว ดังตอไปนี้ 

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

ระยะเวลาประกันภัย
(ไมเกิน/เดือน)

รอยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มปี

1 15

2 25

3 35

4 45

5 55

6 65

7 75

8 80

9 85

10 90

11 95

12 100

            การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยตามเงื่อนไขในขอนี้ ไมวาจะกระทําโดยฝ่ายใดก็ตามตองเปนการบอกเลิกทั้งฉบับเทานั้น ไมสามารถ
เลือกยกเลิกความคุมครองเพียงสวนหนึ่งสวนใดระหวางปีกรมธรรมประกันภัยได

2.8       การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
            ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรม
ประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทํา
การวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วา
ดวยอนุญาโตตุลาการ

2.9       เงื่อนไขบังคับก่อน
            บริษัทอาจจะไมรับผิดจายคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดัง
กลาวแลวแตกรณี ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย
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หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป
            การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นใน
เวลาดังต่อไปนี้
            3.1   การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
            3.2   สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการ
ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล  การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์
ใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
            3.3    การก่อการร้าย
            3.4   การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดําเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
            3.5   การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวน
การนิวเคลียร์ได้
            3.6   ความรับผิดส่วนแรก
            3.7   ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
            3.8   ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความคุ้มครองดังนี้ อัฟกานิสถาน, อาร์เมเนียม, อาร์เซอร์ไบจาน, 
อิหร่าน, อิรัก, อิสราเอล, คูเวต, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, โครเอเชีย, แองโกลา, ลิเบีย, คิวบา, ตุรกี, บังกลาเทศ,  เปรู, เวเนซุเอลา, อุ
ซเบกิสถาน, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, สาธารณรัฐมาซิโคเนีย, เซอร์เบีย, แอลจีเรีย, บะรันดี (สาธารณรัฐในแอฟริกากลาง), เอริเทรีย, 
เอธิโอเปีย, นามิเบีย, รวันดา, ซูดาน, เฮติ, โคลอมเบีย, เคนยา, ยูเครน, โซมาเลีย
            3.9   ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ํามันหรือเหมืองใต้ดิน

หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
            ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนดและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อ
เปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ บริษัทตกลงจะใหความคุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองที่แนบติดกับกรมธรรม
ประกันภัยนี้ และมีจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
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