ข้อตกลงคุ้มครองการประกันภัยอุบติเหตุส่วนบุคคล
ผู้ถือกรมธรรม์:
โครงการ BIKE เพื่องานอุ่นไอรัก โดยบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ได้รับความคุ้มครอง: นักปั่นจักรยานที่ลงทะเบียนกับคณะผู้จัดงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ร่วมปั่นจักรยาน
(ตามรายชื่อพร้อมเลขที่บัตรประจ�ำตัวประชาชนที่จะแจ้งให้ทราบ)
วันที่คุ้มครอง:
9 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. ถึง 10 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น.

เงื่อนไขความคุ้มครอง

การประกันภัยนี้คุ้มครองผู้ที่ได้รับการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม BIKE เพื่องานอุ่นไอรัก กับทางคณะผู้จัดงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่
ร่วมปั่นจักรยาน ส�ำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในวันที่จัดงาน
BIKE เพื่องานอุ่นไอรัก โดยเกิดขึ้นในระหว่างการปั่นจักรยาน หรือขณะร่วมกิจกรรมภายในบริเวณสถานที่หรือเส้นทางที่คณะผู้จัดงาน
ก�ำหนดไว้ ภายในอาณาเขตในประเทศไทยเท่านั้น โดยได้รับความคุ้มครองดังนี้
1. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้
รับท�ำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการ
บาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครอง อบ.1 ไม่รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกท�ำร้ายร่างกายให้ดังนี้
ส�ำหรับการเสียชีวิต
ส�ำหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วันที่เริ่มทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ส�ำหรับการสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง
ส�ำหรับการสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
ส�ำหรับการสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและสายตาหนึ่งข้าง
ส�ำหรับการสูญเสียเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าและสายตาหนึ่งข้าง
ส�ำหรับการสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
ส�ำหรับการสูญเสียเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
ส�ำหรับการสูญเสียสายตาหนึ่งข้าง

500,000 บาท
500,000 บาท
500,000 บาท
500,000 บาท
500,000 บาท
500,000 บาท
300,000 บาท
300,000 บาท
300,000 บาท

บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับท�ำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาล บริษัทฯ
จะจ่ายค่าทดแทนส�ำหรับค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจ�ำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐาน
ทางการแพทย์ ส�ำหรับค่าห้องส�ำหรับผู้ป่วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล ตามจ�ำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
50,000 บาทต่อคน
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เอกสารแนบท้าย: ข้อตกลงคุ้มครอง (อบ.1)
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ค�ำนิยาม

การสูญเสียอวัยวะ

หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพใน
การใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิน้ เชิง และมีขอ้ บ่งชีท้ างการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับ
มาใช้งานได้อีกตลอดไป

การสูญเสียสายตา

หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจ�ำและอาชีพอื่น ๆ ได้โดย
สิ้นเชิงตลอดไป

ความคุ้มครอง

การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ได้รับความคุ้มครองโดยอุบัติเหตุ และท�ำให้
ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ได้รับ
ท�ำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บ
นั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้

1
2

100% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย

3
4
5
6
7
8
9

100%
100%
100%
100%
60%
60%
60%

ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย

ส�ำหรับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ส�ำหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น
ได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่เริ่มทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง
ส�ำหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง
ส�ำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
ส�ำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
ส�ำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
ส�ำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
ส�ำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
ส�ำหรับสายตาหนึ่งข้าง

บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนส�ำหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้รวมกันไม่เกินจ�ำนวนเงินดังระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทฯ จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังไม่เต็มจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทฯ จะยังคงให้ความคุ้มครอง
จนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่เท่านั้น

การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวิต

ผูร้ บั ประโยชน์จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนีใ้ ห้แก่บริษทั ฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันทีผ่ ไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองเสียชีวติ โดยค่าใช้จา่ ยของผูร้ บั ประโยชน์
1. ใบมรณะบัตร
2. ส�ำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
3. ส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันของต�ำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
4. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และส�ำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้ได้รับความคุ้มครอง
5. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
2 ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “BIKE อุ่นไอรัก”

การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา

ผู้ได้รับความคุ้มครองและ/หรือผู้รับประโยชน์จะต้องส่งหลักฐานใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
หรือสายตาให้แก่บริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะหรือสายตาโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ท�ำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่ง
หลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท�ำได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
ค�ำนิยาม

ค่าห้องส�ำหรับผู้ป่วยใน หมายถึง ค่าห้องพักผู้ป่วย ค่าอาหารผู้ป่วย ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้ในแต่ละวัน
ผู้ป่วยใน

หมายถึง ผู้ที่จ�ำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
ซึง่ ต้องลงทะเบียนเป็นผูป้ ว่ ยใน โดยได้รบั การวินจิ ฉัยและค�ำแนะน�ำจากแพทย์ตามข้อบ่งชีซ้ งึ่ เป็นมาตรฐาน
ทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมส�ำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี
รับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง

แพทย์ทางเลือก

หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกันโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย
การแพทย์แผนจีน หรือวิธีการอื่น ๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน

ความคุ้มครอง

ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับท�ำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาล บริษัทฯ จะจ่าย
ค่าทดแทนส�ำหรับค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจ�ำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์
ส�ำหรับค่าห้องส�ำหรับผู้ป่วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล และให้ตามจ�ำนวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินจ�ำนวน
เงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
แต่หากผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองได้รบั การชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอืน่ ใด หรือจากการประกันภัยอืน่ มาแล้ว บริษทั ฯ จะรับผิดเพียง
จ�ำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น

การเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาล

ผู้ได้รับความคุ้มครองและ/หรือผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการส�ำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทฯ จะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้ได้
รับความคุม้ ครองไปเรียกร้องส่วนทีข่ าดจากผูร้ บั ประกันภัยรายอืน่ แต่หากผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองได้รบั การชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการ
อื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้ได้รับความคุ้มครองส่งส�ำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วย
งานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัทฯ
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ท�ำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐาน
ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท�ำได้แล้ว

ข้อยกเว้น

การประกันภัยในข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองค่าจ้างพยาบาลพิเศษ เวชภัณฑ์ 2 อุปกรณ์ค�้ำยันต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค�้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะ
เทียมภายนอกร่างกาย แพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) การฝังเข็ม

4 ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “BIKE อุ่นไอรัก”

ข้อยกเว้นทั่วไป: กรมธรรม์ประกันภัยอุบติเหตุส่วนบุคคล
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.1 การกระท�ำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
ค�ำว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิส์ รุ า” นัน้ ในกรณีทมี่ กี ารตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ ในเลือดตัง้ แต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ขึ้นไป
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท�ำร้ายร่างกายตนเอง
1.3 การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน�้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ�ำเป็นจะต้องกระท�ำเนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ และได้กระท�ำภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
1.5 การแท้งลูก
1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
1.7 การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8 อาหารเป็นพิษ
1.9 การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation)
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative Disc Disease)
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars Interarticularis
(Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
1.10 สงคราม การรุกราน การกระท�ำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท�ำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงคราม
หรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล
การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มี
การประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
1.11 การก่อการร้าย
1.12 การแผ่รงั สี หรือการแพร่กมั มันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนือ่ งมาจากการเผาไหม้ของเชือ้ เพลิง
นิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งด�ำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการ
นิวเคลียร์ได้
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
2.1 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การ
โดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก�ำลังขึ้นหรือก�ำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ด�ำน�้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ
และเครื่องช่วยหายใจใต้น�้ำ
2.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก�ำลังขึ้นหรือก�ำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบ
การโดยสายการบินพาณิชย์
2.4 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ�ำอากาศยานใด ๆ
2.5 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
2.6 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
2.7 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต�ำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม แต่หากการเข้า
ปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงครามหรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุด
การปฏิบตั กิ ารนัน้ ส่วนหลังจากนัน้ ให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิน้ สุดระยะเวลาประกันภัยทีก่ ำ� หนดไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม: การถูกฆาตกรรมหรือถูกท�ำร้ายร่างกาย
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