กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทางสําหรับบุคคลหรือกลุ่มทัว ไป
โดยการเชือถือข้ อแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึงถือเป็ นส่วนหนึงของกรมธรรม์ประกันภัยนี'และเพือเป็ นการตอบแทนเบี'ยประกันภัยที
ผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้เอาประกันภัยต้ องชําระ ภายใต้ ข้อบังคับ เงือนไขทัวไป ข้ อตกลงคุ้มครอง ข้ อยกเว้ นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยนี' บริษัทให้ สัญญาดังต่อไปนี'

เงือนไขทัว ไป
1.คํานิยาม : เพือใช้ ในกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี'
1.1 "บริษัท"
หมายความถึง
บริษัททีออกกรมธรรม์ประกันภัยนี'
1.2 "ผู้ถือกรมธรรม์"
หมายความถึง
บุคคลทีระบุชือเป็ นผู้ถือกรมธรรม์ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัยนี' ซึงเป็ นผู้จัดให้
มีการประกันภัยเพือประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
1.3 "ผู้เอาประกันภัย"
หมายความถึง บุคคลทีระบุชือเป็ นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ เอกสาร
แนบ ซึงเป็ นบุคคลทีได้ รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์น' ี
1.4 "ตาราง"
หมายความถึง
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี'
1.5 "อุบัติเหตุ"
หมายความถึง
เหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึ'นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกาย และทําให้ เกิดผลทีผู้
เอาประกันภัยมิได้ เจตนาหรือมุ่งหวัง
1.6 "ความบาดเจ็บ"
หมายความถึง
การบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็ นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ
ซึงเกิดขึ'นโดยเอกเทศ
และโดยอิสระจากเหตุอนื
1.7 "ทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิง"
หมายความถึง
ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้ าทีการงานใดๆ ในอาชีพประจํา และ
อาชีพอืนๆ ได้ โดยสิ'นเชิงตลอดไป
1.8 "ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ"
หมายความถึง ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทําให้ ผ้ ู
เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสีย อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิง หรือต้ องเข้ ารับการรักษา
พยาบาล
1.9 "ระยะเวลาการเดินทาง"
หมายความถึง
ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั'งของผู้เอาประกันภัยทีได้ รับความคุ้มครองซึงเริม
ต้ นและสิ'นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย
1.9.1 กรณีการเดินทางท่องเทีย วภายในประเทศ (Domestic) และการเดินทางท่องเทีย วไปต่างประเทศ (Outbound)
ความคุ้มครองให้ เริมต้ นตั'งแต่ผ้ เู อาประกันภัยเดินทางออกจากทีอยู่อาศัยเพือการเดินทางนั'นและดําเนินต่อเนืองกันไป
จนกระทังผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงทีอยู่อาศัย เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัยนี'
1.9.2 กรณีผูเ้ อาประกันภัยเป็ นบุคคลทีเ ดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound )
ความคุ้มครองให้ เริมต้ นตั'งแต่ผ้ เู อาประกันภัยเดินทางถึงประเทศไทย
และดําเนินต่อเนืองไปจนกระทังผู้เอาประกันภัย
เดินทางออกจากประเทศไทย เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัยนี' ทั'งนี'การเดินทางถึงประเทศไทยหรือ
เดินทางออกจากประเทศไทยนั'น ให้ ถือการผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมืองโดยถูกต้ องทุกขั'นตอนแล้ วเป็ นสําคัญ
2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลีย นแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี' รวมทั'งข้ อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย การเปลียนแปลงข้ อความใดๆ
ในสัญญาจะต้ องได้ รับความยินยอมจากบริษัทและได้ ออกบันทึกสลักหลังแนบไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี'แล้ วจึงจะสมบูรณ์
3. ขอบเขตของระยะเวลาคุม้ ครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี'จะให้ ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตามคําจํากัดความ "ระยะเวลาการเดินทาง" ทุกครั'ง ทีผู้เอาประกันภัยเดินทาง
ภายในระยะเวลาประกันภัย โดยจํากัดระยะเวลาไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางแต่ละครั'ง หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ การจี'เครืองบิน การ
ล่าช้ าหรือขัดข้ องของเครืองบินทีผู้เอาประกันภัยใช้ โดยสาร ซึงทําให้ ผ้ เู อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางกลับได้ ภายในกําหนดวันกลับ กรมธรรม์
ประกันภัยนี'จะขยายความคุ้มครองออกไปโดยอัตโนมัติจนกระทังสิ'นสุดตามคําจํากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง”
4.การแจ้งอุบตั ิเหตุ
ผู้เอาประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้ วแต่กรณีจะต้ องแจ้ งให้ บริษัททราบถึงความบาดเจ็บโดย
ไม่ชักช้ า ในกรณีทมีี การเสียชีวิตต้ องแจ้ งให้ บริษัททราบทันที เว้ นแต่จะพิสูจน์ได้ ว่ามีเหตุจาํ เป็ นอันสมควร จึงไม่อาจแจ้ งให้ บริษัททราบดังทีได้ กล่าว
มาแล้ วข้ างต้ นได้ แต่ได้ แจ้ งโดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทําได้

5. การส่งหลักฐานความเสียหาย
ในกรณีเรียกร้ องค่าทดแทน ผู้เอาประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้ วแต่กรณี จะต้ องส่ง
หลักฐานตามทีบริษัทต้ องการตามความจําเป็ นให้ แก่บริษัทโดยค่าใช้ จ่ายของตนเอง
ในกรณีเรียกร้ องค่าทดแทนเนืองจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิง ให้ ส่งหลักฐานดังกล่าวข้ างต้ นภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต
หรือวันทีเริมเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้ องค่าทดแทนอย่างอืนให้ ส่งหลักฐาน ภายใน 180 วัน นับแต่วันทีเกิดอุบัติเหตุ แต่การไม่เรียกร้ อง
ภายในกําหนดดังกล่าวไม่ทาํ ให้ สิทธิการเรียกร้ องเสียไป หากแสดงให้ เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีไม่สามารถเรียกร้ องได้ ภายในกําหนด และได้ ทาํ การ
เรียกร้ องโดยเร็วทีสุดเท่าที สามารถจะกระทําได้ แล้ ว
สําหรับการเรียกร้ องค่ารักษาพยาบาลต้ องส่งใบเสร็จแสดงรายการค่าใช้ จ่ายต้ นฉบับและบริษัทจะคืน ต้ นฉบับ ใบเสร็จทีรับรองยอดเงินที
จ่ายไป เพือให้ ผ้ เู อาประกันภัยไปเรียกร้ องส่วนทีขาดจากผู้รับประกันภัยอืน แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยได้ รับการชดใช้ จากสวัสดิการของรัฐ หรือ
สวัสดิการอืนใดมาแล้ ว ให้ ผ้ เู อาประกันภัยส่งสําเนาใบเสร็จ พร้ อมต้ นฉบับการรับรองยอดเงินทีจ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรือหน่วยงานอืนเพือ
เรียกร้ องส่วนทีขาดจากบริษัทได้
6.การตรวจทางการแพทย์
บริษัทมีสิทธิจะขอตรวจร่างกายของผู้เอาประกันภัยในระหว่างทีบริษัทพิจารณาการเรียกร้ องค่าทดแทนตามทีเห็นสมควรรวมทั'งการ
ชันสูตรพลิกศพในกรณีทมีี เหตุจาํ เป็ น
7. การจ่ ายค่าทดแทน
ค่าทดแทนสําหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้ แก่ผ้ รู ับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอืนจะจ่ายให้ แก่ ผู้เอาประกันภัย โดยจะจ่ายค่า
ทดแทนภายใน 20 วันนับแต่วันทีบริษัทได้ รับหลักฐานแสดงความสูญเสียทีครบถ้ วนและถูกต้ องแล้ ว
ในกรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่า การเรียกร้ องเพือให้ บริษัทชดใช้ ตามกรมธรรม์ประกันภัยข้ างต้ นไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์
ประกันภัย ระยะเวลาทีกําหนดไว้ อาจขยายออกไปอีกได้ ตามความจําเป็ น แต่ท'งั นี'จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันทีบริษัทได้ รับเอกสารครบถ้ วนแล้ ว
ภาระในการพิสูจน์ว่า การเรียกร้ องค่าทดแทนไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นหน้ าทีของบริษัท ในการนี'ผ้ ถู ือ
กรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว จะต้ องให้ ข้อเท็จจริงและความสะดวกแก่บริษัทตามสมควร
หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้ แล้ วเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาข้ างต้ น บริษัทจะรับผิดชดใช้ ดอกเบี'ยให้ อีกในอัตราร้ อยละ 12
ต่อปี ของจํานวนเงินทีต้ องจ่ายทั'งนี'นับแต่วันทีครบกําหนดชําระ
8. การจํ ากัดความรับผิดรวมตลอดระยะเวลาประกันภัย
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับผลทีเกิดขึ'นตามข้ อตกลงคุ้มครองข้ อ 1 รวมกัน ไม่เกินจํานวนเงินดังระบุไว้
ในตาราง และเมือมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้ อตกลงคุ้มครองข้ อ 1 เต็มวงเงินจํากัดความรับผิดดังทีระบุไว้ ในตารางแล้ ว ยกเว้ นกรณีเสียชีวิต ความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี'ยังมีผลบังคับต่อไป ตลอดระยะเวลาการเดินทางทีเหลือ ทั'งนี'เฉพาะตามข้ อตกลงคุ้มครองข้ อ 2 (ถ้ ามี) เท่านั'น
9. การระงับข้อพิพาทโดยอนุ ญาโตตุลาการ
ในกรณีทมีี ข้อพิพาท ข้ อขัดแย้ ง หรือข้ อเรียกร้ องใดๆ ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้ องตามกรมธรรม์
ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้ องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั'น โดยวิธกี ารอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ ทาํ การ
วินิจฉัยชี'ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามข้ อบังคับกรมการประกันภัยว่าด้ วยอนุญาโตตุลาการ
10. การสิM นสุดความคุม้ ครองโดยอัตโนมัติ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'จะสิ'นสุดโดยอัตโนมัติสาํ หรับผู้เอาประกันภัยทีถูกจองจําอยู่ในเรือนจําหรือทัณฑสถาน
11.เงือ นไขบังคับก่อน
บริษัทอาจจะไม่รับผิดชดใช้ ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี' เว้ นแต่ผ้ ถู ือกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยผู้รับประโยชน์หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกล่าวได้ ปฏิบัติถูกต้ อง ครบถ้ วนตามสัญญาประกันภัยและเงือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อตกลงคุม้ ครอง
การประกันภัยนี'ให้ ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซงเกิ
ึ ดขึ'น ระหว่างระยะเวลาการเดินทาง
และทําให้ เกิดผลดังต่อไปนี'.ข้อ 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิM นเชิง
ถ้ าความบาดเจ็บทีได้ รับทําให้ ผ้ เู อาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันทีเกิด
อุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บทีได้ รับทําให้ ผ้ เู อาประกันภัยต้ องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั'น
เมือใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี'
1.1 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต
1.2 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิงนั'น
ได้ เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันทีเกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี'ทางการแพทย์ชัดเจนว่า ผู้เอาประกันภัย
ตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิง
1.3 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองข้ างตั'งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้ างตั'งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้ าง
1.4 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้ างตั'งแต่ข้อมือ และเท้าหนึงข้ างตั'งแต่ข้อเท้า
1.5 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้ างตั'งแต่ข้อมือ และสายตาหนึงข้ าง
1.6 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึงข้ างตั'งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึงข้ าง
1.7 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้ างตั'งแต่ข้อมือ
1.8 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึงข้ างตั'งแต่ข้อเท้า
1.9 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึงข้ าง
การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ'นเชิง หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั'งแต่ข้อมือ หรือข้ อเท้า และให้ หมายความรวมถึง
การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้ งานของอวัยวะดังกล่าวข้ างต้ น โดยมีข้อบ่งชี'ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่ สามารถกลับมาใช้ งานได้ อกี ตลอดไป
การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้ หายได้ ตลอดไป
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้ อนี' เพียงรายการทีสูงสุดรายการเดียวเท่านั'น
ข้อ 2. การรักษาพยาบาล
ถ้ าความบาดเจ็บทีได้ รับทําให้ ผ้ เู อาประกันภัยต้ องได้ รับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ทมีี ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ตามกฎหมาย หรือ
ต้ องได้ รับการพยาบาลโดยพยาบาลทีมีใบอนุญาต บริษัทจะชดเชยค่าใช้ จ่ายทีผู้เอาประกันภัยได้ จ่ายไปจริง ซึงเกิดขึ'นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วัน
เกิดอุบัติเหตุ สําหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้ าง พยาบาลพิเศษ ทั'งนี'ไม่เกินจํานวนเงินทีบริษัทต้ องรับผิดทีระบุไว้ ใน
ตาราง แต่หากผู้เอาประกันภัยได้ รับการชดใช้ จาก สวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอืนใดหรือจากการประกันภัยอืนมาแล้ ว บริษัทจะรับผิดเพียง
จํานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนทีขาดเท่านั'น

ข้อยกเว้น
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนีM ไม่คุม้ ครอง
1.) ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนือ งจากสาเหตุดงั ต่อไปนีM
ก. การกระทําของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิRสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้

คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิRสุรา” นัMน ในกรณีทีมกี ารตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน เลือด
ตัMงแต่ 150 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ขึMนไป
ข. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
ค. การได้รบั เชืM อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชืM อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํMา ซึงเกิดจากบาดแผล ทีไ ด้รบั มาจาก
อุบตั ิเหตุ
ง. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ทจี ํ าเป็ นจะต้องกระทํา เนือ งจากได้รบั บาดเจ็ บซึงได้รบั ความคุม้ ครอง
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนีM และได้กระทําภายในระยะเวลาทีก ําหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย
จ. การแท้งลูก
ฉ. การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาทีได้เกิดขึM นภายใน 7 วันนับจากวันทีเ กิดอุบตั ิเหตุ
ช. การเปลีย นหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
ซ. อาหารเป็ นพิษ
ฌ. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลือ น (Spondylolisthesis) กระดูกสัน
หลังเสือ ม (Degeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่
มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลือ น (Dislocation) ของกระดูกสันหลัง อันเนือ งมาจากอุบตั ิเหตุ
ญ. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทําของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การ
ปฏิวตั ิ การกบฏ การทีป ระชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึM นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
ฎ. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รงั สี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชืM อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนือ งมาจาก
การเผาไหม้ของเชืM อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึงดําเนินการติดต่อกันไป
โดยตัวของมันเอง
2.) ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ทีเ กิดขึM นในเวลาต่อไปนีM
ก. ขณะทีผ ูเ้ อาประกันภัยล่าสัตว์ในป่ า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ ตสกีดว้ ย
แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือ รักษาชีวิต) ขณะกําลังขึM นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน
หรือเครืองร่อน เล่นบันจีM จัhมพ์ ปี นหรือไต่เขาทีต อ้ งใช้เครือ งมือช่วย ดํานํMาทีต อ้ งใช้ถงั อากาศ และเครือ งช่วยหายใจใต้นM าํ
ข. ขณะทีผ ูเ้ อาประกันภัยขับขี หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ค. ขณะทีผ ูเ้ อาประกันภัยกําลังขึM นหรือกําลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม ิได้จดทะเบียนเพือ บรรทุกผูโ้ ดยสาร
และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
ง. ขณะทีผ ูเ้ อาประกันภัยขับขีหรือปฏิบตั ิหน้าทีเ ป็ นพนักงานประจํ าอากาศยานใดๆ
จ. ขณะทีผ ูเ้ อาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยัวยุ
 ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
ฉ. ขณะทีผ ูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะทีถ ูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

