ข้ อยกเว้ นความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล - พีเอ อุ่นใจรัก (ออนไลน์ )
การประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครอง
1. ความสู ญเสีย หรื อความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดงั ต่ อไปนี้
1.1 การกระทาของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณี ที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ข้ ึนไป
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ายร่ างกายตนเอง
1.3 การได้รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจาก
อุบตั ิเหตุ
1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้นแต่ที่จาเป็ นจะต้องกระทา เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุม้ ครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
1.5 การแท้งลูก
1.6 การรักษาฟันหรื อการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบตั ิเหตุ
1.7 การเปลี่ยนหรื อใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8 อาหารเป็ นพิษ
1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลัง
เคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่ อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่ อม
(Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรื อพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis
(Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรื อเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ
1.10 สงคราม การรุ กราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่ มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่วา่ จะได้มีการ
ประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความ
วุน่ วาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้มีการประกาศหรื อ
คงไว้ซ่ ึงกฎอัยการศึก
1.11 การก่อการร้าย
1.12 การแผ่รังสี หรื อการแพร่ กมั มันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ ึงดาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอนั ตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดใน
กระบวนการนิวเคลียร์ได้
2. ความสู ญเสีย หรื อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาต่ อไปนี้
2.1 ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยแข่งรถหรื อแข่งเรื อทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม
(เว้นแต่การโดดร่ มเพื่อรักษาชีวติ ) ขณะกาลังขึ้นหรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยูใ่ นบอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่นบันจี้จมั๊ พ์ ดา
น้ าที่ตอ้ งใช้ถงั อากาศและเครื่ องช่วยหายใจใต้น้ า
2.2 ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื อโดยสารอยูใ่ นอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโ้ ดยสาร และ
มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิ ชย์
2.3 ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
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2.4 ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัว่ ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
2.5 ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
2.6 ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น ทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม หรื อปราบปราม แต่
หากการเข้าปฏิบตั ิการนั้นเกิน 30 วัน บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบตั ิการสงคราม หรื อปราบปราม
นั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบตั ิการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัยที่กาหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3. ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กระดูกแตก ไม่ ค้ มุ ครองความสู ญเสียหรื อ ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรื อสื บเนื่องจากสาเหตุ
ดังต่ อไปนี้
3.1 โรคกระดูกพรุ นบาง (Osteoporosis)หรื อกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture)
3.2 สภาพการบาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วยที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย
3.3 การแตกหักซึ่งเป็ นผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรื อเป็ นผลมาจากโรคที่เป็ นมาโดยกาเนิด
4. ข้ อยกเว้ นการขยายความคุ้มครอง อ.บ. 1 ผลประโยชน์ อุบตั เิ หตุในวันหยุดนักขัตฤกษ์
 ข้อตกลงคุม้ ครองนี้ไม่คุม้ ครองเหตุอนั เนื่องมาจากการถูกฆาตกรรม หรื อถูกทาร้ายร่ างกายหรื อการขับขี่หรื อโดยสาร
รถจักรยานยนต์
5. ระยะเวลารอคอย การขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ าปลงศพ
 ข้อตกลงคุม้ ครองนี้มีระยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับเป็ นครั้งแรก หากผูเ้ อา
ประกันภัยเสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็ นครั้งแรกจะ
ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าปลงศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ แต่บริ ษทั จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนของข้อตกลงนี้เต็ม
จานวนโดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์
 ผูเ้ อาประกันภัยที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุม้ ครองจะได้รับความคุม้ ครองการ
ชดใช้ค่าปลงศพอย่างต่อเนื่อง แต่หากผูเ้ อาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้หลังจาก 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความ
คุม้ ครอง จะต้องเริ่ มนับระยะเวลารอคอยใหม่สาหรับความคุม้ ครองค่าปลงศพกรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย

หมายเหตุ เงื่อนไข ความคุม้ ครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
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