เงือนไขสําหรับการเปิ ดบัญชีเงินฝากจากใจ
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการทีลงลายมือชือในท้ายเอกสารฉบับนีตกลงให้คํารับรองและยืนยันไว้กบั ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
(“ธนาคาร”) ว่าผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการได้รบั ทราบและตกลงผูกพันตามเงือนไขบัญชีเงินฝากจากใจตามรายละเอียด ดังนี
1 การเปิ ดบัญชีเงินฝากจากใจ ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องเป็ นบุคคลธรรมดาทีมีอายุตงแต่
ั 15 ปี ถึง 69 ปี ในวันเปิ ดบัญชีเงินฝากจาก
ใจ (เช่น เกิดวันที 8 มกราคม 2500 จะสามารถเปิ ดบัญชีได้ในวันที 8 มกราคม 2515 เป็ นต้นไป โดยวันสุดท้ายทีจะสามารถเปิ ดบัญชีได้คอื
วันที 7 มกราคม 2569) รวมทังมีสญ
ั ชาติไทยและมีถนที
ิ อยู่ในประเทศไทย หรือ ชาวต่างชาติทเข้
ี ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและมีใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายและมีหลักฐานทีแสดงการพํานักพักพิงในประเทศไทยเกิน 1 ปี
ทังนี ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการสามารถเปิ ดบัญชีได้ไม่จาํ กัดจํานวนบัญชี (กรณีเปิ ดผ่านระบบ SCB Easy Net จะเปิ ดได้เพียง 1
บัญชี) โดยการกําหนดชือบัญชีเงินฝากจากใจ ต้องเป็ นชือบุคคลคนเดียวเท่านัน ไม่สามารถเปิ ดในชือบัญชีรว่ ม หรือเปิ ดในชือบัญชีทมีี
ลักษณะกระทําการเพือหรือแทนบุคคลอืน (ชือบัญชีทมีี คาํ ว่า “เพือ” หรือ “โดย”) ได้
2 ธนาคารจะจ่ายดอกเบียเงินฝากให้แก่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการในอัตราดอกเบียเงินฝากจากใจทีธนาคารได้ประกาศเป็ นการทัวไปให้
ลูกค้าทราบ ทังนี ธนาคารจะคิดและจ่ายดอกเบียเงินฝากจากใจตามประเพณีปฏิบตั เิ กียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์
3 ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะได้รบั สิทธิประโยชน์เพิมเติมเป็ นประกันอุบตั เิ หตุ โดยมีความคุม้ ครองตามรายละเอียดดังนี
3.1 ความคุม้ ครองจะเริมต้นนับตังแต่วนั เปิ ดบัญชีเงินฝากจากใจ และจะสินสุดความคุม้ ครองเมือผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการปิ ดบัญชีเงิน
ฝากจากใจ หรือมีอายุครบ 70 ปี (เช่น เกิดวันที 8 มกราคม 2500 วันคุม้ ครองวันสุดท้ายคือวันที 7 มกราคม 2570 เวลา 23.59 น.
เมือถึงเวลา 0.00 น.ของวันที 8 มกราคม 2570 ความคุม้ ครองสินสุด)
3.2 ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ ต้องมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มสี ว่ นหนึงส่วนใดพิการและไม่เป็ นโรคร้ายแรงในวันเปิ ดบัญชี
เงินฝากจากใจและตลอดเวลาทียังมีบญ
ั ชีเงินฝากจากใจอยู่
3.3 จํานวนเงินเอาประกันภัย เท่ากับ จํานวนเงิน 20 เท่า ของเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ วันก่อนประสบอุบตั เิ หตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10
ล้านบาทต่อบุคคล โดยบริษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ทิพยประกันภัย”) จะพิจารณาชดใช้สนิ ไหมทดแทน ตาม
ข้อตกลงคุม้ ครอง (อ.บ.2) แนบท้ายเงือนไขบัญชีเงินฝากจากใจนี ทังนี กรณีผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการมีบญ
ั ชีเงินฝากจากใจหลาย
บัญชี บริษทั ทิพยประกันภัยจะพิจารณาชดใช้สนิ ไหมทดแทนทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยเฉลียตามสัดส่วนของแต่ละ
บัญชี
3.4 ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะได้รบั ความคุม้ ครองกรณีอุบตั เิ หตุทวไปที
ั
ไม่ได้เกิดจากกรณีการขับขีหรือโดยสารรถ จักรยานยนต์ หรือ
การฆาตกรรม หรือการทําร้ายร่างกาย หรือ อุบตั เิ หตุอนื ๆ ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์ และไม่คมุ้ ครองบุคคลต่อไปนี ผูท้ ใช้
ี
จักรยานยนต์ในการปฏิบตั งิ านเป็ นประจํา เช่น พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งอาหาร คนขับจักรยานยนต์รบั จ้าง ผูท้ ําหรือใช้งาน
เกียวกับวัตถุระเบิดหรือเหมืองใต้ดนิ นักกีฬาอาชีพ พนักงานประจําเรือ และแรงงานต่างด้าวทีไม่ได้รบั อนุญาตให้ทํางานในประเทศ
ไทย ทหารและตํารวจไม่คมุ้ ครองในขณะปฏิบตั หิ น้าทีป้องกันและปราบปราม
3.5 บริษทั ทิพยประกันภัยมีสทิ ธิบอกเลิกความคุม้ ครองหรือไม่ชดใช้สนิ ไหมทดแทน หากตรวจพบว่าผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองมีพฤติกรรม
ทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือคุณสมบัตติ รงกับข้อยกเว้น เช่น พิการ หรือ เป็ นโรคร้ายแรง เป็ นต้น
3.6 ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ กําหนดให้
Ο ไม่ระบุชอผู
ื ร้ บั ผลประโยชน์ (ทายาทตามกฎหมาย)
Ο ระบุชอผู
ื ร้ บั ผลประโยชน์
ลําดับที 1.
ชือ ……………………………… นามสกุล …………………………………………………………….
ความสัมพันธ์ …………………………… สัดส่วนผลประโยชน์ ………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์……………………… เลขบัตรประจําตัวประชาชน……………………………….
ลําดับที 2.

ชือ ……………………………… นามสกุล …………………………………………………………….
ความสัมพันธ์ …………………………… สัดส่วนผลประโยชน์ ………………………………………
1

หมายเลขโทรศัพท์……………………… เลขบัตรประจําตัวประชาชน……………………………….
ลําดับที 3.

ชือ ……………………………… นามสกุล …………………………………………………………….
ความสัมพันธ์ …………………………… สัดส่วนผลประโยชน์ ………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์……………………… เลขบัตรประจําตัวประชาชน……………………………….
กรณีไม่ระบุชอผู
ื ร้ บั ผลประโยชน์ บริษทั ทิพยประกันภัยจะกําหนดให้ผูร้ บั ผลประโยชน์เป็ นทายาทตามกฎหมาย

3.7 กรณีทผูี ข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการเกิดอุบตั เิ หตุ สามารถทําคําร้องขอรับค่าสินไหมทดแทน หรือติดต่อได้ททุี กสาขาของธนาคาร
4
5

6

7

ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการยินยอมให้ธนาคารเพิมเติม และ/หรือ เปลียนแปลงเงือนไขบัญชีเงินฝากจากใจ รวมทังอัตราค่าธรรมเนียม และ/
หรือ ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ได้ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควรและผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงปฏิบตั ติ ามเงือนไขดังกล่าวทุกประการ
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการได้รบั ทราบข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการใช้บริการด้านเงินฝากของธนาคารตามทีกําหนดไว้ในประกาศ
ธนาคารเรืองอัตราดอกเบียเงินฝากและเงือนไขการจ่ายดอกเบีย และ/หรือ คําขอเปิ ดบัญชีและขอใช้บริการ และ/หรือ เงือนไขทัวไปสําหรับ
การใช้บริการของธนาคารและการเปิ ดบัญชีเงินฝากทุกประเภท (ยกเว้นบัญชีเดินสะพัด) และ/หรือ ข้อกําหนดและเงือนไขทีเกียวข้องอืนใด
(ซึงต่อไปนีเรียกรวมและแทนกันว่า “ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการใช้บริการด้านเงินฝาก”) แล้วทุกประการ และตกลงปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการใช้บริการด้านเงินฝากดังกล่าวไม่วา่ ทีมีอยูแ่ ล้วในขณะนี และ/หรือ ทีจะมีขนใหม่
ึ
ในภายหน้าก็ตาม ใน
ส่วนทีไม่ขดั กับเงือนไขบัญชีเงินฝากจากใจนี
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงยอมรับผลการพิจารณาหรือการดําเนินการใด ๆ ของธนาคารตามเงือนไขบัญชีเงินฝากจากใจนี และตาม
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการใช้บริการด้านเงินฝาก โดยผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการขอสละซึงสิทธิเรียกร้องในประโยชน์ และบรรดา
ความเสียหายต่าง ๆ ทีผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการอาจมีต่อธนาคารอันเนืองจากการดังกล่าว รวมทังจะไม่ทําการอ้างสิทธิใด ๆ ทังสิน และ
ไม่ให้ธนาคารต้องรับผิดในทางใดหรือต่อเรืองใด ๆ ก็ตาม อันเกียวกับการทีธนาคารพิจารณาหรือดําเนินการดังกล่าวด้วยเว้นแต่เป็ นความ
เสียหายทีเกิดขึนจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงยอมรับว่า เงือนไขบัญชีเงินฝากจากใจนีเป็ นส่วนหนึงของแบบคําขอเปิ ดบัญชีและขอใช้บริการดังกล่าว
ข้างต้นด้วย

ข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2)
ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงั เสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร
คํานิ ยาม
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตังแต่ขอ้ มือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้
งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสินเชิง
และมีขอ้ บ่งชีทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อกี ตลอดไปการสูญเสียสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มที างรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีการงานใดๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพอืนๆ ได้โดย
สินเชิงตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรบางส่วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีการงานใดๆ ในอาชีพประจําตามปกติได้ตลอดไป
แต่ทํางานอืนเพือสินจ้างได้
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนีคุม้ ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้ อาประกันภัย โดยอุบตั เิ หตุและทํา
ให้ผเู้ อาประกันภัยเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงั เสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนั ทีเกิด
อุบตั เิ หตุ หรือการบาดเจ็บทีได้รบั ทําให้ผูเ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ว่ ยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม และเสียชีวติ เพราะการบาดเจ็บนันเมือใดก็ดี บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี
2

1
2

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
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100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
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100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
15% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
25% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
8% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
4% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
5% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรับการเสียชีวติ
สําหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชิง และการทุพพลภาพถาวร
สินเชิงนันได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วนั ทีเกิดอุบตั เิ หตุ
หรือมีขอ้ บ่งชีทางการแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพล
ภาพถาวรสินเชิง
สําหรับมือสองข้างตังแต่ขอ้ มือ หรือเท้าสองข้างตังแต่ขอ้ เท้า หรือสายตาสอง
ข้าง
สําหรับมือหนึงข้างตังแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึงข้างตังแต่ขอ้ เท้า
สําหรับมือหนึงข้างตังแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึงข้าง
สําหรับเท้าหนึงข้างตังแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึงข้าง
สําหรับมือหนึงข้างตังแต่ขอ้ มือ
สําหรับเท้าหนึงข้างตังแต่ขอ้ เท้า
สําหรับสายตาหนึงข้าง
สําหรับหูหนวกสองข้างหรือเป็ นใบ้
สําหรับหูหนวกหนึงข้าง
สําหรับนิวหัวแม่มอื (ทังสองข้อ)
สําหรับนิวหัวแม่มอื (หนึงข้อ)
สําหรับนิวชี (ทังสามข้อ)
สําหรับนิวชี (ทังสองข้อ)
สําหรับนิวชี (หนึงข้อ)
สําหรับนิวอืนๆ แต่ละนิว (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) นอกจากนิวหัวแม่มอื และนิวชี

18
19

5% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
1% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรับนิวหัวแม่เท้า
สําหรับนิวเท้าอืนๆ แต่ละนิว (ไม่น้อยกว่าหนึงข้อ) นอกจากนิวหัวแม่เท้า

บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนีเพียงรายการทีสูงสุดรายการเดียวเท่านัน เว้นแต่กรณีทมีี การสูญเสียนิวมือหรือนิวเท้าโดยถาวรสินเชิง
ตามรายการที 12 ถึง 19 และไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหนึงในรายการที 1 ถึง 9 ได้ บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความ
สูญเสียทีแท้จริงในแต่ละรายการรวมกันแต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางส่วนซึงไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนทีกําหนดไว้ตามรายการที 2 ถึง 19 ได้และไม่ใช่เป็ นการสูญเสีย
สมรรถภาพในการลิมรส หรือดมกลิน บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความเห็นของแพทย์ของบริษทั แต่ไม่เกิน 50% ของจํานวนเงินเอา
ประกันภัยทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับผลทีเกิดขึนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี
รวมกันไม่เกินจํานวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
หากบริษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนียังไม่เต็มจํานวนเงินเอา
ประกันภัย บริษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสินสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจํานวนเงินเอาประกันภัยทีเหลืออยูเ่ ท่านัน
ข้อยกเว้นทัวไป
การประกันภัยนี* ไม่ค้มุ ครอง
1

ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนืองจากสาเหตุดงั ต่อไปนี
1.1 การกระทําของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ [สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คําว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ [สุรา” นัน ในกรณีทมีี การตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดตังแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ขึนไป
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
1.3 การได้รบั เชือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํ า ซึงเกิดจากบาดแผลทีได้รบั มาจากอุบตั เิ หตุ
3

2

1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ทจํี าเป็ นจะต้องกระทํา เนืองจากได้รบั บาดเจ็บซึงได้รบั ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี และได้กระทําภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
1.5 การแท้งลูก
1.6 การรักษาฟนั หรือการรักษารากฟนั เว้นแต่การรักษาทีได้เกิดขึนภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบตั เิ หตุ
1.7 การเปลียนหรือใส่ฟนั ปลอม การครอบฟนั ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8 อาหารเป็ นพิษ
1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลือนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลือน
(Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสือม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสือม (Spondylosis) และภาวะทีมี
รอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพทีกระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มกี ารแตกหัก (Fracture) หรือ
เคลือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนืองมาจากอุบตั เิ หตุ
1.10 สงคราม การรุกราน การกระทําทีมุง่ ร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําทีมุง่ ร้ายคล้ายสงคราม ไม่วา่ จะได้มกี ารประกาศสงคราม
หรือไม่กต็ าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุน่ วาย การปฏิวตั ิ การ
รัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึงจะเป็ นเหตุให้มกี ารประกาศหรือคงไว้ซงกฎอั
ึ
ยการศึก
1.11 การก่อการร้าย
1.12 การแผ่รงั สี หรือการแพร่กมั มันตภาพรังสีจากเชือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนืองมาจากการเผาไหม้ของเชือเพลิง
นิวเคลียร์ และจากกรรมวิธใี ดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซงดํ
ึ าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอนั ตราย อืนใดทีอาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์
ได้
ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึนในเวลาต่อไปนี (เว้นแต่จะได้มกี ารขยายความคุม้ ครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ายเพือ
ขยายความคุม้ ครองดังกล่าว)
2.1 ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดด
ร่มเพือรักษาชีวติ ) ขณะกําลังขึนหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูใ่ นบอลลูน หรือเครืองร่อน เล่นบันจีจั nมพ์ ดํานําทีต้องใช้ถงั อากาศและ
เครืองช่วยหายใจใต้นํา
2.2 ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยขับขี หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยกําลังขึนหรือกําลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานทีมิได้จดทะเบียนเพือบรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้ประกอบการ
โดยสายการบินพาณิชย์
2.4 ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยขับขีหรือปฏิบตั หิ น้าทีเป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
2.5 ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีสว่ นยัวยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
2.6 ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมทีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
2.7 ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยปฏิบตั หิ น้าทีเป็ น ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั กิ ารในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้า
ปฏิบตั กิ ารนันเกิน 30 วัน บริษทั จะคืนเบียประกันภัยตังแต่ระยะเวลาทีเข้าปฏิบตั กิ ารสงคราม หรือปราบปรามนัน จนถึงวันสินสุดการ
ปฏิบตั กิ ารนัน ส่วนหลังจากนันให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสินสุดระยะเวลาประกันภัยทีกําหนดไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย

หมายเหตุ : กรณีทผูี เ้ อาประกันประสบอุบตั เิ หตุ ผูเ้ อาประกัน / ผูร้ บั ผลประโยชน์ /ผูจ้ ดั การมรดก ต้องติดต่อแจ้งเรียกร้องสินไหม ทีทุกสาขาของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ภายใน 45 วัน นับจากวันทีประสบอุบตั เิ หตุ
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