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เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นภัยสงครามและการก่อการร้าย 

(War and Terrorism Exclusion) 
 

  ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนี�ขดัหรือแยง้กบัขอ้ความที"ปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือสลกัหลงัใดๆ 
ใหเ้ป็นที"ตกลงกนัวา่กรมธรรมป์ระกนัภยันี�ไม่คุม้ครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ก็ตามไม่วา่จะเป็นสาเหตุ 
โดยตรงหรือโดยออ้ม เป็นผลมาจากหรือเกี"ยวเนื"องมาจากเหตุการณ์ดงัตอ่ไปนี�  ไม่วา่จะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ"ง 
ส่งผลกระทบอยา่งตอ่เนื"องหรือมีลาํดบัเหตุการณ์เป็นอยา่งไรสาํหรับความสูญเสียนั�น 
 (1) สงคราม การรุกราน การกระทาํของศตัรูตา่งชาติ การกระทาํอนัเป็นปฏิปักษห์รือการปฏิบติัการเยี"ยง 
สงคราม (ไม่วา่จะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกาํเริบ การก่อความไม่สงบของประชาชนถึงขนาด 
ลุกฮือตอ่ตา้นรัฐบาล การแขง็เมือง การกบฎ การปฏิวติั การยดึอาํนาจการปกครองโดยทหาร 
 (2) การกระทาํการก่อการร้ายโดยจุดประสงคข์องขอ้ยกเวน้นี�  การกระทาํก่อการร้ายใหห้มายความรวมถึง 
การกระทาํซึ"งใชก้าํลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขม่ขูโ่ดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่วา่จะเป็นการกระทาํเพียงลาํพงั 
การกระทาํการแทน หรือที"เกี"ยวเนื"องกบัองคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซึ"งกระทาํเพื"อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือ 
จุดประสงคที์"คลา้ยคลึงกนั รวมทั�งเพื"อตอ้งการส่งผลใหรั้ฐบาลและหรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ"งส่วนใดของสาธารณชน 
ตกอยูใ่นภาวะตื"นตระหนก หวาดกลวั 
  เอกสารแนบทา้ยนี�ไม่คุม้ครองความสูญเสีย ความเสียหาย คา่ใชจ่้ายใดๆ ไม่วา่จะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือ 
โดยออ้ม เป็นผลมาจาก หรือ มีส่วนเกี"ยวเนื"องกบัการกระทาํใดๆ ที"ตอ้งกระทาํขึ�นเพื"อควบคุม ป้องกนั หยุดยั�ง ไม่ว่าจะรูปแบบใด 
ซึ"งเกี"ยวเนื"องกบัเหตุการณ์ ในขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ขา้งตน้ 
  ในกรณีที"ส่วนหนึ"งส่วนใดของขอ้ยกเวน้นี� ไม่สามารถนาํมาใชบ้งัคบัได ้ให้ถือว่าส่วนที"เหลือยงัคงมีผลบงัคบั 
  ส่วนเงื"อนไขและขอ้ความอื"นๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  คงใชบ้งัคบัตามเดิม 

       
 

It is hereby agreed and declared that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary, 
This insurance excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting 
from or in connection with any of the following regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any 
other sequence to the loss; 
(1) war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or war like operations (whether war be declared or not), civil war, 

rebellion, revolution, insurrection, civil commotion assuming the proportions of or amounting to an uprising, 
military or usurped power; or 

(2) any act of terrorism  
For the purpose of this endorsement an act of terrorism means an act, including but not limited to the used of force 
or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in 
connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar 
purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in 
fear. 

This endorsement also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, 
resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to (1) 
and (2) above. 
In the event that any portion of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in 
full force and effect. 
All other terms and conditions remain unchanged. 
 
หมายเหต ุ ขอ้ความภาษาองักฤษนี� ถือเป็นคาํแปลเท่านั�น 
Remark The English language used in this policy is merely a translation of Thai Version 


