แบบ อค./ทส.1.69
เอกสารแนบท้ายข้ อยกเว้ นภัยสงครามและการก่อการร้ าย
(War and Terrorism Exclusion)
ถ้าข้อความใดในเอกสารนี ขดั หรื อแย้งกับข้อความที"ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรื อสลักหลังใดๆ
ให้เป็ นที"ตกลงกันว่ากรมธรรม์ประกันภัยนีไม่คุม้ ครองความสูญเสี ย ความเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามไม่วา่ จะเป็ นสาเหตุ
โดยตรงหรื อโดยอ้อม เป็ นผลมาจากหรื อเกี"ยวเนื"องมาจากเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ไม่วา่ จะเกิดจากสาเหตุหรื อเหตุการณ์ซ" ึง
ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื"องหรื อมีลาํ ดับเหตุการณ์เป็ นอย่างไรสําหรับความสูญเสี ยนัน
(1) สงคราม การรุ กราน การกระทําของศัตรู ตา่ งชาติ การกระทําอันเป็ นปฏิปักษ์หรื อการปฏิบตั ิการเยีย" ง
สงคราม (ไม่วา่ จะมีการประกาศหรื อไม่กต็ าม) สงครามกลางเมือง การกําเริ บ การก่อความไม่สงบของประชาชนถึงขนาด
ลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การแข็งเมือง การกบฎ การปฏิวตั ิ การยึดอํานาจการปกครองโดยทหาร
(2) การกระทําการก่อการร้ายโดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี การกระทําก่อการร้ายให้หมายความรวมถึง
การกระทําซึ"งใช้กาํ ลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขูโ่ ดยบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใด ไม่วา่ จะเป็ นการกระทําเพียงลําพัง
การกระทําการแทน หรื อที"เกี"ยวเนื"องกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึ"งกระทําเพื"อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรื อ
จุดประสงค์ที"คล้ายคลึงกัน รวมทังเพื"อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและหรื อสาธารณชน หรื อส่วนหนึ"งส่วนใดของสาธารณชน
ตกอยูใ่ นภาวะตื"นตระหนก หวาดกลัว
เอกสารแนบท้ายนีไม่คุม้ ครองความสูญเสี ย ความเสี ยหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่วา่ จะเป็ นสาเหตุโดยตรงหรื อ
โดยอ้อม เป็ นผลมาจาก หรื อ มีส่วนเกี"ยวเนื" องกับการกระทําใดๆ ที"ตอ้ งกระทําขึนเพื"อควบคุม ป้ องกัน หยุดยัง ไม่วา่ จะรู ปแบบใด
ซึ"งเกี"ยวเนื"องกับเหตุการณ์ ในข้อ 1 และ ข้อ 2 ข้างต้น
ในกรณี ที"ส่วนหนึ"งส่ วนใดของข้อยกเว้นนี ไม่สามารถนํามาใช้บงั คับได้ ให้ถือว่าส่วนที"เหลือยังคงมีผลบังคับ
ส่วนเงื"อนไขและข้อความอื"นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี คงใช้บงั คับตามเดิม
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.
หมายเหตุ ข้อความภาษาอังกฤษนีถือเป็ นคําแปลเท่านัน
Remark The English language used in this policy is merely a translation of Thai Version
แบบ อค./ทส.1.69 หน้า 1 จาก 1

