กรมธรรม์ประกันภัยผูเ้ ล่นกอล์ฟ
โดยการเชื่ อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่ งถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ ยประกันภัยที่ ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระภายใต้บงั คับเงื่ อนไขทัว่ ไป ข้อตกลง
คุ ม้ ครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั ให้สัญญาต่อผูเ้ อาประกันภัย
ดังต่อไปนี้
การคุม้ ครอง : ตามข้อตกลงคุม้ ครอง / เอกสารแนบท้ายที่แนบติด

เงื่อนไขทัว่ ไป
1.

คานิ ยาม : เพื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.1 “บริ ษท
ั ” หมายความว่า บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.2 “ตารางกรมธรรม์” หมายความว่า ตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.3 “ผูเ้ อาประกันภัย” หมายความว่า บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
1.4 “อุบตั ิเหตุ” หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นอย่างฉับพลัน และทาให้เกิ ดผลที่ ผูเ้ อาประกันภัยมิได้เจตนา
หรื อมุ่งหวัง
1.5 “ทุพพลภาพสิ้ นเชิ งถาวร” หมายความว่า ทุ พพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่ การงานใดๆ ใน
อาชีพประจาและอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
1.6 “ทุพพลภาพชัว่ คราว” หมายความว่า ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชี พประจา
ตามปกติได้โดยสิ้นเชิงหรื อบางส่วนในชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง
1.7 “อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ” หมายความว่า ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรื อรถลากถุงกอล์ฟ

2.

ความสมบูรณ์แห่ งสัญญาและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย

กรมธรรม์ป ระกันภัย นี้ รวมทั้ง ข้อตกลงคุ ้มครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็ นสั ญญา
ประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
3.

เงื่อนไขบังคับก่อน

บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัยได้
ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
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4.

หน้าที่ของผูเ้ อาประกันภัยในการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน

ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ ซ่ ึ งอาจก่อให้เกิ ดการเรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนี้ ผู ้
เอาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
แจ้งความเสี ยหายที่ ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นผูก้ ่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก หรื อความบาดเจ็บต่อร่ างกายที่ ผู ้
เอาประกันภัยได้รับเนื่องจากอุบตั ิเหตุ หรื อความเสี ยหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มี
การเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดที่จะกระทาได้แล้ว
4.2 แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ ตารวจโดยทันที ในกรณี ที่ทรัพย์สินที่ เอาประกันภัยไว้ถูกขโมย หรื อโจรกรรมและ
จะต้องกระทาการทุกอย่างเท่าที่จะกระทาได้เพื่อช่วยให้ได้ตวั ผูก้ ระทาผิดมาลงโทษ และเพื่อติดตามทรัพย์สินนั้นคืนมา
4.3 ส่ งรายการความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายโดยละเอียดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้แก่บริ ษท
ั ภายใน 15 วัน นับ
แต่ได้ทราบถึงความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายนั้น โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง พร้อมทั้งจัดส่ งบรรดา
รายละเอียดและ
เอกสารหลักฐานอันเกี่ ยวกับความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายตามที่ บริ ษทั ต้องการ และต้องให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ตาม
ความจาเป็ น
4.4 ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนเนื่ องจากเสี ยชี วิต หรื อทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วัน
นับแต่วนั เสี ยชีวิตหรื อวันที่เริ่ มเกิดทุพพลภาพ ส่ วนในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐาน ภายใน 180 วัน
นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุ และบริ ษทั มีสิทธิจะขอตรวจร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยในระหว่างที่บริ ษทั พิจารณาการเรี ยกร้องค่า
ทดแทนตามที่เห็นสมควร รวมทั้งการชันสูตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ น
4.5 ส่ งต่อให้บริ ษท
ั ทันทีเมื่อได้รับหมายศาลหรื อคาสัง่ หรื อคาบังคับของศาล
4.6 ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอมเสนอหรื อให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้
รับความยินยอมจากบริ ษทั เว้นแต่บริ ษทั มิได้จดั การต่อการเรี ยกร้องนั้น
4.7 ส่ งรายละเอี ย ดและช่ วยเหลื อตามความจาเป็ นเพื่ อให้บริ ษท
ั ตกลงชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนหรื อต่อสู ้ขอ้
เรี ยกร้องใดๆ หรื อฟ้ องคดีได้และบริ ษทั มีสิทธิทาการประนีประนอมในนามของผูเ้ อาประกันภัยต่อการเรี ยกร้องใดๆ
4.1

5.

การจากัดความรับผิดของบริ ษทั

ความรับผิดของบริ ษทั ภายใต้สัญญาประกันภัยนี้ จะไม่เกิ นจานวนเงินจากัดความรับผิดที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
6.

การจ่ายค่าทดแทน

บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนต่างๆ ที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ดังต่อไปนี้
6.1 สาหรั บความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายนอกเหนื อจากเหตุ ทุ พพลภาพจะจ่า ยโดยพลัน เมื่ อ
ได้รับ หลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
สาหรับความเสี ยหายเนื่องจากเหตุทุพพลภาพ จะจ่ายให้ในวันครบกาหนดทุกๆ สี่ สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
ทุพพลภาพแต่ท้ งั นี้ไม่เกิน 52 สัปดาห์
6.2
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7.

การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู ้
มีสิทธิ เรี ยกร้ องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้ องประสงค์และเห็ นควรยุติขอ้
พิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการ
ตามข้อบังคับกรมการประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
8.

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

8.1 บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า 15 วัน โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ในกรณี
นี้ บริ ษทั จะคื นเบี้ ยประกันภัยให้แก่ ผูเ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ ยประกันภัย สาหรั บระยะเวลาที่ ก รมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อ และมีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บงั คับมาแล้วออก
ตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
8.2

ข้อตกลงคุม้ ครอง
ส่ วนที่ 1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนในนามของผูเ้ อาประกันภัย สาหรับ
จานวนเงินที่ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายที่จะชดใช้เป็ นค่าเสี ยหายในขณะที่หรื อ สื บเนื่อง
จากการฝึ กหัดการซ้อม หรื อการเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ หรื อสนามฝึ กหัดกอล์ฟสาธารณะต่อ
1.1.1 การเสี ย ชี วิ ต หรื อ ความบาดเจ็ บ ต่ อ ร่ า งกายหรื อ ความเจ็ บ ป่ วยของบุ ค คลใดๆ ซึ่ ง มิ ใ ช่ บุ ค คลใน
ครอบครัวที่อยูด่ ว้ ยกันกับผูเ้ อาประกันภัย
1.1.2 ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใดๆ ซึ่ งมิใช่เป็ นทรัพย์สินที่ ผเู ้ อาประกันภัย
หรื อบุคคลในครอบครัวที่อยูด่ ว้ ยกันกับผูเ้ อาประกันภัยเป็ นเจ้าของหรื อ ครอบครองหรื ออยูใ่ น
ความดูแลหรื อควบคุมหรื อกาลังใช้
1.2 จ านวนเงิ น อัน เกี่ ย วข้อ งกับ การเรี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหมทดแทน ซึ่ งได้รั บ ความคุ ้ม ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้สาหรับ
ั ผูเ้ รี ยก
1.2.1 ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนี ยมในการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยต้องชดใช้ให้กบ
ร้อง
1.2.2 ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนี ยมซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปด้วยความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษท
ั
1.1

ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนในนามของผูแ้ ทนโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัยภายใต้บงั คับเงื่ อนไข ความคุ ม้ ครองข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่ ง
กรมธรรม์ ประกันภัย สาหรับความรับผิดซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยก่อไว้ แต่ผแู ้ ทนโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น
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ต้องปฏิ บตั ิครบถ้วนตามและอยู่ภายใต้บงั คับสัญญาประกันภัยนี้ เท่าที่จะใช้บงั คับได้เสมือนว่าตนเป็ นผูเ้ อา
ประกันภัย
จานวนเงินจากัดความรับผิดของบริ ษทั ภายใต้ส่วนที่ 1 สาหรับความเสี ยหายรายหนึ่ งหรื อหลายราย
ต่อเหตุการณ์ครั้งหนึ่งจะไม่เกิน 500,000.00 บาท

รวมกัน

ส่ วนที่ 2 ความบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย
บริ ษทั ให้การคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิ ดจากความบาดเจ็บทางร่ างกาย ซึ่ งเกิ ดจากปั จจัย
ภายนอก ของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุในขณะที่ หรื อสื บเนื่องจากการฝึ กหัด การซ้อมหรื อการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ
หรื อสนามฝึ กหัดกอล์ฟสาธารณะ และทาให้เกิดผลดังต่อไปนี้ .2.1 การเสี ยชี วิต

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ ภายใน 180 วัน นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุก็ดี หรื อความบาดเจ็บ
ที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสี ยชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้เป็ นจานวนเงิน 200,000.00 บาท
2.2 การสู ญเสี ยอวัยวะและสายตา

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยได้รับการสู ญเสี ยโดยสิ้ นเชิงถาวรดังกาหนดข้างล่างนี้
180 วัน นับแต่วน
ั เกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ดงั นี้
200,000.00 บาท สาหรับมือสองข้าง ตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้าง ตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตาสองข้าง
200,000.00 บาท สาหรับมือหนึ่ งข้าง ตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าหนึ่ งข้าง ตั้งแต่ขอ้ เท้า
200,000.00 บาท สาหรับมือหนึ่ งข้าง ตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่ งข้าง
200,000.00 บาท สาหรับเท้าหนึ่ งข้าง ตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่ งข้าง
100,000.00 บาท สาหรับมือหนึ่ งข้าง ตั้งแต่ขอ้ มือ
100,000.00 บาท สาหรับเท้าหนึ่ งข้าง ตั้งแต่ขอ้ เท้า
100,000.00 บาท สาหรับสายตาหนึ่ งข้าง

การสูญเสี ยโดยสิ้นเชิงถาวรให้รวมถึงการสูญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยสิ้นเชิงถาวร
การสูญเสี ยสายตา หมายความถึงตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
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ภายใน

2.3 ทุพพลภาพสิ้ นเชิ งถาวร

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผไู ้ ด้รับความคุ ม้ ครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพสิ้ นเชิ งถาวร ภายใน
180 วัน นับแต่วนั เกิ ดอุบตั ิเหตุและทุพพลภาพสิ้ นเชิ งถาวรนั้น ได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน
บริ ษทั จะจ่าย
ค่าทดแทนให้เป็ นจานวนเงิน 200,000.00 บาท
2.4 ทุพพลภาพชัว่ คราว

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยตกเป็ นทุพพลภาพชัว่ คราวภายใน 180 วัน นับแต่วนั
เกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ บริ ษ ทั จะจ่ ายค่ า ทดแทนให้เป็ นระยะๆ เป็ นจานวนเงิ น 1,000.00 บาทต่ อสัป ดาห์ ตลอด
ระยะเวลาทุพพลภาพแต่เป็ นเวลาไม่เกิน 52 สัปดาห์
บริ ษทั จะเลิกจ่ายค่าทดแทนข้อนี้ทนั ที หลังจากมีกรณี ตอ้ งจ่ายค่าทดแทนที่เกิดขึ้นตามข้อ 2.1 หรื อ ข้อ 2.2 หรื อ ข้อ
2.3
2.5 การรักษาพยาบาล

ถ้า ความบาดเจ็ บ ที่ ไ ด้รั บ ท าให้ ผูเ้ อาประกัน ภัย ต้อ งมี ก ารรั ก ษาโดยแพทย์ห รื อ ศัล ยแพทย์ที่ มี
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ตามกฎหมายหรื อต้องรักษาในโรงพยาบาล หรื อต้องจ้างพยาบาลที่มีใบอนุญาต
เพื่อให้การพยาบาล
บริ ษทั จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผเู ้ อาประกันภัยได้ใช้จ่ายไปจริ ง ซึ่ งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุ
สาหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าโรงพยาบาลและค่าพยาบาล แต่ไม่เกินจานวนเงินสูงสุด 20,000.00 บาท ต่อ อุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง

ส่ วนที่ 3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟซึ่ งได้เอาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ สูญหายหรื อเสี ยหาย
เนื่องจากอุบตั ิเหตุ หรื อเหตุการณ์อนั ไม่อาจคาดหมายได้ในขณะที่หรื อสื บเนื่ องจากการฝึ กหัด การซ้อม หรื อ
การเล่ น กอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ หรื อสนามฝึ กหัดกอล์ฟ สาธารณะหรื อในขณะเดิ นทางไป-กลับ โดยตรง
ระหว่างที่พกั ของ
ผูเ้ อาประกันภัยกับสนามกอล์ฟหรื อสนามฝึ กหัดกอล์ฟสาธารณะดังกล่าว บริ ษทั
จะซ่อมแซมหรื อจ่ายค่าสิ นไหม ทดแทนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย สาหรับการเสี ยหายหรื อสู ญหายนั้น
จานวนเงินจากัดความรับผิดของบริ ษทั ตามส่ วนที่ 3 รวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 20,000.00 บาท ต่อการสู ญเสี ยหรื อเสี ยหาย
แต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
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การจ่ายเงินค่าทดแทนสาหรับความสู ญหายหรื อเสี ยหายของไม้กอล์ฟนั้น บริ ษทั จะหักค่าเสื่ อมร้อยละ 10 ต่อปี
ของราคาปั จจุบนั สาหรับไม้กอล์ฟชนิดเดียวกัน แต่ท้ งั นี้บริ ษทั จะชดใช้ให้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินจากัดความรับผิด
ของบริ ษทั ตามส่วนนี้ต่อไม้กอล์ฟ 1 อัน

ส่ วนที่ 4 รางวัลพิเศษสาหรับ “โฮล-อิน-วัน”
4.1 ในกรณี ผเู ้ อาประกันภัยสามารถทา “โฮล-อิน-วัน” ได้ในการแข่งขันอย่างเป็ นทางการภายใต้
กฎ ระเบียบ ในการแข่งขัน ณ สนามกอล์ฟที่มีไม่นอ้ ยกว่า 18 หลุม โดยเปิ ดให้บุคคลทัว่ ไปเข้าร่ วมแข่งขันได้
และ “โฮล-อิน-วัน” ดังกล่าวนี้ ได้ลงลายมือชื่ อรับรองโดยผูแ้ ข่งขัน ผูจ้ ดั การสนามและผูจ้ ดั การแข่งขัน
ผูเ้ อาประกันภัยจะมีสิทธิ ได้รับเงินรางวัลจานวน 15,000.00 บาท
4.2 ในกรณี ผเู ้ อาประกันภัยสามารถทา “โฮล-อิน-วัน” ได้ในการเล่นนอกเหนื อจากการแข่งขันที่ ได้ระบุไว้ในข้อ
4.1 และ “โฮล-อิน-วัน” ดังกล่าวได้ลงลายมือชื่ อรับรองโดยผูจ้ ดั การสนาม ผูเ้ อาประกันภัยจะมีสิทธิ ได้รับเงิ นรางวัลจานวน
10,000.00 บาท

เมื่อมีการจ่ายเงินรางวัล “โฮล-อิน-วัน” ไปครั้งหนึ่ งแล้ว ไม่วา่ กรณี ใดจะไม่มีการให้เงินรางวัลสาหรับ “โฮล-อินวัน” ครั้งต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัยไว้น้ ี

ข้อยกเว้น
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครองความรับผิดใดๆ ซึ่งเกิดจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้.-

1. สงคราม (ไม่วา่ จะมีการประกาศ หรื อไม่ก็ตาม) การรุ กราน หรื อการกระทาของศัตรู ต่างชาติ สงคราม
กลางเมือง การปฏิ วตั ิ การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึ งขนาดลุ กฮือต่อต้านรั ฐบาล การ
จลาจล การนัดหยุดงาน
2.

ความเสี ยหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องมาจากการสึ กหรอหรื อเสื่ อมสภาพของอุปกรณ์น้ นั
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