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 หมวดเงือ่นไขท่ัวไป  

ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและ
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภยันี ้บรษิทัให้สญัญาต่อผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี

ข้อ 1. กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีมีผลใช้บงัคับทนัทเีมือ่ผู้เอาประกนัภยัช�าระเบีย้ประกนั
ภยัแล้ว

การช�าระเบ้ียประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้า
ประกนัภยัผูไ้ด้รบัมอบอ�านาจให้รบัช�าระเบีย้ประกนัภยั ตลอดจนบคุคลหรอืนติบิคุคล
ทีบ่รษิทัยอมรบัการกระท�าของบุคคลหรือนติบิคุคลดงักล่าวเสมอืนตัวแทนของบรษิทั 
ให้ถือว่าเป็นการช�าระเบีย้ประกันภยัแก่บรษิทัโดยถูกต้อง

ข้อ 2. ค�านยิามศัพท์ : เมือ่ใช้ในกรมธรรม์ประกนัภยั หรอืเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี

“บรษัิท” หมายถงึ บรษิทัท่ีออกกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี
“ผู้เอาประกนัภยั” หมายถงึ บคุคลทีร่ะบชุือ่เป็นผู้เอาประกนัภยั
   ในตาราง
“รถยนต์” หมายถงึ รถยนต์ทีเ่อาประกนัภยั ซึง่มรีายการ
   ทีร่ะบไุว้ในตาราง
“ตาราง” หมายถงึ ตารางแห่งกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี
“อบุตัเิหตแุต่ละครัง้” หมายถงึ เหตกุารณ์หนึง่ หรอื หลายเหตกุารณ์
   สบืเน่ืองกนั ซ่ึงเกดิจากสาเหตเุดยีวกนั
“ความเสยีหายส่วนแรก” หมายถงึ ส่วนแรกของความรบัผดิ หรอืความเสยีหาย 

    อันมีความคุ้มครองตามข้อสัญญาหรือ 
    เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภยั 
    นีท้ีผู้่เอาประกันภยัต้องรบัผดิชอบเอง

ข้อ 3. การยกเว้นทัว่ไป
กรมธรรม์ประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองความเสยีหายหรอืความรบัผดิอนัเกดิขึน้เป็น

ผลโดยตรงหรอืโดยอ้อมจาก
3.1 สงคราม การรกุราน การกระท�าของชาติศตัร ูการสูร้บ หรอืการปฏบิตัิ 

  การที่มีลักษณะเป็นการท�าสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือ 
  ไม่ก็ตาม)

3.2 สงครามกลางเมอืง การแขง็ข้อของทหาร การกบฏ การปฏวิตั ิการต่อต้าน 
  รฐับาลการยดึอ�านาจการปกครองโดยก�าลงัทหาร หรอืโดยประการอืน่  
  ประชาชนก่อความวุน่วายถงึขนาดหรอืเท่ากบัการลกุฮอืต่อต้านรฐับาล

3.3 วัตถอุาวธุปรมาณู
3.4 การแตกตวัของประจ ุการแผ่รงัส ีการกระทบกบักมัมนัตภาพรงัสจีาก 

  เช้ือเพลงิปรมาณหูรอืจากกากปรมาณอูนัเกดิจากการเผาไหม้เชือ้เพลงิ 
  ปรมาณ ู และส�าหรบัจดุประสงค์ของข้อสญัญาน้ี การเผานัน้รวมถงึ 
  กรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึ่งด�าเนินติดต่อกันไป 
  ด้วยตัวของมันเอง
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ข้อ 4. การจดัการเรยีกร้องเมือ่เกดิความเสยีหาย
เมือ่มคีวามเสยีหาย หรอืความรบัผดิตามกรมธรรม์ประกนัภยัเกดิขึน้ผู้

เอาประกนัภยัหรอืผู้ขับขีจ่ะต้องแจ้งให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัช้า และด�าเนนิการ
อนัจ�าเป็นเพือ่รกัษาสิทธติามกฎหมาย 

บรษิทัมสีทิธเิข้าด�าเนนิการในนามของผูเ้อาประกนัภยัเกีย่วกบัอบุตัเิหตุ
ทีเ่กดิขึน้ได้หากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้นัน้อยูภ่ายใต้ความคุม้ครองในกรมธรรม์
ประกันภยั 

ความคุม้ครองของบรษิทัจะเกดิขึน้เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูขั้บขีด่�าเนนิ
การโดยสุจรติ

ข้อ 5. ความรบัผดิของบรษิทัเมือ่มกีารปฎเิสธการจ่ายค่าสนิไหมทดแทน
เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธ

ความรบัผิดไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม จนเป็นเหตใุห้ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูเ้สยีหาย
น�าคดขีึน้สูก่ารพจิารณาของศาลหรอืเสนอข้อพพิาทต่ออนญุาโตตลุาการ หาก
ศาลพิพากษา หรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดีบริษัทจะต้องรับผิด
ต่อผู้เอาประกนัภัย หรอืผูเ้สยีหายนัน้โดยชดใช้ค่าเสยีหายตามค�าพพิากษาหรือ
ค�าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการ พร้อมดอกเบีย้ผดินดัในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี 
นบัแต่วันผิดนดั

ข้อ 6. การแก้ไข : สัญญาคุ้มครองและเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี ้ 
จะเปล่ียนแปลงแก้ไขได้โดยเอกสารแนบท้ายของบรษิทัเท่านัน้

ข้อ 7. การลดเบ้ียประกนัภัยประวติัดี
7.1 ในกรณีผูเ้อาประกันภยัมรีถยนต์เอาประกนัภัยไว้กบับรษิทั บริษทัจะ

ลดเบ้ียประกนัภัยให้แก่ผู้เอาประกันภยั เป็นล�าดบัขัน้ดงันี้

 ขัน้ที ่1 20% ของเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออาย ุ ส�าหรบัรถยนต์ 
   คนัทีไ่ม่มกีารเรยีกร้องค่าเสยีหายต่อบริษัท ในการประกันภยั 
   ปีแรก

 ขัน้ที ่2 30% ของเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออาย ุ ส�าหรบัรถยนต์ 
   คนัทีไ่ม่มกีารเรยีกร้องค่าเสยีหายต่อบริษัท ในการประกันภยั  
   2 ปีติดต่อกนั

 ขัน้ที ่3 40% ของเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออาย ุ ส�าหรบัรถยนต์ 
   คนัทีไ่ม่มกีารเรยีกร้องค่าเสยีหายต่อบริษัท ในการประกันภยั  
   3 ปีติดต่อกนั

 ขัน้ที ่4 50% ของเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออาย ุ ส�าหรบัรถยนต์ 
   คนัทีไ่ม่มกีารเรียกร้องค่าเสยีหายต่อบรษัิท ในการประกนัภยั 
   4 ปีติดต่อกนั หรอืกว่านัน้

ทัง้นี ้ บรษิทัจะลดเบีย้ประกนัภยัให้ต่อเมือ่ผูเ้อาประกนัภยัได้ต่ออายกุาร
ประกันภยักบับริษทั และเฉพาะข้อตกลงคุม้ครองทีต่่ออายเุท่านัน้ 
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ค�าว่า “รถยนต์คันทีไ่ม่มกีารเรยีกร้องค่าเสยีหาย” ให้หมายความรวมถงึรถยนต์
คนัทีม่กีารเรียกร้องค่าเสยีหาย แต่ค่าเสยีหายน้ันเกดิจากความประมาทของบคุคล
ภายนอกและรูต้วัผูต้้องรบัผดิตามกฎหมาย ซึง่มผีลท�าให้บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะเรยีกค่า
เสยีหายทีบ่ริษทัได้จ่ายไปคนืจากบุคคลภายนอกได้

หากในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบี้ย
ประกนัภยัประวตัดิมีกีารเรยีกร้องค่าเสยีหายต่อบรษิทัแล้ว ในการต่ออายปุระกนั
ภยัปีต่อไป บรษัิทจะลดเบีย้ประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกันภยั ดงัน้ี

(ก) ลดลงหนึง่ล�าดบัข้ันจากเดมิ หากการเรยีกร้องนัน้เกิดจากความประมาท
ของรถยนต์คันเอาประกนัภัย หรอืผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถแจ้งให้บรษิทัทราบถงึ
คูก่รณอีกีฝ่ายหนึง่ได้

(ข) ลดลงสองล�าดบัขัน้จากเดมิไม่เกนิอตัราปกต ิหากมกีารเรยีกร้องทีร่ถยนต์
คนัเอาประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาท หรอืไม่สามารถแจ้งให้บรษิทัทราบถงึคูก่รณีอีก
ฝ่ายหน่ึงได้ต้ังแต่ 2 คร้ังขึน้ไป รวมกนัมีจ�านวนเงนิเกนิ 200% ของเบีย้ประกนัภยั

7.2 กรณผีูเ้อาประกนัภยัท�าประกนัภยักบัผูร้บัประกนัภยัอืน่ และมาต่ออายุ
ประกันภยักบับริษทั บรษิทัจะน�าความใน 7.1 มาใช้บงัคบัโดยอนุโลมกไ็ด้

ข้อ 8. การเพ่ิมเบีย้ประกันภยัประวัตไิม่ดี
ในกรณผีูเ้อาประกนัภยัมรีถยนต์เอาประกนัภยัไว้กบับรษิทัและมกีารเรยีกร้อง

ค่าเสยีหายระหว่างปีทีเ่อาประกันภยัทีเ่กดิจากอบุตัเิหต ุ ซึง่รถยนต์คนัทีเ่อาประกนั
ภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงได้  
อย่างน้อยตัง้แต่ 2 ครัง้ขึน้ไปรวมกนัมจี�านวนเงนิเกนิ 200% ของเบีย้ประกนัภยั 
บริษทัจะเพิม่เบีย้ประกนัภัยเป็นขัน้ๆ ดงันี้

 ขัน้ที ่1 20% ของอตัราเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออายุ
 ขัน้ที ่2 30% ของอัตราเบ้ียประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมี 

   ค่าเสยีหายดังกล่าวเกิดขึน้ต่อบรษิทั 2 ปีตดิต่อกนั
 ขัน้ที ่3 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมี 

   ค่าเสยีหายดังกล่าวเกิดขึน้ต่อบรษิทั 3 ปีตดิต่อกนั
 ขัน้ที ่4 50% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมี 

   ค่าเสยีหายดงักล่าวเกดิขึน้ต่อบรษิทั 4 ปีตดิต่อกนั หรอืกว่านัน้

ในกรณทีีผู่เ้อาประกนัภัยถกูเพิม่เบีย้ประกนัภยัประวตัไิม่ดไีม่ว่าล�าดบัขัน้ใด
และในปีกรมธรรม์ประกนัภัยนัน้ มกีารเรยีกร้องค่าเสยีหาย ทีร่ถยนต์คนัเอาประกนั
ภยัเป็นฝ่ายประมาท หรอืไม่สามารถแจ้งให้บรษิทัทราบถงึคูก่รณอีกีฝ่ายหนึง่ได้ไม่ถงึ 
2 ครัง้ หรอืถงึ 2 ครัง้ แต่มค่ีาเสยีหายไม่เกนิ 200% ของเบีย้ประกันภยัแล้วในการ
ต่ออายกุารประกันภยับริษทัจะใช้เบ้ียประกนัภยัในล�าดบัขัน้เดมิ เช่นในปีทีผ่่านมา แต่
หากไม่มกีารเรยีกร้องค่าเสยีหาย หรอืมกีารเรยีกร้องค่าเสยีหาย แต่ค่าเสยีหายทีเ่กดิ
ข้ึนนัน้ มไิด้เกดิจากความประมาทของรถยนต์คนัเอาประกนัภยั และผูเ้อาประกนัภยั
สามารถแจ้งให้บรษิทัทราบถงึคูก่รณอีกีฝ่ายหนึง่ได้แล้ว ในการต่ออายกุารประกนัภยั
ในปีต่อไปบรษิทัจะใช้เบีย้ประกนัภยัในอตัราปกติ



4

ข้อ 9. การโอนรถยนต์
เม่ือผู้เอาประกนัภยัได้โอนรถยนต์ให้แก่บคุคลอ่ืนให้ถอืว่าผู้รบัโอนเป็นผู้

เอาประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และบรษิทัต้องรบัผดิตามกรมธรรม์
ประกันภยัต่อไปตลอดอายกุรมธรรม์ประกนัภัยทีย่งัเหลอือยู่

อย่างไรกต็าม ในกรณีทีท่�าประกันภยัประเภทระบช่ืุอผูข้บัขี ่ผูเ้อาประกนั
ภยัจะต้องแจ้งการเปลีย่นแปลงผูข้บัขีใ่ห้บรษิทัทราบ เพือ่จะได้มกีารปรบัปรงุ
อัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้นผู้เอา
ประกนัภยัอาจจะต้องรบัผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเอง ตามเงือ่นไขความ
คุม้ครองทีป่รากฏในกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี

ข้อ 10. การระงับข้อพพิาทโดยอนญุาโตตลุาการ
ในกรณีทีม่ข้ีอพพิาท ข้อขดัแย้ง หรือข้อเรยีกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์

ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท 
และหากผู ้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธี
การอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม และให้ท�าการวินิจฉัยชี้ขาดโดย
อนุญาโตตุลาการ ตามข้อบงัคบัส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธรุกจิประกนัภยัว่าด้วยอนุญาโตตลุาการ

ข้อ 11. การตคีวามกรมธรรม์ประกันภยั
ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้าย 

และเอกสารประกอบให้ตคีวามตามคูม่อืการตคีวามทีน่ายทะเบยีน ได้ให้ความ
เหน็ชอบไว้

ข้อ 12. การส้ินผลบงัคบัของกรมธรรม์ประกนัภยั กรมธรรม์ประกนัภยันีจ้ะ
สิน้ผลบงัคบัเม่ือ

12.1 วนัที ่เวลา ทีร่ะบไุว้ในตาราง

12.2 มกีารบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย
 12.2.1 บรษิทัเป็นผู้บอกเลกิ : บรษิทัอาจบอกเลกิกรมธรรม์ประกนั

ภยันีไ้ด้ด้วยการส่งหนงัสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัโดยทางไปรษณย์ี
ลงทะเบยีนถงึผูเ้อาประกันภยัตามท่ีอยู่ครัง้สดุท้ายท่ีแจ้งให้บริษทัทราบ ซึง่จะมี
ผลให้กรมธรรม์ประกนัภัยสิน้ผลบงัคับ ณ วนัพ้นก�าหนดดงักล่าว 

 ในกรณีนีบ้รษิทัจะคนืเบีย้ประกันภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกั
เบีย้ประกนัภยัส�าหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรม์ประกนัภยัได้ใช้บงัคบัมาแล้วออก
ตามส่วน

 12.2.2 ผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูบ้อกเลกิ : ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอก
เลกิกรมธรรม์ประกนัภยันีไ้ด้ โดยแจ้งให้บรษัิททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่จะมี
ผลให้กรมธรรม์ประกนัภยัส้ินผลบงัคบั ณ วนัทีบ่รษิทัได้รบัหนงัสือบอกเลกิ หรือ
วนัทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืบอกเลกิแล้วแต่ว่าวันใดเป็นวนัหลงัสุด

 ในกรณนีีผู้เ้อาประกนัภยัมสีทิธไิด้รบัเบีย้ประกนัภยัคนื ตามอัตรา
การคืนเบีย้ประกนัภยัทีร่ะบไุว้ข้างล่าง
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อตัราคนืเบีย้ประกนัภยั

 จ�านวนวนั  ร้อยละของ  จ�านวนวนั  ร้อยละของ  จ�านวนวนั  ร้อยละของ
 ประกนัภยั  เบีย้ประกนัภยั  ประกันภยั  เบีย้ประกนัภยั  ประกันภยั  เบีย้ประกนัภยั
  เตม็ปี   เตม็ปี   เตม็ปี
 1-9 72 120-129 44 240-249 20
 10-19 68 130-139 41 250-259 18
 20-29 65 140-149 39 260-269 16
 30-39 63 150-159 37 270-279 15
 40-49 61 160-169 35 280-289 13
 50-59 59 170-179 32 290-299 12
 60-69 56 180-189 30 300-309 10
 70-79 54 190-199 29 310-319 8
 80-89 52 200-209 27 320-329 6
 90-99 50 210-219 25 330-339 4
 100-109 48 220-229 23 340-349 3
 110-119 46 230-239 22 350-359 1
     360-366 0

 หมวดการคุม้ครองความรบัผดิต่อบคุคลภายนอก 

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
บรษัิทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือ่ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายอย่าง

ใดๆ อนัเกดิแก่บคุคลภายนอก ซึง่ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบตามกฎหมาย 
เน่ืองจากอบัุตเิหตอุนัเกดิจากรถยนต์ทีใ่ช้ หรอือยูใ่นทาง หรือส่ิงทีบ่รรทกุ หรอืตดิ
ตัง้ในรถยนต์น้ัน ในระหว่าง ระยะเวลาประกนัภยั ในนามของผูเ้อาประกนัภัย ดงันี้

1.1 ความเสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย หรอือนามยั บรษิทัจะรบัผดิชดใช้ค่า
สนิไหมทดแทนเพือ่ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรอือนามยัของบคุคลภายนอก 
ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอกน้ัน

กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 
100,000 บาทต่อคน แต่หากการเสยีชวีตินัน้ท�าให้มผีูข้าดไร้อปุการะตามกฎหมาย 
บริษทัจะชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนต่อการเสยีชวิีตของบคุคลภายนอกนัน้ ไม่น้อยกว่า 
300,000 บาทต่อคน

กรณบีคุคลภายนอกทพุพลภาพถาวร บรษิทัจะชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนไม่น้อย
กว่า 300,000 บาทต่อคน

ในกรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ประกนัภยั บรษิทัจะร่วมเฉล่ียจ่ายเท่าๆ กนั อย่างไร
ก็ตาม ความรบัผดิของบริษทัต่อคนจะมีไม่เกนิจ�านวนเงนิเอาประกนัภยัต่อคนท่ีระบุ
ไว้ในตาราง และความรบัผิดของบรษัิทต่อครัง้ ในกรณมีากกว่าหน่ึงคน จะมไีม่เกนิ
จ�านวนเงนิเอาประกนัภัยต่อครัง้ทีร่ะบไุว้ในตาราง



6

ทพุพลภาพถาวร ในทีน่ี ้หมายถงึ ทพุพลภาพถงึขนาดไม่สามารถประกอบ 
หน้าทีก่ารงานใดๆ ในอาชพีประจ�า และอาชีพอืน่ๆ ได้โดยสิน้เชงิตลอดไป

บุคคลภายนอกทีไ่ด้รบัความคุม้ครองตาม 1.1 นี ้ ไม่รวมถงึผูข้บัขีท่ีเ่ป็น
ฝ่ายท่ีจะต้องรับผดิตามกฎหมาย ตลอดจนลกูจ้างในทางการทีจ้่าง คูส่มรส บดิา 
มารดา บตุรของผูข้บัขีน่ัน้

1.2 ความเสยีหายต่อทรพัย์สิน บรษิทัจะรบัผิดชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้อง
รับผดิชอบตามกฎหมาย และความรบัผดิของบรษิทัจะมไีม่เกนิจ�านวนเงนิเอา
ประกันภยัทีร่ะบุไว้ในตาราง

ความเสยีหายต่อทรพัย์สินดงัต่อไปนี ้จะไม่ได้รบัความคุม้ครอง
(ก.) ทรพัย์สนิทีผู่เ้อาประกนัภยั ผูข้บัขีท่ีเ่ป็นฝ่ายต้องรบัผดิตามกฎหมาย 

คู่สมรส บิดา มารดา บตุรของผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูขั้บขีน่ัน้เป็นเจ้าของ หรือ
เป็นผู้เกบ็รกัษา ควบคุมหรอืครอบครอง

(ข.) เครือ่งชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางว่ิง ทางเดนิ สนาม 
หรือสิง่หนึง่สิง่ใดทีอ่ยูใ่ต้สิง่ดงักล่าว อนัเกดิจาการสัน่สะเทอืนหรือจากน�า้หนกั
รถยนต์ หรือน�า้หนกับรรทุกของรถยนต์

(ค.) สมัภาระหรอืทรพัย์สนิอืน่ใดทีน่�าตดิตวัขึน้บนรถยนต์ หรอืทรพัย์สนิ
ทีบ่รรทกุอยูใ่นรถยนต์หรอืก�าลังยกข้ึน หรอืก�าลงัยกลงจากรถยนต์หรอืทรพัย์สนิ
ทีร่ถยนต์ก�าลังยกจากทีห่น่ึงไปยงัอีกทีห่นึง่

(ง.) ทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือ
วัตถอัุนตรายทีบ่รรทกุอยูใ่นรถยนต์ เว้นแต่การรัว่ไหลนัน้เกดิจากอบุตัเิหตจุาก
รถยนต์ หรือการรัว่ไหลของแก๊สหรือเชือ้เพลิงเพือ่การเดนิเครือ่งของรถยนต์

ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก
ผู้เอาประกนัภยัจะต้องรับผดิชอบเองต่ออบุติัเหตแุต่ละครัง้ ดงัน้ี

(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรพัย์สิน ในกรณีทีใ่ช้รถยนต์
ในเวลาเกดิอุบตัเิหตนุอกเหนอืจากทีร่ะบุไว้ในตาราง

(ข) ตามจ�านวนเงนิส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบไุว้ในตาราง

(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสยีหายต่อทรพัย์สนิของบคุคลภายนอกใน
กรณเีป็นการประกันภยัประเภทระบชุือ่ผูข้บัขี ่ หากความเสยีหายนัน้เป็นความ
รบัผดิชอบของผู้ขบัขีร่ถยนต์คันเอาประกนัภยัซึง่มใิช่ผูข้บัขีท่ีร่ะบชุือ่ในกรมธรรม์ 
ประกันภยั

ในกรณทีีผู่เ้อาประกนัภัยจะต้องรับผดิชอบในความเสียหายส่วนแรกเกิน
หนึง่ข้อ ให้ถือว่าความรบัผดิชอบแต่ละข้อเป็นความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ข้ึน

ในกรณทีีผู่เ้อาประกนัภัยต้องรบัผิดชอบค่าเสยีหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) 
(ข) และ(ค) บรษัิทจะจ่ายแทนผูเ้อาประกนัภยัไปก่อน เมือ่บรษิทัได้จ่ายเงนิท่ีผู้
เอาประกันภัยต้องรบัผดิชอบไปแล้ว ผูเ้อาประกนัภยัต้องใช้คืนให้บรษิทัภายใน 
7 วัน นับแต่ได้รบัหนงัสือเรยีกร้องจากบริษทั
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ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสูค้ดี
ถ้าผูเ้อาประกนัภยัถกูฟ้องศาลให้ใช้ค่าสนิไหมทดแทนซึง่การประกันภัยนีม้กีาร

คุม้ครองบรษิทัจะต่อสูค้ดใีนนามของผูเ้อาประกนัภยัโดยค่าใช้จ่ายของบรษิทั เว้นแต่
บริษัทได้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเต็มจ�านวนเงนิความคุม้ครองก่อนมกีารฟ้องร้องแล้ว

ข้อ 4. การคุม้ครองความรบัผดิของผูข้บัข่ี
บรษิทัจะถอืว่าบคุคลใดซึง่ขบัขีร่ถยนต์ โดยได้รบัความยนิยอมจากผูเ้อาประกนั

ภยัเสมอืนหน่ึงเป็น ผูเ้อาประกันภยัเอง แต่มเีง่ือนไขว่า

4.1 บุคคลนัน้ต้องปฏบิตัตินเสมอืนหน่ึงเป็นผูเ้อาประกันภยัเอง และอยูภ่าย
ใต้ข้อก�าหนดตามกรมธรรม์ประกันภยันี้

4.2 บุคคลนัน้ไม่ได้รบัการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภยัอืน่  
หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วน 
ท่ีเกินเท่าน้ัน

ข้อ 5. การคุม้ครองความรบัผดิของผูโ้ดยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิด ของผู้โดยสาร เมื่อผู้

โดยสารน้ัน จะต้องรบัผดิจากรถยนต์ทีใ่ช้ หรอือยูใ่นทาง หรอืส่ิงทีบ่รรทกุ หรอืตดิตัง้ใน 
รถยนต์นัน้ ทัง้นีเ้ฉพาะเท่าทีมี่การประกนัภยัไว้ โดยมเีงือ่นไขว่า บคุคลนัน้ไม่ได้รบัการ
ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภัยอืน่ หรอืได้รบัแต่ไม่เพยีงพอ บรษิทั
จึงจะรบัผิดชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเฉพาะส่วนท่ีเกนิเท่านัน้

ข้อ 6. การคุม้ครองนายจ้าง
กรมธรรม์ประกนัภยันีใ้ห้ความคุ้มครองถงึนายจ้างซึง่ไม่ใช่ผูเ้อาประกนัภัยเมือ่

นายจ้างจะต้องรบัผดิจากการใช้รถยนต์คนัเอาประกนัภยัโดยลกูจ้างในทางการทีจ้่าง 
ท้ังนีเ้ฉพาะเท่าทีม่กีารประกนัภยัไว้ แต่มีเงือ่นไขว่า

6.1 นายจ้างต้องปฏบิติัตนอยูภ่ายใต้ข้อก�าหนดของกรมธรรม์ประกนัภยันี้
6.2 นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัย

อืน่ เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทนทีไ่ด้รบัชดใช้น้ันไม่เพยีงพอ บรษิทัจงึจะรบัผดิชดใช้ค่า
สนิไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่กนิเท่านัน้

6.3 การคุม้ครองนีไ้ม่เพิม่จ�านวนเงนิจ�ากดัความรบัผดิของบรษิทั

ข้อ 7. การยกเว้นทัว่ไป
การประกนัภยัตามหมวดนี ้ไม่คุม้ครองความรบัผดิอันเกดิจาก

7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุม้ครอง

7.2 การใช้รถยนต์ในทางผดิกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรพัย์ ชงิทรพัย์ 
หรอืใช้ขนยาเสพตดิ เป็นต้น

7.3 การใช้ในการแข่งขนัความเรว็

7.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้
ประกันภัยไว้กบับรษิทัด้วย หรอืเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรอืรถทีม่รีะบบห้ามล้อ
เชือ่มโยงถงึกนั
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7.5 ความรบัผิดซึง่เกิดจากสญัญาทีผู่ข้บัข่ีท�าขึน้ ซึง่ถ้าไม่มสีญัญานัน้
แล้วความรบัผิดของผูขั้บขีจ่ะไม่เกดิขึน้

7.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
เกนิกว่า 50 มลิลิกรมัเปอร์เซน็ต์ ซึง่เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่16 (พ.ศ.
2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 ก�าหนดให้
ถอืว่าเมาสุรา

ข้อ 8. ข้อสญัญาพิเศษ
ภายใต้จ�านวนเงนิจ�ากัดความรับผดิทีร่ะบไุว้ในตาราง บรษัิทจะไม่ยกเอา

ความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกนัภยั หรอืความประมาทเลนิเล่ออย่างร้าย
แรงของผู้เอาประกนัภยัหรอื ข้อ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 หรอืเง่ือนไขทัว่ไป เว้น
แต่ข้อ 3 ของหมวดเง่ือนไขทัว่ไปเป็นข้อต่อสูบ้คุคลภายนอก เพือ่ปฏเิสธความ
รับผิดตาม ข้อ 1.1 ในหมวดนี้

ส่วนเงือ่นไข 7.6 บรษิทัจะไม่น�ามาเป็นข้อต่อสู้บคุคลภายนอก เพือ่ปฏเิสธ
ความรบัผิดทัง้ตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดน้ี

ในกรณทีีบ่รษัิทไม่ต้องรบัผดิตามกฎหมาย หรอืรบัผดิตามกรมธรรม์ประกนั
ภยัน้ีต่อผูเ้อาประกนัภยั แต่บรษิทัได้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึง่
และวรรคสองในความรบัผดิทีผู่เ้อาประกนัภยัต้องรบัผดิต่อบคุคลภายนอกไปแล้ว 
ผูเ้อาประกนัภัยต้องใช้จ�านวนเงนิทีบ่รษิทัได้จ่ายไปนัน้คนืให้บรษิทัภายใน 7 วัน 
นบัแต่ได้รบัหนังสอืเรยีกร้องจากบรษิทั

 หมวดการคุม้ครองรถยนต์สญูหายไฟไหม้ 

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง

รถยนต์สญูหาย บรษัิทจะชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน เม่ือรถยนต์หรอืส่วน
หนึ่งส่วนใดของรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ�าอยู่
กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดต้ังมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์
หรือศูนย์จ�าหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ท�าเพิ่มขึ้น
และผูเ้อาประกนัภยัได้แจ้งให้บรษิทัทราบด้วยแล้ว สญูหายไปอันเกดิจากการ 
กระท�าความผดิเฉพาะฐานลกัทรพัย์ ชงิทรพัย์ ปล้นทรพัย์ ยกัยอกทรพัย์หรอื
เกดิความเสยีหายต่อรถยนต์อนัเกดิจากการกระท�าความผดิ หรอืการพยายาม
กระท�าความผดิเช่นว่าน้ัน

รถยนต์ไฟไหม้บรษิทัจะชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน เมือ่รถยนต์เกดิความเสยี
หายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรอืเป็นการไหม้ทีเ่ป็นผล
สบืเน่ืองจากสาเหตใุดๆ กต็าม

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรอืสญูหายต่อรถยนต์

2.1 ในกรณีรถยนต์สญูหาย อนัเกดิจากการลกัทรพัย์ ชงิทรพัย์ ปล้นทรพัย์ 
และยกัยอกทรพัย์ บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนเตม็จ�านวนเงนิเอาประกนัภยั  
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ที่ระบุไว้ในตารางโดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอน
กรรมสทิธิร์ถยนต์ให้แก่บรษิทัทนัท ีโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถอืว่าการคุม้ครอง
รถยนต์น้ันเป็นอนัสิน้สุด

ในกรณีท่ีบริษัทได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอา
ประกันภยัทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนภายใน 7 วนั นบัต้ังแต่วนัทีไ่ด้รบัรถยนต์
คนืมา ตามทีอ่ยูค่รัง้สดุท้ายทีผู่เ้อาประกนัภยัแจ้งให้บรษิทัทราบ และบรษิทัยินยอม
ให้ผู้เอาประกันภยัใช้สิทธิ์

 2.1.1 ขอรบัรถยนต์คืน โดยผูเ้อาประกนัต้องคนืเงนิท่ีได้รบัชดใช้ไป
ทัง้หมดให้แก่บรษิทั ถ้ารถยนต์นัน้เกดิความเสยีหายบริษทัต้องจดัซ่อมให้โดยค่าใช้
จ่ายของบรษิทัก่อนคนื

 2.1.2 สละสทิธไิม่ขอรบัรถยนต์คนื ทัง้นีผู้เ้อาประกนัภยัจะต้องแจ้งการ
ใช้สิทธใิห้บรษิทัทราบภายใน 30 วนันับแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอืแจ้งจากบรษิทัถ้าผูเ้อา
ประกนัภัยไม่แจ้งขอใช้สทิธภิายในก�าหนดเวลาดงักล่าว ให้ถอืว่าผูเ้อาประกนัภยัไม่
ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน

2.2 ในกรณรีถยนต์เสยีหายสิน้เชงิ บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนเตม็จ�านวน
เงินเอาประกันภยั ทีร่ะบไุว้ตาราง

รถยนต์เสียหายสิน้เชงิ หมายถงึ รถยนต์ได้รบัความเสยีหายจนไม่อาจซ่อม
ให้อยู่ในสภาพเดมิได้ หรือเสยีหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมลูค่ารถยนต์ในขณะ
เกิดความเสียหาย

ในกรณทีีเ่อาประกนัภยัไว้ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 80 ของมลูค่ารถยนต์ในขณะที่
เอาประกนัภัย ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูรั้บประโยชน์แล้วแต่กรณ ี ต้องโอนกรรมสทิธิ์
รถยนต์ให้แก่บรษิทัทนัท ี โดยค่าใช้จ่ายของบรษัิท และให้ถอืว่าการคุม้ครองรถยนต์
นัน้เป็นอนัสิน้สดุ

2.3 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายแต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง หรือ
สญูหายบางส่วน บรษิทัและผูเ้อาประกนัภยัอาจตกลงกนัให้มกีารซ่อม หรอืเปลีย่น
รถยนต์ซึง่มสีภาพเดยีวกนัแทนได้ ท้ังนีร้วมท้ังอปุกรณ์ของรถยนต์นัน้ หรอืจะชดใช้
เงินเพือ่ทดแทนความเสียหายหรอืสญูหายนัน้กไ็ด้

ในการซ่อมรถยนต์หรอืในการก�าหนดจ�านวนเงนิชดใช้หากตกลงกนัไม่ได้ ให้
จดัซ่อมโดยอูก่ลางการประกนัภยัทีส่�านักงานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการ
ประกอบธรุกจิประกนัภยัแต่งตัง้

 ข้อจ�ากัดความรับผดิของบรษิทั
ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นต้องสัง่อะไหล่จากต่างประเทศ บริษทัรบัผดิไม่เกนิกว่า

ราคาน�าเข้าทีส่่งมาทางเรอื

ข้อ 3. การดแูลขนย้าย
เมือ่มคีวามเสยีหายต่อรถยนต์ ท่ีเกดิจากไฟไหม้ บรษิทัจะจ่ายค่าดแูลรกัษา

รถยนต์และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซมหรือ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสรจ็ส้ินตามจ�านวนทีจ่่ายไปจรงิ แต่ไม่เกนิร้อยละ
ย่ีสบิของค่าซ่อมแซม
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ข้อ 4. การสละสิทธิ
ในกรณทีีม่คีวามเสยีหายหรอืสญูหายต่อรถยนต์ เม่ือบคุคลอืน่เป็นผูใ้ช้

รถยนต์โดยได้รบัความยินยอมจากผูเ้อาประกนัภยั บรษิทัสละสิทธใินการไล่เบีย้
จากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกี่ยวกับการ
ซ่อมแซมรถ การท�าความสะอาดรถ การบ�ารงุรักษารถ หรอืการตดิตัง้อุปกรณ์
เพิม่เตมิ เมือ่รถยนต์ได้ส่งมอบให้เพือ่รบับรกิารนัน้

ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหายไฟไหม้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความ
สญูหาย หรอืไฟไหม้อันเกดิจาก

5.1 ความเสยีหายหรอืสญูหายอนัเกดิจากการลกัทรพัย์ หรอืยกัยอกทรพัย์ 
โดยบคุคลได้รบัมอบหมาย หรอืครอบครองรถยนต์ตามสญัญาเช่า สญัญาเช่าซือ้
หรอืสัญญาจ�าน�า หรอืโดยบคุคลทีจ่ะกระท�าสัญญาดงักล่าวข้างต้น

5.2 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตทีคุ่ม้ครอง

หมวดการคุม้ครองความเสยีหายต่อรถยนต์

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
 ความเสยีหายต่อรถยนต์ บรษัิทจะชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเพือ่ความเสีย
หายทีเ่กดิขึน้ระหว่างระยะเวลาประกนัภัย ต่อรถยนต์รวมทัง้อปุกรณ์ เครือ่ง
ตกแต่ง หรอืสิง่ทีต่ดิประจ�าอยูก่บัตวัรถยนต์มาตรฐานทีต่ดิตัง้มากบัรถยนต์โดย
โรงงานประกอบรถยนต์หรอืศนูย์จ�าหน่ายรถยนต์และให้รวมถงึอุปกรณ์เครือ่ง
ตกแต่งทีไ่ด้ท�าเพิม่ขึน้และผูเ้อาประกนัภยัได้แจ้งให้บรษิทัทราบด้วยแล้ว แต่ไม่
รวมถงึความเสยีหายท่ีเกดิจากไฟไหม้
 ความรบัผดิชอบของบริษทัจะมไีม่เกนิจ�านวนเงินเอาประกนัภยัทีร่ะบไุว้
ในตาราง
 ไฟไหม้ในทีนี่ห้มายถงึ ความเสยีหายต่อรถยนต์ทีเ่ป็นผลมาจากไฟไหม้ไม่
ว่าจะเป็นการไหม้โดยตวัของมนัเอง หรอืเป็นการไหม้ทีเ่ป็นผลสบืเนือ่งมาจาก
สาเหตอุืน่ใด

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณีรถยนต์เสยีหายสิน้เชงิ บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนเตม็

จ�านวนเงนิเอาประกนัภัยทีร่ะบไุว้ในตาราง
ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ใน

ขณะทีเ่อาประกันภัย ผูเ้อาประกนัภัยหรอืผูร้บัประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอน
กรรมสิทธ์ิให้แก่บรษิทัทนัท ี โดยค่าใช้จ่ายของบรษิทั และให้ถอืว่าการคุม้ครอง
รถยนต์น้ันเป็นอนัสิน้สุด

รถยนต์เสยีหายสิน้เชงิ ในทีน่ีห้มายถงึ รถยนต์ได้รับความเสยีหายจนไม่
อาจซ่อมให้อยูใ่นสภาพเดมิได้ หรอืเสยีหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมลูค่า
รถยนต์ในขณะเกดิความเสยีหาย

2.2 ในกรณรีถยนต์ได้รับความเสยีหาย แต่ไม่ถงึกบัเสยีหายสิน้เชงิ บรษิทั
และผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพ
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เดยีวกนัแทนได้ ทัง้นีร้วมทัง้อปุกรณ์ของรถยนต์นัน้ หรอืจะชดใช้เงนิเพือ่ทดแทน
ความเสยีหายน้ันกไ็ด้ 

ในการซ่อมรถยนต์ หรอืในการก�าหนดจ�านวนเงนิชดใช้หากตกลงกนัไม่ได้ให้
จดัซ่อมโดยอูก่ลางการประกนัภยัทีส่�านักงานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการ
ประกอบธรุกจิประกนัภยัแต่งตัง้

 ข้อจ�ากัดความรับผดิของบรษิทั
ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นต้องสัง่อะไหล่จากต่างประเทศ บริษทัรบัผดิไม่เกนิกว่า

ราคาน�าเข้าทีส่่งมาทางเรอื

ข้อ 3. การดแูลขนย้าย
เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหาย ซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ 
จนกว่าจะซ่อมแซมหรือการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนจะเสรจ็สิน้ตามจ�านวนทีจ่่ายไปจริง 
แต่ไม่เกนิร้อยละยีส่บิของค่าซ่อมแซม

ข้อ 4. ความเสียหายส่วนแรก
ผู้เอาประกนัภยัต้องรบัผิดชอบเองต่ออบุตัเิหตแุต่ละคร้ัง ดงันี้
(ก) 1,000 บาทแรกของความเสียหายอันมไิด้เกดิจากการชนหรอืคว�า่หรอื

กรณีทีเ่กิดจากการชนแต่ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถแจ้งให้บรษิทัทราบถึงคู่กรณอีกี
ฝ่ายหน่ึงได้

(ข) ตามจ�านวนเงนิส่วนแรกของความเสียหายดงัระบไุว้ในตาราง
(ค) 6,000 บาทแรก ของความเสยีหายต่อรถยนต์ ทีเ่กดิจากการชนการคว�า่

ในกรณเีป็นการประกนัภยัประเภทระบชุือ่ผูข้บัขี ่หากผูข้บัข่ีรถยนต์คนัเอาประกนัภยั
ในขณะเกดิอบัุตเิหต ุมิใช่ผูข้บัข่ีทีร่ะบชุือ่ในกรมธรรม์ประกนัภยั

ในกรณทีีผู่เ้อาประกนัภยัต้องรบัผดิชอบตามข้อต่างๆ ดงักล่าวเกนิกว่าหนึง่ข้อ 
ให้ถือว่าความรบัผดิชอบแต่ละข้อเป็นความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ข้ึน

ผู้เอาประกนัภยัไม่ต้องรบัผดิในความเสยีหายส่วนแรกตาม (ข) และ(ค) หาก
ความเสียหายนั้น เกิดขึ้นจากการกระท�าของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิด
ตามกฎหมาย ซึ่งมีผลท�าให้บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายที่บริษัทได้จ่ายไปคืน
จากบุคคลภายนอกได้

ในกรณทีีผู้่เอาประกนัภยัต้องรบัผดิชอบค่าเสยีหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ
(ค) บรษัิทจะจ่ายแทนผูเ้อาประกนัภยัไปก่อน เม่ือบรษิทัได้จ่ายเงนิทีผู่เ้อาประกนัภยั 
ต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผูเ้อาประกนัภัยต้องใช้คนืให้บริษทัภายใน 7 วนั นบัแต่ได้รบั
หนงัสือเรยีกร้องจากบรษิทั

ข้อ 5. การรักษารถยนต์
ผู้เอาประกนัภยัจะต้องรับผดิชอบเอง เม่ือเกดิความเสียหายเพ่ิมขึน้ หรอืต้อง

ประสบอบัุตเิหตอุืน่ เนือ่งจากการใช้รถยนต์ก่อนทีจ่ะมกีารซ่อมแซมตามทีจ่�าเป็น หรอื
ไม่ได้จดัให้มีการดแูลเมือ่รถยนต์เกดิอบัุตเิหตหุรือเครือ่งเสยี

ข้อ 6. การสละสิทธิ
ในกรณีทีเ่กดิความเสยีหายต่อรถยนต์ เม่ือบคุคลอืน่เป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รบั 

ความยนิยอมจากผูเ้อาประกนัภยั บรษิทัสละสทิธิใ์นการไล่เบีย้จากผูใ้ช้รถยนต์นัน้  
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เว้นแต่การใช้โดยบคุคลของสถานให้บรกิารเกีย่วกบัการซ่อมแซมรถ การท�าความ
สะอาดรถ การบ�ารงุรกัษารถหรอืการตดิตัง้อปุกรณ์เพิม่เตมิ เมือ่รถยนต์ได้ส่ง
มอบให้เพือ่รับบรกิารน้ัน

ข้อ 7. การยกเว้นความเสยีหายต่อรถยนต์ การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง
7.1 การเสือ่มราคา หรอืการสึกหรอของรถยนต์
7.2 การแตกหักของเครื่องจักรกลไกลของรถยนต์ หรือการเสียหรือ

การหยดุเดนิของเคร่ืองจกัรกลไก หรอืเคร่ืองไฟฟ้าของรถยนต์อนัมิได้เกดิจาก
อบุติัเหตุ

7.3 ความเสยีหายโดยตรงต่อรถยนต์ อนัเกดิจากการบรรทกุน�า้หนกั หรอื
จ�านวนผู้โดยสารเกนิกว่าทีไ่ด้รับอนญุาตอนัมไิด้เกดิจากอุบตัเิหตุ

7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกดิจากการฉกีขาด หรอืการระเบดิ
เว้นแต่กรณมีีความเสียหายเกิดขึน้ต่อส่วนอืน่ของรถยนต์ในเวลาเดยีวกัน

7.5 ความเสยีหายอนัเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการ
ใช้รถยนต์น้ันเกดิจากบริษทัประวงิการซ่อม หรอืซ่อมล่าช้าเกินกว่าท่ีควรจะเป็น
โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร

ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภยันีไ้ม่คุ้มครอง
8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตทีคุ่ม้ครอง

8.2 การใช้รถยนต์ไปในทางผดิกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรพัย์
ชงิทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพตดิ เป็นต้น

8.3 การใช้ในการแข่งขนัความเรว็

ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อ่ืน ๆ การประกนัภยันีไ้ม่คุม้ครอง
9.1 การใช้ลากจงู หรอืผลกัดนั เว้นแต่รถทีถ่กูลากจงู หรอืถกูผลักดนั

ได้ประกนัภัยไว้กบับรษิทัด้วย หรือเป็นรถลากจงูโดยสภาพ หรอืรถทีม่รีะบบ
ห้ามล้อเชือ่มโยงถงึกนั

9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนอืจากทีร่ะบุไว้ในตารางในขณะเกดิอบัุตเิหตุ

9.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
เกนิกว่า 50 มลิลิกรมัเปอร์เซน็ต์ ซึง่เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่16 (พ.ศ.
2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 ก�าหนดให้
ถอืว่าเมาสุรา

9.4 การขบัขีโ่ดยบคุคลทีไ่ม่เคยได้รบัใบอนญุาตขบัขีใ่ดๆ หรอืเคยได้
รบัแต่ถกูตดัสิทธติามกฎหมาย หรอืใช้ใบขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ไปขบัขีร่ถยนต์

การยกเว้นตาม ข้อ 9.1, 9.2, 9.3 และ 9.4 จะไม่น�ามาใช้ในกรณท่ีีมี
ความเสียหายต่อรถยนต์ทีเ่กดิขึน้ และมใิช่ความประมาทของผูข้บัขีร่ถยนต์ที่
เอาประกนัภัยตามกรมธรรม์ประกนัภัยนี้

แต่ในกรณท่ีีเป็นการประกนัภัยประเภทระบชุือ่ผูข้บัขี ่การยกเว้นตามข้อ 
9.4 จะไม่น�ามาใช้บงัคบั หากผูข้บัขีใ่นขณะเกดิความเสยีหาย เป็นผูข้บัขีท่ี่ถกู
ระบช่ืุอในกรมธรรม์ประกนัภยั
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 เอกสารแนบท้ายความคุม้ครองเพิม่เตมิ 
การประกนัภยัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล (ร.ย.01)

เม่ือใช้ในเอกสารแนบท้ายนี้
ผู้ได้รบัความคุม้ครอง     หมายถงึ ผูข้บัขีแ่ละ/หรอืผูโ้ดยสารตามจ�านวนทีร่ะบใุน 
   ตาราง ซ่ึงอยูใ่นหรอืก�าลงัขบัขี ่หรอืก�าลงัขึน้หรอื 
   ก�าลงัลงจากรถยนต์
อบุตัเิหต ุ หมายถงึ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัย 
   ภายนอกร่างกายและท�าให้เกดิผลทีผู่ไ้ด้รบัความ 
   คุ ้มครองมิได ้ เจตนาหรือมุ ่ งหวังและให  ้
   หมายความรวมถงึการถกูฆาตกรรมด้วย
การสูญเสยีโดยถาวรสิน้เชงิ ให้รวมถงึการสญูเสยีสมรรถภาพในการใช้งาน 
   ของอวยัวะน้ันโดยถาวรสิน้เชิง
การสญูเสียสายตา หมายถงึ ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ 
   ตลอดไป 
ทุพพลภาพถาวร หมายถงึ  ทพุพลภาพถึงขนาดทีไ่ม่สามารถประกอบอาชพี 
   ใดหรอืท�างานใดเพือ่สนิจ้างได้โดยสิน้เชงิและ 
   ตลอดไป
ทุพพลภาพช่ัวคราว หมายถงึ ทพุพลภาพถึงขนาดทีไ่ม่สามารถประกอบหน้าที ่
   การงานในอาชพีประจ�าตามปกตไิด้โดยสิน้เชงิ 
   ในชัว่ระยะเวลาหนึง่

เป็นท่ีตกลงกนัว่า กรมธรรม์ประกันภยัดงักล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิม่เติม
ดงัต่อไปนี้ 

บรษิทัจะชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเพือ่ ความสญูเสียอนัเกิดจากความบาดเจบ็
ของผู้ได้รบัความคุม้ครองโดยอุบตัเิหต ุซึง่ท�าให้เกดิผลต่อไปนี้

การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชวีติ

ถ้าความบาดเจ็บทีไ่ด้รบัท�าให้ผูไ้ด้รบัความคุม้ครองเสยีชวีติใน 180 วนั นับ
แต่วนัเกดิอุบตัเิหตุกดี็ หรอืความบาดเจบ็ทีไ่ด้รบัท�าให้ผู้ได้รบัความคุม้ครองต้องรกัษา
ตวัตดิต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในและเสียชวีติเพราะเหตบุาดเจบ็นัน้กด็ี 
บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนให้ตามจ�านวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบไุว้ในตาราง 
ให้แก่ทายาทของผูไ้ด้รับความคุม้ครอง

การคุ้มครองข้อ 2 : สญูเสยี มอื เท้า สายตา

ถ้าความบาดเจบ็ทีไ่ด้รบัไม่มผีลท�าให้ผูไ้ด้รบัความคุ้มครองต้องเสยีชวีติภายใน 
180 วัน นับแต่วันเกดิอบุติัเหตแุต่มผีลท�าให้ผูไ้ด้รบัความคุม้ครองได้รบัการสญูเสยีโดย
ถาวรสิน้เชงิ ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัเกดิอบุตัเิหตกุด็หีรอืความบาดเจบ็ทีไ่ด้รบัท�าให้
ผู้ได้รบัความคุม้ครองต้องรกัษาตัวติดต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ และเป็นเหต ุ



14

ให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงดังกล่าวข้างล่างนี้  
บรษิทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผูไ้ด้รบัความคุม้ครองดงันี้

100% ของจ�านวนเงินเอาประกนัภยั ส�าหรบัมอืสองข้าง ตัง้แต่ข้อมอื หรือ
 เท้าสองข้าง ตัง้แต่ข้อเท้า หรอืสายตาสองข้าง
100% ของจ�านวนเงินเอาประกนัภยั ส�าหรบัมอืหนึง่ข้าง ตัง้แต่ข้อมอื และ
 เท้าข้างหนึง่ ตัง้แต่ข้อเท้า
100% ของจ�านวนเงินเอาประกนัภยั ส�าหรบัมอืหนึง่ข้าง ตัง้แต่ข้อมอื และ 

  สายตาหนึง่ข้าง
100% ของจ�านวนเงนิเอาประกนัภยั ส�าหรบัเท้าหนึง่ข้าง ตัง้แต่ข้อเท้า และ 

  สายตาหนึง่ข้าง
60% ของจ�านวนเงนิเอาประกนัภยั ส�าหรบัมือหนึง่ข้าง ตัง้แต่ข้อมอื
60% ของจ�านวนเงนิเอาประกนัภยั ส�าหรบัเท้าหนึง่ข้าง ตัง้แต่ข้อเท้า
60% ของจ�านวนเงนิเอาประกนัภยั ส�าหรบัตาหนึง่ข้าง
บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนีเ้พยีงรายการทีส่งูสดุรายการเดยีวเท่านัน้

การคุ้มครองข้อ 3 : ทพุพลภาพถาวร

ถ้าความบาดเจ็บมผีลภายใน 12 เดอืน นบัแต่วันเกดิอุบตัเิหต ุท�าให้ผูไ้ด้
รบัความคุ้มครองเกดิทพุพลภาพถาวรและทพุพลภาพถาวรนัน้ได้เป็นเวลาตดิต่อ
กันไม่น้อยกว่า 12 เดอืน หรอืมข้ีอบ่งชีท้างการแพทย์ว่าผู้ได้รบัความคุม้ครองนัน้
ตกเป็นบุคคลทพุพลภาพถาวร บริษทัจะใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้ตามจ�านวนเงนิ
เอาประกันภยัดงัระบไุว้ในตารางหกัด้วยจ�านวนเงนิทีใ่ช้ หรอืต้องใช้ตามความ
คุม้ครองข้อ 1. หรอื ข้อ 2ให้แก่ผูไ้ด้รับความคุม้ครอง

การคุ้มครองข้อ 4 : ทพุพลภาพชัว่คราว 

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท�าให้ผู ้ได้รับความคุ ้มครองตกเป็นบุคคล
ทพุพลภาพชัว่คราวภายใน 180 วนั นับแต่วนัเกดิอบุตัเิหต ุหรอืความบาดเจบ็
ทีไ่ด้รบัท�าให้ผู้ได้รบัความคุม้ครองต้องรักษาตวัตดิต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะ
คนไข้ใน และเป็นเหตใุห้ผูไ้ด้รบัความคุ้มครองตกเป็นบคุคลทพุพลภาพช่ัวคราว 
บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผูไ้ด้รบัความคุม้ครองเป็นระยะๆ ตลอด
เวลาทีย่งัทพุพลภาพอยูต่ามจ�านวนเงนิทีร่ะบไุว้ในตารางแต่ไม่เกนิ 52 สปัดาห์ 
ต่ออุบติัเหตแุต่ละครัง้

บรษิทัจะไม่ชดเชยค่าสนิไหมทดแทนตามความคุม้ครองนี ้หากอุบตัเิหตมีุ
ผลท�าให้ผูไ้ด้รบัความคุ้มครองเกดิความสูญเสยีตามการคุม้ครองตามข้อ 1หรอืข้อ 
2 หากความสญูเสยีมผีลท�าให้มทีพุพลภาพถาวรเกดิขึน้ต่อผูไ้ด้รบัความคุม้ครอง
ตามการคุม้ครอง ข้อ3 ค่าสนิไหมทดแทนทีบ่ริษทัใช้ตามการคุม้ครองข้อน้ี จะ
มีการหักจากจ�านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีบรษิทัต้องใช้ตามการคุม้ครอง ข้อ 3
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การยกเว้น : การขยายเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ 
  การทุพพลภาพ อันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมท้ังหมด 
  หรือบางส่วนจากการกระท�าผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได ้
  รับความคุม้ครองนัน้
เงือ่นไขอืน่ : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายน้ี อยู่ภายใต้บังคับของ 
  เงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญา 
  หมวดเงือ่นไขทัว่ไป

หมายเหต ุ แบบฟอร์มนีใ้ช้ในกรณอีอกพร้อมกรมธรรม์ประกนัภัย

 เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิม่เตมิ 
การประกนัภยัค่ารกัษาพยาบาล (ร.ย.02)

เป็นท่ีตกลงกนัว่า กรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิม่เติม
ดงัต่อไปนี ้:-

บรษิทัจะใช้ค่ารกัษาพยาบาล ค่าบรกิารทางการแพทย์ ค่าผ่าตดัและค่าบรกิาร
อืน่ๆ ตามทีจ่่ายจรงิ ซึง่ได้เกดิขึน้ภายใน 12 เดอืน นับแต่วนัเกิดอบุตัเิหตเุพือ่บคุคล
ใดซ่ึงได้รบัความบาดเจบ็ทางร่างกาย เนือ่งจากอบัุตเิหตุในขณะอยูใ่น หรอื ก�าลงัขึน้ 
หรือก�าลงัลงจากรถยนต์

ความรับผิดชอบของบรษิทัต่อคนในแต่ละคร้ังจะไม่เกินจ�านวนเงินเอาประกันภยั 
ท่ีระบุไว้ในตาราง

การขยายเพิม่เตมินีมี้ผลบงัคบัเฉพาะต่อรถยนต์ทีร่ะบุไว้ในตาราง

 เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิม่เตมิ 
การประกนัตวัผูข้บัขี ่(ร.ย.03) 

เป็นท่ีตกลงกนัว่า กรมธรรม์ประกันภยัดงักล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิม่เติม
ดงัต่อไปนี ้:-

บรษิทัจะประกันตัวผูเ้อาประกนัภยัหรอืบคุคลใดซึง่ขบัขีร่ถยนต์โดยได้รบัความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภยั ในกรณีรถยนต์ทีร่ะบไุว้ในตารางเกิดอบุตัเิหต ุ เป็นเหตุ
ให้บุคคลดงักล่าวถกูควบคุมตวัในคดอีาญา

การประกันตัวบคุคลดงักล่าว บรษิทัจะด�าเนนิการโดยไม่ชักช้าตามจ�านวนเงนิ
ท่ีพนักงานสอบสวน พนกังานอยัการหรอืศาลก�าหนดจนกว่าคดจีะถงึทีสุ่ด

เง่ือนไข : การขยายเพิม่เตมิตามเอกสารแนบท้ายนี ้อยูภ่ายใต้บงัคบัของเงือ่นไข 
  และการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวด 
  เงือ่นไขทัว่ไป

หมายเหต ุ: แบบฟอร์มนีใ้ช้ในกรณอีอกพร้อมกรมธรรม์ประกนัภัย
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 เอกสารแนบท้าย 
ข้อยกเว้นภยัก่อการร้าย (ร.ย.30)

ถ้าข้อความใดในเอกสารนีข้ดัหรือแย้งกับข้อความทีป่รากฏในกรมธรรม์ 
ประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ ให้เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยน้ี 
ไม่คุม้ครองความสญูเสยี ความเสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ กต็ามไม่ว่าจะเป็น
สาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการกระท�า
ก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกดิจากสาเหตุหรอืเหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างต่อเนือ่ง 
หรอืมลี�าดับเหตกุารณ์เป็นอย่างไรส�าหรับความสูญเสยีน้ัน

โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ การกระท�าก่อการร้ายให้หมายความ
รวมถงึการกระท�าซึง่ใช้ก�าลงัหรอืความรนุแรง และ/หรอืมกีารข่มขูโ่ดยบคุคล
หรอืกลุม่บคุคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระท�าเพียงล�าพงั การกระท�าการแทน หรอื
ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัองค์กรใดหรอืรัฐบาลใด ซ่ึงกระท�าเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา 
ลทัธนิยิม หรอืจดุประสงค์ทีค่ล้ายคลงึกนั รวมทัง้เพือ่ต้องการส่งผลให้รฐับาล 
และ/หรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่น
ตระหนก หวาดกลวั

ข้อยกเว้นนีไ้ม่คุม้ครองความสญูเสยี ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่า 
จะเป็นสาเหตุโดยตรง หรอืโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรอืมีส่วนเก่ียวเนือ่งกบัการ 
กระท�าใดๆที่ต้องกระท�าขึ้นเพ่ือควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ไม่ว่าจะรูปแบบใด  
ซึง่เกีย่วเน่ืองกบัการกระท�าก่อการร้าย

ในกรณทีีส่่วนหนึง่ส่วนใดของข้อยกเว้นนีไ้ม่สามารถน�ามาใช้บงัคบัได้ให้
ถือว่าส่วนท่ีเหลอืยงัคงมผีลบงัคับ
หมายเหต ุ: แบบฟอร์มนีใ้ช้ในกรณอีอกพร้อมกรมธรรม์ประกนัภัย

 เอกสารแนบท้าย 
การช�าระเบีย้ประกนัภยักรณผีูเ้อาประกนัภยัเป็นนติบุิคคล

 
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล บริษัทตกลงให้ผู้เอาประกันภัย

สามารถช�าระเบีย้ประกันภยัได้ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีก่รมธรรม์ประกนัภยั
มผีลบงัคบั กรณเีกดิอบุตัเิหตภุายใต้ความคุม้ครองของกรมธรรม์ประกนัภยันี้ 
บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย
และผู้เอาประกันภยัต้องช�าระเบีย้ประกนัภยัทนัที

หากผูเ้อาประกนัภัยมไิด้ช�าระเบีย้ประกนัภยัภายในก�าหนด 15 วนันับ
แต่กรมธรรม์ประกนัภยัเร่ิมมผีลบงัคบั ให้ถอืว่าผูเ้อาประกนัภยัไม่ประสงค์จะ
เอาประกันภัยอกีต่อไป และให้กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันีส้ิน้ผลบงัคบั ณ วนั
พ้นก�าหนดดังกล่าว

หมายเหต ุ: ข้อความใดในกรมธรรม์ประกนัภยัทีข่ดัแย้งกบัเอกสารแนบท้ายนี้ 
  ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายน้ีบงัคบั


