กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย คุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จากรถ
ข้ อ 1. กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นี ม ีผ ลใช้ บ งั คับ ทัน ที เมื#อ ผู้เ อาประกัน ภัย ชําระเบีย ประกัน ภัยแล้ ว
การชําระเบียประกันภัยให้ แก่ตวั แทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย พนักงาน
บริ ษัท หรื อนายหน้ าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย ผู้ได้ รับมอบอํานาจให้ รับชําระเบีย
ประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรื อนิติบุคคลที+บริ ษัทยอมรั บ การกระทําของบุคคลหรื อนิติบุคคลดังกล่าวเสมื อน
ตัวแทนของบริ ษัท ให้ ถือว่าเป็ นการชําระเบียประกันภัยแก่บริ ษัทโดยถูกต้ อง
ข้ อ 2. นิย ามศัพ ท์ กรมธรรม์ประกันภัยหรื อเอกสารแนบท้ ายกรมธรรม์ประกันภัยนี
“บริ ษัท”
หมายความว่า บริ ษัทที+ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี
“ผู้เอาประกันภัย”
หมายความว่า บุคคลที+ระบุชื+อเป็ นผู้เอาประกันภัยในตาราง
“ผู้ประสบภัย”
หมายความว่า ผู้ซึ+งได้ รับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย เนื+องจากรถที+ใช้
หรื ออยู่ในทางหรื อเนื+องจากสิ+งที+บรรทุก หรื อติดตังในรถนัน และหมายความรวมถึง
ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึง+ ถึงแก่ความตายด้ วย
“นายทะเบียน”
หมายความว่า เลขาธิ การคณะกรรมการกํ ากับ และส่ งเสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย หรื อผู้ซึ+งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยมอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ตาราง”
หมายความว่า ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี
“รถ”
หมายความว่า รถคันที+เอาประกันภัยซึ+งมีรายการที+ระบุไว้ ในตารางแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยนี
“อุบตั ิเหตุแต่ละครัง”
หมายความว่า เหตุการณ์หนึง+ หรื อหลายเหตุการณ์สบื เนื+องกันซึ+งเกิดจากสาเหตุ
อันเดียวกัน
ข้ อ 3. การคุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย ภายใต้ บงั คับข้ อ 6 บริ ษัทจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพื+อความเสียหายต่อชีวิต
ร่ างกาย หรื ออนามัยของผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซึง+ ผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมาย
ต่ อ ผู้ป ระสบภัย เนื+ อ งจากรถที+ ใ ช้ ห รื อ อยู่ใ นทาง หรื อ เนื+ อ งจากสิ+ ง ที+ บ รรทุก หรื อ ติ ด ตังในรถนัน ในระหว่ า ง
ระยะเวลาประกันภัย ดังนี
3.1 ผู้ป ระสบภัย
3.1.1 ในกรณีได้ รับความเสียหายต่อร่ างกาย หรื ออนามัย แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่าง
ถาวร หรื อทุพพลภาพถาวรสินเชิ ง ตามข้ อ 3.1.2 บริ ษัทจะจ่ายค่ารั ก ษาพยาบาล และค่าเสีย หายอย่ างอื+ นที+
ผู้ประสบภัยสามารถเรี ยกร้ องได้ ตามมูลละเมิด ตามความเสียหายที+แท้ จริ งแต่ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึง+ คน

3.1.2 ในกรณีได้ รับความเสียหายต่อร่ างกาย หรื ออนามัย ในกรณีใดกรณี หนึ+ง บริ ษัทจะจ่ายจํานวน
เงินคุ้มครอง ดังนี
(1) กรณีทพุ พลภาพถาวรสินเชิง บริ ษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึง+ คน
(2) กรณีสญ
ู เสียมือสองข้ างตังแต่ข้อมือ หรือแขนสองข้ าง หรื อเท้ าสองข้ างตังแต่ข้อเท้ า หรื อขา
สองข้ าง หรื อสายตาสองข้ าง (ตาบอด) บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาท ต่อหนึง+ คน
(3) กรณี สูญเสียมือหนึ+งข้ างตังแต่ข้อมือ แขนหนึ+งข้ าง เท้ าหนึ+งข้ างตังแต่ข้อเท้ า ขาหนึ+งข้ าง
สายตาหนึง+ ข้ าง (ตาบอด) ตังแต่ 2 กรณีขนไป
ึ บริ ษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึง+ คน
(4) กรณีทพุ พลภาพอย่างถาวร บริ ษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึง+ คน
(5) กรณีสญ
ู เสียมือหนึง+ ข้ างตังแต่ข้อมือ หรื อแขนหนึง+ ข้ าง หรื อเท้ าหนึง+ ข้ างตังแต่ข้อเท้ า หรื อขา
หนึง+ ข้ าง หรื อสายตาหนึง+ ข้ าง (ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึง+ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึ+ง
คน
(6) กรณีหหู นวก เป็ นใบ้ หรื อเสียความสามารถในการพูด หรื อลินขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
หรื อความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึง+ คน
(7) กรณี สญ
ู เสียอวัยวะอื+นใด นอกเหนือจากที+ระบุไว้ ใน (2) (3) (5) (6) และ (8) ซึ+งการสูญเสีย
หรื อการถูกทํ าลายลงแล้ วนันจะกระทบต่อการดํารงชี วิตอย่างปกติสุขของผู้ประสบภัย เช่น การสูญเสีย ม้ าม
ปอด ตับ ไต หรื อ ฟั นแท้ ทงซี
ั +ตงแต่
ั 5 ซี+ ขึนไป หรื อกรณีกะโหลกศีรษะถูกทําให้ เสียหายเป็ นเหตุให้ ต้องใช้ กะโหลก
เทียม เป็ นต้ น บริ ษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึง+ คน
(8) กรณี สูญเสี ย นิ วตังแต่ข้ อ นิ วขึนไป ไม่ว่านิวเดี ย วหรื อ หลายนิ ว บริ ษัทจะจ่ายค่าสิ น ไหม
ทดแทน 200,000 บาทต่อหนึง+ คน
ทังนี กรณีผ้ ปู ระสบภัยได้ รับความเสียหายต่อร่ างกาย หรื ออนามัยหลายกรณี บริ ษัทจะจ่ายจํานวนเงิน
คุ้มครองเฉพาะกรณีที+มีจํานวนเงินคุ้มครองที+สงู กว่า
3.1.3 ในกรณีเสียชีวติ บริ ษัทจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึง+ คน
3.1.4 ในกรณีได้ รับความเสียหายตามข้ อ 3.1.1 และต่อมาได้ รับความเสียหายตามข้ อ 3.1.2 บริ ษัทจะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามข้ อ 3.1.2 แต่หากเป็ นกรณีได้ รับความเสียหายตามข้ อ 3.1.1 และต่อมาได้ รับความ
เสียหายตามข้ อ 3.1.3 หรื อทังข้ อ 3.1.2 และข้ อ 3.1.3 บริ ษัทจะจ่าย ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อคน
3.1.5 ในกรณีที+เข้ ารั บการรั กษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ ใน บริ ษัทจะจ่ายค่าชดเชย
รายวัน วันละ 200 บาท จํานวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน เป็ นค่าเสียหายที+เพิ+มขึน นอกเหนือจากความคุ้มครองที+ระบุ
ใน 3.1.1 ข้ อ 3.1.2 ข้ อ 3.1.3 และข้ อ 3.1.4
3.1.6 กรณี ผ้ ปู ระสบภัยเป็ นผู้เอาประกันภัย หรื อบุคคลในครอบครั วของผู้เอาประกันภัย ซึ+งมิใช่ผ้ ูขับขี+
ทังนีในกรณีผ้ ขู บั ขี+เป็ นฝ่ ายที+ต้องรับผิดต่ออุบตั ิเหตุ ให้ นําความในข้ อ 3.1.1 ข้ อ 3.1.2 ข้ อ 3.1.3 ข้ อ 3.1.4 และข้ อ
3.1.5 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม

3.1.7 กรณีผ้ ปู ระสบภัยเป็ นผู้ขบั ขี+รถคันที+เอาประกันภัย บริ ษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน
ค่าเสียหายเบืองต้ นเท่านัน
ทังนี บริ ษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทังหมดดังกล่าวข้ างต้ น รวมกันแล้ วไม่เกินจํ านวนเงินคุ้ม ครอง
สูงสุดต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครังที+ระบุไว้ ในรายการที+ 4 ของตาราง
ข้ อ 4. ค่ าเสีย หายเบือ งต้ น ภายใต้ บงั คับข้ อ 6 บริ ษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบืองต้ นให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัยที+ได้ รับความ
เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพิสจู น์ความรับผิดให้ เสร็ จสินภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที+บริ ษัทได้ รับการ
ร้ องขอ โดยจ่ายเป็ นค่าเสียหายเบืองต้ นดังต่อไปนี
4.1 กรณี ผ้ ปู ระสบภัยได้ รับความเสียหายต่อร่ างกาย บริ ษัทจะจ่ายค่ารั กษาพยาบาล และค่าใช้ จ่ ายอัน
จําเป็ นเกี+ยวกับการรักษาพยาบาล ตามจํานวนที+จ่ายไปจริ ง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึง+ คน
4.2 กรณีผ้ ปู ระสบภัยได้ รับความเสียหายต่อร่ างกายอย่างหนึง+ อย่างใดดังต่อไปนี บริ ษัทจะจ่ายค่าเสียหาย
เบืองต้ นจํานวน 35,000 บาทต่อหนึง+ คน
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เป็ นใบ้ หรื อเสียความสามารในการพูด หรื อลินขาด
(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
(จ) เสียแขน ขา มือ เท้ า นิว
(ฉ) เสียอวัยวะอืน+ ใด
(ช) จิตพิการอย่างติดตัว
(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
4.3 กรณีผ้ ปู ระสบภัยได้ รับความเสียหายต่อชีวิต บริ ษัทจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นเกี+ยวกับ
การจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจํานวนเงินค่าเสียหายเบืองต้ น 35,000 บาทต่อหนึง+ คน
4.4 จํ านวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกันหรื อจํานวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แต่หากผู้ประสบภัย ได้ รับความ
เสียหายตามข้ อ 4.1 4.2 และ 4.3 หรื อได้ รับความเสียหายตามข้ อ 4.2 และ 4.3 ให้ ได้ รับค่าเสี ยหายเบื องต้ น
รวมกันไม่เกินจํานวน 65,000 บาท
4.5 กรณีรถตังแต่สองคันขึนไป ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ปู ระสบภัย บริ ษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบืองต้ น
ตาม 4.1 4.2 4.3 หรื อ 4.4 แล้ ว แต่ ก รณี ให้ แ ก่ ผ้ ู ป ระสบภัย ซึ+ง อยู่ ใ นรถที+ เ อาประกัน ภั ย ไว้ กับ บริ ษั ท แต่ ถ้ า
ผู้ประสบภัย มิใ ช่ เป็ นผู้ซึ+งอยู่ใ นรถคันหนึ+งคันใดที+ร่ วมก่ อให้ เ กิ ดความเสี ย หายดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจะจ่ าย
ค่าเสียหายเบืองต้ นให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัยในอัตราส่วนที+เท่ากัน
ความเสียหายเบืองต้ นทังหมดนีเป็ นส่วนหนึง+ ของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที+กําหนดไว้ ในข้ อ 3

ข้ อ 5. การขอรั บ ค่ าเสีย หายเบือ งต้ น ผู้ประสบภัยต้ องร้ องขอค่าเสียหายเบืองต้ นต่อบริ ษัทภายใน 180 วัน นับ
แต่วนั ที+มีความเสียหายเกิดขึน และต้ องมีหลักฐานดังนี
5.1 ความเสียหายต่ อ ร่ างกาย
5.1.1 ใบเสร็ จ รั บ เงิ น จากโรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาล หรื อหลักฐานการแจ้ ง หนี เกี+ ย วกั บ การ
รักษาพยาบาล
5.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว หรื อสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางหรื อ
หลักฐานอื+นใดที+ทางราชการเป็ นผู้ออกให้ ที+สามารถพิสจู น์ได้ ว่าผู้ที+มีชื+อในหลักฐานนันเป็ นผู้ประสบภัย แล้ วแต่
กรณี
ในกรณีที+ผ้ ปู ระสบภัยได้ รับความเสียหายต่อร่ างกายอย่างหนึ+งอย่างใดตามข้ อ 4.2 นอกจากต้ องยื+น
หลักฐานตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แล้ ว ให้ ยื+นใบรับรองแพทย์ หรื อความเห็นแพทย์ หรื อหลักฐานอื+นใดที+ระบุว่าเป็ น
ผู้ประสบภัยซึ+งได้ รับความเสียหายต่อร่ างกายดังกล่าว พร้ อมทังสําเนาบันทึกประจํ าวันของพนักงานสอบสวน
หรื อหลักฐานอื+นที+แสดงว่าผู้นนได้
ั รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถเพิ+มเติมด้ วย
5.2 ความเสีย หายต่ อ ชีวิต
5.2.1 สําเนามรณบัตร หรื อหลักฐานอื+นใดที+นายทะเบียนประกาศกําหนดซึง+ สามารถพิสจู น์ได้ ว่าผู้ที+มี
ชื+อในหลักฐานนันเป็ นผู้ประสบภัย
5.2.2 สําเนาบันทึกประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรื อหลักฐานอื+นที+แสดงว่าผู้นนถึ
ั งแก่ความ
ตายเพราะการประสบภัยจากรถ
5.2.3 การร้ องขอรับค่าเสียหายเบืองต้ นตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันให้ มหี ลักฐานตาม 5.1 และ 5.2
ข้ อ 6. การสํารองจ่ ายค่ ารั ก ษาพยาบาล ค่ าชดเชยรายวัน ค่ าทดแทนกรณีสู ญ เสีย อวัย วะ ทุพ พลภาพ
อย่ างถาวร ทุพ พลภาพถาวรสิน เชิง หรือ เสีย ชีวิต ในกรณีรถที+เอาประกันภัยไว้ กบั บริ ษัทประสบอุบัติเหตุชน
กับรถอื+น ซึ+งมีการประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้ วยเป็ นเหตุให้ ผ้ ูประสบภัย
ได้ รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย บริ ษัทตกลงจะสํารองจ่าย ให้ แก่ ผู้ประสบภัยซึง+ โดยสารมาในรถ หรื อกําลังขึนหรื อ
กําลังลงจากรถที+เอาประกันภัยไว้ กบั บริ ษัท ดังนี
6.1 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็ จรับเงิน ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึง+ คน สําหรับกรณีได้ รับบาดเจ็บ
6.2 ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ กรณีทพุ พลภาพอย่างถาวร หรื อกรณีทุพพลภาพถาวรสินเชิง ตามข้ อ
3.1.2 เป็ นเงินจํานวน 200,000 บาท หรื อ 250,000 บาท หรื อ 300,000 หรื อ 500,000 บาทต่อหนึ+งคน หรื อกรณี
เสียชีวติ ตามข้ อ 3.1.3 เป็ นจํานวนเงิน 500,000 บาทต่อหนึง+ คนแล้ วแต่กรณี
6.3 ค่าชดเชยรายวันกรณี เข้ ารั บการรั กษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ ใน วันละ 200 บาท
รวมไม่เกิน 20 วัน

6.4 ข้ อ 6.1 และข้ อ 6.2 รวมกันจํานวนเงินตามข้ อ 3.1.4
สําหรั บผู้ประสบภัยที+ เ ป็ นบุค คลภายนอกรถ บริ ษัทและผู้รั บประกันภัย รถอื+นจะร่ วมกัน สํ ารองจ่ า ย
ค่ารั กษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณี สูญเสียอวัย วะ ทุพพลภาพอย่ างถาวร ทุพพลภาพถาวร
สินเชิง หรื อเสียชีวิต ตามวรรคต้ น โดยเฉลี+ยฝ่ ายละเท่าๆ กัน เมื+อมีการสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย
รายวัน ค่าทดแทนกรณีสญ
ู เสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสินเชิง หรื อเสียชีวติ ตามเงื+อนไขนี
แล้ ว หากปรากฏว่าอุบตั ิเหตุนนเกิ
ั ดจากความประมาทของผู้อื+น มิใช่ผ้ ขู บั ขี+หรื อผู้โดยสารรถที+เอาประกันภัยไว้ กับ
บริ ษัทแล้ ว บริ ษัทมีสิทธิที+จะไล่เบียเอาค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณีสญ
ู เสียอวัยวะ ทุพพล
ภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสินเชิง หรื อเสียชีวิต ที+บริ ษัทได้ สํารองจ่ายไปคืนจากบริ ษัทผู้รับประกันภัยรถที+
เป็ นฝ่ ายต้ อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมายนั น ในทางกลับ กั น หากบริ ษั ท ผู้ รั บ ประกั น ภั ย รถอื+ น ได้ สํ า รองจ่ า ยค่ า
รักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณีสญ
ู เสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสินเชิง
หรื อเสียชีวิต ให้ แก่ผ้ ูประสบภัยหรื อทายาทผู้ประสบภัยที+โดยสารมา หรื อกําลังขึนหรื อกํ าลังลงจากรถที+ ตนรั บ
ประกันภัยไว้ หรื อผู้ประสบภัยที+อยู่นอกรถแล้ ว และปรากฏว่าอุบตั ิเหตุนนเกิ
ั ดจากความประมาทของผู้ขบั ขี+ หรื อ
ผู้โดยสารรถคันที+เอาประกัน ภัยไว้ กับบริ ษัทแล้ ว บริ ษัทตกลงจ่ายเงิ นค่ารั ก ษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่า
ทดแทนกรณี สูญเสีย อวัยวะ ทุพพลภาพอย่ างถาวร ทุพพลภาพถาวรสินเชิ ง หรื อ เสียชี วิต คืนแก่ บริ ษัท ผู้รั บ
ประกันภัยรถอื+นซึง+ ได้ สํารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในกําหนด 30 วัน นับแต่วนั ที+ได้ รับการร้ องขอ
ข้ อ 7. การคุ้ ม ครองผู้ ข ั บ ขี# บริ ษัทจะถื อ ว่าบุค คลใด ซึ+งขับขี+ รถโดยได้ รับความยิ นยอมจากผู้เ อาประกันภัย
เสมือนหนึ+งเป็ นผู้เอาประกันภัยเอง และบุคคลนันต้ อ งปฏิ บัติตนเสมือนหนึ+งเป็ นผู้เ อาประกันภัย เอง และอยู่
ภายใต้ ข้อกําหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี
ข้ อ 8. การคุ้ ม ครองความรั บ ผิ ด ของผู้ โ ดยสาร กรมธรรม์ ประกันภัย นีให้ ค วามคุ้มครอง เมื+อผู้โดยสารนัน
จะต้ องรับผิดจากรถที+ใช้ หรื ออยู่ในทาง หรื อสิ+งที+บรรทุก หรื อติดตังในรถนัน
ข้ อ 9. การแจ้ งอุบ ัต ิเ หตุ เมื+อมีความเสียหายต่อผู้ประสบภัยจากรถ ผู้เอาประกันภัยหรื อผู้ขบั ขี+ต้อง
9.1 แจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า ทังนี ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้ งให้ บริ ษัททราบผ่านแอพพลิเคชันสําหรับ
การแจ้ งอุบัติเหตุรถยนต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย หรื อแอพ
พลิเคชันที+บริ ษัทเป็ นผู้พัฒนาขึน ซึ+งได้ เชื+อมโยงข้ อมูลเข้ ากับแอพพลิเคชันของสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ
และส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
9.2 ส่งต่อให้ บริ ษัททันทีเมื+อได้ รับหมายศาล หรื อคําสัง+ หรื อคําบังคับของศาล
9.3 มีหนังสือบอกกล่าวให้ บริ ษัททราบทันทีเมื+อมีการดําเนินคดีแพ่ง หรื อคดีอาญาทางศาล อันอาจทําให้
เกิ ดสิทธิ เรี ยกร้ องตามกรมธรรม์ ประกันภัยนี ถ้ าผู้เอาประกันภัยมิได้ ปฏิบัติ ตามข้ อนี บริ ษัทอาจเรี ย กร้ องค่ า

สินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัยเพื+อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการนัน เว้ นแต่ผ้ เู อาประกันภัยจะพิสจู น์ได้
ว่าจะไม่สามารถปฏิบตั ิได้
ข้ อ 10. การจัด การเรี ย กร้ อ ง
10.1 ผู้เอาประกันภัยจะต้ องไม่ตกลงยินยอม เสนอ หรื อให้ สญ
ั ญาว่าจะชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่บุคคลใด โดย
ไม่ไ ด้ รับ ความยิ นยอมจากบริ ษัทและทํา ให้ บ ริ ษัท เสี ย หาย บริ ษัทอาจเรี ย กร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนจากผู้ เ อา
ประกันภัยอันเกิดจากการนัน เว้ นแต่ความเสียหายนัน ผู้เอาประกันภัยเป็ นฝ่ ายที+จะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมาย
และบริ ษัทไม่จดั การต่อการเรี ยกร้ องนัน
10.2 บริ ษัทมีสทิ ธิเข้ าดําเนินการต่อสู้คดี
10.3 บริ ษัทมีสิทธิฟ้องบุคคลใดให้ ใช้ ความเสียหายเพื+อประโยชน์ของบริ ษัทในนามของผู้เอาประกันภัย ใน
การนีผู้เอาประกันภัยต้ องให้ ข้อเท็จจริ งและให้ ความช่วยเหลือแก่บริ ษัทตามสมควรจนคดีถงึ ที+สดุ
10.4 เมื+อบริ ษัทได้ ใช้ ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนที+บริ ษัทต้ องรับผิดตามข้ อ 3 หรื อข้ อ 4 ตามแต่กรณีแล้ ว
ก่อนดําเนินคดีทางศาล บริ ษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อสู้คดีแทนผู้เอาประกันภัย
10.5 กรณีบริ ษัทปฏิเสธการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนโดยมิชอบ ผู้เสียหายได้ นําคดีขึนสู่ศาลหรื อเสนอข้ อ
พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เมื+อศาลพิพากษาหรื ออนุญาโตตุลาการชีขาดให้ บริ ษัทแพ้ คดี บริ ษัทจะต้ องชดใช้
ค่าเสียหายตามคําพิพากษาหรื อตามคําชีขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้ อมดอกเบียในฐานะลูกหนีผิดนัดในอัตรา
ร้ อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ผิดนัด
ข้ อ 11. การแจ้ ง ความ เมื+อมีการกระทํ าความผิ ดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ+งทํ าให้ เกิดสิทธิ เรี ยกร้ องตาม
กรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้ องแจ้ งความต่อเจ้ าหน้ าที+ตํารวจโดยไม่ชกั ช้ า
ข้ อ 12. ค่ าใช้ จ่ ายต่ อ สู้ค ดี ถ้ าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ ใช้ ค่าเสียหาย ซึ+งการประกันภัยนีมีการคุ้ม ครอง
บริ ษัทจะต่อสู้คดีในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
ข้ อ 13. การโอนรถ ในกรณี ที+รถที+เจ้ าของได้ เอาประกันภัยไว้ กบั บริ ษัท ได้ โอนไปยังบุคคลอื+น ให้ ผ้ ูได้ มาซึ+งรถ
ดังกล่าวมีฐานะเสมื อนเป็ นผู้เ อาประกันภัย ตามกรมธรรม์ประกันภัย นัน และบริ ษัทต้ อ งรับผิ ด ตามกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที+ยงั เหลืออยู่
ข้ อ 14. การใช้ ร ถ กรณี ใช้ รถในเวลาที+ เกิดอุบัติเหตุนอกเหนื อ จากที+ได้ ระบุไว้ ในตาราง ซึ+งทํ าให้ การเสี+ยงภัย
เพิ+มขึน ผู้เอาประกันภัยต้ องชดใช้ ค่าเสียหายคืนให้ บริ ษัทตามจํานวนที+บริ ษัทได้ จ่ายไป แต่ไม่เกิน 2,000 บาท

ข้ อ 15. การเลิก กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย
15.1 บริ ษัทเป็ นผู้บอกเลิก: บริ ษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีได้ ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ+ง
ดังต่อไปนี
(1) บริ ษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีได้ ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้ าไม่น้ อย
กว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที+อยู่ครังสุดท้ ายที+แจ้ งให้ บริ ษัททราบ ซึง+ จะมีผล
ให้ กรมธรรม์ประกันภัยสินผลบังคับ ณ วันพ้ นกําหนดดังกล่าว
(2) บริ ษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีได้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบอกกล่าว
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน และบริ ษัทต้ องทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที+กําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื+อทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัทที+มีลกั ษณะที+เชื+อถือได้ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุ ร กรรมทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยส่งข้ อมูลการบอกเลิ ก กรมธรรม์ ประกัน ภัย ไปยัง ระบบข้ อ มูลที+ ผ้ ู เ อา
ประกันภัยระบุไว้ เท่านัน ทังนี ผู้เอาประกันภัยต้ องยินยอมให้ บริ ษัทจัดส่งข้ อมูลการบอกเลิกด้ วยวิธีการดังกล่าว
และบริ ษัทต้ องจัดให้ มีกระบวนการแจ้ งเตือนแก่ผ้ ูเอาประกันภัย เมื+อได้ ดําเนินการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณี นี บริ ษั ท จะคื น เบี ยประกัน ภั ย ให้ แ ก่ ผ้ ู เอาประกั น ภัย โดยหั ก เบี ยประกัน ภั ย สํ า หรั บ
ระยะเวลาที+กรมธรรม์ประกันภัยได้ ใช้ บงั คับมาแล้ วออกตามส่วน
15.2 ผู้เอาประกันภัยเป็ นผู้บอกเลิ ก: ผู้เ อาประกัน ภัย อาจบอกเลิก กรมธรรม์ ประกัน ภัย นี ได้ ด้ วย
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ+งดังต่อไปนี
(1) ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีได้ ด้วยการแจ้ งให้ บริ ษัททราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ซึง+ จะมีผลให้ กรมธรรม์ประกันภัยสินผลบังคับทันที ณ วันเวลาที+บริ ษัทได้ รับหนังสือบอกเลิก หรื อ
วันเวลาที+ระบุไว้ ในหนังสือบอกเลิก แล้ วแต่วา่ วันใดเป็ นวันหลังสุด
(2) ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยนีได้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
บริ ษัทต้ องทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที+กําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
แจ้ งวิธีการให้ ผ้ ูเอาประกันภัยทราบ ซึ+งจะมีผลให้ กรมธรรม์ประกันภัยสินผลบังคับ ณ วันที+ข้อมูลการบอกเลิก
ส่งไปยังระบบข้ อมูลที+บริ ษัทระบุไว้ เท่านัน หรือ ณ วันที+ระบุไว้ ในหนังสือบอกเลิก แล้ วแต่ว่าวันใดเป็ นวันหลังสุด
ในกรณีนีผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้ รับเบียประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบียประกันภัยที+ร ะบุไว้
ข้ างล่าง
จํานวนเดือนที+ค้ มุ ครอง
เบียประกันภัยคืนร้ อยละ
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ข้ อ 16. การระงั บ ข้ อ พิพ าทโดยอนุ ญ าโตตุ ล าการ ในกรณี ที+มีข้อพิพ าท ข้ อขัดแย้ ง หรื อข้ อเรี ยกร้ องใด ๆ
ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ระหว่างผู้มีสิทธิเรี ยกร้ องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษัท และหากผู้มีสิทธิ
เรี ยกร้ องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาทนัน โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริ ษัทตกลงยินยอม และให้ ทําการ
วินิจฉัยชีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้ อบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้ วยอนุญาโตตุลาการ
ข้ อ 17. การตีค วามกรมธรรม์ ป ระกั น ภัย ความหมายและเจตนารมณ์ ของข้ อความที+ปรากฏในกรมธรรม์
ประกันภัยนี รวมทังเอกสารแนบท้ ายและเอกสารประกอบให้ ตีความตามที+นายทะเบียนได้ ให้ ความเห็นชอบไว้
ข้ อ 18. ข้ อ ยกเว้ น การประกัน ภัย ไม่ ค้ ุม ครองความรั บ ผิด อัน เกิด จาก
18.1 สงคราม การรุ ก ราน การกระทําของชาติศ ัต รู การสู้ร บ หรื อ การปฏิบ ัต ิก ารที#ม ีล ัก ษณะเป็ น
การทําสงคราม (จะได้ ป ระกาศสงครามหรือ ไม่ ก ็ต าม)
18.2 สงครามกลางเมือ ง การแข็ง ข้ อ ของทหาร การกบฏ การปฏิวัต ิ การต่ อ ต้ านรั ฐบาล การยึด
อํานาจการปกครองโดยกําลัง ทหารหรื อ โดยประการอื#น ประชาชนก่ อ ความวุ่น วายถึง ขนาดหรื อ เท่ ากับ
การลุก ฮือ ต่ อ ต้ านรัฐบาล
18.3 วัต ถุอ าวุธ ปรมาณู
18.4 การแตกตัว ของประจุ การแผ่ รั ง สี การกระทบกั บ กัม มั น ตภาพรั ง สี จ ากเชือ เพลิง ปรมาณู
หรื อ จากกากปรมาณู อ ัน เกิด จากการเผาไหม้ เ ชือ เพลิง ปรมาณู และสําหรั บ จุด ประสงค์ ข้ อ สัญญานี ก าร
เผาไหม้ น ัน รวมถึงกรรมวิธ ีใ ด ๆ แห่ งการแตกแยกปรมาณู ซึ#งดําเนิน ต่ อ ไปด้ ว ยตัว ของมัน เอง
18.5 ความเสีย หายที#เ กิด จากรถที#ถ ูก ยัก ยอก ฉ้ อ โกง กรรโชก ลัก ทรั พ ย์ รี ด เอาทรั พ ย์ ชิง ทรั พ ย์
หรือ ปล้ น ทรั พ ย์
18.6 การใช้ น อกประเทศไทย
18.7 การใช้ ร ถยนต์ ใ นทางผิด กฎหมาย เช่ น ใช้ ร ถยนต์ ไ ปปล้ น ทรั พ ย์ ชิงทรั พ ย์ ห รื อ ใช้ ข นยาเสพ
ติด ไม่ ว่ าจะมีก ารดัด แปลงรถหรื อ ไม่ ก ็ต าม หรื อ ใช้ ร ถยนต์ ห ลบหนี จ ากการกระทําความผิด ทางอาญา
หรือ หลบหนีก ารตรวจค้ น หรื อ การจับ กุม ของเจ้ าหน้ าที# เป็ นต้ น
18.8 การใช้ ใ นการแข่ งขัน ความเร็ว
ข้ อ 19. ข้ อ สัญญาพิเ ศษ ภายใต้ จํานวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยที+ระบุไว้ ในตาราง บริ ษัทจะไม่ยกเอาความไม่
สมบูรณ์ แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรื อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรื อเงื+อนไขแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัยนี เว้ นแต่ข้อ 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เป็ นข้ อต่อสู้ผ้ ปู ระสบภัย เพื+อปฏิเสธความ
รับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี เมื+อบริ ษัทได้ ใช้ ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ ว แต่บริ ษัทไม่ต้องรั บผิดตามกฎหมาย
หรื อตามกรมธรรม์ประกันภัยนีต่อผู้เอาประกันภัย เพราะกรณีดงั กล่าวข้ างต้ นนันซึ+ง ผู้เอาประกันภัยต้ องรับผิดต่อ
ผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้ องใช้ จํานวนเงินที+บริ ษัทได้ จ่ายไปนันคืนให้ บริ ษัทภายใน 7 วัน

