
 

 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

หมวดเงือนไขทวัไป 

 

ภายใต้การคุ้มครอง เงือนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้าย

กรมธรรม์ประกนัภยันี บริษัทให้สญัญาตอ่ผู้ เอาประกนัภยัดงัตอ่ไปนี  

 

ข้อ . กรมธรรม์ประกันภัยนีมีผลใช้บังคับทนัทเีมือผู้ เอาประกันภัยชาํระเบยีประกันภัยแล้ว 

การชําระเบียประกันภยัให้แก่ตวัแทนประกนัวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศ

ภัย พนักงานบริษัท หรือนายหน้าประกันวินาศภยัตามกฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภัย ผู้ ได้รับ

มอบอํานาจให้รับชําระเบียประกนัภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคล ทีบริษัทยอมรับการกระทําของ

บุคคลหรือนิติบุคคลดงักล่าวเสมือนตวัแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการชําระเบียประกันภัยแก่บริษัท

โดยถกูต้อง 

 

ข้อ 2. คาํนิยามศัพท์: เมือใช้ในกรมธรรม์ประกนัภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภยันี 

“บริษัท”  หมายถึง บริษัททีออกกรมธรรม์ประกนัภยันี 

“ผู้ เอาประกนัภยั” หมายถึง บุคคลทีระบชืุอเป็นผู้เอาประกนัภยัในตาราง 

“รถยนต์”  หมายถึง รถยนต์ทีเอาประกนัภัย ซงึมรีายการทีระบไุว้ในตาราง 

“ตาราง”  หมายถึง ตารางแห่งกรมธรรม์ประกนัภยันี 

“อบุตัิเหตแุตล่ะครัง”  หมายถึง เหตกุารณ์หนึง หรือหลายเหตกุารณ์สบืเนืองกัน ซงึเกิดจาก

สาเหตเุดียวกนั 

“ความเสียหายสว่นแรก” หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิดหรือความเสียหายอนัมกีาร

คุ้มครองตามข้อสญัญา หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์

ประกนัภยันทีีผู้ เอาประกันภยัต้องรับผิดชอบเอง 

 

ข้อ 3. การยกเว้นทวัไป   

กรมธรรม์ประกันภัยนีไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดอ ันเก ิดขนึเป็นผล

โดยตรงหรือโดยอ้อมจาก 

3.1 สงคราม การรุกราน การกระท ําของชาติศัตรู  การสู้ รบ หรือการปฏิบัต ิการทีมี

ลักษณะเป็นการทาํสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) 

3.2 สงคร ามกลางเมือ ง การ แ ข ็งข้ อ ข อ งท ห าร  การ กบฏ  การ ปฏิวัต ิ การ ต่อต้ าน 

รัฐบาล การยึดอ ํานาจการปกครองโดยกําลังทหาร หรือโดยประการอ ืน ประชาชนก่อความ

วุ่นวายถงึขนาด    หรือเท่าก ับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 

3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู 



 

 

3.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเช ือเพลิง

ป ร ม าณู  ห รือ จาก ก าก ป ร ม าณูอ ัน เ กิด จาก การ เผาไห ม้ เ ช ือ เพ ลิงป ร มาณู แ ล ะสําห รับ

จุดประสงค์ของข้อสัญญานี การเผานันรวมถงึกรรมวิธ ีใด ๆ  แห่งการแตกแยกตัวปรมาณู ซ ึง

ดําเนินตดิต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง 

 

 

ข้อ 4. การจดัการเรียกร้องเมือเกิดความเสียหาย 

เมือมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกนัภัยเกิดขึน ผู้ เอาประกันภัย หรือผู้ขบั

ขีจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า และดําเนินการอนัจําเป็นเพือรักษาสิทธิตามกฎหมาย ทงันีผู้

เอาประกนัภยัอาจแจ้งให้บริษัททราบผ่านแอพพลิเคชนัสําหรับการแจ้งอบุัติเหตรุถยนต์ของสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือแอพพลิเคชันทีบริษัทเป็นผู้

พัฒนาขึน ซงึได้เชือมโยงข้อมลูเข้ากับแอพพลิเคชนัของสํานกังานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกนัภยัและมีรายละเอียดตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยักําหนด 

 บริษัทมีสิทธิเข้าดําเนินการในนามของผู้ เอาประกันภัยเกียวกับอุบัติเหตุทีเกิดขึนได้ หาก

ความเสียหายทีเกิดขนึนนัอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึนเมอืผู้ เอาประกนัภยัหรือผู้ขบัขีดําเนินการโดยสจุริต 

 

ข้อ 5 ความรับผิดของบริษัทเมือมีการปฏเิสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

เมือมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดโดยมิชอบ  

จนเป็นเหตุให้ผู้ เอาประกันภยัหรือผู้ เสียหายนําคดีขึนสู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่อ

อนญุาโตตลุาการ หากศาลพิพากษาหรืออนญุาโตตลุาการชีขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิด

ต่อผู้ เอาประกันภัย หรือผู้ เสียหายนัน โดยชดใช้ค่าเสียหายตามคําพิพากษา หรือคําชีขาดของ

อนญุาโตตลุาการ พร้อมดอกเบียผิดนดัในอตัราร้อยละ  ตอ่ปี นบัแต่วนัผิดนดั 

 

ข้อ  6.  การแ ก้ไข สัญญาคุ้มครองและเงือนไขแห่งกรมธรรม์ประกนัภัยนี จะเปลียนแปลงแก้ไขได้

โดยเอกสารแนบท้ายของบริษัทเท่านนั 

 

ข้อ 7.  การลดเบยีประกันภัยประวัตดิี 

 7.1 ในกรณีผู้ เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท บริษัทจะลดเบียประกันภัย

ให้แก่ผู้ เอาประกนัภยั เป็นลําดบัขนั ดงันี 



 

 

 ขันที  20% ของเบียประกันภัยในปีทีต่ออายุ สําหรับรถยนต์คนัทีไม่มีการเรียกร้อง

ค่าเสียหายตอ่บริษัท ในการประกนัภยัปีแรก 

 ขันที  30% ของเบียประกันภัยในปีทีต่ออายุ สําหรับรถยนต์คนัทีไม่มีการเรียกร้อง

ค่าเสียหายตอ่บริษัท ในการประกนัภยั  ปีติดตอ่กนั 

 ขันที  40% ของเบียประกันภัยในปีทีต่ออายุ สําหรับรถยนต์คนัทีไม่มีการเรียกร้อง

ค่าเสียหายตอ่บริษัท ในการประกนัภยั  ปีติดตอ่กนั 

  ขันที  50% ของเบียประกันภัยในปีทีต่ออายุ สําหรับรถยนต์คนัทีไม่มีการเรียกร้อง

ค่าเสียหายตอ่บริษัท ในการประกนัภยั  ปีติดตอ่กนั หรือกวา่นนั 

 ทงันี บริษัทจะลดเบียประกนัภยัให้ต่อเมือผู้ เอาประกันภยัได้ต่ออายุการประกนัภัยกับ

บริษัท และเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีต่ออายุเท่านนั 

 คําว่า “รถยนต์คนัทีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คนัทีมี

การเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนนัเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตวัผู้ ต้องรับ

ผิดตามกฎหมาย ซึงมีผลทําให้บริษัทมีสิทธิทีจะเรียกค่าเสียหายทีบริษัทได้จ่ายไปคืนจาก

บคุคลภายนอกได้   

 หากในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยทีผู้ เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบียประกันภัย

ประวติัดีมีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทแล้ว  ในการตอ่อายุการประกนัภัยปีต่อไป บริษัทจะลดเบีย        

ประกนัภยัให้แก่ผู้ เอาประกนัภยั ดงันี 

 (ก) ลดลงหนึงลําดับขันจากเดิม  หากการเรียกร้องนันเกิดจากความประมาทของ

รถยนต์คนัเอาประกนัภยั หรือผู้เอาประกนัภยัไมส่ามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคูก่รณีอีกฝ่ายหนงึได้ 

 (ข) ลดลงสองลําดบัขนัจากเดิมแต่ไม่เกินอตัราปกติ  หากมีการเรียกร้องทีรถยนต์คัน

เอาประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาท หรือไมส่ามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึงได้ตงัแต่  ครัง

ขึนไป รวมกนัมีจํานวนเงินเกิน % ของเบียประกนัภยั 

7.2 กรณีผู้ เอาประกันภัยทําประกนัภัยกบัผู้ รับประกนัภยัอืน และมาต่ออายุการประกนัภยักบั

บริษัท บริษัทจะนําความใน 7.1 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกไ็ด้ 

 

ข้อ 8.  การเพมิเบียประกันภัยประวัต ิไม่ดี 

ในกรณีผู้ เอาประกนัภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กบับริษัท และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย

ระหว่างปีทีเอาประกันภัยทีเกิดจากอุบัติเหตุ ซึงรถยนต์คนัทีเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่

สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึงได้ อย่างน้อยตงัแต ่2 ครังขึนไปรวมกนัมีจํานวนเงิน

เกิน 200% ของเบียประกนัภยั บริษัทจะเพิมเบียประกนัภยัเป็นขนั ๆ ดงัน ี

 



 

 

ขันท ี1 20% ของอตัราเบียประกนัภยัในปีทีต่ออายุ 

ขันท ี2 30% ของอตัราเบียประกันภัยในปีทีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดงักล่าว

เกิดขนึตอ่บริษัท 2 ปีติดตอ่กนั 

ขันท ี3 40% ของอตัราเบียประกันภัยในปีทีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดงักล่าว

เกิดขนึตอ่บริษัท 3 ปีติดตอ่กนั 

ข ันท ี4 50% ของอตัราเบียประกันภัยในปีทีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดงักล่าว

เกิดขนึตอ่บริษัท 4 ปีติดต่อกนั หรือกวา่นนั 

 ในกรณีทีผู้ เอาประกนัภัยถกูเพิมเบียประกนัภยัประวติัไมด่ีไม่ว่าลําดบัขนัใด และในปี

กรมธรรม์ประกนัภยันนั มีการเรียกร้องคา่เสยีหาย ทีรถยนต์คนัเอาประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่

สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึงได้ไม่ถึง 2 ครัง หรือถึง 2 ครัง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 

200% ของเบียประกันภัยแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริษัทจะใช้เบียประกันภัยในลําดบัขัน

เดิม เช่นในปีทีผ่านมา แต่หากไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่

ค่าเสียหายทีเกิดขนึนนั มิได้เกิดจากความประมาทของรถยนต์คนัเอาประกนัภยั และผู้เอาประกนัภัย

สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึงได้แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยในปีต่อไป 

บริษัทจะใช้เบียประกนัภยัในอตัราปกติ 

 

ข้อ 9. การโอนรถยนต์  

เมือผู้ เอาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผู้อืน ให้ถือว่าผู้ รับโอนเป็นผู้ เอาประกันภัยตามกรมธรรม์

ประกันภัยนี และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยทีเหลือ      

อยู่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีทําประกันภัยประเภทระบุชือผู้ ขับขี ผู้ เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการ

เปลียนแปลง  ผู้ขบัขีให้บริษัททราบ เพือจะได้มีการปรับปรุงอตัราเบียประกนัภัยตามสภาพความเสียงภัย

ทีเปลียนแปลงไป มิฉะนนัผู้ เอาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเงือนไข

ความคุ้มครองทีปรากฏในกรมธรรม์ประกนัภยันี  

สําหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทีมีความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ และผู้ เอา

ประกันภัยได้ขายรถยนต์ให้แก่ผู้มีอาชีพรับซือขายรถยนต์ หรือให้เช่ารถยนต์ หรือซ่อมแซมรถยนต์ หรือ

บํารุงรักษารถยนต์ ไม่ว่าการขายนันจะได้มีการทําเป็นหนังสือ หรือมีการจดทะเบียนโอนทางทะเบียน

หรือไม่ก็ตาม กรมธรรม์ประกนัภัยนีจะสินสุดความคุ้มครองนบัแต่ วนั เวลาทีมีการขายรถยนต์ บริษัทจะ

คืนเบียประกนัภัยให้แก่ผู้ เอาประกันภยั โดยหกัเบียประกนัภยัสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยได้

ใช้บงัคบัมาแล้วออกตามสว่น ภายใน  วนั นบัแตว่นัทบีริษัทได้รับแจ้งการขายจากผู้ เอาประกนัภัย หรือ

กรณีทีบริษัททราบถึงการขายรถยนต์ดังกล่าว บริษัทจะแจ้งการสินสุดความคุ้ มครองพร้อมคืนเบีย

ประกนัภยั โดยการสง่หนงัสือถึงผู้ เอาประกนัภัยตามทีอยู่ครังสดุท้ายทีแจ้งให้บริษัททราบ 



 

 

ข้อ 10.  การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ   

ในกรณีทีมีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี

ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และ

เห็นควรยุติข้อพิพาทนนัโดยวิธีการอนญุาโตตลุาการ บริษัทตกลงยินยอม และให้ทําการวินิจฉัยชีขาด

โดยอนุญาโตตุลาการ ตามข้อบังคบัสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัว่าด้วยอนญุาโตตลุาการ  

 

ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย   

 ข้อความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกนัภยันี รวมทงัเอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้

ตีความตามคู่มอืการตีความทีนายทะเบียน ได้ให้ความเห็นชอบไว้ 

 

ข้อ 12. การสินผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกนัภยันีจะสินผลบงัคบัเมือ 

   12.1 วนัที เวลา ทีระบุไว้ในตาราง 

   12.2 มกีารบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยั 

                . .  บริษัทเป็นผู้บอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีได้ด้วยวิธีการ

อย่างใดอย่างหนึงดงัต่อไปนี 

    (1) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีได้ด้วยการส่งหนังสือบอก

กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ เอาประกันภัยตามทีอยู่ครัง

สดุท้ายทีแจ้งให้บริษัททราบ ซงึจะมีผลให้กรมธรรม์ประกนัภยัสินผลบังคบั ณ วนัพ้นกําหนดดงักล่าว 

          (2) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยันีได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  วัน และบริษัทต้องทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที

กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชือทางอิเล็กทรอนิกส์ของ

บริษัททีมีลกัษณะทีเชือถือได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยส่งข้อมูลการบอก

เลิกกรมธรรม์ประกันภัยไปยังระบบข้อมลูทีผู้ เอาประกันภัยระบุไว้เท่านัน ทงันี ผู้ เอาประกันภัยต้อง

ยินยอมให้บริษัทจดัส่งข้อมลูการบอกเลิกด้วยวิธีการดงักลา่ว และบริษัทต้องจดัให้มีกระบวนการแจ้ง

เตือนแกผู่้ เอาประกนัภัย เมอืได้ดําเนินการบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบียประกันภยัให้แก่ผู้ เอาประกันภัย โดยหักเบียประกันภัย

สําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกนัภยัได้ใช้บังคบัมาแล้วออกตามส่วน 

12.2.2 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ บอกเลิก: ผู้ เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์

ประกนัภยันีได้ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนงึดงัต่อไปนี 



 

 

     (1) ผู้เอาประกนัภยัอาจบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยันีได้ด้วยการแจ้งให้

บริษัททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซงึจะมีผลให้กรมธรรม์ประกนัภยัสินผลบังคบัทันที ณ วนัเวลาที

บริษัทได้รับหนงัสือบอกเลิก หรือวันเวลาทีระบุไว้ในหนงัสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวนัใดเป็นวนัหลงัสดุ 

     (2) ผู้ เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีได้ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทต้องทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดบัทีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งวิธีการให้ผู้ เอาประกนัภยัทราบ ซึงจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภยั

สินผลบงัคบั ณ วนัทีข้อมูลการบอกเลิกส่งไปยงัระบบข้อมลูทีบริษัทระบุไว้เท่านนั หรือ ณ วนัทีระบุไว้

ในหนงัสือบอกเลิก แล้วแตว่่าวนัใดเป็นวนัหลงัสดุ 

                 ในกรณีนีผู้เอาประกันภยัมสีิทธิได้รับเบียประกนัภยัคืน ตามอตัราการคืนเบียประกันภัยที

ระบไุว้ข้างล่าง 

 

  อ ัตราคืนเบียประกันภัย 

 

จํานวนวัน

ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบีย    

ประกันภัยเต็มปี 

จํานวนวัน

ประกันภยั 

ร้อยละ ของเบยี   

ประกันภัยเต็มปี 

จํานวนวัน

ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบยี   

ประกันภัยเต็มปี 

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 

 

 

 

 



 

 

13.    การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยฉ้อฉล  

  บริษัทไมต้่องรับผิดสําหรับการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนอนัเกิดจากการฉ้อฉลหรือทจุริตโดย

ประการใด ๆ ซงึผู้ เอาประกันภยัหรือบุคคลทีทําแทนผู้ เอาประกนัภัยได้กระทําเพือให้ได้รับประโยชน์

ตามกรมธรรม์ประกันภยันี และบริษัทอาจใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ทนัที โดยไม่คืนเบีย

ประกนัภยั 

 

หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

  

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดแก่

บุคคลภายนอก ซึงผู้ เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนืองจากอุบัติเหตุอันเกิดจาก

รถยนต์ ทีใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิงทีบรรทุก หรือติดตงัในรถยนต์นัน ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ใน

นามผู้เอาประกนัภัย ดงันี 

1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บริษัทจะรับผิดชดใช้คา่สินไหมทดแทน

เพือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยั ของบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนเกินวงเงินสงูสดุตาม

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ ตามความเสียหายทีแท้จริงทีผู้ เอาประกนัภัยจะต้อง

รับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกไม่เกินจํานวนเงินเอาประกนัภัยต่อคนทีระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกนัภยั และไมเ่กินจํานวนเงินเอาประกนัภยัตอ่ครังทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 

ภายใต้เงือนไขทีกําหนดในข้อนี 

ในกรณีบุคคลภายนอกเสยีชีวิต หรือทพุพลภาพถาวรสินเชิง เมอืบริษัท ผู้ เอาประกันภัย และ

ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยสามารถตกลงในจํานวนเงินค่าเสียหายได้ทังจํานวนแล้ว 

บริษัทจะชดใช้คา่สินไหมทดแทน ดงันี 

1.1.1 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกนัภยัในหมวดนี โดยต้องมจีํานวนเงินเอาประกนัภยัไมน้่อยกว่า ,  บาทตอ่คน 

1.1.2 กรณีทจีํานวนเงินเอาประกนัภยัเกินกวา่ ,000,  บาทตอ่คน บริษัทจะชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า ,000,  บาทต่อคน โดยส่วนเกินจาก ,000,  บาท บริษัทจะ

ชดใช้ตามความเสียหายทีแท้จริงทีผู้ เอาประกนัภยัจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบคุคลภายนอก 

1.1.3 กรณีทายาทของบุคคลภายนอกผู้ เสียชีวิต หรือบุคคลภายนอกทีเป็นผู้ทุพพล

ภาพถาวรสินเชิงนนั มีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์มากกวา่ 

 กรมธรรม์ รวมถึงกรณีทีรถยนต์ทีเอาประกันภัยได้เอาประกนัภยัหลายรายเพือความวินาศภัยอัน

เดียวกัน โดยได้ทําสญัญาประกนัภัยพร้อมกัน หรือสืบเนืองเป็นลําดบักนั บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหม



 

 

ทดแทนตามสดัส่วนความคุ้มครองของแต่ละกรมธรรม์ประกนัภัย รวมกนัไมเ่กินกว่า ,000,  บาท

ต่อคน โดยส่วนทีเกิน ,000,  บาท บริษัทจะร่วมชดใช้ตามความเสียหายทีแท้จริงทีผู้ เอา

ประกนัภยัจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายตอ่บุคคลภายนอก 

ในกรณีทีบุคคลภายนอกได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย และมีสิทธิได้รับการ

ชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์มากกว่า  กรมธรรม์ รวมถึงกรณีทีรถยนต์ทีเอาประกนัภัยได้

เอาประกนัภัยหลายรายเพือความวินาศภัยอันเดียวกัน โดยได้ทําสญัญาประกันภัยพร้อมกัน หรือ

สืบเนืองเป็นลําดบักนั บริษัทจะร่วมเฉลียจ่ายเท่า ๆ กนั  

ทุพพลภาพถาวรสินเชิงในทีนี หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีการ

งาน ใด ๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพอืน ๆ ได้โดยสินเชิงตลอดไป 

บุคคลภายนอกทีได้รับความคุ้มครองตาม 1.1 นี ไม่รวมถึงผู้ ขับขีทีเป็นฝ่ายทีจะต้องรับผิด

ตามกฎหมาย ตลอดจนลกูจ้างในทางการทีจ้าง คูส่มรส บิดา มารดา บตุรของผู้ขบัขีนนั 

1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน บริษัทจะรับผิดชดใช้คา่สนิไหมทดแทนเพือความเสียหาย

ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซงึผู้ เอาประกนัภยัจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิด

ของบริษัทจะมไีมเ่กินจํานวนเงินเอาประกนัภยัทีระบไุว้ในตาราง 

กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิของบุคคลภายนอก และมกีารเรียกค่าเสียหายอนัเกิดจาก

การขาดการใช้ประโยชน์รถยนต์ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจริง ทงันี สําหรับรถยนต์ทีมีที

นงัไมเ่กิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทังผู้ขบัขีไมเ่กิน 7 คน ในอตัราไมน้่อยกวา่วนัละ 500 

บาท รถยนต์รับจ้างสาธารณะทีมีทีนงัไม่เกิน 7 คน ในอตัราไม่น้อยกว่าวนัละ 700 บาท และรถยนต์ที

มีทีนงัเกนิ 7 คน หรือรถยนต์บรรทกุผู้ โดยสารรวมทงัผู้ขบัขีเกิน 7 คน ในอตัราไมน้่อยกวา่วนัละ 1,000 

บาท 

ในกรณีบุคคลภายนอกนันมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 

กรมธรรม์ประกนัภยั บริษัทจะเฉลียจ่ายเท่า ๆ กนั 

ความเสียหายต่อทรัพย์ส ินดังต่อไปนี จะไม่ได้รับความคุ้มครอง 

(ก) ทรัพ ย์สินทีผู้ เอาประกันภัย ผู้ ข ับข ีท ีเ ป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส 

บดิา มารดา บุตรของผู้ เอาประกันภัยหรือผู้ ขบัขีนันเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก ็บรักษา ควบคุม 

หรือครอบครอง 

(ข) เครืองชงั สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง ทางเดนิ สนาม หรือสงิหนึงสิงใด

ทอียู่ใต้สิงดังกล่าว อ ันเก ิดจากการสนัสะเท ือน หรือจากนําหนักรถยนต์ หรือนําหนักบรรทุก

ของรถยนต์ 

(ค) สัมภาระหรือทรัพย์สินอืนใดทนีําต ิดตัวข ึนบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินท ีบรรท ุกอยู่

ในรถยนต์ หรือกําลังยกขนึ หรือกาํลังยกลงจากรถยนต์ หรือทรัพย์สินทรีถยนต์กําลังยกจาก

ทหีนึงไปยงัอ ีกทหีนึง 



 

 

(ง) ทรัพ ย์สินทไีด้ รับความเสียหายจากการรัวไหลของสารเคมี หรือวัตถุอ ันตรายท ี

บรรท ุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่การรัวไหลนันเก ิดจากอุบ ัต ิเหตุจากรถยนต์ หรือการรัวไหลของ

แก๊ส หรือเชอืเพลิงเพ ือการเดินเครืองของรถยนต์ 

 

ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก   

ผู้ เอาประกนัภยัจะต้องรับผิดชอบเองตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง ดงันี 

(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน ในกรณีทีใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบตัิเหตุ 

นอกเหนือจากทีได้ระบไุว้ในตาราง 

(ข) ตามจํานวนเงินสว่นแรกของความเสียหาย ดงัระบไุว้ในตาราง 

(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็นการ

ประกันภัยประเภทระบุชือผู้ ขับขี หากความเสียหายนันเป็นความรับผิดชอบของผู้ขับขีรถยนต์คัน          

เอาประกนัภยัซงึมใิช่ผู้ขบัขีทีระบชืุอในกรมธรรม์ประกนัภยั 

ในกรณีทีผู้ เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก เกินหนึงข้อ ให้ถือว่า

ความรับผิดชอบแตล่ะข้อเป็นความรับผิดชอบทีเพิมขนึ 

ในกรณีทีผู้ เอาประกนัภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัท

จะจ่ายแทนผู้ เอาประกนัภยัไปกอ่น เมอืบริษัทได้จ่ายเงินทีผู้ เอาประกนัภยัต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้ เอา

ประกนัภยัต้องใช้คนืให้บริษัทภายใน 7 วนั นบัแตไ่ด้รับหนงัสือเรียกร้องจากบริษัท 

 

 

ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี   

ถ้าผู้ เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซึงการประกันภัยนีมีการคุ้มครอง

บริษัทจะต่อสู้คดีในนามของผู้ เอาประกนัภยัโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแตบ่ริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนเต็มจํานวนเงินความคุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว 

 

ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ข ับข ี 

บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึงขบัขีรถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้ เอาประกนัภัยเสมือน

หนงึเป็นผู้ เอาประกนัภยัเอง แต่มเีงือนไขว่า 

4.1  บุคคลนนัต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึงเป็นผู้ เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อกําหนด

ตามกรมธรรม์ประกนัภยันี 

4.2 บุคคลนนัไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน หรือได้รับ

แต่ไมเ่พียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้คา่สินไหมทดแทนเฉพาะสว่นทีเกินเท่านนั 

 



 

 

ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร    

กรมธรรม์ประกนัภยันีให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมือผู้ โดยสารนนัจะต้องรับ

ผิดจากรถยนต์ทีใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิงทีบรรทุก หรือติดตงัในรถยนต์นนั ทงันเีฉพาะเท่าทีมีการ

ประกนัภยัไว้ โดยมีเงือนไขว่า บคุคลนนัไมไ่ด้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภยั

อนื หรือได้รับแตไ่มเ่พียงพอบริษัทจงึจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะสว่นทีเกินเท่านนั  

 

 

 

ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง   

กรมธรรม์ประกันภัยนีให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึงไม่ใช่ผู้ เอาประกันภัย เมือนายจ้าง

จะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการทีจ้าง ทงันีเฉพาะเท่าทีมีการ

ประกนัภยัไว้ แตมี่เงือนไขว่า 

6.1 นายจ้างต้องปฏิบัตตินอยูภ่ายใต้ข้อกําหนดของกรมธรรม์ประกนัภยันี 

6.2 นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน เว้นแต่ค่า

สินไหมทดแทนทีได้รับชดใช้นันไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเกิน

เท่านนั 

6.3 การคุ้มครองนีไม่เพิมจํานวนเงนิจํากดัความรับผิดของบริษัท 

 

ข้อ 7. การยกเว้นทวัไป การประกันภัยตามหมวดนี ไม่คุ้มครองความรับผิดอ ันเก ิดจาก 

7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง          

7.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ช ิงทรัพย์ หรือ

ใช้ขน ยาเสพติดไม่ ว่าจะมีการดัดแ ปลงรถห รือ ไม่ก ็ตาม หรือ ใช้ ร ถยน ต์หลบหนีจากการ

กระทาํความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจบักุมของเจ้าหน้าท ี เป็นต้น 

7.3 การใช้ในการแข่งข ันความเร็ว 

7.4 การใช้ลากจูงหรือผลักด ันรถหรือทรัพ ย์สินอ ืนใด เว้นแ ต่รถท ีถูกลากจูงหรือถูก

ผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถทีมีระบบห้ามล้อ

เชือมโยงถงึกัน 

7.5 ความรับผิดซ ึงเก ิดจากสัญญาหรือบันท ึกท ีผู้ ข ับขีท ําข ึน  ซ ึงถ้าไม่มีส ัญญาหรือ

บันทกึนันแล้ว ความรับผิดของผู้ขบัขจีะไม่เกดิขนึ 

  7.6 การข ับข ีโดยบุคคลซ ึงในขณะขับข ีให้ถือ ว่าเมาสุราหรือของเมาอ ย่างอืนตาม

กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ดังนี 

             7.6.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกนิกว่า 50 มิลล ิกรัมเปอร์เซ ็นต์ หรือ      



 

 

            7.6.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ ็นต์ กรณีการ

ข ับข ีโดยบุคคลซ ึงมีอายุตํากว่ายสี ิบปีบริบูรณ์ หรือโดยบุคคลท ีมีใบอนุญาตขับรถชัวคราว 

หรือโดยบุคคลทีไม่มีใบอนุญาตข ับรถหรืออยู่ ระหว่างพ ักใช้หรือ เพ ิกถอนใบอนุญาตขับรถ 

หรือ   

              7.6.3 กรณีไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงาน

เจ้าหน้าที ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จนถูกด ําเนินคดีฐานข ับรถขณะเมาสุราหรือของ

เมาอย่างอ ืน ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ ข ับข ีได้ยอมรับหรือศาลได้มีคํา

พพิากษาถึงท ีสุดลงโทษในความผิดดังกล่าว 

              7.7 การข ับขโีดยบุคคลซงึขณะขับขมีีสาร เสพตดิตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้

โทษ หรือมีสารท ีออกฤทธิต่อจิต และประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท ีออกฤทธิต่อจิต 

และประสาทในร่างกาย จนถูกดําเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และผู้ ข ับข ีได้

ยอมรับหรือศาลได้มีคําพพิากษาถึงทสีุดลงโทษในความผิดดังกล่าว 

 

ข้อ 8.  ข้อสัญญาพเิศษ    

ภายใต้จํานวนเงินจํากดัความรับผิดทีระบุไว้ในตาราง บริษัท จะไมย่กเอาความไมส่มบูรณ์

แห่งกรมธรรม์ประกนัภยั หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกนัภัย หรือข้อ 7.1 7.2 

7.3 7.4 7.5 หรือเงือนไขทัวไป เว้นแต่ข้อ 3 ของหมวดเงือนไขทัวไป เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพือ

ปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี 

ส่วนเงือนไขข้อ 7.6  และ 7.7 บริษัทจะไม่นํามาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเพือปฏิเสธ

ความ รับผิดทงัตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี  

ในกรณีทีบริษัทไมต้่องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนีต่อผู้เอา

ประกันภัย แต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึงและวรรคสองในความรับผิดทีผู้

เอาประกนัภยัต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้ เอาประกนัภยัต้องใช้จํานวนเงินทีบริษัทได้จ่ายไป

นนัคืนให้บริษัทภายใน 7 วนั นบัแตไ่ด้รับหนงัสือเรียกร้องจากบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 

 

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

รถยนต์สญูหาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมือรถยนต์หรือส่วนหนึงส่วนใดของ

รถยนต์ รวมทงัอุปกรณ์ เครืองตกแต่ง หรือสิงทีติดประจําอยู่กับตวัรถยนต์ตามมาตรฐานทีติดตงัมา

กบัรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศนูย์จําหนา่ยรถยนต์ และให้รวมถึงอปุกรณ์เครืองตกแต่งที

ได้ทําเพิมขึน และผู้ เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว สูญหายไปอนัเกิดจากการกระทํา

ความผิดเฉพาะฐานลกัทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยกัยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสยีหายต่อรถยนต์อนั

เกิดจากการกระทําความผิด หรือการพยายามกระทําความผิดเช่นว่านัน แตไ่ม่รวมการสูญหายจาก

การกระทําความผิดฐานฉ้อโกง  

รถยนต์ไฟไหม้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมือรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ 

ไมว่่าจะเป็นการไหม้โดยตวัของมันเอง หรือเป็นการไหม้ทีเป็นผลสืบเนืองจากสาเหตใุด ๆ ก็ตาม 

 

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์  

2.1. ในกรณีรถยนต์สูญหาย อนัเกิดจากการลกัทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยกัยอก

ทรัพย์ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย ทีระบุไว้ในตาราง โดยผู้ เอา

ประกันภัยหรือผู้ รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิรถยนต์ให้แก่บริษัททนัที โดยค่าใช้จ่าย

ของบริษัท และให้ถือวา่การคุ้มครองรถยนต์นันเป็นอนัสินสดุ 

ในกรณีทีบริษัทได้รับรถยนต์คืนมา บริษัทต้องมหีนงัสือแจ้งให้ผู้ เอาประกนัภยัทราบทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน  วนันบัแตว่นัทีได้รับรถยนต์คืนมา ตามทีอยู่ครังสดุท้ายทีผู้เอา

ประกนัภยัแจ้งให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมให้ผู้ เอาประกนัภยัใช้สิทธิ 

2.1.1 ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้ เอาประกนัภยัต้องคืนเงินทีได้รับชดใช้ไปทงัหมดให้แก่

บริษัท ถ้ารถยนต์นันเกิดความเสียหายไม่ถึงกับความเสียหายโดยสินเชิงบริษัทต้องจัดซ่อมให้โดย

ค่าใช้จ่ายของบริษัทก่อนคืน 

2.1.2  สละสทิธิไม่ขอรับรถยนต์คืน 

  ทงันีผู้ เอาประกนัภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บริษัททราบภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที

ได้รับหนงัสือแจ้งจากบริษัท ถ้าผู้ เอาประกนัภยัไมแ่จ้งขอใช้สิทธิภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ให้ถือว่า

ผู้ เอาประกนัภยัไมป่ระสงค์จะขอรับรถยนต์คืน 

2.2 ในกรณีรถยนต์เสียหายสินเช ิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอา

ประกนัภยั ทีระบไุว้ในตาราง  



 

 

รถยนต์เสียหายสินเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไมอ่าจซอ่มให้อยู่ในสภาพ

เดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 ของมลูคา่รถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย    

ในกรณีทีเอาประกนัภยัไว้ไม่ตํากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะทีเอาประกนัภัย 

ผู้ เอาประกันภัยหรือผู้ รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิรถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดย

ค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นนัเป็นอนัสินสดุ 

 

2.3 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถ ึงกับเสียหายสินเช ิง หรือสูญหาย

บางส่วน  บริษัทและผู้ เอาประกันภัยอาจตกลงกนัให้มีการซ่อม หรือเปลียนรถยนต์ซึงมีสภาพเดียวกัน

แทนได้ ทงันีรวมทงัอปุกรณ์ของรถยนต์นัน หรือจะชดใช้เงินเพือทดแทนความเสียหายหรือสญูหายนันก็

ได้  

ในกรณีไม่สามารถตกลงจํานวนเงินเพือทดแทนความเสียหายได้ ให้ใช้ราคามาตรฐาน 

ทีสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยและสมาคมการซ่อมรถยนต์ 

แห่งประเทศไทยกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

ข้อจาํกัดความรับผิดของบริษัท 

ในกรณีทีมีความจําเป็นต้องสงัอะไหลจ่ากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไมเ่กินกว่าราคานําเข้า

ทีสง่มาทางเรือ 

 

ข้อ 3. การดูแลขนย้าย 

 เมือมีความเสียหายต่อรถยนต์ ทีเกิดจากไฟไหม้ บริษัทจะจ่ายค่าดแูลรักษารถยนต์ และ

ค่าขนย้ายรถยนต์ทงัหมดนบัแต่วนัเกิดเหต ุจนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้คา่สินไหมทดแทนจะเสร็จ

สินตามจํานวนทีจ่ายไปจริง แตไ่มเ่กินร้อยละยีสิบของคา่ซ่อมแซม 

 

ข้อ 4. การสละสิทธ ิ

ในกรณีทีมีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมือบุคคลอืนเป็นผู้ ใช้รถยนต์โดยได้รับ

ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบียจากผู้ ใช้รถยนต์นนั เว้นแตก่ารใช้โดย

บคุคลของสถานให้บริการเกียวกบัการซอ่มแซมรถ การทําความสะอาดรถ การบํารุงรักษารถ หรือการ

ติดตงัอปุกรณ์เพิมเติม เมอืรถยนต์ได้สง่มอบให้เพือรับบริการนนั   

 

 

 

 



 

 

ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนีไม่คุ้มครองความสูญหาย หรือ ไฟ

ไหม้อ ันเกดิจาก 

5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ โดยคู่

สมรส หรือบุคคลซึงอยู่ก ินก ันฉ ันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือบุคคลท ีเ ป็น

หุ้นส่วนทางธุรกิจกับผู้ เอาประกันภัย หรือผู้ค ําประกันตามสัญญาเช่าซือรถยนต์ หรือบุคคล

ได้รับมอบรถยนต์หรือครอบคร องรถยนต์ตามสัญญายืม สัญญาเช่า สัญญาเช่าซือ  หรือ

สัญญาจาํนํา หรือบุคคลทจีะกระทาํสัญญาดังกล่าวข้างต้น ท ังนีไม่ว่าบุคคลดังกล่าวมีเจตนา

แท้จริงจะทาํสัญญาดังกล่าวหรือไม่ก ็ตาม 

5.2  การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตท ีคุ้มครอง 

 

 

หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 

 

ข้อ 1 ข้อตกลงคุ้มครอง 

ความเสียหายต่อรถยนต์ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหายทีเกิดขึน

ระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทังอปุกรณ์ เครืองตกแต่ง หรือสิงทีติดประจําอยู่กับตวั

รถยนต์มาตรฐานทีติดตงัมากบัรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศนูย์จําหน่ายรถยนต์ และให้

รวมถึงอปุกรณ์เครืองตกแต่งทีได้ทําเพิมขึนและผู้ เอาประกนัภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว  แตไ่ม่

รวมถึงความเสียหายทีเกิดจากไฟไหม้ 

ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกนัภยัทีระบุไว้ในตาราง  

ไฟไหม้ ในทีนีหมายถงึ ความเสียหายต่อรถยนต์ทีเป็นผลมาจากไฟไหม้ ไมว่า่จะเป็นการ

ไหม้โดยตวัของมนัเอง หรือเป็นการไหม้ทีเป็นผลสืบเนืองมาจากสาเหตอุืนใด 

 

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์  

2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายสินเชงิ บริษัทจะจ่ายคา่สินไหมทดแทนเตม็จํานวนเงินเอา

ประกนัภยัทรีะบุไว้ในตาราง  

ในกรณีทีเอาประกนัภยัไว้ไม่ตํากว่าร้อยละ  ของมลูค่ารถยนต์ในขณะทีเอาประกันภัย        

ผู้ เอาประกันภัยหรือผู้ รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิรถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดย

ค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นนัเป็นอนัสินสดุ 

รถยนต์เสียหายสินเชิง ในทีนีหมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ใน

สภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมลูค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย    



 

 

2.2 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถงึกับเสียหายสินเช ิง บริษัทและผู้ เอา

ประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลียนรถยนต์ซึงมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทังนี รวมทัง

อปุกรณ์ของรถยนต์นนั หรือจะชดใช้เงินเพือทดแทนความเสยีหายนนัก็ได้ 

        ในกรณีไมส่ามารถตกลงจํานวนเงินเพือทดแทนความเสียหายได้ ให้ใช้ราคามาตรฐาน 

ทีสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมกับสมาคมอู่กลางการประกันภัย และสมาคมการซ่อมรถยนต์ 

แห่งประเทศไทยกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน   

  ข้อจาํก ัดความรับผิดของบริษัท 

  ในกรณีทีมีความจําเป็นต้องสงัอะไหลจ่ากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไมเ่กินกว่าราคานําเข้า

ทีสง่มาทางเรือ 

 

ข้อ 3. การดูแลขนย้าย   

เมือรถยนต์เกิดความเสียหายซึงมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี บริษัทจะจ่ายค่า

ดแูลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทังหมดนบัแต่วนัเกิดเหต ุจนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสินตามจํานวนทีจา่ยไปจริง แตไ่มเ่กินร้อยละยีสิบของค่าซอ่มแซม 

 

ข้อ 4. ความเสียหายส่วนแรก  

ผู้ เอาประกนัภยัต้องรับผิดชอบเองตอ่อบุติัเหตแุตล่ะครัง ดงันี 

(ก) 1,000 บาทแรกของความเสียหายอนัมไิด้เกิดจากการชนหรือควํา หรือกรณีทีเกิด

จากการชนแตผู่้ เอาประกนัภยัไมส่ามารถแจ้งให้บริษัททราบถงึคูก่รณีอีกฝ่ายหนึงได้ 

(ข)  ตามจํานวนเงินสว่นแรกของความเสียหายดงัระบุไว้ในตาราง 

(ค)  6,000 บาทแรก ของความเสียหายตอ่รถยนต์ ทีเกิดจากการชน การควํา ในกรณีเป็น

การประกนัภัยประเภทระบุชือผู้ขับขี หากผู้ขบัขีรถยนต์คันเอาประกนัภัยในขณะเกิดอบุัติเหตุ มใิช่ผู้

ขบัขีทีระบชืุอในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ในกรณีทีผู้ เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามข้อต่าง ๆ ดงักลา่วเกินกว่าหนึงข้อ ให้ถือว่า

ความรับผิดชอบแตล่ะข้อเป็นความรับผิดชอบทีเพิมขนึ   

ผู้ เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตาม (ข) และ (ค) หากความ

เสียหายนนั เกิดขนึจากการกระทําของบุคคลภายนอกและรู้ตวัผู้ ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึงมีผลทํา

ให้บริษัทมีสิทธิทีจะเรียกค่าเสียหายทีบริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้  

ในกรณีทีผู้ เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) 

บริษัทจะจ่ายแทนผู้ เอาประกนัภยัไปก่อน เมอืบริษัทได้จ่ายเงนิทีผู้เอาประกนัภยัต้องรับผิดชอบไปแล้ว 

ผู้ เอาประกนัภยัต้องใช้คืนให้บริษัทภายใน 7 วนั นบัแตไ่ด้รับหนงัสือเรียกร้องจากบริษัท 

 



 

 

ข้อ 5. การรักษารถยนต์  

ผู้ เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมือเกิดความเสียหายเพิมขึน หรือต้องประสบ

อบุติัเหตอุืน เนืองจากการใช้รถยนต์ก่อนทีจะมีการซ่อมแซมตามทีจําเป็น หรือไมไ่ด้จดัให้มีการดูแล

เมอืรถยนต์เกิดอบุัติเหตหุรือเครืองเสีย 

 

ข้อ 6.  การสละสิทธ ิ   

ในกรณีทีมีความเสียหายต่อรถยนต์ เมือบุคคลอนืเป็นผู้ ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอม

จากผู้ เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบียจากผู้ ใช้รถยนต์นนั เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของ

สถานให้บริการเกียวกับการซ่อมแซมรถ การทําความสะอาดรถ  การบํารุงรักษารถ  หรือการติดตงั

อปุกรณ์เพิมเติม เมอืรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพือรับบริการนนั 

 

ข้อ 7.  การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนีไม่คุ้มครอง 

7.1 การเสือมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์ 

7.2 การแ ตกห ักของเครืองจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดิน

ของเครืองจกัรกลไก หรือเครืองไฟฟ้าของรถยนต์อ ันมิได้เก ิดจากอุบัตเิหตุ 

7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกนําหนัก หรือจํานวน

ผู้โดยสารเกนิกว่าทไีด้รับอนุญาต อันมิได้เกดิจากอุบัต ิเหตุ 

7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อ ันเก ิดจากการฉ ีกขาด หรือการระเบ ิด เว้นแต่

กรณีมีความเสียหายเกดิขนึต่อส่วนอืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน 

7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์

นันเกิดจากบริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเก ินกว่าท ีควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร 

ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนีไม่คุ้มครอง 

8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตทคีุ้มครอง 

8.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชงิทรัพย์ หรือ

ใช้ขน ยาเสพติดไม่ ว่าจะมีการดัดแ ปลงรถห รือ ไม่ก ็ตาม หรือ ใช้ ร ถยน ต์หลบหนีจากการ

กระทาํความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าท ี เป็นต้น 

8.3 การใช้ในการแข่งข ันความเร็ว 

 

ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อนื ๆ  การประกันภัยนีไม่คุ้มครอง 

9.1 การใช้ลากจูงหรือผลักดันรถหรือทรัพย์สินอ ืนใด เว้นแ ต่ รถท ีถูกลากจูงหรือ

ถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือ เป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถท ีมีระบบห้าม

ล้อเชอืมโยงถงึกัน 

9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากทรีะบุไว้ในตารางในขณะเกดิอ ุบัตเิหตุ  



 

 

9.3 การข ับขีโดยบุคคลซ ึงในขณะข ับขีให้ถ ือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอ ืนตาม

กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ดังนี 

             9.3.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือด เกนิกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ ็นต์ หรือ         

            9.3.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกนิกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ ็นต์ กรณีการ

ข ับข ีโดยบุคคลซ ึงมีอายุตํากว่ายสี ิบปีบริบูรณ์ หรือโดยบุคคลท ีมีใบอนุญาตขับรถชัวคราว 

หรืออยู่ระหว่างพ ักใช้ หรือ  

              9.3.3 กรณีไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงาน

เจ้าหน้าที ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จนถูกดําเนินคดีฐานข ับรถขณะเมาสุราหรือของ

เมาอย่างอ ืน ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ ข ับข ีได้ยอมรับหรือศาลได้มีคํา

พพิากษาถึงท ีสุดลงโทษในความผิดดังกล่าว 

9.4 การขบัขีโดยบุคคลซ ึงขณะขบัขมีีสารเสพตดิตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้

โทษ หรือมีสารทอีอกฤทธิต่อจติ และประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุทอีอกฤทธิต่อจติและ

ประสาทในร่างกาย จนถูกดําเน ินคดีตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และผู้ข ับขไีด้ยอมรับ 

หรือศาลได้มีคาํพพิากษาถ ึงทสีุดลงโทษในความผิดดังกล่าว  

9.5 การข ับขีโดยบุคคลท ีไม่ เคยได้รับใบอนุญาตขับข ีใด ๆ  หรือเคยได้รับ แ ต่ถ ูก

ตัดสิทธ ิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขบัขรีถจกัรยานยนต์ไปขบัข ีรถยนต์ 

 การ ยก เ ว้น ตามข้อ  .  .  .  .  แ ละ .  จะไม่นํามาใช้ ใน กร ณีท ีมีความ

เสียหายต่อรถยนต์ทีเกิดข ึน  และมิใช่ความประมาทของผู้ ข ับขีรถยนต์ท ีเอาประกันภัยตาม

กรมธรรม์ประกันภัยนี 

แ ต่ในกรณีท ีเป็นการประกันภัยประเภทระบุช ือผู้ข ับข ี การยกเว้นตาม .  จะไม่

นํามาใช้บังคับ หากผู้ข ับข ีในขณะเก ิดความเสียหาย เป็นผู้ ข ับข ีท ีถูกระบุช ือ ในกรมธ ร รม์

ประกันภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพมิเต ิม 

การประกันภัยอุบัตเิหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) 

 

เมือใช้ในเอกสารแนบท้ายนี 

ผู้ ได้รับความคุ้มครอง   หมายถงึ ผู้ขับขีและ/หรือผู้ โดยสารตามจํานวนทีระบุในตาราง ซึงอยู่

ในหรือกําลงัขบัขี หรือกําลงัขึนหรือกําลงัลงจากรถยนต์ 

อบุตัิเหต ุ             หมายถงึ เหตุการณ์ทีเกิดขนึอย่างฉับพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย

และทําให้เกิดผลทีผู้ ได้รับความคุ้ มครองมิได้เจตนาหรือ

มุง่หวงัและให้หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย 

การสญูเสียโดยถาวรสินเชิง  ให้รวมถึงการสญูเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวยัวะนันโดยถาวร

สินเชิง 

การสญูเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมม่ทีางรักษาให้หายได้ตลอดไป 

ทพุพลภาพถาวรสินเชิง หมายถงึ ทุพพลภาพถึงขนาดทีไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือ

ทํางานใดเพือสินจ้างได้โดยสินเชิงและตลอดไป 

ทพุพลภาพชวัคราว หมายถงึ ทุพพลภาพถึงขนาดทีไม่สามารถประกอบหน้าทีการงานใน

อาชีพประจําตามปกติได้โดยสินเชิงในชวัระยะเวลาหนงึ 

 

เป็นทีตกลงกนัวา่ กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักลา่วข้างต้นได้มีการขยายเพิมเติมดงัตอ่ไปนี 

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือ ความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ใด้รับความ

คุ้มครองโดยอบุตัิเหต ุซงึทําให้เกิดผลดงัต่อไปนี 

 

การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต 

 ถ้าความบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผู้ ได้รับความคุ้ มครองเสียชีวิตใน 180 วัน นับแต่วันเกิด

อุบัติเหตุก็ดี หรือความบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผู้ ได้รับความคุ้ มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันใน

โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสียชีวิตเพราะเหตบุาดเจ็บนนัก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ให้ตามจํานวนเงนิเอาประกนัภยัทีระบไุว้ในตาราง ให้แก่ทายาทของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

 

การคุ้มครองข้อ 2 : สูญเสีย มือ เท้า สายตา 

 ถ้าความบาดเจ็บทีได้รับไม่มีผลทําให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองต้องเสียชีวิตภายใน 180 วนั นบั

แต่วนัเกิดอบุัติเหตุแต่มีผลทําให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสินเชิง ภายใน 180 

วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดีหรือความบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัว



 

 

ติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสญูเสียโดย

ถาวรสินเชิงดงักําหนดข้างล่างนี บริษัทจะจ่ายคา่สินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองดงันี 

 100% ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับมือสองข้าง ตงัแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง ตงัแต่

ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง 

         100 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภัย สําหรับมือหนึงข้าง ตงัแตข้่อมอื และเท้าหนงึข้าง ตงัแต่

ข้อเท้า 

 100 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับมือหนึงข้าง ตงัแต่ข้อมอื และสายตาหนงึข้าง 

 100 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับเท้าหนงึข้าง ตงัแตข้่อเท้า และสายตาหนึงข้าง 

  60 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับมือหนงึข้าง ตงัแตข้่อมอื 

  60 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับเท้าหนงึข้าง ตงัแตข้่อเท้า 

  60 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับตาหนงึข้าง 

 บริษัทจะจ่ายคา่ทดแทนตามข้อนีเพียงรายการทีสงูสดุรายการเดยีวเท่านนั 

 

การคุ้มครองข้อ  : ท ุพพลภาพถาวรสินเชงิ          

 ถ้าความบาดเจบ็มผีลภายใน 12 เดือน นบัแตว่นัเกิดอบุัติเหตทุําให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองเกิด    

ทุพพลภาพถาวรสินเชิง และทุพพลภาพถาวรสินเชิงนันได้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  เดือน 

หรือมีข้อบ่งชีทางการแพทย์ว่าผู้ ได้รับความคุ้มครองนนัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชิง บริษัท

จะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยดงัระบุไว้ในตาราง หกัด้วยจํานวนเงินทีใช้ 

หรือต้องใช้ตามความคุ้มครองข้อ  หรือ ข้อ  ให้แก่ผู้ ได้รับความคุ้มครอง 

 

การคุ้มครองข้อ 4 : ท ุพพลภาพชัวคราว 

 ถ้าความบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชวัคราวภายใน 

180 วนั นับแต่วันทีเกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตวั

ติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพล

ภาพชวัคราว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ ได้รับความคุ้มครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลาทียัง

ทพุพลภาพอยู่ตามจํานวนเงินทีระบุไว้ในตารางแตไ่มเ่กิน  สปัดาห์ ตอ่อบุัติเหตแุต่ละครัง 

 บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี หากอุบัติเหตุมีผลทําให้ผู้ ได้รับ

ความคุ้มครองเกิดความสญูเสียตามการคุ้มครองตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลทําให้มี

ทุพพลภาพถาวรสินเชิงเกิดขึนต่อผู้ ได้รับความคุ้มครองตามการคุ้มครอง ข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนที

บริษัทใช้ตามการคุ้มครองข้อนี จะมีการหักจากจํานวนเงินเอาประกันภัยทีบริษัทต้องใช้ตามการ

คุ้มครอง ข้อ  3 



 

 

 

การยกเว้น: การขยายเพ ิมเต ิมนีไม่คุ้มครองการเสียช ีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพชัวคราว 

หรือทุพพลภาพถาวรสินเช ิง อ ันเกิดข ึนเ ป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมท ังหมดหรือบางส่วน

จากการกระทาํผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รับความคุ้มครองนัน 

 

เงือนไขอืน:  การขยายเพิมเติมตามเอกสารแนบท้ายนี อยู่ภายใต้บังคับของเงือนไขและการยกเว้น

แห่งกรมธรรม์ประกนัภยัทีปรากฏในสญัญาหมวดเงอืนไขทวัไป 

 

 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพมิเต ิม 

การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. ) 

 

 เป็นทีตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วข้างต้นได้มกีารขยายเพิมเติม ดงัตอ่ไปนี  

 บริษัทจะใช้คา่รักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตดั และค่าบริการอืน ๆ ตามที

จ่ายจริง ซงึได้เกิดขนึภายใน  เดือน นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตเุพือบุคคลใดซงึได้รับความบาดเจ็บทาง

ร่างกาย เนืองจากอบุตัิเหตใุนขณะอยู่ใน หรือกําลงัขนึ หรือกําลงัลงจากรถยนต์ 

 

 ความรับผิดชอบของบริษัทต่อคนในแตล่ะครังจะไมเ่กินจํานวนเงินเอาประกนัภยัทีระบุไว้ใน

ตารางการขยายเพิมเติมนีมีผลบงัคบัเฉพาะตอ่รถยนต์ทีระบไุว้ในตาราง 

 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพมิเต ิม 

การประกันตัวผู้ข ับข ี(ร .ย.03) 

 

 เป็นทีตกลงกนัวา่ กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิมเติม ดงัตอ่ไปนี :- 

บริษัทจะประกันตัวผู้ เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึงขับขีรถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้ เอา

ประกันภัย ในกรณี รถยนต์ทีระบุไว้ในตารางเกิดอุบตัิเหต ุเป็นเหตใุห้บุคคลดงักลา่วถูกควบคมุตัวใน

คดีอาญา การประกันตวับุคคลดังกล่าว บริษัทจะดําเนินการโดยไม่ชักช้าตามจํานวนเงินทีพนักงาน

สอบสวน พนักงานอยัการ หรือศาลกําหนดจนกว่าคดีจะถึงทีสุด เงือนไข : การขยายเพิมเติมนี อยู่

ภายใต้บังคบัของเงือนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยทีปรากฏในสัญญาหมวด เงือนไข

ทวัไป 

 

 


