กรมธรรม์ ป ระกัน ภัยรถยนต์ ภ าคสมัค รใจ
หมวดเงือนไขทัวไป
ภายใต้ การคุ้มครอง เงือนไข และข้ อยกเว้ นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ าย
กรมธรรม์ประกันภัยนี บริ ษัทให้ สญ
ั ญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี
ข้ อ . กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นีมีผ ลใช้ บ ังคับ ทัน ทีเ มือผู้เ อาประกัน ภัย ชําระเบียประกัน ภัย แล้ ว
การชําระเบียประกันภัยให้ แก่ตวั แทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศ
ภัย พนักงานบริ ษัท หรื อนายหน้ าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย ผู้ได้ รับ
มอบอํานาจให้ รับชํ าระเบียประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรื อนิติบุคคล ทีบริ ษัทยอมรั บการกระทําของ
บุคคลหรื อนิติบุคคลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ ถือว่าเป็ นการชําระเบี ยประกันภัยแก่บริษัท
โดยถูกต้ อง
ข้ อ 2. คํานิยามศัพท์ : เมือใช้ ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ ายกรมธรรม์ประกันภัยนี
“บริ ษัท”
หมายถึง บริ ษัททีออกกรมธรรม์ประกันภัยนี
“ผู้เอาประกันภัย”
หมายถึง บุคคลทีระบุชือเป็ นผู้เอาประกันภัยในตาราง
“รถยนต์”
หมายถึง รถยนต์ทีเอาประกันภัย ซึงมีรายการทีระบุไว้ ในตาราง
“ตาราง”
หมายถึง ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี
“อุบตั ิเหตุแต่ละครัง” หมายถึง เหตุการณ์ หนึง หรื อหลายเหตุการณ์สบื เนืองกัน ซึงเกิดจาก
สาเหตุเดียวกัน
“ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิดหรื อความเสียหายอันมีการ
คุ้มครองตามข้ อสัญญา หรื อเอกสารแนบท้ ายแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยนีทีผู้เอาประกันภัยต้ องรับผิดชอบเอง
ข้ อ 3. การยกเว้ น ทัวไป
กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นีไม่ คุ้ม ครองความเสียหายหรือ ความรับ ผิด อัน เกิด ขึนเป็ นผล
โดยตรงหรื อ โดยอ้ อ มจาก
3.1 สงคราม การรุ ก ราน การกระทําของชาติศ ัต รู การสู้ ร บ หรื อ การปฏิบ ัต ิก ารทีมี
ลัก ษณะเป็ นการทําสงคราม (จะได้ ป ระกาศสงครามหรื อ ไม่ ก ็ต าม)
3.2 สงครามกลางเมื อ ง การแ ข็ง ข้ อ ของทหาร การกบฏ การปฏิว ั ต ิ การต่ อ ต้ า น
รั ฐบาล การยึด อํานาจการปกครองโดยกําลัง ทหาร หรื อ โดยประการอืน ประชาชนก่ อ ความ
วุ่น วายถึงขนาด หรื อ เท่ ากับ การลุก ฮือ ต่ อ ต้ านรั ฐบาล
3.3 วัต ถุอ าวุธ ปรมาณู

3.4 การแตกตัว ของประจุ การแผ่ รั งสี การกระทบกับ กัม มัน ตภาพรั งสี จ ากเชือเพลิง
ปร มาณู ห รื อ จาก ก ากปร มาณู อ ั น เกิ ด จาก การ เผาไห ม้ เ ชื อ เพ ลิ ง ปร มาณู แ ล ะสํ า ห รั บ
จุด ประสงค์ ข องข้อ สัญญานี การเผานันรวมถึงกรรมวิธ ีใ ด ๆ แห่ ง การแตกแยกตัวปรมาณู ซึง
ดําเนิน ติด ต่ อ กัน ไปด้ วยตัว ของมัน เอง
ข้ อ 4. การจัด การเรี ย กร้ อ งเมือเกิด ความเสีย หาย
เมือมีความเสียหาย หรื อความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึน ผู้เอาประกันภัย หรื อผู้ขบั
ขีจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า และดําเนินการอันจําเป็ นเพือรักษาสิทธิตามกฎหมาย ทังนีผู้
เอาประกันภัยอาจแจ้ งให้ บริ ษัททราบผ่านแอพพลิเคชันสําหรับการแจ้ งอุบัติเหตุรถยนต์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํา กับ และส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย หรื อแอพพลิ เคชัน ที บริ ษัท เป็ น ผู้
พัฒนาขึน ซึงได้ เชือมโยงข้ อมูลเข้ ากับแอพพลิเคชันของสํานัก งานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัยและมีรายละเอียดตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
บริ ษัทมีสิท ธิ เข้ า ดํ า เนิ นการในนามของผู้เอาประกัน ภัย เกี ยวกับ อุบัติเหตุที เกิด ขึนได้ หาก
ความเสียหายทีเกิดขึนนันอยู่ภายใต้ ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุ้มครองของบริ ษัทจะเกิดขึนเมือผู้เอาประกันภัยหรื อผู้ขบั ขีดําเนินการโดยสุจริ ต
ข้ อ 5 ความรับ ผิด ของบริษัท เมือมีก ารปฏิเ สธการจ่ ายค่ าสิน ไหมทดแทน
เมือมีการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนต่อบริ ษัท และหากบริ ษัทปฏิเสธความรับผิดโดยมิชอบ
จนเป็ นเหตุให้ ผ้ ูเอาประกันภัยหรื อผู้เสียหายนําคดีขึนสู่การพิจารณาของศาลหรื อเสนอข้ อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชีขาดให้ บริ ษัทแพ้ คดี บริ ษัทจะต้ องรับผิด
ต่อ ผู้เ อาประกัน ภั ย หรื อผู้เ สี ย หายนัน โดยชดใช้ ค่ า เสีย หายตามคํ า พิ พ ากษา หรื อ คํ า ชี ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ พร้ อมดอกเบียผิดนัดในอัตราร้ อยละ ต่อปี นับแต่วนั ผิดนัด
ข้ อ 6. การแก้ ไ ข สัญญาคุ้มครองและเงือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี จะเปลียนแปลงแก้ ไขได้
โดยเอกสารแนบท้ ายของบริษัทเท่านัน
ข้ อ 7. การลดเบียประกัน ภัย ประวัต ดิ ี
7.1 ในกรณี ผ้ ูเอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้ กับบริ ษัท บริ ษัทจะลดเบี ยประกันภัย
ให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัย เป็ นลําดับขัน ดังนี

ขันที 20% ของเบี ยประกันภัยในปี ทีต่ออายุ สําหรั บรถยนต์คนั ทีไม่มีการเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายต่อบริ ษัท ในการประกันภัยปี แรก
ขันที 30% ของเบี ยประกันภัยในปี ทีต่ออายุ สําหรั บรถยนต์คนั ทีไม่มีการเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายต่อบริ ษัท ในการประกันภัย ปี ติดต่อกัน
ขันที 40% ของเบี ยประกันภัยในปี ทีต่ออายุ สําหรั บรถยนต์คนั ทีไม่มีการเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายต่อบริ ษัท ในการประกันภัย ปี ติดต่อกัน
ขันที 50% ของเบี ยประกันภัยในปี ทีต่ออายุ สําหรั บรถยนต์คนั ทีไม่มีการเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายต่อบริ ษัท ในการประกันภัย ปี ติดต่อกัน หรื อกว่านัน
ทังนี บริ ษัทจะลดเบียประกันภัยให้ ต่อเมือผู้เอาประกันภัยได้ ต่ออายุการประกันภัยกับ
บริ ษัท และเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองทีต่ออายุเท่านัน
คําว่า “รถยนต์คนั ทีไม่มีการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย” ให้ หมายความรวมถึงรถยนต์คนั ที มี
การเรี ยกร้ องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนันเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ ตวั ผู้ต้องรั บ
ผิ ด ตามกฎหมาย ซึ งมี ผ ลทํ า ให้ บริ ษั ท มี สิ ท ธิ ที จะเรี ย กค่ า เสี ย หายที บริ ษั ท ได้ จ่ า ยไปคื น จาก
บุคคลภายนอกได้
หากในระหว่างปี กรมธรรม์ประกันภัยที ผู้เอาประกันภัยได้ รับส่วนลดเบี ยประกันภัย
ประวัติดีมีการเรี ยกร้ องค่าเสียหายต่อบริ ษัทแล้ ว ในการต่ออายุการประกันภัยปี ต่อไป บริ ษัทจะลดเบีย
ประกันภัยให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัย ดังนี
(ก) ลดลงหนึงลําดับขันจากเดิม หากการเรี ยกร้ องนันเกิ ดจากความประมาทของ
รถยนต์คนั เอาประกันภัย หรื อผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงคูก่ รณีอีกฝ่ ายหนึงได้
(ข) ลดลงสองลําดับขันจากเดิมแต่ไม่เกิ นอัตราปกติ หากมีการเรี ยกร้ องทีรถยนต์คัน
เอาประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาท หรื อไม่สามารถแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ ายหนึงได้ ตงแต่
ั
ครัง
ขึนไป รวมกันมีจํานวนเงินเกิน % ของเบียประกันภัย
7.2 กรณีผ้ เู อาประกันภัยทําประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอืน และมาต่ออายุการประกันภัยกับ
บริ ษัท บริษัทจะนําความใน 7.1 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลมก็ได้
ข้ อ 8. การเพิมเบียประกัน ภัยประวัต ิไม่ ด ี
ในกรณีผ้ เู อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้ กบั บริ ษัท และมีการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
ระหว่างปี ทีเอาประกันภัยทีเกิดจากอุบัติเหตุ ซึงรถยนต์คนั ทีเอาประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาทหรื อไม่
สามารถแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ ายหนึงได้ อย่างน้ อยตังแต่ 2 ครังขึนไปรวมกันมีจํานวนเงิน
เกิน 200% ของเบียประกันภัย บริ ษัทจะเพิมเบียประกันภัยเป็ นขัน ๆ ดังนี

ขันที 1 20% ของอัตราเบียประกันภัยในปี ทีต่ออายุ
ขันที 2 30% ของอัตราเบียประกันภัยในปี ทีต่ออายุ ในกรณี มีค่าเสียหายดังกล่าว
เกิดขึนต่อบริ ษัท 2 ปี ติดต่อกัน
ขันที 3 40% ของอัตราเบียประกันภัยในปี ทีต่ออายุ ในกรณี มีค่าเสียหายดังกล่าว
เกิดขึนต่อบริ ษัท 3 ปี ติดต่อกัน
ขันที 4 50% ของอัตราเบียประกันภัยในปี ทีต่ออายุ ในกรณี มีค่าเสียหายดังกล่าว
เกิดขึนต่อบริ ษัท 4 ปี ติดต่อกัน หรื อกว่านัน
ในกรณีทีผู้เอาประกันภัยถูกเพิมเบียประกันภัยประวัติไม่ดีไม่ว่าลําดับขันใด และในปี
กรมธรรม์ประกันภัยนัน มีการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย ทีรถยนต์คนั เอาประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาท หรือไม่
สามารถแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึงได้ ไม่ถึง 2 ครัง หรื อถึง 2 ครัง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิ น
200% ของเบียประกันภัยแล้ ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริ ษัทจะใช้ เบียประกันภัยในลําดับขัน
เดิ ม เช่ น ในปี ที ผ่า นมา แต่ห ากไม่มี ก ารเรี ย กร้ องค่า เสี ย หาย หรื อ มี ก ารเรี ย กร้ องค่ า เสี ย หาย แต่
ค่าเสียหายทีเกิดขึนนัน มิได้ เกิดจากความประมาทของรถยนต์คนั เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัย
สามารถแจ้ งให้ บ ริ ษั ททราบถึงคู่กรณี อีก ฝ่ ายหนึงได้ แ ล้ ว ในการต่อ อายุก ารประกัน ภัย ในปี ต่อไป
บริ ษัทจะใช้ เบียประกันภัยในอัตราปกติ
ข้ อ 9. การโอนรถยนต์
เมือผู้เอาประกันภัยได้ โอนรถให้ แก่ผ้ ูอื น ให้ ถือว่าผู้รับโอนเป็ นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี และบริ ษัทต้ องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที เหลือ
อยู่ อย่ างไรก็ ตาม ในกรณี ที ทํ าประกันภัยประเภทระบุ ชื อผู้ขับขี ผู้เอาประกัน ภั ยจะต้ องแจ้ งการ
เปลียนแปลง ผู้ขบั ขีให้ บริ ษัททราบ เพือจะได้ มีการปรับปรุ งอัตราเบียประกันภัยตามสภาพความเสียงภัย
ทีเปลียนแปลงไป มิฉะนันผู้เอาประกันภัยอาจจะต้ องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเงื อนไข
ความคุ้มครองทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี
สําหรั บกรมธรรม์ ป ระกันภัย รถยนต์ ที มี ความคุ้ มครองความเสี ยหายต่ อรถยนต์ และผู้ เอา
ประกันภัยได้ ขายรถยนต์ให้ แก่ผ้ ูมีอาชีพรับซือขายรถยนต์ หรื อให้ เช่ารถยนต์ หรื อซ่อมแซมรถยนต์ หรื อ
บํารุ งรั กษารถยนต์ ไม่ว่าการขายนันจะได้ มีการทําเป็ นหนังสือ หรื อมีการจดทะเบี ยนโอนทางทะเบี ยน
หรื อไม่ก็ตาม กรมธรรม์ประกันภัยนีจะสินสุดความคุ้มครองนับแต่ วัน เวลาทีมีการขายรถยนต์ บริ ษัทจะ
คืนเบียประกันภัยให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัย โดยหักเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยได้
ใช้ บงั คับมาแล้ วออกตามส่วน ภายใน วัน นับแต่วนั ทีบริษัทได้ รับแจ้ งการขายจากผู้เอาประกันภัย หรื อ
กรณี ทีบริ ษัททราบถึงการขายรถยนต์ดังกล่ าว บริ ษัทจะแจ้ งการสินสุดความคุ้ มครองพร้ อมคื นเบี ย
ประกันภัย โดยการส่งหนังสือถึงผู้เอาประกันภัยตามทีอยู่ครังสุดท้ ายทีแจ้ งให้ บริ ษัททราบ

ข้ อ 10. การระงับ ข้ อ พิพ าทโดยอนุญาโตตุล าการ
ในกรณี ทีมีข้ อพิพ าท ข้ อขัดแย้ ง หรื อข้ อเรี ย กร้ องใด ๆ ภายใต้ กรมธรรม์ป ระกันภัย ฉบับ นี
ระหว่างผู้มีสิทธิ เรี ยกร้ องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษัท และหากผู้มีสิทธิ เรี ยกร้ องประสงค์ และ
เห็นควรยุติข้อพิพาทนันโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม และให้ ทําการวินิจฉัยชีขาด
โดยอนุญาโตตุลาการ ตามข้ อบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้ วยอนุญาโตตุลาการ
ข้ อ 11. การตีค วามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย
ข้ อความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี รวมทังเอกสารแนบท้ าย และเอกสารประกอบให้
ตีความตามคู่มอื การตีความทีนายทะเบียน ได้ ให้ ความเห็นชอบไว้
ข้ อ 12. การสินผลบังคับ ของกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย กรมธรรม์ประกันภัยนีจะสินผลบังคับเมือ
12.1 วันที เวลา ทีระบุไว้ ในตาราง
12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
. . บริ ษัทเป็ นผู้บอกเลิก: บริ ษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ป ระกันภัยนีได้ ด้วยวิธีการ
อย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี
(1) บริ ษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ป ระกัน ภัยนีได้ ด้ วยการส่ง หนังสื อ บอก
กล่ า วล่ว งหน้ า ไม่น้ อยกว่า วัน โดยทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นถึงผู้เ อาประกัน ภัยตามที อยู่ครั ง
สุดท้ ายทีแจ้ งให้ บริ ษัททราบ ซึงจะมีผลให้ กรมธรรม์ประกันภัยสินผลบังคับ ณ วันพ้ นกําหนดดังกล่าว
(2) บริ ษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีได้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยบอกกล่าวล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า วัน และบริ ษัทต้ องทําตามวิธี การแบบปลอดภัย ในระดับที
กํ าหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชือทางอิเล็กทรอนิ กส์ของ
บริ ษัททีมีลกั ษณะทีเชือถือได้ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้ อมูลการบอก
เลิกกรมธรรม์ประกันภัยไปยังระบบข้ อมูลทีผู้เอาประกันภัยระบุไว้ เท่านัน ทังนี ผู้เอาประกันภัยต้ อง
ยินยอมให้ บริ ษัทจัดส่งข้ อมูลการบอกเลิกด้ วยวิธีการดังกล่าว และบริ ษัทต้ องจัดให้ มีกระบวนการแจ้ ง
เตือนแก่ผ้ เู อาประกันภัย เมือได้ดําเนินการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีนีบริ ษัทจะคืนเบี ยประกันภัยให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัย โดยหักเบียประกันภัย
สําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยได้ ใช้ บังคับมาแล้ วออกตามส่วน
12.2.2 ผู้ เอาประกั นภั ยเป็ น ผู้บอกเลิก : ผู้ เอาประกั นภั ยอาจบอกเลิ กกรมธรรม์
ประกันภัยนีได้ ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี

(1) ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีได้ ด้วยการแจ้ งให้
บริ ษัททราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึงจะมีผลให้ กรมธรรม์ประกันภัยสินผลบังคับทันที ณ วันเวลาที
บริ ษัทได้ รับหนังสือบอกเลิก หรื อวันเวลาทีระบุไว้ ในหนังสือบอกเลิก แล้ วแต่ว่าวันใดเป็ นวันหลังสุด
(2) ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีได้ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริ ษัทต้ องทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับทีกํ าหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ ว ย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้ งวิธีการให้ ผ้ ูเอาประกันภัยทราบ ซึงจะมีผลให้ กรมธรรม์ประกันภัย
สินผลบังคับ ณ วันทีข้ อมูลการบอกเลิกส่งไปยังระบบข้ อมูลทีบริ ษัทระบุไว้ เท่านัน หรื อ ณ วันทีระบุไว้
ในหนังสือบอกเลิก แล้ วแต่ว่าวันใดเป็ นวันหลังสุด
ในกรณีนีผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้ รับเบียประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบียประกันภัยที
ระบุไว้ ข้างล่าง
อัต ราคืน เบียประกัน ภัย
จํานวนวัน ร้ อ ยละ ของเบีย
ประกัน ภัย ประกัน ภัยเต็ม ปี
1-9
72
10-19
68
20-29
65
30-39
63
40-49
61
50-59
59
60-69
56
70-79
54
80-89
52
90-99
50
100-109
48
110-119
46

จํานวนวัน
ประกัน ภัย
120-129
130-139
140-149
150-159
160-169
170-179
180-189
190-199
200-209
210-219
220-229
230-239

ร้ อ ยละ ของเบีย
ประกัน ภัย เต็ม ปี
44
41
39
37
35
32
30
29
27
25
23
22

จํานวนวัน
ประกัน ภัย
240-249
250-259
260-269
270-279
280-289
290-299
300-309
310-319
320-329
330-339
340-349
350-359
360-366

ร้ อ ยละ ของเบีย
ประกัน ภัย เต็ม ปี
20
18
16
15
13
12
10
8
6
4
3
1
0

13. การเรีย กร้ อ งค่ าสิน ไหมทดแทนโดยฉ้ อ ฉล
บริ ษัทไม่ต้องรั บผิดสําหรับการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนอันเกิ ดจากการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ตโดย
ประการใด ๆ ซึงผู้เอาประกันภัยหรื อบุคคลทีทําแทนผู้เอาประกันภัยได้ กระทําเพือให้ ได้ รับประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี และบริ ษัทอาจใช้ สิทธิ บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ ทนั ที โดยไม่คืนเบี ย
ประกันภัย
หมวดการคุ้ม ครองความรับ ผิด ต่ อ บุค คลภายนอก
ข้ อ 1. ข้ อ ตกลงคุ้ม ครอง
บริ ษัทจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพื อความสูญเสีย หรื อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่
บุคคลภายนอก ซึงผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื องจากอุบัติเหตุอันเกิ ดจาก
รถยนต์ ทีใช้ หรื ออยู่ในทาง หรื อสิงทีบรรทุก หรื อติดตังในรถยนต์นัน ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ใน
นามผู้เอาประกันภัย ดังนี
1.1 ความเสีย หายต่ อ ชีว ิต ร่ างกาย หรื อ อนามัย บริ ษัทจะรับผิดชดใช้ คา่ สินไหมทดแทน
เพือความเสียหายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย ของบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามความเสียหายทีแท้ จริ งทีผู้เอาประกันภัยจะต้ อง
รับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกไม่เกินจํ านวนเงินเอาประกันภัยต่อคนทีระบุไว้ ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย และไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยต่อครั งทีระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ภายใต้ เงือนไขทีกําหนดในข้ อนี
ในกรณี บุคคลภายนอกเสียชีวิต หรื อทุพพลภาพถาวรสินเชิง เมือบริษัท ผู้เอาประกันภัย และ
ผู้มีสิทธิ เรี ยกร้ องตามกรมธรรม์ประกันภัยสามารถตกลงในจํานวนเงิ นค่าเสียหายได้ ทังจํ านวนแล้ ว
บริ ษัทจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทน ดังนี
1.1.1 ชดใช้ ค่า สิน ไหมทดแทนตามจํ า นวนเงิน เอาประกัน ภัย ที ระบุ ไ ว้ ใ นตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยในหมวดนี โดยต้ องมีจํานวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า , บาทต่อคน
1.1.2 กรณีทจํี านวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่า ,000, บาทต่อคน บริ ษัทจะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า ,000, บาทต่อคน โดยส่วนเกินจาก ,000, บาท บริ ษัทจะ
ชดใช้ ตามความเสียหายทีแท้ จริ งทีผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
1.1.3 กรณีทายาทของบุคคลภายนอกผู้เสียชีวิต หรื อบุคคลภายนอกทีเป็ นผู้ทุพพล
ภาพถาวรสินเชิงนัน มีสิทธิ ได้ รับการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า
กรมธรรม์ รวมถึงกรณี ทีรถยนต์ทีเอาประกันภัยได้ เอาประกันภัยหลายรายเพือความวิ นาศภัยอัน
เดียวกัน โดยได้ ทําสัญญาประกันภัยพร้ อมกัน หรื อสืบเนืองเป็ นลําดับกัน บริ ษัทจะชดใช้ ค่าสินไหม

ทดแทนตามสัดส่วนความคุ้มครองของแต่ละกรมธรรม์ประกันภัย รวมกันไม่เกินกว่า ,000, บาท
ต่อ คน โดยส่ว นที เกิ น ,000, บาท บริ ษัท จะร่ ว มชดใช้ ตามความเสี ย หายที แท้ จ ริ ง ที ผู้ เ อา
ประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
ในกรณี ที บุคคลภายนอกได้ รับความเสียหายต่อร่ างกาย หรื ออนามัย และมีสิ ทธิ ได้ รับการ
ชดใช้ จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า กรมธรรม์ รวมถึงกรณี ทีรถยนต์ทีเอาประกันภัยได้
เอาประกันภัย หลายรายเพือความวินาศภัยอันเดียวกัน โดยได้ ทําสัญญาประกันภัยพร้ อมกัน หรื อ
สืบเนืองเป็ นลําดับกัน บริ ษัทจะร่วมเฉลียจ่ายเท่า ๆ กัน
ทุพพลภาพถาวรสินเชิงในทีนี หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้ าทีการ
งาน ใด ๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพอืน ๆ ได้ โดยสินเชิงตลอดไป
บุคคลภายนอกทีได้ รับ ความคุ้มครองตาม 1.1 นี ไม่รวมถึงผู้ขับขีทีเป็ นฝ่ ายทีจะต้ องรั บ ผิด
ตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้ างในทางการทีจ้ าง คูส่ มรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขบั ขีนัน
1.2 ความเสีย หายต่ อ ทรั พ ย์ ส ิน บริ ษัทจะรับผิดชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเพือความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึงผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรั บผิด
ของบริ ษัทจะมีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ ในตาราง
กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก และมีการเรี ยกค่าเสียหายอันเกิ ดจาก
การขาดการใช้ ประโยชน์รถยนต์ บริ ษัทจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนตามจริ ง ทังนี สําหรับรถยนต์ ทีมีที
นังไม่เกิน 7 คน หรื อรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทังผู้ขบั ขีไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500
บาท รถยนต์รับจ้ างสาธารณะทีมีทีนังไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท และรถยนต์ที
มีทีนังเกิน 7 คน หรื อรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทังผู้ขบั ขีเกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000
บาท
ในกรณีบุคคลภายนอกนันมีสิทธิได้ รับการชดใช้ จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1
กรมธรรม์ประกันภัย บริ ษัทจะเฉลียจ่ายเท่า ๆ กัน
ความเสีย หายต่ อ ทรัพ ย์ส ิน ดังต่ อ ไปนี จะไม่ ได้ รั บ ความคุ้ม ครอง
(ก) ทรั พ ย์ ส ิน ทีผู้เ อาประกั น ภั ย ผู้ ข ับ ขีทีเป็ นฝ่ ายต้ อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมาย คู่ส มรส
บิด า มารดา บุต รของผู้เ อาประกัน ภัย หรือ ผู้ข บั ขีนันเป็ นเจ้ าของ หรื อ เป็ นผู้เ ก็บ รัก ษา ควบคุม
หรือ ครอบครอง
(ข) เครืองชัง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง ทางเดิน สนาม หรือ สิงหนึงสิงใด
ทีอยู่ใ ต้ ส ิงดังกล่ าว อัน เกิด จากการสันสะเทือ น หรื อ จากนําหนัก รถยนต์ หรื อ นําหนั ก บรรทุก
ของรถยนต์
(ค) สัม ภาระหรื อ ทรัพ ย์ ส ิน อืนใดทีนําติด ตัว ขึนบนรถยนต์ หรื อ ทรั พ ย์ ส ิน ที บรรทุก อยู่
ในรถยนต์ หรือ กําลังยกขึน หรื อ กําลังยกลงจากรถยนต์ หรือ ทรัพ ย์ ส ิน ทีรถยนต์ ก ําลังยกจาก
ทีหนึงไปยังอีก ทีหนึง

(ง) ทรั พ ย์ ส ิน ทีได้ รั บ ความเสีย หายจากการรั วไหลของสารเคมี หรื อ วัต ถุอ ัน ตรายที
บรรทุก อยู่ใ นรถยนต์ เว้ น แต่ ก ารรั วไหลนันเกิด จากอุบ ัต ิเ หตุจ ากรถยนต์ หรือ การรัวไหลของ
แก๊ ส หรือ เชือเพลิงเพือการเดิน เครื องของรถยนต์
ข้ อ 2. ความเสีย หายส่ วนแรก
ผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบเองต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครั ง ดังนี
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณี ทีใช้ รถยนต์ในเวลาเกิดอุบตั ิเหตุ
นอกเหนือจากทีได้ ระบุไว้ ในตาราง
(ข) ตามจํานวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ ในตาราง
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสีย หายต่อทรัพย์สินของบุค คลภายนอก ในกรณี เป็ นการ
ประกัน ภัย ประเภทระบุชือผู้ขับ ขี หากความเสีย หายนันเป็ น ความรั บผิ ดชอบของผู้ขับขี รถยนต์ คัน
เอาประกันภัยซึงมิใช่ผ้ ขู บั ขีทีระบุชือในกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณีทีผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบในความเสีย หายส่วนแรก เกินหนึงข้ อ ให้ ถือว่า
ความรับผิดชอบแต่ละข้ อเป็ นความรับผิดชอบทีเพิมขึน
ในกรณี ทีผู้เอาประกันภัยต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริ ษัท
จะจ่ายแทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมือบริษัทได้ จ่ายเงินทีผู้เอาประกันภัยต้ องรับผิดชอบไปแล้ ว ผู้เอา
ประกันภัยต้ องใช้ คนื ให้ บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้ รับหนังสือเรี ยกร้ องจากบริ ษัท
ข้ อ 3. ค่ าใช้ จ่ ายในการต่ อ สู้คดี
ถ้ า ผู้เ อาประกัน ภัยถู ก ฟ้องศาลให้ ใ ช้ ค่าสิ นไหมทดแทนซึงการประกัน ภัย นี มีก ารคุ้มครอง
บริ ษัทจะต่อสู้คดีในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท เว้ นแต่บริ ษัทได้ ชดใช้ ค่าสินไหม
ทดแทนเต็มจํานวนเงินความคุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้ องแล้ ว
ข้ อ 4. การคุ้ม ครองความรั บ ผิด ของผู้ข ับ ขี
บริ ษัทจะถือว่าบุคคลใดซึงขับขีรถยนต์ โดยได้ รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือน
หนึงเป็ นผู้เอาประกันภัยเอง แต่มเี งือนไขว่า
4.1 บุคคลนันต้ องปฏิบัติตนเสมือนหนึงเป็ นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ ข้อกําหนด
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี
4.2 บุคคลนันไม่ได้ รับการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัย อืน หรื อได้ รับ
แต่ไม่เพียงพอ บริ ษัทจึงจะรับผิดชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเกินเท่านัน

ข้ อ 5. การคุ้ม ครองความรั บ ผิด ของผู้โดยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนีให้ ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมือผู้โดยสารนันจะต้ องรับ
ผิดจากรถยนต์ทีใช้ หรื ออยู่ในทาง หรื อสิงทีบรรทุก หรื อติดตังในรถยนต์นนั ทังนีเฉพาะเท่าทีมีการ
ประกันภัยไว้ โดยมีเงือนไขว่า บุคคลนันไม่ได้ รับการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัย
อืน หรื อได้ รับแต่ไม่เพียงพอบริ ษัทจึงจะรับผิดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเกินเท่านัน

ข้ อ 6. การคุ้ม ครองนายจ้ าง
กรมธรรม์ป ระกันภัยนีให้ ความคุ้มครองถึงนายจ้ างซึงไม่ใช่ผ้ ูเอาประกันภัย เมือนายจ้ าง
จะต้ องรั บผิดจากการใช้ รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้ างในทางการที จ้ าง ทังนีเฉพาะเท่ าที มี การ
ประกันภัยไว้ แต่มีเงือนไขว่า
6.1 นายจ้ างต้ องปฏิบัตติ นอยูภ่ ายใต้ ข้อกําหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี
6.2 นายจ้ างไม่ได้ รับการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ ประกัน ภัย อืน เว้ นแต่ค่า
สินไหมทดแทนทีได้ รับชดใช้ นันไม่เพียงพอ บริ ษัทจึงจะรับผิดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที เกิน
เท่านัน
6.3 การคุ้มครองนีไม่เพิมจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษัท
ข้ อ 7. การยกเว้ น ทัวไป การประกัน ภัย ตามหมวดนี ไม่ ค้ ุม ครองความรั บ ผิด อัน เกิด จาก
7.1 การใช้ ร ถยนต์ น อกอาณาเขตคุ้ม ครอง
7.2 การใช้ ร ถยนต์ ใ นทางผิด กฎหมาย เช่ น ใช้ ร ถยนต์ ไ ปปล้ น ทรั พ ย์ ชิง ทรั พ ย์ หรื อ
ใช้ ข นยาเสพติด ไม่ ว่ า จะมี ก ารดั ด แ ปลงรถหรื อ ไม่ ก ็ต าม หรื อ ใช้ ร ถยนต์ ห ลบหนี จ ากการ
กระทําความผิด ทางอาญา หรื อ หลบหนีก ารตรวจค้ น หรื อ การจับ กุม ของเจ้ าหน้ าที เป็ นต้ น
7.3 การใช้ ใ นการแข่ งขัน ความเร็ว
7.4 การใช้ ล ากจูง หรื อ ผลัก ดัน รถหรือ ทรั พ ย์ ส ิน อืนใด เว้ น แต่ ร ถทีถูก ลากจูงหรื อ ถูก
ผลัก ดัน ได้ ป ระกัน ภัย ไว้ ก ับ บริษัท ด้ ว ย หรื อ เป็ นรถลากจูงโดยสภาพ หรื อ รถทีมีร ะบบห้ ามล้ อ
เชือมโยงถึง กัน
7.5 ความรั บ ผิด ซึงเกิด จากสัญ ญาหรื อ บัน ทึก ทีผู้ข ับ ขีทําขึน ซึงถ้ าไม่ ม ี ส ัญ ญาหรื อ
บัน ทึก นันแล้ ว ความรั บ ผิด ของผู้ข บั ขีจะไม่ เ กิด ขึน
7.6 การขับ ขีโดยบุ ค คลซึงในขณะขับ ขีให้ ถ ือ ว่ าเมาสุ ร าหรื อ ของเมาอย่ างอื นตาม
กฎหมายว่ าด้ วยการจราจรทางบก ดังนี
7.6.1 มีป ริมาณแอลกอฮอล์ ใ นเลือ ด เกิน กว่ า 50 มิล ลิก รัม เปอร์ เ ซ็น ต์ หรื อ

7.6.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ ใ นเลือ ดเกิน กว่ า 20 มิล ลิก รั ม เปอร์ เ ซ็น ต์ กรณีก าร
ขับ ขีโดยบุ ค คลซึงมีอ ายุต ํากว่ ายีสิบ ปี บริ บ ูร ณ์ หรื อ โดยบุค คลทีมี ใ บอนุ ญ าตขั บ รถชัวคราว
หรื อ โดยบุค คลทีไม่ ม ีใ บอนุ ญ าตขับ รถหรื อ อยู่ร ะหว่ างพัก ใช้ ห รื อ เพิก ถอนใบอนุ ญ าตขั บ รถ
หรือ
7.6.3 กรณีไ ม่ ย ิน ยอมให้ เ จ้ าพนัก งานจราจร พนัก งานสอบสวน หรือ พนัก งาน
เจ้ าหน้ าที ทดสอบวัด ปริม าณแอลกอฮอล์ จนถูก ดําเนิน คดีฐานขับ รถขณะเมาสุร าหรื อ ของ
เมาอย่ างอืน ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการจราจรทางบก และผู้ ข ับ ขีได้ ย อมรั บ หรื อ ศาลได้ ม ีค ํา
พิพ ากษาถึงทีสุด ลงโทษในความผิด ดังกล่ าว
7.7 การขับ ขีโดยบุค คลซึงขณะขับ ขีมีส ารเสพติด ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยยาเสพติด ให้
โทษ หรื อ มี ส ารทีออกฤทธิต่ อ จิต และประสาทตามกฎหมายว่ าด้ ว ยวัต ถุท ีออกฤทธิต่ อ จิต
และประสาทในร่ างกาย จนถูก ดําเนิน คดีต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยจราจรทางบก และผู้ ข ับ ขีได้
ยอมรับ หรื อ ศาลได้ มีค ําพิพ ากษาถึงทีสุด ลงโทษในความผิด ดังกล่ าว
ข้ อ 8. ข้ อ สัญญาพิเ ศษ
ภายใต้ จํานวนเงินจํากัดความรับผิดทีระบุไว้ ในตาราง บริ ษัท จะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์
แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรื อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรื อข้ อ 7.1 7.2
7.3 7.4 7.5 หรื อเงือนไขทัวไป เว้ นแต่ข้อ 3 ของหมวดเงื อนไขทัวไป เป็ น ข้ อต่อสู้บุ คคลภายนอก เพือ
ปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี
ส่วนเงือนไขข้ อ 7.6 และ 7.7 บริ ษัทจะไม่นํามาเป็ นข้ อต่อสู้บุคคลภายนอกเพื อปฏิเสธ
ความ รับผิดทังตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี
ในกรณีทีบริ ษัทไม่ต้องรั บผิดตามกฎหมาย หรื อรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี ต่อผู้เอา
ประกันภัย แต่บริ ษัทได้ ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ วตามวรรคหนึงและวรรคสองในความรับผิดทีผู้
เอาประกันภัยต้ องรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปแล้ ว ผู้เอาประกันภัยต้ องใช้ จํานวนเงินทีบริ ษัทได้ จ่ายไป
นันคืนให้ บริ ษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้ รับหนังสือเรี ยกร้ องจากบริษัท

หมวดการคุ้ม ครองรถยนต์ ส ูญหาย ไฟไหม้
ข้ อ 1. ข้ อ ตกลงคุ้ม ครอง
รถยนต์ สญ
ู หาย บริ ษัทจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน เมือรถยนต์ห รื อส่วนหนึงส่วนใดของ
รถยนต์ รวมทังอุปกรณ์ เครื องตกแต่ง หรื อสิงทีติดประจําอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานทีติดตังมา
กับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรื อศูนย์จําหน่ายรถยนต์ และให้ รวมถึงอุปกรณ์เครื องตกแต่งที
ได้ ทําเพิมขึน และผู้เอาประกันภัยได้ แจ้ งให้ บริ ษัททราบด้ วยแล้ ว สูญหายไปอันเกิ ดจากการกระทํ า
ความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้ นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรื อเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อนั
เกิดจากการกระทําความผิด หรื อการพยายามกระทําความผิดเช่นว่านัน แต่ไม่รวมการสูญหายจาก
การกระทําความผิดฐานฉ้ อโกง
รถยนต์ไฟไหม้ บริ ษัทจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน เมือรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้
ไม่ว่าจะเป็ นการไหม้ โดยตัวของมันเอง หรือเป็ นการไหม้ ทีเป็ นผลสืบเนืองจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม
ข้ อ 2. การชดใช้ ค วามเสียหายหรือ สูญ หายต่ อ รถยนต์
2.1. ในกรณีร ถยนต์ ส ูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้ นทรัพย์ และยักยอก
ทรั พย์ บริ ษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํา นวนเงินเอาประกัน ภัย ที ระบุไ ว้ ในตาราง โดยผู้เอา
ประกัน ภัยหรื อผู้รับประโยชน์แล้ วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิรถยนต์ให้ แก่บริ ษัททันที โดยค่าใช้ จ่าย
ของบริ ษัท และให้ ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นันเป็ นอันสินสุด
ในกรณีทีบริ ษัทได้ รับรถยนต์คืนมา บริ ษัทต้ องมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ เู อาประกันภัยทราบทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน วันนับแต่วนั ทีได้ รับรถยนต์คืนมา ตามทีอยู่ครังสุดท้ ายทีผู้เอา
ประกันภัยแจ้ งให้ บริ ษัททราบและบริษัทยินยอมให้ ผ้ เู อาประกันภัยใช้ สิทธิ
2.1.1 ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้ องคืนเงินทีได้ รับชดใช้ ไปทังหมดให้ แก่
บริ ษัท ถ้ ารถยนต์นันเกิดความเสียหายไม่ถึงกับความเสียหายโดยสินเชิ งบริ ษัทต้ องจัดซ่อมให้ โดย
ค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทก่อนคืน
2.1.2 สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน
ทังนีผู้เอาประกันภัยจะต้ องแจ้ งการใช้ สิทธิให้ บริ ษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที
ได้ รับหนังสือแจ้ งจากบริ ษัท ถ้ าผู้เอาประกันภัยไม่แจ้ งขอใช้ สิทธิภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่า
ผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน
2.2 ในกรณีร ถยนต์ เ สียหายสินเชิง บริ ษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอา
ประกันภัย ทีระบุไว้ ในตาราง

รถยนต์เสียหายสินเชิง หมายถึง รถยนต์ได้ รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้ อยู่ในสภาพ
เดิมได้ หรื อเสียหายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
ในกรณีทีเอาประกันภัยไว้ ไม่ตํากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะทีเอาประกันภัย
ผู้เอาประกัน ภัยหรื อผู้ รับ ประโยชน์ แล้ ว แต่ก รณี ต้ องโอนกรรมสิ ท ธิ รถยนต์ใ ห้ แ ก่บ ริ ษัท ทันที โดย
ค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท และให้ ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นนเป็
ั นอันสินสุด
2.3 ในกรณีร ถยนต์ ไ ด้ รั บ ความเสีย หาย แต่ ไ ม่ ถ ึง กับ เสีย หายสินเชิง หรื อ สูญหาย
บางส่ วน บริ ษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้ มีการซ่อม หรื อเปลียนรถยนต์ซึงมีสภาพเดียวกัน
แทนได้ ทังนีรวมทังอุปกรณ์ ของรถยนต์นัน หรื อจะชดใช้ เงินเพือทดแทนความเสียหายหรื อสูญหายนันก็
ได้
ในกรณีไม่สามารถตกลงจํานวนเงิ นเพือทดแทนความเสียหายได้ ให้ ใช้ ราคามาตรฐาน
ที สมาคมประกัน วิ น าศภัย ไทยร่ ว มกับ สมาคมอู่ก ลางการประกันภั ย และสมาคมการซ่ อ มรถยนต์
แห่งประเทศไทยกําหนด โดยได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ข้ อ จํากัด ความรั บ ผิด ของบริษัท
ในกรณีทีมีความจําเป็ นต้ องสังอะไหล่จากต่างประเทศ บริ ษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานําเข้ า
ทีส่งมาทางเรื อ
ข้ อ 3. การดูแ ลขนย้ าย
เมือมีความเสียหายต่อรถยนต์ ทีเกิดจากไฟไหม้ บริ ษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และ
ค่าขนย้ ายรถยนต์ทงหมดนั
ั
บแต่วนั เกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนจะเสร็ จ
สินตามจํานวนทีจ่ายไปจริ ง แต่ไม่เกินร้ อยละยีสิบของค่าซ่อมแซม
ข้ อ 4. การสละสิท ธิ
ในกรณีทีมีความเสียหายหรื อสูญหายต่อรถยนต์ เมือบุคคลอืนเป็ นผู้ใช้ รถยนต์โดยได้ รับ
ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย บริ ษัทสละสิทธิในการไล่เบียจากผู้ใช้ รถยนต์นนั เว้ นแต่การใช้ โดย
บุคคลของสถานให้ บริ การเกียวกับการซ่อมแซมรถ การทําความสะอาดรถ การบํารุ งรักษารถ หรื อการ
ติดตังอุปกรณ์เพิมเติม เมือรถยนต์ได้ สง่ มอบให้ เพือรับบริ การนัน

ข้ อ 5. การยกเว้ น รถยนต์ ส ูญ หาย ไฟไหม้ การประกัน ภัย นี ไม่ ค้ ุม ครองความสูญหาย หรื อ ไฟ
ไหม้ อ ัน เกิด จาก
5.1 ความเสีย หายหรื อ สู ญหายอัน เกิด จากการลัก ทรั พ ย์ หรื อ ยัก ยอกทรั พ ย์ โดยคู่
สมรส หรื อ บุค คลซึงอยู่ก ิน กัน ฉั น สามีภ รรยาโดยไม่ ไ ด้ จ ดทะเบีย นสมรส หรื อ บุค คลทีเป็ น
หุ้น ส่ ว นทางธุร กิจ กับ ผู้เ อาประกัน ภัย หรือ ผู้ค ําประกัน ตามสัญญาเช่ าซือรถยนต์ หรื อ บุค คล
ได้ รั บ มอบรถยนต์ ห รื อ ครอบครองรถยนต์ ต ามสั ญ ญายืม สัญ ญาเช่ า สั ญ ญาเช่ าซื อ หรื อ
สัญญาจํานํา หรื อ บุค คลทีจะกระทําสัญญาดังกล่ าวข้ างต้ น ทังนีไม่ ว่ าบุค คลดังกล่ าวมีเ จตนา
แท้ จริงจะทําสัญญาดังกล่ าวหรือ ไม่ ก ็ต าม
5.2 การใช้ ร ถยนต์ น อกอาณาเขตทีคุ้ม ครอง
หมวดการคุ้ม ครองความเสีย หายต่ อ รถยนต์
ข้ อ 1 ข้ อ ตกลงคุ้ม ครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์ บริ ษัท จะชดใช้ ค่าสิน ไหมทดแทนเพื อความเสียหายทีเกิดขึน
ระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทังอุป กรณ์ เครื องตกแต่ง หรื อสิงทีติดประจํ าอยู่กับตัว
รถยนต์มาตรฐานที ติดตังมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรื อศูนย์จําหน่ายรถยนต์ และให้
รวมถึงอุปกรณ์ เครื องตกแต่งทีได้ ทําเพิมขึนและผู้เอาประกันภัยได้ แจ้ งให้ บริ ษัททราบด้ วยแล้ ว แต่ไม่
รวมถึงความเสียหายทีเกิดจากไฟไหม้
ความรับผิดชอบของบริ ษัทจะมีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ ในตาราง
ไฟไหม้ ในทีนีหมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ทีเป็ นผลมาจากไฟไหม้ ไม่วา่ จะเป็ นการ
ไหม้ โดยตัวของมันเอง หรื อเป็ นการไหม้ ทีเป็ นผลสืบเนืองมาจากสาเหตุอืนใด
ข้ อ 2. การชดใช้ ค วามเสียหายต่ อ รถยนต์
2.1 ในกรณีร ถยนต์ เ สีย หายสินเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอา
ประกันภัยทีระบุไว้ ในตาราง
ในกรณีทีเอาประกันภัยไว้ ไม่ตํากว่าร้ อยละ ของมูลค่ารถยนต์ในขณะทีเอาประกันภัย
ผู้เอาประกัน ภัยหรื อ ผู้ รับ ประโยชน์ แ ล้ ว แต่ กรณี ต้ องโอนกรรมสิ ท ธิ รถยนต์ ใ ห้ แ ก่บ ริ ษัท ทัน ที โดย
ค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท และให้ ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นนเป็
ั นอันสินสุด
รถยนต์เสียหายสินเชิง ในทีนีหมายถึง รถยนต์ได้ รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้ อยู่ใน
สภาพเดิมได้ หรื อเสียหายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย

2.2 ในกรณีร ถยนต์ ไ ด้ ร ั บ ความเสียหาย แต่ ไ ม่ ถ งึ กับ เสีย หายสินเชิง บริษัทและผู้เอา
ประกัน ภัย อาจตกลงกันให้ มีการซ่อ ม หรื อเปลียนรถยนต์ซึงมีส ภาพเดี ย วกัน แทนได้ ทังนี รวมทัง
อุปกรณ์ ของรถยนต์นนั หรื อจะชดใช้ เงินเพือทดแทนความเสียหายนันก็ได้
ในกรณีไม่สามารถตกลงจํานวนเงินเพือทดแทนความเสียหายได้ ให้ ใช้ ราคามาตรฐาน
ทีสมาคมประกัน วิน าศภัยไทยร่ ว มกับสมาคมอู่ก ลางการประกันภัย และสมาคมการซ่ อมรถยนต์
แห่งประเทศไทยกําหนด โดยได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ข้ อ จํากัด ความรั บ ผิด ของบริษัท
ในกรณีทีมีความจําเป็ นต้ องสังอะไหล่จากต่างประเทศ บริ ษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานําเข้ า
ทีส่งมาทางเรื อ
ข้ อ 3. การดูแ ลขนย้ าย
เมือรถยนต์เกิดความเสียหายซึงมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี บริ ษัทจะจ่ายค่า
ดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ ายรถยนต์ทังหมดนับแต่วนั เกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรื อการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสินตามจํานวนทีจ่ายไปจริ ง แต่ไม่เกินร้ อยละยีสิบของค่าซ่อมแซม
ข้ อ 4. ความเสีย หายส่ ว นแรก
ผู้เอาประกันภัยต้ องรับผิดชอบเองต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง ดังนี
(ก) 1,000 บาทแรกของความเสียหายอันมิได้ เกิดจากการชนหรื อควํา หรื อกรณีทีเกิด
จากการชนแต่ผ้ เู อาประกันภัยไม่สามารถแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงคูก่ รณีอีกฝ่ ายหนึงได้
(ข) ตามจํานวนเงินส่วนแรกของความเสียหายดังระบุไว้ ในตาราง
(ค) 6,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อรถยนต์ ทีเกิดจากการชน การควํา ในกรณีเป็ น
การประกันภัยประเภทระบุชือผู้ขับขี หากผู้ขบั ขีรถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ มิใช่ผ้ ู
ขับขีทีระบุชือในกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณีทีผู้เอาประกันภัยต้ องรับผิดชอบตามข้ อต่าง ๆ ดังกล่าวเกิ นกว่าหนึงข้ อ ให้ ถือว่า
ความรับผิดชอบแต่ละข้ อเป็ นความรับผิดชอบทีเพิมขึน
ผู้เอาประกั น ภัย ไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ดในความเสี ย หายส่ ว นแรกตาม (ข) และ (ค) หากความ
เสียหายนัน เกิดขึนจากการกระทํ าของบุคคลภายนอกและรู้ ตัวผู้ต้องรั บผิ ดตามกฎหมาย ซึงมีผลทํา
ให้ บริษัทมีสิทธิทีจะเรี ยกค่าเสียหายทีบริ ษัทได้ จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้
ในกรณี ที ผู้เอาประกัน ภัยต้ องรั บผิดชอบค่าเสียหายส่ว นแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค)
บริ ษัทจะจ่ายแทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมือบริ ษัทได้ จ่ายเงินทีผู้เอาประกันภัยต้ องรับผิดชอบไปแล้ ว
ผู้เอาประกันภัยต้ องใช้ คืนให้ บริ ษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้ รับหนังสือเรี ยกร้ องจากบริ ษัท

ข้ อ 5. การรั ก ษารถยนต์
ผู้เอาประกัน ภัย จะต้ องรั บ ผิ ดชอบเอง เมือเกิดความเสี ยหายเพิ มขึน หรื อต้ อ งประสบ
อุบตั ิเหตุอืน เนืองจากการใช้ รถยนต์ก่อนทีจะมีการซ่อมแซมตามทีจําเป็ น หรื อไม่ได้ จดั ให้ มีการดูแล
เมือรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรื อเครื องเสีย
ข้ อ 6. การสละสิท ธิ
ในกรณีทีมีความเสียหายต่อรถยนต์ เมือบุคคลอืนเป็ นผู้ใช้ รถยนต์โดยได้ รับความยินยอม
จากผู้เอาประกัน ภัย บริ ษัทสละสิทธิ ในการไล่เบียจากผู้ใช้ รถยนต์ นนั เว้ นแต่การใช้ โดยบุคคลของ
สถานให้ บริ การเกียวกับการซ่อมแซมรถ การทําความสะอาดรถ การบํารุ งรั กษารถ หรื อการติดตัง
อุปกรณ์ เพิมเติม เมือรถยนต์ได้ ส่งมอบให้ เพือรับบริการนัน
ข้ อ 7. การยกเว้ น ความเสีย หายต่ อ รถยนต์ การประกัน ภัย นีไม่ ค้ ุม ครอง
7.1 การเสือมราคา หรือ การสึก หรอของรถยนต์
7.2 การแตกหัก ของเครื องจัก รกลไกของรถยนต์ หรื อ การเสีย หรื อ การหยุ ด เดิน
ของเครื องจัก รกลไก หรื อ เครื องไฟฟ้ าของรถยนต์ อ ัน มิไ ด้ เ กิด จากอุบ ัต เิ หตุ
7.3 ความเสีย หายโดยตรงต่ อ รถยนต์ อัน เกิด จากการบรรทุก นําหนัก หรื อ จํานวน
ผู้โดยสารเกิน กว่ าทีได้ รับ อนุญาต อัน มิได้ เ กิด จากอุบ ัต ิเ หตุ
7.4 ความเสีย หายต่ อ ยางรถยนต์ อัน เกิด จากการฉีก ขาด หรื อ การระเบิด เว้ น แต่
กรณีมีค วามเสีย หายเกิด ขึนต่ อ ส่ วนอืนของรถยนต์ ใ นเวลาเดีย วกัน
7.5 ความเสีย หายอัน เกิด จากการขาดการใช้ ร ถยนต์ เว้ น แต่ ก ารขาดการใช้ ร ถยนต์
นั นเกิด จากบริ ษัท ประวิงการซ่ อ ม หรื อ ซ่ อ มล่ าช้ าเกิน กว่ าทีควรจะเป็ น โดยไม่ ม ีเ หตุ ผ ลอั น
สมควร
ข้ อ 8. การยกเว้ น การใช้ การประกัน ภัย นี ไม่ ค้ ุม ครอง
8.1 การใช้ ร ถยนต์ น อกอาณาเขตทีคุ้ม ครอง
8.2 การใช้ ร ถยนต์ ใ นทางผิด กฎหมาย เช่ น ใช้ ร ถยนต์ ไ ปปล้ น ทรั พ ย์ ชิงทรั พ ย์ หรื อ
ใช้ ข นยาเสพติด ไม่ ว่ า จะมี ก ารดั ด แ ปลงรถหรื อ ไม่ ก ็ต าม หรื อ ใช้ ร ถยนต์ ห ลบหนี จ ากการ
กระทําความผิด ทางอาญา หรือ หลบหนีก ารตรวจค้ น หรือ การจับ กุม ของเจ้ าหน้ าที เป็ นต้ น
8.3 การใช้ ใ นการแข่งขัน ความเร็ว
ข้ อ 9. การยกเว้ น การใช้ อ นื ๆ การประกัน ภัย นีไม่ ค้ ุม ครอง
9.1 การใช้ ล ากจูงหรื อ ผลัก ดัน รถหรื อ ทรั พ ย์ ส ิน อืนใด เว้ น แต่ รถทีถูก ลากจูง หรื อ
ถูก ผลัก ดัน ได้ ป ระกัน ภัย ไว้ ก ับ บริ ษัท ด้ ว ย หรื อ เป็ นรถลากจูงโดยสภาพ หรื อ รถทีมีร ะบบห้ าม
ล้ อ เชือมโยงถึง กัน
9.2 การใช้ ร ถยนต์ น อกเหนือ จากทีระบุไว้ ใ นตารางในขณะเกิด อุบ ัต เิ หตุ

9.3 การขับ ขีโดยบุ ค คลซึงในขณะขับ ขีให้ ถ ือ ว่ าเมาสุ ร าหรื อ ของเมาอย่ างอืนตาม
กฎหมายว่ าด้ วยการจราจรทางบก ดังนี
9.3.1 มีป ริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือ ด เกิน กว่ า 50 มิล ลิก รั ม เปอร์ เ ซ็น ต์ หรื อ
9.3.2 มีป ริ มาณแอลกอฮอล์ ใ นเลือ ดเกิน กว่ า 20 มิล ลิก รั ม เปอร์ เ ซ็น ต์ กรณีก าร
ขับ ขีโดยบุ ค คลซึงมีอ ายุต ํากว่ ายีสิบ ปี บริ บ ูร ณ์ หรื อ โดยบุค คลทีมี ใ บอนุ ญ าตขั บ รถชัวคราว
หรือ อยู่ร ะหว่ างพัก ใช้ หรือ
9.3.3 กรณีไ ม่ ย ิน ยอมให้ เ จ้ าพนัก งานจราจร พนัก งานสอบสวน หรือ พนัก งาน
เจ้ าหน้ าที ทดสอบวัด ปริม าณแอลกอฮอล์ จนถูก ดํา เนิน คดี ฐานขับ รถขณะเมาสุร าหรื อ ของ
เมาอย่ างอืน ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการจราจรทางบก และผู้ ข ับ ขีได้ ย อมรั บ หรื อ ศาลได้ ม ีค ํา
พิพ ากษาถึงทีสุด ลงโทษในความผิด ดังกล่ าว
9.4 การขับ ขีโดยบุค คลซึงขณะขับ ขีมีส ารเสพติด ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยยาเสพติด ให้
โทษ หรื อ มีส ารทีออกฤทธิต่ อ จิต และประสาทตามกฎหมายว่ าด้ ว ยวัต ถุท ออกฤทธิ
ี
ต่ อ จิต และ
ประสาทในร่ างกาย จนถูก ดําเนิน คดีต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยจราจรทางบก และผู้ข ับ ขีได้ ย อมรั บ
หรือ ศาลได้ ม ีค าํ พิพ ากษาถึงทีสุด ลงโทษในความผิด ดังกล่ าว
9.5 การขับ ขีโดยบุค คลทีไม่ เ คยได้ รั บ ใบอนุ ญ าตขับ ขีใด ๆ หรื อ เคยได้ รั บ แต่ ถ ูก
ตัด สิท ธิต ามกฎหมาย หรือ ใช้ ใ บขับ ขีรถจัก รยานยนต์ ไ ปขับ ขีรถยนต์
การยกเว้ น ตามข้ อ . . . . แ ละ . จะไม่ น ํ า มาใช้ ใ นกรณี ท ี มี ค วาม
เสีย หายต่ อ รถยนต์ ท ีเกิด ขึน และมิใ ช่ ค วามประมาทของผู้ข ับ ขีรถยนต์ ท ีเอาประกัน ภัย ตาม
กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นี
แต่ ใ นกรณีท ีเป็ นการประกัน ภัย ประเภทระบุช ือผู้ข ับ ขี การยกเว้ น ตาม . จะไม่
นํา มาใช้ บ ั ง คั บ หากผู้ข ับ ขีในขณะเกิด ความเสี ย หาย เป็ นผู้ ข ับ ขีทีถูก ระบุ ช ือในกรมธรรม์
ประกัน ภัย

เอกสารแนบท้ ายความคุ้ม ครองเพิมเติม
การประกัน ภัย อุบ ัต เิ หตุส่ ว นบุค คล (ร.ย.01)
เมือใช้ ใ นเอกสารแนบท้ ายนี
ผู้ได้รับความคุ้มครอง
หมายถึง

ผู้ขับขีและ/หรื อผู้โดยสารตามจํานวนทีระบุในตาราง ซึงอยู่
ในหรื อกําลังขับขี หรือกําลังขึนหรือกําลังลงจากรถยนต์
อุบตั ิเหตุ
หมายถึง เหตุการณ์ทีเกิดขึนอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกาย
และทํ า ให้ เ กิ ดผลที ผู้ไ ด้ รับ ความคุ้ ม ครองมิไ ด้ เ จตนาหรื อ
มุง่ หวังและให้ หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมด้ วย
การสูญเสียโดยถาวรสินเชิง ให้ รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้ งานของอวัยวะนันโดยถาวร
สินเชิง
การสูญเสียสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มที างรักษาให้ หายได้ ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสินเชิง หมายถึง ทุ พ พลภาพถึง ขนาดที ไม่ ส ามารถประกอบอาชี พ ใดหรื อ
ทํางานใดเพือสินจ้ างได้ โดยสินเชิงและตลอดไป
ทุพพลภาพชัวคราว
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดทีไม่สามารถประกอบหน้ าทีการงานใน
อาชีพประจําตามปกติได้ โดยสินเชิงในชัวระยะเวลาหนึง
เป็ นทีตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้ างต้ นได้ มีการขยายเพิ มเติมดังต่อไปนี
บริ ษัท จะชดใช้ ค่าสิ น ไหมทดแทนเพื อ ความสูญ เสี ย อัน เกิ ดจากความบาดเจ็บของผู้ ใ ด้ รั บ ความ
คุ้มครองโดยอุบตั ิเหตุ ซึงทําให้ เกิดผลดังต่อไปนี
การคุ้ม ครองข้ อ 1 : เสีย ชีวิต
ถ้ าความบาดเจ็ บ ที ได้ รั บ ทํ า ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ความคุ้ม ครองเสี ย ชี วิ ต ใน 180 วัน นับ แต่วัน เกิ ด
อุบั ติ เ หตุก็ ดี หรื อ ความบาดเจ็ บ ที ได้ รั บ ทํ า ให้ ผ้ ู ได้ รั บ ความคุ้ มครองต้ องรั ก ษาตั ว ติ ด ต่ อ กั น ใน
โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ ใน และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนันก็ดี บริ ษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ให้ ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ ในตาราง ให้ แก่ทายาทของผู้ได้ รับความคุ้มครอง
การคุ้ม ครองข้ อ 2 : สูญเสีย มือ เท้ า สายตา
ถ้ าความบาดเจ็บทีได้ รับไม่มีผลทําให้ ผ้ ูได้ รับความคุ้มครองต้ องเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับ
แต่วนั เกิดอุบัติเหตุแต่มีผลทําให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองได้ รับการสูญเสียโดยถาวรสินเชิง ภายใน 180
วัน นับ แต่วัน เกิด อุบัติเหตุก็ดีห รื อความบาดเจ็บ ทีได้ รับ ทํ า ให้ ผ้ ู ไ ด้ รับ ความคุ้มครองต้ อ งรั ก ษาตัว

ติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ ใน และเป็ นเหตุให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองได้ รับการสูญเสียโดย
ถาวรสินเชิงดังกําหนดข้ างล่างนี บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองดังนี
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองข้ าง ตังแต่ข้อมือ หรื อเท้ าสองข้ าง ตังแต่
ข้ อเท้ า หรือสายตาสองข้ าง
100 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้ าง ตังแต่ข้อมือ และเท้ าหนึงข้ าง ตังแต่
ข้ อเท้ า
100 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้ าง ตังแต่ข้อมือ และสายตาหนึงข้ าง
100 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้ าหนึงข้ าง ตังแต่ข้อเท้ า และสายตาหนึงข้ าง
60 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้ าง ตังแต่ข้อมือ
60 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้ าหนึงข้ าง ตังแต่ข้อเท้ า
60 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับตาหนึงข้ าง
บริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้ อนีเพียงรายการทีสูงสุดรายการเดียวเท่านัน
การคุ้ม ครองข้ อ : ทุพ พลภาพถาวรสินเชิง
ถ้ าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นับแต่วนั เกิดอุบัติเหตุทําให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองเกิด
ทุพพลภาพถาวรสินเชิง และทุพพลภาพถาวรสินเชิ งนันได้ เป็ น เวลาติดต่อกันไม่น้ อยกว่า เดือน
หรื อมีข้อบ่งชีทางการแพทย์ ว่าผู้ได้ รับความคุ้มครองนันตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชิง บริ ษัท
จะใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว้ ในตาราง หักด้ วยจํานวนเงินทีใช้
หรือต้ องใช้ ตามความคุ้มครองข้ อ หรือ ข้ อ ให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครอง
การคุ้ม ครองข้ อ 4 : ทุพ พลภาพชัวคราว
ถ้ าความบาดเจ็บทีได้ รับทําให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพชัวคราวภายใน
180 วัน นับ แต่วันทีเกิดอุบัติเหตุ หรื อความบาดเจ็บ ทีได้ รับทําให้ ผ้ ูได้ รับความคุ้มครองต้ องรั กษาตัว
ติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ ใน และเป็ นเหตุให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองตกเป็ นบุคคลทุพพล
ภาพชัวคราว บริ ษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ผ้ ูได้ รับความคุ้มครองเป็ นระยะๆ ตลอดเวลาที ยัง
ทุพพลภาพอยู่ตามจํานวนเงินทีระบุไว้ ในตารางแต่ไม่เกิน สัปดาห์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง
บริ ษัทจะไม่ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี หากอุบัติ เหตุมี ผลทํ าให้ ผ้ ูไ ด้ รับ
ความคุ้มครองเกิดความสูญเสียตามการคุ้มครองตามข้ อ 1 หรื อข้ อ 2 หากความสูญเสียมีผลทําให้ มี
ทุพพลภาพถาวรสินเชิงเกิดขึนต่อผู้ได้ รับความคุ้มครองตามการคุ้มครอง ข้ อ 3 ค่าสินไหมทดแทนที
บริ ษัทใช้ ตามการคุ้มครองข้ อนี จะมีการหักจากจํานวนเงิน เอาประกัน ภัยทีบริ ษั ท ต้ องใช้ ตามการ
คุ้มครอง ข้ อ 3

การยกเว้ น : การขยายเพิมเติม นีไม่ คุ้ม ครองการเสีย ชีวิต สูญเสีย อวัย วะ ทุพ พลภาพชัวคราว
หรื อ ทุพ พลภาพถาวรสินเชิง อัน เกิด ขึนเป็ นผลโดยตรงหรื อ โดยอ้ อ มทังหมดหรื อ บางส่ ว น
จากการกระทําผิด อาชญากรรมสถานหนัก โดยผู้ไ ด้ รั บ ความคุ้ม ครองนัน
เงือนไขอืน: การขยายเพิ มเติมตามเอกสารแนบท้ ายนี อยู่ภายใต้ บังคับของเงือนไขและการยกเว้ น
แห่งกรมธรรม์ประกันภัยทีปรากฏในสัญญาหมวดเงือนไขทัวไป
เอกสารแนบท้ ายความคุ้ม ครองเพิมเติม
การประกัน ภัย ค่ ารัก ษาพยาบาล (ร.ย. )
เป็ นทีตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้ างต้ นได้ มกี ารขยายเพิมเติม ดังต่อไปนี
บริ ษัทจะใช้ คา่ รักษาพยาบาล ค่าบริ การทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริ การอืน ๆ ตามที
จ่ายจริ ง ซึงได้ เกิดขึนภายใน เดือน นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุเพือบุคคลใดซึงได้ รับความบาดเจ็บทาง
ร่ างกาย เนืองจากอุบตั ิเหตุในขณะอยู่ใน หรื อกําลังขึน หรือกําลังลงจากรถยนต์
ความรับผิดชอบของบริ ษัทต่อคนในแต่ละครังจะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ ใน
ตารางการขยายเพิมเติมนีมีผลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทีระบุไว้ ในตาราง
เอกสารแนบท้ ายความคุ้ม ครองเพิมเติม
การประกัน ตัว ผู้ข ับ ขี (ร.ย.03)
เป็ นทีตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้ างต้ นได้ มีการขยายเพิมเติม ดังต่อไปนี :บริ ษัทจะประกันตัวผู้เ อาประกันภัย หรื อบุคคลใดซึงขับขี รถยนต์ โดยได้ รับ ความยิน ยอมจากผู้เ อา
ประกันภัย ในกรณี รถยนต์ทีระบุไว้ ในตารางเกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นเหตุให้ บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวใน
คดีอาญา การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริ ษัทจะดําเนินการโดยไม่ชักช้ าตามจํ านวนเงิ นทีพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรื อศาลกําหนดจนกว่า คดีจะถึงทีสุด เงือนไข : การขยายเพิมเติ มนี อยู่
ภายใต้ บังคับของเงือนไขและการยกเว้ นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยทีปรากฏในสัญญาหมวด เงือนไข
ทัวไป

