หมวดเง�อนไขทั่วไป
ภายใตการคุมครอง เง�อนไข และขอยกเวนแหงกรมธรรมประกันภัยและเอกสาร
แนบทายกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทใหสัญญาตอผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ :
ขอ 1. กรมธรรมประกันภัยนีม้ ผี ลใชบงั คับทันทีเม�อผูเ อาประกันภัยชำระเบีย้ ประกันภัยแลว
การชำระเบี้ยประกันภัยใหแกตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหนาประกันภัยผูไดรับ
มอบอำนาจใหรบั ชำระเบีย้ ประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีบ่ ริษทั ยอมรับการกระทำ
ของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาวเสมือนตัวแทนของบริษัท ใหถือวาเปนการชำระ
เบี้ยประกันภัยแกบริษัทโดยถูกตอง
ขอ 2. คำนิยามศัพท
ประกันภัยนี้
“บริษัท”
“ผูเอาประกันภัย”
“รถยนต”
“ตาราง”
“อุบัติเหตุแตละครั้ง”

: เม�อใช ในกรมธรรมประกัน ภัย หรือเอกสารแนบทายกรมธรรม
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้
บุคคลที่ระบุช�อเปนผูเอาประกันภัยในตาราง
รถยนตที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไว ในตาราง
ตารางแหงกรมธรรมประกันภัยนี้
เหตุการณหนึ่ง หรือหลายเหตุการณสืบเน�องกันซึ่งเกิด
จากสาเหตุเดียวกัน
“ความเสียหายสวนแรก” หมายถึง ส ว นแรกของความรั บ ผิ ด หรื อ ความเสี ย หายอั น มี
การคุมครองตามขอสัญญา หรือเอกสารแนบทายแหง
กรมธรรมประกันภัยนีท้ ผ่ี เู อาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง

ขอ 3. การยกเวนทั่วไป
กรมธรรมประกันภัยนี้ ไมคุมครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึ้นเปนผลโดย
ตรงหรือโดยออมจาก
3.1 สงคราม การรุกราน การกระทำของชาติศัตรู การสูรบ หรือการปฏิบัติการที่มี
ลักษณะเปนการทำสงคราม (จะไดประกาศสงครามหรือไมก็ตาม)
3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งขอของทหาร การกบฏ การปฏิวตั ิ การตอตานรัฐบาล
การยึดอำนาจการปกครองโดยกำลังทหารหรือโดยประการอ�น ประชาชนกอความ
วุนวายถึงขนาดหรือเทากับการลุกฮือตอตานรัฐบาล
3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
3.4 การแตกตัวของประจุ การแผรังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิง
ปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอนั เกิดจากการเผาไหมเชือ้ เพลิงปรมาณูและสำหรับ
จุดประสงคของขอสัญญานี้ การเผานัน้ รวมถึงกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัว
ปรมาณู ซึ่งดำเนินติดตอกันไปดวยตัวของมันเอง
ขอ 4. การจัดการเรียกรองเม�อเกิดความเสียหาย
เม�อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยเกิดขึ้น ผูเอาประกันภัย
หรือผูขับขี่จะตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา และดำเนินการอันจำเปนเพ�อรักษาสิทธิ
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ผูเอาประกันภัยอาจแจงใหบริษัททราบผานแอปพลิเคชันสำหรับการแจง
อุบัติเหตุ รถยนตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หรือแอปพลิเคชัน ที่บริษัทเปนผูพัฒนาขึ้น ซึ่งไดเช�อมโยงขอมูลเขากับแอปพลิเคชันของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและมีรายละเอียด
ตามที่สำนักคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด
บริษัทมีสิทธิเขาดำเนินการในนามของผูเอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได หาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยูภายใตความคุมครองในกรมธรรมประกันภัย
ความคุมครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเม�อผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่ดำเนินการโดยสุจริต
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ขอ 5. ความรับผิดของบริษัทเม�อมีการปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทน
เม�อมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตอบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิด
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จนเปนเหตุใหผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายนำคดีขึ้นสูการพิจารณา
ของศาลหรือเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการ
ชี้ขาดใหบริษัทแพคดีบริษัทจะตองรับผิดตอผูเอาประกัน ภัย หรือผูเสียหายนั้นโดยชดใช
คาเสียหายตามคำพิพากษา หรือคำชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการ พรอมดอกเบีย้ ผิดนัดในอัตรา
รอยละ 15 ตอป นับแตวันผิดนัด

ขอ 8. การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี
ในกรณีผเู อาประกันภัยมีรี ถยนตเอาประกันภัยไวกบั บริษทั และมีการเรียกรองคาเสียหาย
ระหวางปที่เอาประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนตคันที่เอาประกันภัยเปนฝายประมาท
หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได อยางนอยตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป
รวมกันมีจำนวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเปนขั้นๆ ดังนี้

ขอ 6. การแก ไข สัญญาคุมครองและเง�อนไขแหงกรมธรรมประกันภัยนี้ จะเปลี่ยนแปลง
แกไขได โดยเอกสารแนบทายของบริษัทเทานั้น

ขั้นที่ 2 30% ของอัตราเบี้ยประกัน ภัยในปที่ตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาว
เกิดขึ้นตอบริษัท 2 ปติดตอกัน

ขอ 7. การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี
7.1 ในกรณีผเู อาประกันภัยมีรถยนตเอาประกันภัยไวกบั บริษทั บริษทั จะลดเบีย้ ประกันภัย
ใหแกผูเอาประกันภัย เปนลำดับขั้นดังนี้

ขั้นที่ 3 40% ของอัตราเบี้ยประกัน ภัยในปที่ตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาว
เกิดขึ้นตอบริษัท 3 ปติดตอกัน

ขั้นที่ 1 20% ของเบีย้ ประกันภัยในปทต่ี อ อายุ สำหรับรถยนตคนั ที่ไมมกี ารเรียกรอง
คาเสียหายตอบริษัท ในการประกันภัยปแรก
ขั้นที่ 2 30% ของเบีย้ ประกันภัยในปทต่ี อ อายุ สำหรับรถยนตคนั ที่ไมมกี ารเรียกรอง
คาเสียหายตอบริษัท ในการประกันภัย 2 ปติดตอกัน
ขั้นที่ 3 40% ของเบีย้ ประกันภัยในปทต่ี อ อายุ สำหรับรถยนตคนั ที่ไมมกี ารเรียกรอง
คาเสียหายตอบริษัท ในการประกันภัย 3 ปติดตอกัน
ขั้นที่ 4 50% ของเบีย้ ประกันภัยในปทต่ี อ อายุ สำหรับรถยนตคนั ที่ไมมกี ารเรียกรอง
คาเสียหายตอบริษัท ในการประกันภัย 4 ปติดตอกัน หรือกวานั้น
ทัง้ นี้ บริษทั จะลดเบีย้ ประกันภัยใหตอ เม�อผูเ อาประกันภัยไดตอ อายุการประกันภัยกับบริษทั
และเฉพาะขอตกลงคุมครองที่ตออายุเทานั้น
คำวา “รถยนตคันที่ไมมีการเรียกรองคาเสียหาย” ใหหมายความรวมถึงรถยนตคันที่มี
การเรียกรองคาเสียหาย แตคาเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและ
รูตัวผูตองรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลทำใหบริษัทมีสิทธิที่จะเรียกคาเสียหายที่บริษัทไดจาย
ไปคืนจากบุคคลภายนอกได
หากในระหวางปกรมธรรมประกันภัยทีผ่ เู อาประกันภัยไดรบั สวนลดเบีย้ ประกันภัยประวัตดิ ี
มีการเรียกรองคาเสียหายตอบริษัทแลว ในการตออายุการประกันภัยปตอไป บริษัท
จะลดเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ดังนี้
(ก) ลดลงหนึ่งลำดับขั้นจากเดิม หากการเรียกรองนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนต
คันเอาประกันภัย หรือผูเอาประกันภัยไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได
(ข) ลดลงสองลำดับขั้นจากเดิมแตไมเกินอัตราปกติ หากมีการเรียกรองที่รถยนตคันเอา
ประกันภัยเปนฝายประมาท หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได ตั้งแต
2 ครั้งขึ้นไป รวมกันมีจำนวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย

ขั้นที่ 1 20% ของอัตราเบี้ยประกัน ภัยในปที่ตออายุ

ขั้นที่ 4 50% ของอัตราเบี้ยประกัน ภัยในปที่ตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาว
เกิดขึ้นตอบริษัท 4 ปติดตอกัน หรือกวานั้น
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดีไมวาลำดับขั้นใด และในป
กรมธรรมประกัน ภัยนั้น มีการเรียกรองคาเสียหาย ที่รถยนตคันเอาประกัน ภัยเปนฝาย
ประมาท หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดไมถึง 2 ครั้ง หรือถึง
2 ครัง้ แตมคี า เสียหายไมเกิน 200% ของเบีย้ ประกันภัยแลว ในการตออายุการประกันภัย
บริษัทจะใชเบี้ยประกัน ภัยในลำดับขั้นเดิม เชนในปที่ผานมา แตหากไมมีการเรียกรอง
คาเสียหาย หรือมีการเรียกรองคาเสียหาย แตคาเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิไดเกิดจากความ
ประมาทของรถยนตคันเอาประกัน ภัย และผูเอาประกัน ภัยสามารถแจงใหบริษัททราบถึง
คูกรณีอีกฝายหนึ่งไดแลว ในการตออายุการประกันภัยในปตอไป บริษัทจะใชเบี้ยประกันภัย
ในอัตราปกติ
ขอ 9. การโอนรถยนต
เม�อผูเ อาประกันภัยได โอนรถใหแกผอู น� ใหถอื วาผูร บั โอนเปนผูเ อาประกันภัยตามกรมธรรม
ประกันภัยนี้ และบริษทั ตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอดอายุกรมธรรมประกันภัย
ที่เหลืออยู
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ทำประกันภัยประเภทระบุช�อผูขับขี่ ผูเอาประกันภัยจะตองแจง
การเปลีย่ นแปลงผูข บั ขี่ใหบริษทั ทราบ เพ�อจะไดมกี ารปรับปรุงอัตราเบีย้ ประกันภัยตามสภาพ
ความเสีย่ งภัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป มิฉะนัน้ ผูเ อาประกันภัยอาจจะตองรับผิดชอบในความเสียหาย
สวนแรกเอง ตามเง�อนไขความคุมครองที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยนี้
ขอ 10. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้
ระหวางผูม สี ทิ ธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษทั และหากผูม สี ทิ ธิเรียกรองประสงค
และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม และใหทำการ
ขอ 11. การตีความกรมธรรมประกันภัย
ขอความทีป่ รากฏในกรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทัง้ เอกสารแนบทาย และเอกสารประกอบ
ใหตีความตามคูมือการตีความที่นายทะเบียนได ใหความเห็นชอบไว

7.2 กรณีผเู อาประกันภัยทำประกันภัยกับผูร บั ประกันภัยอ�น และมาตออายุการประกันภัย
กับบริษัท บริษัทจะนำความใน 7.1 มาใชบังคับโดยอนุโลมก็ ได
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ขอ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับเม�อ
12.1 วันที่ เวลา ที่ระบุไว ในตาราง
12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
12.2.1 บริษัทเปนผูบอกเลิก : บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ ไดดวย
การสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 วันโดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอา
ประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ซึ่งจะมีผลใหกรมธรรมประกันภัยสิ้นผล
บังคับ ณ วันพนกำหนดดังกลาว
ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัย
สำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยได ใชบังคับมาแลวออกตามสวน
12.2.2 ผูเอาประกันภัยเปนผูบอกเลิก : ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม
ประกันภัยนี้ ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรซึ่งจะมีผลใหกรมธรรมประกันภัย
สิ้นผลบังคับ ณ วันที่บริษัทไดรับหนังสือบอกเลิก หรือวันที่ระบุไว ในหนังสือบอกเลิก แลวแต
วาวันใดเปนวันหลังสุด
ในกรณีนี้ผูเอาประกัน ภัยมีสิทธิไดรับเบี้ยประกัน ภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ย
ประกันภัยที่ระบุไวขางลาง

อัตราคืนเบี้ยประกันภัย
จำนวนวัน รอยละของ จำนวนวัน รอยละของ จำนวนวัน รอยละของ
ประกันภัย เบี้ยประกันภัย ประกันภัย เบี้ยประกันภัย ประกันภัย เบี้ยประกันภัย
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หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก
ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง
บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพ�อความสูญเสีย หรือความเสียหายอยางใดๆ อันเกิด
แกบุคคลภายนอก ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย เน�องจากอุบัติเหตุอัน
เกิดจากรถยนตท่ีใช หรืออยูในทาง หรือสิง่ ทีบ่ รรทุก หรือติดตัง้ ในรถยนตนน้ั ในระหวางระยะ
เวลาประกันภัยในนามผูเอาประกันภัย ดังนี้
1.1 ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย บริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนเพ�อความเสียหายตอชีวติ รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ตามความเสียหาย
ที่แทจริงที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกนั้น
กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนไมนอยกวา 100,000 บาท
ต อ คน แต ห ากการเสี ย ชี ว ิ ต นั ้ น ทำให ม ี ผ ู  ข าดไร อ ุ ป การะตามกฎหมาย บริ ษ ั ท จะชดใช
คาสินไหมทดแทนตอการเสียชีวิตของบุคคลภายนอกนั้นไมนอยกวา 300,000 บาทตอคน
กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนไมนอยกวา
300,000 บาทตอคน
ในกรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิไดรับการชดใชจากกรมธรรมประกันภัยรถยนตมากกวา
1 กรมธรรมประกันภัย บริษัทจะรวมเฉลี่ยจายเทาๆ กัน อยางไรก็ตาม ความรับผิดของบริษัท
ตอคนจะไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตอคนที่ระบุไว ในตาราง และความรับผิดของบริษัท
ตอครั้ง ในกรณีมากกวาหนึ่งคน จะมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตอครั้งที่ระบุไว ในตาราง
ทุพพลภาพถาวร ในที่นี้หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงาน
ใดๆ ในอาชีพประจำ และอาชีพอ�นๆ ได โดยสิ้นเชิงตลอดไป
บุคคลภายนอกที่ไดรบั ความคุม ครองตาม 1.1 นี้ ไมรวมถึงผูข บั ขีท่ เ่ี ปนฝายทีจ่ ะตองรับผิด
ตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจางในทางการที่จาง คูสมรส บิดา มารดา บุตรของผูขับขี่นั้น
1.2 ความเสียหายตอทรัพยสิน บริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพ�อความ
เสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย
และความรับผิดของบริษัทจะมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว ในตาราง
กรณีเกิดความเสียหายตอทรัพยสนิ ของบุคคลภายนอก และมีการเรียกคาเสียหายอันเกิด
จากการขาดการใชประโยชนรถยนต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามจริง ทั้งนี้สำหรับ
รถยนตทม่ี ที น่ี ง่ั ไมเกิน 7 คน หรือรถยนตบรรทุกผู โดยสารรวมทัง้ ผูข บั ขี่ไมเกิน 7 คน ในอัตรา
ไมนอ ยกวาวันละ 500 บาท รถยนตรบั จางสาธารณะทีม่ ที น่ี ง่ั ไมเกิน 7 คน ในอัตราไมนอ ยกวา
วันละ 700 บาท และรถยนตที่มีที่นั่งเกิน 7 คน หรือรถยนตบรรทุกผู โดยสาร รวมทั้งผูขับขี่
เกิน 7 คน ในอัตราไมนอยกวาวันละ 1,000 บาท
ในกรณีบุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิไดรับการชดใชจากกรมธรรมประกันภัยรถยนตมากกวา
1 กรมธรรมประกันภัย บริษัทจะเฉลี่ยจายเทาๆ กัน
ความเสียหายตอทรัพยสินดังตอไปนี้ จะไมไดรับความคุมครอง
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(ก) ทรัพยสนิ ทีผ่ เู อาประกันภัย ผูข บั ขีท่ เ่ี ปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย คูส มรส บิดา
มารดา บุตรของผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่นั้นเปนเจาของ หรือเปนผูเก็บรักษา ควบคุม
หรือครอบครอง
5

(ข) เคร�องชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง่ ทางเดิน สนาม หรือ สิง่ หนึง่ สิง่ ใด
ทีอ่ ยูใตสง่ิ ดังกลาว อันเกิดจากการสัน่ สะเทือนหรือจากน้ำหนักรถยนต หรือน้ำหนักบรรทุก
ของรถยนต
(ค) สัมภาระหรือทรัพยสนิ อ�นใดทีน่ ำติดตัวขึน้ บนรถยนต หรือทรัพยสนิ ทีบ่ รรทุกอยูใน
รถยนตหรือกำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต หรือทรัพยสินที่รถยนตกำลังยกจาก
ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
(ง) ทรัพยสนิ ที่ ไดรบั ความเสียหายจากการรัว่ ไหลของสารเคมีหรือวัตถุอนั ตรายทีบ่ รรทุก
อยูในรถยนต เวนแตการรัว่ ไหลนัน้ เกิดจากอุบตั เิ หตุจากรถยนต หรือการรัว่ ไหลของแกสหรือ
เชื้อเพลิง เพ�อการเดินเคร�องของรถยนต
ขอ 2. ความเสียหายสวนแรก
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองตออุบัติเหตุแตละครั้ง ดังนี้
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรัพยสิน ในกรณีที่ ใชรถยนต ในเวลาเกิด
อุบัติเหตุ นอกเหนือจากที่ไดระบุไว ในตาราง
(ข) ตามจำนวนเงินสวนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว ในตาราง
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ในกรณีเปนการ
ประกันภัยประเภทระบุช�อผูขับขี่ หากความเสียหายนั้นเปนความรับผิดชอบของผูขับขีร่ ถยนต
คันเอาประกันภัยซึ่งมิใชผูขับขี่ที่ระบุช�อในกรมธรรมประกันภัย
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเกินหนึ่งขอ ใหถือวา
ความรับผิดชอบแตละขอเปนความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ(ค)
บริษัทจะจายแทนผูเอาประกัน ภัยไปกอน เม�อบริษัทไดจายเงินที่ผูเอาประกัน ภัยตอง
รับผิดชอบไปแลว ผูเอาประกัน ภัยตองใชคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน นับแตไดรับหนังสือ
เรียกรองจากบริษัท
ขอ 3. คาใชจายในการตอสูคดี
ถาผูเ อาประกันภัย ถูกฟองศาลให ใชคา สินไหมทดแทน ซึง่ การประกันภัยนีม้ กี ารคุม ครอง
บริษัทจะตอสูคดีในนามของผูเอาประกันภัย โดยคาใชจายของบริษัท เวนแตบริษัทไดชดใช
คาสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินความคุมครองกอนมีการฟองรองแลว
ขอ 4. การคุมครองความรับผิดของผูขับขี่
บริษัทจะถือวาบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต โดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกัน ภัย
เสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง แตมีเง�อนไขวา
4.1 บุคคลนั้นตองปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกัน ภัยเอง และอยูภายใตขอ
กำหนดตามกรมธรรมประกันภัยนี้
4.2 บุคคลนั้นไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกัน ภัยอ�น หรือ
ไดรับแตไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกินเทานั้น
ขอ 5. การคุมครองความรับผิดของผู โดยสาร
กรมธรรมประกันภัยนี้ ใหความคุมครองความรับผิดของผู โดยสาร เม�อผู โดยสารนั้นจะ
ตองรับผิดจากรถยนตที่ใช หรืออยูในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนตนั้น ทั้งนี้
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เฉพาะเทาที่มีการประกันภัยไว โดยมีเง�อนไขวา บุคคลนั้นไมไดรับการชดใชคาสินไหมทด
แทนจากกรมธรรมประกันภัยอ�น หรือไดรับแตไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนเฉพาะสวนที่เกินเทานั้น
ขอ 6. การคุมครองนายจาง
กรมธรรมประกันภัยนี้ใหความคุมครองถึงนายจางซึ่งไมใชผูเอาประกันภัย เม�อนายจาง
จะตองรับผิดจากการใชรถยนตคันเอาประกัน ภัยโดยลูกจางในทางการที่จาง ทั้งนี้เฉพาะ
เทาที่มีการประกันภัยไว แตมีเง�อนไขวา
6.1 นายจางตองปฏิบัติตนอยูภายใตขอกำหนดของกรมธรรมประกันภัยนี้
6.2 นายจางไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยอ�น เวนแต
คาสินไหมทดแทนที่ ไดรับชดใชนั้นไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
เฉพาะสวนที่เกินเทานั้น
6.3 การคุมครองนี้ ไมเพิ่มจำนวนเงินจำกัดความรับผิดของบริษัท
ขอ 7. การยกเวนทั่วไป การประกันภัยตามหมวดนี้ ไมคุมครองความรับผิดอันเกิดจาก
7.1 การใชรถยนตนอกอาณาเขตคุมครอง
7.2 การใชรถยนต ในทางผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนต ไปปลนทรัพย ชิงทรัพย
หรือใชขนยาเสพติด เปนตน
7.3 การใช ในการแขงขันความเร็ว
7.4 การใชลากจูงหรือผลักดัน เวนแตรถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันไดประกันภัย
ไวกับบริษัทดวย หรือเปนรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบหามลอเช�อมโยงถึงกัน
7.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผูขับขี่ทำขึ้นซึ่งถาไมมีสัญญานั้นแลวความ
รับผิดของผูขับขี่จะไมเกิดขึ้น
7.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล ในเลือดเกินกวา 50
มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดใหถือวาเมาสุรา
ขอ 8. ขอสัญญาพิเศษ ภายใตจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว ในตาราง บริษัทจะ
ไมยกเอาความไมสมบูรณแหงกรมธรรมประกันภัย หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของผูเอาประกันภัย หรือ ขอ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 หรือเง�อนไขทั่วไป เวนแตขอ 3 ของ
หมวดเง�อนไขทั่วไป เปนขอตอสูบุคคลภายนอก เพ�อปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้
สวนเง�อนไข 7.6 บริษัทจะไมนำมาเปนขอตอสูบุคคลภายนอกเพ�อปฏิเสธความรับผิดทั้ง
ตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี้
ในกรณีที่บริษัทไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรมประกัน ภัยนี้ตอ
ผูเอาประกัน ภัย แตบริษัทไดชดใชคาสินไหมทดแทนไปแลวตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในความรับผิดที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดตอบุคคลภายนอกไปแลว ผูเอาประกันภัยตองใช
จำนวนเงินที่บริษัทไดจายไปนั้นคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน นับแตไดรับหนังสือเรียกรอง
จากบริษัท
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เอกสารแนบทายความคุมครอง
ความเสียหายตอรถยนตเน�องจากการชนกับยานพหานะทางบก ร.ย.ภ.10
ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง
บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหวางระยะเวลาประกัน ภัย
ตอรถยนตรวมทั้งอุปกรณเคร�องตกแตง หรือสิ่งที่ติดประจำอยูกับตัวรถยนตตามที่ระบุไว ใน
ตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก ทั้งนี้ความเสียหายดังกลาวใหรวมถึง
ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหมอันมีสาเหตุโดยตรงจากการชนกับยานพาหนะทางบก ไมวาจะ
เกิดจากความประมาทของรถยนตคันที่เอาประกันภัยหรือคูกรณี และผูเอาประกันภัยสามารถ
แจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได
ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรมประกัน ภัยนี้ ใหหมายถึงเฉพาะ รถที่เดินดวยกำลัง
เคร�องยนต โดยใชพลังงานเชือ้ เพลิง เชน น้ำมัน กาซ หรือกำลังไฟฟา และรวมถึงรถพวง
รถไฟ รถราง
ความรับผิดชอบของบริษัท จะมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว ในตาราง
ขอ 2. การชดใชความเสียหายตอรถยนต
2.1 ในกรณีรถยนตเสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงิน
เอาประกันภัยที่ระบุไว ในตาราง
ในกรณีที่ทุนประกันภัยที่ระบุไวไมต่ำกวารอยละ 80 ของมูลคาของรถยนต ในขณะที่เอา
ประกันภัย ผูเอาประกันหรือผูรับประโยชนตองโอนกรรมสิทธิ์ใหแกบริษัททันทีโดยคาใชจาย
ของบริษัท และใหถือวาการคุมครองนั้นเปนอันสิ้นสุด
รถยนตเสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนตไดรับความเสียหายจนไมอาจซอมใหอยู
ในสภาพเดิมได หรือเสียหายไมนอยกวารอยละ 70 ของมูลคารถยนต ในขณะเกิดความ
เสียหาย
2.2 ในกรณีรถยนต ไดรับความเสียหาย แตไมถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทและ
ผูเอาประกัน ภัยอาจตกลงกันใหมีการซอม หรือเปลี่ยนรถยนตซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได
ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณของรถยนตนั้น หรือจะชดใชเงินเพ�อทดแทนความเสียหายนั้นก็ ได ทั้งนี้
ไมเกินกวาจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว ในตาราง ในการซอมรถยนตหรือในการกำหนด
เงินชดใชหากตกลงกันไมได ใหจัดซอมโดยอูกลางการประกันภัยที่สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยออกใบแตงตั้งให
ขอจำกัดความรับผิดของบริษัท
ในกรณีทม่ี คี วามจำเปนตองสัง่ อะไหลจากตางประเทศ บริษทั รับผิดไมเกินกวาราคานำเขา
ที่สงมาทางเรือ

ขอ 4. การดูแลขนยาย
เม�อรถยนตเกิดความเสียหายซึ่งมีการคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้บริษัทจะจาย
คาดูแลรักษารถยนตและคาขนยายรถยนตทั้งหมดนับแตวันเกิดเหตุจนกวาการซอมแซม
หรือการชดใชคาสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจำนวนที่จายไปจริง แตไมเกินรอยละยี่สิบ
ของคาซอมแซม
ขอ 5. การรักษารถยนต
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง เม�อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือตองประสบ
อุบัติเหตุอ�น เน�องจากการใชรถยนตกอนที่จะมีการซอมแซมตามที่จำเปน หรือไมไดจัดให
มีการดูแลเม�อรถยนตเกิดอุบัติเหตุหรือเคร�องเสีย
ขอ 6. การสละสิทธิ
ในกรณีที่มีความเสียหายตอรถยนต เม�อบุคคลอ�นเปนผู ใชรถยนต โดยไดรับความยินยอม
จากผูเอาประกัน ภัย บริษัทสละสิทธิในการไลเบี้ยจากผู ใชรถยนตนั้น เวนแตการใช โดย
บุคคลของสถานใหบริการเกี่ยวกับการซอมแซมรถ การทำความสะอาด การบำรุงรักษารถ
หรือการติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม เม�อรถยนตไดสงมอบใหเพ�อรับบริการนั้น
ขอ 7. การยกเวนความเสียหายตอรถยนต การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง
7.1 การเส�อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต
7.2 การแตกหักของเคร�องจักรกลไกของรถยนต หรือการเสียหรือการหยุดเดิน
ของเคร�องจักรกลไก หรือเคร�องไฟฟาของรถยนตอันมิไดเกิดจากอุบัติเหตุ
7.3 ความเสียหายโดยตรงตอรถยนต อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวน
ผู โดยสารเกินกวาที่ ไดรับอนุญาต อันมิไดเกิดจากอุบัติเหตุ
7.4 ความเสียหายตอยางรถยนต อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เวนแต
กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นตอสวนอ�นของรถยนต ในเวลาเดียวกัน
7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใชรถยนต เวนแตการขาดการใชรถยนต
นัน้ เกิดจากบริษทั ประวิงการซอม หรือซอมลาชาเกินกวาทีค่ วรจะเปนโดยไมมเี หตุอนั สมควร
ขอ 8. การยกเวนการใช การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง
8.1 การใชรถยนตนอกอาณาเขตที่คุมครอง
8.2 การใชรถยนต ในทางผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนต ไปปลนทรัพย ชิงทรัพยหรือ
ใชขนยาเสพติด เปนตน
8.3 การใช ในการแขงขันความเร็ว

ขอ 3. ความเสียหายสวนแรก
ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเองตออุบัติเหตุแตละครั้ง คือ 2,000 บาทแรกของความ
เสียหายอันเกิดจากการชน ในกรณีที่ผูขับขี่หรือผูเอาประกัน ภัยเปนฝายที่ตองรับผิดตาม
กฎหมาย โดยบริษัทจะจายแทนผูเอาประกันภัยไปกอนเม�อบริษัทไดจายเงินที่ผเอาประกันภัย
ตองรับผิดชอบไปแลว ผูเอาประกันภัยตองใชคืนใหบริษัทภายใน 7 วันนับแตไดรับหนังสือ
เรียกรองจากบริษัท

ขอ 9. การยกเวนการใชอ�นๆ การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง
9.1 การใชลากจูง หรือผลักดัน เวนแตรถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันไดประกันภัย
ไวกับบริษัทดวย หรือเปนรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบหามลอเช�อมโยงถึงกัน
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9.2 การใชรถยนตนอกเหนือจากที่ระบุไว ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ

9.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล ในเสนเลือดเกินกวา
50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดใหถือวาเมาสุรา
9.4 การขับขี่โดยบุคคลที่ ไมเคยไดรับใบอนุญาตขับขี่ ใดๆ หรือเคยไดรับแตถูกตัด
สิทธิตามกฎหมาย หรือใช ใบขับขี่รถจักรยานยนต ไปขับขี่รถยนต
การยกเวนตามขอ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไมนำมาใช ในกรณีทม่ี คี วามเสียหายตอรถยนต
ที่เกิดขึ้น และมิใชความประมาทของผูขับขี่รถยนตที่เอาประกันภัยตามกรมธรรมประกัน
ภัยนี้
แตในกรณีที่เปนการประกันภัยประเภทระบุช�อผูขับขี่ การยกเวนตามขอ 9.4 จะไม
นำมาใชบังคับ หากผูขับขี่ ในขณะเกิดความเสียหาย เปนผูขับขี่ที่ถูกระบุช�อในกรมธรรม
ประกันภัย
เง�อนไข : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายนี้ อยูภายใตบังคับของเง�อนไขและ
การยกเวนแหงกรมธรรมประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเง�อนไขทั่วไป ยกเวนเง�อนไข
ขอ 7. การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี และขอ 8. การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี
จะไมนำมาบังคับใช

เอกสารแนบทายความคุมครองเพิ่มเติม
การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (ร.ย. 01)
เม�อใช ในเอกสารแนบทายนี้
ผูไดรับความคุมครอง
หมายถึง ผูขับขี่และ/หรือผู โดยสารตามจำนวนที่ระบุในตาราง
ซึ่งอยูในหรือกำลังขับขี่ หรือกำลังขึ้นหรือกำลังลงจาก
รถยนต
อุบัติเหตุ
หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันจากปจจัยภายนอก
รางกายและทำใหเกิดผลที่ผูไดรับความคุมครอง มิได
เจตนาหรือมุงหวังและใหหมายความรวมถึงการถูก
ฆาตกรรมดวย
การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ใหรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะนัน้ โดย
ถาวรสิ้นเชิง
การสูญเสียสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
ทุพพลภาพถาวร
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไมสามารถประกอบอาชีพใด
หรือทำงานใดเพ�อสินจางได โดยสิ้นเชิงและตลอดไป
ทุพพลภาพชั่วคราว
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไมสามารถประกอบหนาที่
การงานในอาชีพประจำตามปกติได โดยสิ้นเชิงในชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง
เปนที่ตกลงกันวา กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไดมีการขยายเพิ่มเติมดังตอไปนี้
บริษทั จะชดใชคา สินไหมทดแทนเพ�อ ความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผูไดรบั ความ
คุมครองโดยอุบัติเหตุ ซึ่งทำใหเกิดผลดังตอไปนี้
การคุมครองขอ 1 : เสียชีวิต
ถาความบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูไดรับความคุมครองเสียชีวิตใน 180 วัน นับแตวันเกิด
อุบัติเหตุก็ดี หรือความบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูไดรับความคุมครองตองรักษาตัวติดตอกันใน
โรงพยาบาลในฐานะคนไข ใน และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี บริษัทจะจายคา
สินไหมทดแทนใหตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว ในตารางใหแกทายาทของผูไดรับ
ความคุมครอง
การคุมครองขอ 2 : สูญเสีย มือ เทา สายตา
ถาความบาดเจ็บที่ไดรับไมมีผลทำใหผูไดรับความคุมครองตองเสียชีวิตภายใน 180 วัน
นับแตวันเกิดอุบัติเหตุ แตมีผลทำใหผูไดรับความคุมครองไดรับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันเกิดอุบัติเหตุก็ดีหรือความบาดเจ็บที่ ไดรับทำใหผู ไดรับความ
คุมครองตองรักษาตัวติดตอกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข ใน และเปนเหตุใหผูไดรับความ
คุม ครองไดรบั การสูญเสียโดยถาวรสิน้ เชิงดังกำหนดขางลางนี้ บริษทั จะจายคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูไดรับความคุมครองดังนี้
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขาง ตั้งแตขอมือหรือเทาสองขาง
ตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขาง ตั้งแตขอมือและเทาหนึ่งขาง
ตั้งแตขอเทา
100% ของจำนวนเงินเอาประกัน ภัย สำหรับมือหนึ่งขาง ตั้งแตขอมือและสายตา
หนึ่งขาง
100% ของจำนวนเงินเอาประกัน ภัย สำหรับเทาหนึ่งขาง ตั้งแตขอเทาและสายตา
หนึ่งขาง
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60% ของจำนวนเงินเอาประกัน ภัย สำหรับมือหนึ่งขาง ตั้งแตขอมือ
60% ของจำนวนเงินเอาประกัน ภัย สำหรับเทาหนึ่งขาง ตั้งแตขอเทา
60% ของจำนวนเงินเอาประกัน ภัย สำหรับตาหนึ่งขาง
บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น
การคุมครองขอ 3 : ทุพพลภาพถาวร
ถาความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นับแตวนั เกิดอุบตั เิ หตุทำใหผูไดรบั ความคุม ครอง
เกิดทุพพลภาพถาวรและทุพพลภาพถาวรนั้นไดเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือนหรือ
มีขอบงชี้ทางการแพทยวา ผูไดรับความคุมครองนั้นตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรบริษัทจะ
ใชคาสินไหมทดแทนใหตามจำนวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว ในตาราง หักดวยจำนวนเงิน
ที่ใช หรือตองใชตามความคุมครองขอ 1 หรือขอ 2 ใหแกผูไดรับความคุมครอง
การคุมครองขอ 4 : ทุพพลภาพชั่วคราว
ถาความบาดเจ็บที่ ไดรับทำใหผู ไดรับความคุมครองตกเปนบุคคลทุพพลภาพชั่วคราว
ภายใน 180 วัน นับแตวนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ หรือความบาดเจ็บที่ไดรบั ทำใหผูไดรบั ความคุม ครอง
ตองรักษาตัวติดตอกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข ใน และเปนเหตุใหผูไดรับความคุมครอง
ตกเปนบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวบริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูไดรับความคุมครอง
เปนระยะๆ ตลอดเวลาทีย่ งั ทุพพลภาพอยูต ามจำนวนเงินทีร่ ะบุไว ในตารางแตไมเกิน 52 สัปดาห
ตออุบัติเหตุแตละครั้ง
บริษัทจะไมชดใชคาสินไหมทดแทนตามความคุมครองนี้ หากอุบัติเหตุมีผลทำใหผูไดรับ
ความคุมครองเกิดความสูญเสียตามการคุมครองตาม ขอ 1 หรือ ขอ 2 หากความสูญเสียมี
ผลทำใหมีทุพพลภาพถาวรเกิดขึ้นตอผูไดรับความคุมครองตามการคุมครองขอ 3 คาสินไหม
ทดแทนที่บริษัทใชตามการคุมครองขอนี้ จะมีการหักจากจำนวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทตอง
ใชตามการคุมครองขอ 3

เอกสารแนบทายความคุมครองเพิ่มเติม
การประกันภัยคารักษาพยาบาล (ร.ย. 02)
เปนที่ตกลงกันวา กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไดมีการขยายเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
บริษัทจะใชคารักษาพยาบาล คาบริการทางการแพทย คาผาตัด และคาบริการอ�นๆ
ตามที่จายจริง ซึ่งไดเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแตวันเกิดอุบัติเหตุเพ�อบุคคลใด ซึ่งไดรับ
ความบาดเจ็บทางรางกาย เน�องจากอุบัติเหตุในขณะอยูใน หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจาก
รถยนต
ความรับผิดชอบของบริษัทตอคนในแตละครั้งจะไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว
ในตาราง
การขยายเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับเฉพาะตอรถยนตที่ระบุไว ในตาราง
เง�อนไขอ�น : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายนี้ อยูภายใตบังคับของเง�อนไขและ
การยกเวนแหงกรมธรรมประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเง�อนไขทั่วไป
หมายเหตุ

แบบฟอรมนี้ใช ในกรณีออกพรอมกรมธรรมประกันภัย

เอกสารแนบทายความคุมครองเพิ่มเติม
การประกันตัวผูขับขี่ (ร.ย. 03)

การยกเวน : การขยายเพิม่ เติมนี้ไมคมุ ครองการเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะหรือการทุพพลภาพ
อันเกิดขึน้ เปนผลโดยตรงหรือโดยออมทัง้ หมด หรือบางสวนจากการกระทำผิด
อาชญากรรมสถานหนักโดยผู ไดรับความคุมครองนั้น

เปนที่ตกลงกันวา กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไดมีการขยายเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
บริษทั จะประกันตัวผูเ อาประกันภัยหรือบุคคลใดซึง่ ขับขีร่ ถยนต โดยไดรบั ความยินยอมจาก
ผูเอาประกันภัย ในกรณีรถยนตที่ระบุไว ในตารางเกิดอุบัติเหตุเปนเหตุใหบุคคลดังกลาวถูก
ควบคุมตัวในคดีอาญา

เง�อนไขอ�น : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายนี้ อยูภายใตบังคับของเง�อนไขและ
การยกเวนแหงกรมธรรมประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเง�อนไขทั่วไป

การประกันตัวบุคคลดังกลาว บริษัทจะดำเนินการโดยไมชักชาตามจำนวนเงินที่พนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลกำหนดจนกวาคดีจะถึงที่สุด

หมายเหตุ

เง�อนไขอ�น : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายนี้ อยูภายใตบังคับของเง�อนไขและ
การยกเวนแหงกรมธรรมประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเง�อนไขทั่วไป

แบบฟอรมนี้ใช ในกรณีออกพรอมกรมธรรมประกันภัย

หมายเหตุ
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แบบฟอรมนี้ใช ในกรณีออกพรอมกรมธรรมประกันภัย
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เอกสารแนบทาย
ขอยกเวนภัยกอการราย (ร.ย. 30)
ถาขอความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแยงกับขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยหรือ
สลักหลังใดๆ ใหเปนที่ตกลงกันวา กรมธรรมประกัน ภัยนี้ ไมคุมครองความสูญเสียความ
เสียหาย หรือคาใชจายใดๆ ก็ตามไมวาจะเปนสาเหตุโดยตรงหรือโดยออม เปนผลมาจาก
หรือเกี่ยวเน�องมาจากการกระทำกอการรายไมวาจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณซึ่งสงผล
กระทบอยางตอเน�อง หรือมีลำดับเหตุการณเปนอยางไรสำหรับความสูญเสียนั้น
โดยจุดประสงคของขอยกเวนนี้ การกระทำกอการรายใหหมายความรวมถึงการกระทำ
ซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ / หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใด ไมวาจะเปน
การกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวเน�องกับองคกรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่ง
กระทำเพ�อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงคที่คลายคลึงกันรวมทั้งเพ�อ
ตองการสงผลใหรฐั บาลและหรือสาธารณชนหรือสวนหนึง่ สวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะ
ต�นตระหนก หวาดกลัว
ขอยกเวนนี้ ไมคุมครองความสูญเสีย ความเสียหาย คาใชจายใดๆ ไมวาจะเปนสาเหตุ
โดยตรงหรือโดยออมเปนผลมาจากหรือมีสวนเกี่ยวเน�องกับการกระทำใดๆ ที่ตองกระทำขึ้น
เพ�อควบคุม ปองกัน หยุดยั้ง ไมวาจะรูปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเน�องกับการกระทำกอการราย
ในกรณีที่สวนหนึ่งสวนใดของขอยกเวนนี้ ไมสามารถนำมาใชบังคับได ใหถือวาสวนที่เหลือ
ยังคงมีผลบังคับ

เอกสารแนบทาย
การชำระเบี้ยประกันภัยกรณีผูเอาประกันภัยเปนนิติบุคคล
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยเปนนิติบุคคล บริษัทตกลงใหผูเอาประกันภัยสามารถชำระเบี้ย
ประกันภัยไดภายใน 15 วัน นับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ กรณีเกิดอุบัติเหตุ
ภายใตความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายตามความ
คุมครองของกรมธรรมประกันภัยและผูเอาประกันภัยตองชำระเบี้ยประกันภัยทันที
หากผูเอาประกัน ภัยมิไดชำระเบี้ยประกัน ภัยภายในกำหนด 15 วัน นับแตกรมธรรม
ประกันภัยเริม่ มีผลบังคับ ใหถอื วาผูเ อาประกันภัยไมประสงคจะเอาประกันภัยอีกตอไป และให
กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้สิ้นผลบังคับ ณ วันพนกำหนดดังกลาว
หมายเหตุ

ขอความใดในกรมธรรมประกันภัยทีข่ ดั หรือแยงกับเอกสารแนบทายนี้ให ใช
ขอความในเอกสารแนบทายนี้บังคับ
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