กรมธรรม์ ป ระกัน ภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
หมวดเงือนไขทัวไป
ภายใต้ การคุ้ม ครอง เงือนไข และข้ อยกเว้ น แห่งกรมธรรม์ป ระกันภัยและเอกสารแนบท้ ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี บริ ษัทให้ สญ
ั ญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี
ข้ อ . กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นีมีผ ลใช้ บ ังคับ ทัน ทีเ มือผู้เ อาประกัน ภัย ชําระเบียประกัน ภัย แล้ ว
การชํ า ระเบี ยประกันภัย ให้ แ ก่ตัว แทนประกัน วิน าศภัย ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการประกัน วิน าศภัย
พนักงานบริ ษัท หรื อนายหน้ าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย ผู้ได้ รับมอบอํานาจให้
รับ ชําระเบียประกันภัย ตลอดจนบุค คลหรื อนิติบุคคล ทีบริ ษัทยอมรั บการกระทํ าของบุค คลหรื อนิ ติบุ ค คล
ดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริ ษัท ให้ ถือว่าเป็ นการชําระเบี ยประกันภัยแก่บริ ษัทโดยถูกต้ อง
ข้ อ 2. คํานิย ามศัพ ท์ เมือใช้ ในกรมธรรม์ประกันภัย หรื อเอกสารแนบท้ ายกรมธรรม์ประกันภัยนี
“บริ ษัท”
หมายถึง บริษัททีออกกรมธรรม์ประกันภัยนี
“ผู้เอาประกันภัย”
หมายถึง บุคคลทีระบุชือเป็ นผู้เอาประกันภัยในตาราง
“รถยนต์”
หมายถึง รถยนต์ทีเอาประกันภัย ซึงมีรายการทีระบุไว้ ในตาราง
“ตาราง”
หมายถึง ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี
“อุบตั ิเหตุแต่ละครัง”
หมายถึง เหตุการณ์ หนึงหรือหลายเหตุการณ์ สืบเนืองกัน ซึงเกิดจากสาเหตุ
เดียวกัน
“ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง ส่วนแรกของความรั บ ผิ ด หรื อความเสี ย หายอัน มีก ารคุ้มครอง
ตามข้ อสัญญา หรื อเอกสารแนบท้ ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนีที
ผู้เอาประกันภัยต้ องรับผิดชอบเอง
ข้ อ 3. การยกเว้ น ทัวไป
กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นีไม่ คุ้ม ครองความเสีย หายหรื อ ความรั บ ผิด อัน เกิด ขึนเป็ นผลโดยตรง หรื อ
โดยอ้ อ มจาก
3.1 สงคราม การรุ ก ราน การกระทําของชาติศัต รู การสู้ร บ หรื อ การปฏิบ ัต ิก ารทีมีลั ก ษณะเป็ น
การทําสงคราม (จะได้ ป ระกาศสงครามหรือ ไม่ ก ็ต าม)
3.2 สงครามกลางเมือ ง การแข็ง ข้ อ ของทหาร การกบฏ การปฏิวัต ิ การต่ อ ต้ าน รั ฐบาล การยึด
อํา นาจการปกครองโดยกําลัง ทหาร หรื อ โดยประการอืน ประชาชนก่ อ ความวุ่ น วายถึง ขนาดหรื อ
เท่ากับ การลุก ฮือ ต่ อ ต้ านรัฐบาล
3.3 วัต ถุอ าวุธ ปรมาณู

3.4 การแตกตัว ของประจุ การแผ่ รั ง สี การกระทบกับ กัม มัน ตภาพรั ง สีจ ากเชือเพลิง ปรมาณู
หรื อ จากกากปรมาณู อ ัน เกิด จากการเผาไหม้ เ ชือเพลิง ปรมาณู และสําหรั บ จุด ประสงค์ ข องข้ อ สัญญา
นี การเผานันรวมถึงกรรมวิธ ีใ ด ๆ แห่ งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึงดําเนิน ติด ต่ อ กัน ไปด้ ว ยตัว ของมัน
เอง
ข้ อ 4. การจัด การเรี ย กร้ อ งเมือเกิด ความเสีย หาย
เมือมีความเสียหาย หรื อความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึน ผู้เอาประกันภัย หรื อผู้ขับขีจะต้ อง
แจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า และดําเนินการอันจําเป็ นเพื อรักษาสิทธิตามกฎหมาย ทังนีผู้เอาประกันภัยอาจ
แจ้ งให้ บริ ษัททราบผ่านแอพพลิเคชันสําหรั บการแจ้ งอุบัติเหตุรถยนต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย หรื อแอพพลิเคชันทีบริ ษัทเป็ นผู้พัฒนาขึน ซึงได้ เชือมโยงข้ อมูลเข้ ากับ
แอพพลิเคชันของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย และมีรายละเอียด
ตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
บริ ษัทมีสิทธิเข้ าดําเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี ยวกับอุบัติเหตุทีเกิ ดขึนได้ หากความเสียหายที
เกิดขึนนันอยูภ่ ายใต้ ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุ้มครองของบริ ษัทจะเกิดขึนเมือผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขบั ขีดําเนินการโดยสุจริ ต
ข้ อ 5. ความรับ ผิด ของบริษัท เมือมีก ารปฏิเ สธการจ่ ายค่ าสิน ไหมทดแทน
เมือมีการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนต่อบริ ษัท และหากบริ ษัทปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม
จนเป็ นเหตุให้ ผ้ เู อาประกันภัยหรือผู้เสียหายนําคดีขึนสู่การพิจารณาของศาลหรื อเสนอข้ อพิพาท
ต่อ
อนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชีขาดให้ บริ ษัทแพ้ คดี บริ ษัทจะต้ องรับผิดต่อ
ผู้
เอาประกันภัย หรื อผู้เสียหายนัน โดยชดใช้ คา่ เสียหายตามคําพิพากษา หรื อคําชี ขาดของอนุญาโตตุลาการ
พร้ อมดอกเบียผิดนัดในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ผิดนัด
ข้ อ 6. การแ ก้ ไ ข สัญ ญาคุ้ม ครองและเงื อนไขแห่ ง กรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี จะเปลี ยนแปลงแก้ ไ ขได้ โดย
เอกสารแนบท้ ายของบริ ษัทเท่านัน
ข้ อ 7. การลดเบียประกัน ภัย ประวัต ิด ี
7.1 ในกรณีผ้ เู อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้ กบั บริ ษัท บริษัทจะลดเบียประกันภัยให้ แก่ผ้ ู เอา
ประกันภัย เป็ นลําดับขัน ดังนี
ขันที
20% ของเบี ยประกันภัยในปี ทีต่ออายุ สําหรั บรถยนต์คันที ไม่มีการเรี ยกร้ องค่าเสียหายต่อ
บริ ษัท ในการประกันภัยปี แรก

ขันที 2 30% ของเบี ยประกันภัยในปี ทีต่ออายุ สําหรั บรถยนต์คันที ไม่มีการเรี ยกร้ องค่าเสียหายต่อ
บริ ษัท ในการประกันภัย ปี ตดิ ต่อกัน
ขันที
40% ของเบี ยประกันภัยในปี ทีต่ออายุ สําหรั บรถยนต์คันที ไม่มีการเรี ยกร้ องค่าเสียหายต่อ
บริ ษัท ในการประกันภัย ปี ตดิ ต่อกัน
ขันที
50% ของเบี ยประกันภัยในปี ทีต่ออายุ สําหรั บรถยนต์คันที ไม่มีการเรี ยกร้ องค่าเสียหายต่อ
บริ ษัท ในการประกันภัย ปี ตดิ ต่อกัน หรื อกว่านัน
ทังนี บริษัทจะลดเบียประกันภัยให้ ต่อเมือผู้เอาประกันภัยได้ ต่ออายุการประกันภัยกับบริ ษัท และเฉพาะ
ข้ อตกลงคุ้มครองทีต่ออายุเท่านัน
คํา ว่า “รถยนต์คัน ที ไม่มีก ารเรี ย กร้ องค่า เสี ย หาย ให้ ห มายความรวมถึงรถยนต์ คันที มี ก ารเรี ย กร้ อง
ค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนันเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอก และรู้ตวั ผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึง
มีผลทําให้ บริษัทมีสทิ ธิทีจะเรี ยกค่าเสียหายทีบริ ษัทได้ จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้
หากในระหว่ า งปี กรมธรรม์ ป ระกันภัย ที ผู้เ อาประกัน ภัย ได้ รับ ส่วนลดเบี ยประกัน ภัย ประวัติ ดี มี ก าร
เรี ยกร้ องค่าเสียหายต่อบริ ษัทแล้ ว ในการต่ออายุการประกันภัยปี ต่อไป บริ ษัทจะลดเบี ยประกันภัยให้ แก่ผ้ ู เอา
ประกันภัย ดังนี
(ก) ลดลงหนึงลําดับขันจากเดิม หากการเรี ยกร้ องนันเกิดจากความประมาทของรถยนต์คนั เอาประกันภัย
หรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงคูก่ รณี อกี ฝ่ ายหนึงได้
(ข) ลดลงสองลําดับขันจากเดิมแต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้ องทีรถยนต์คนั เอาประกันภัยเป็ น
ฝ่ ายประมาท หรื อไม่สามารถแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงคู่กรณีอกี ฝ่ ายหนึงได้ ตงแต่
ั
ครังขึนไป รวมกันมีจํานวนเงิน
เกิน % ของเบียประกันภัย
. กรณี ผ้ ูเอาประกันภัยทําประกันภัยกับผู้รับประกันภัย อืน และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริ ษัท
บริ ษัทจะนําความใน . มาใช้ บงั คับโดยอนุโลมก็ได้
ข้ อ . การเพิมเบียประกัน ภัยประวัต ิไม่ ด ี
ในกรณีผ้ เู อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้ กบั บริ ษัท และมีการเรี ยกร้ องค่าเสียหายระหว่างปี ทีเอา
ประกันภัยทีเกิดจากอุบัติเหตุ ซึงรถยนต์คนั ทีเอาประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาทหรื อไม่สามารถแจ้ งให้ บริ ษัททราบ
ถึงคูก่ รณีอีกฝ่ ายหนึงได้ อย่างน้ อยตังแต่ 2 ครังขึนไปรวมกันมีจํานวนเงินเกิน 200% ของเบียประกันภัย บริ ษัท
จะเพิมเบียประกันภัยเป็ นขัน ๆ ดังนี
ขันที 1 20% ของอัตราเบียประกันภัยในปี ทีต่ออายุ
ขันที 2 30% ของอัตราเบียประกันภัยในปี ทีต่ออายุ ในกรณี มีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึนต่อบริ ษัท 2 ปี
ติดต่อกัน

ขันที 3 40% ของอัตราเบียประกันภัยในปี ทีต่ออายุ ในกรณี มีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึนต่อบริ ษัท 3 ปี
ติดต่อกัน
ขันที 4 50% ของอัตราเบียประกันภัยในปี ทีต่ออายุ ในกรณี มีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึนต่อบริ ษัท 4 ปี
ติดต่อกัน หรื อกว่านัน
ในกรณี ที ผู้เ อาประกั น ภั ย ถู ก เพิ มเบี ยประกัน ภัย ประวัติ ไ ม่ดี ไ ม่ ว่ า ลํ า ดับ ขันใด และในปี กรมธรรม์
ประกันภัยนัน มีการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย ทีรถยนต์คนั เอาประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาท หรื อไม่สามารถแจ้ ง ให้
บริ ษั ท ทราบถึงคู่ก รณี อี ก ฝ่ ายหนึ งได้ ไ ม่ถึง 2 ครั ง หรื อ ถึง 2 ครั ง แต่มี ค่า เสี ย หายไม่เ กิ น 200% ของเบี ย
ประกัน ภัย แล้ ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริ ษัท จะใช้ เบียประกัน ภัยในลํา ดับขันเดิม เช่น ในปี ทีผ่า นมา
แต่หากไม่มีการเรี ย กร้ องค่าเสียหาย หรื อมีการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายทีเกิดขึนนัน มิได้ เกิดจาก
ความประมาทของรถยนต์คนั เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ าย
หนึงได้แล้ ว ในการต่ออายุการประกันภัยในปี ตอ่ ไป บริ ษัทจะใช้ เบียประกันภัยในอัตราปกติ
ข้ อ . การโอนรถยนต์
เมือผู้เอาประกันภัยได้ โอนรถให้ แก่ผ้ อู ืน ให้ ถือว่าผู้รับโอนเป็ นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี และ
บริ ษัทต้ องรั บผิ ดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที
ทําประกันภัยประเภทระบุชือผู้ขบั ขี ผู้เอาประกันภัยจะต้ องแจ้ งการเปลียนแปลง ผู้ขบั ขีให้ บริ ษัททราบ เพือจะได้ มี
การปรั บปรุ งอัตราเบี ยประกันภัยตามสภาพความเสี ยงภัยทีเปลียนแปลงไป มิฉะนันผู้เอาประกันภัยอาจจะต้ อง
รับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเงือนไขความคุ้มครองทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี
สําหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทีมีความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ และผู้เอาประกันภัยได้ ขาย
รถยนต์ให้ แก่ผ้ มู อี าชีพรับซือขายรถยนต์ หรื อให้ เช่ารถยนต์ หรื อซ่อมแซมรถยนต์ หรื อบํารุ งรั กษารถยนต์ ไม่ว่าการ
ขายนันจะได้ มีการทําเป็ นหนังสือ หรื อมีการจดทะเบียนโอนทางทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรมธรรม์ประกันภัยนี จะ
สินสุดความคุ้มครองนับแต่ วัน เวลาทีมีการขายรถยนต์ บริ ษัทจะคืนเบียประกันภัยให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัย โดยหัก
เบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยได้ ใช้ บังคับมาแล้ วออกตามส่วน ภายใน วัน นับแต่วนั ที
บริ ษัทได้ รับแจ้ งการขายจากผู้เอาประกันภัย หรื อกรณีทีบริ ษัททราบถึงการขายรถยนต์ดงั กล่าว บริ ษัทจะแจ้ งการ
สินสุดความคุ้มครองพร้ อมคืนเบียประกันภัย โดยการส่งหนังสือถึงผู้เอาประกันภัยตามทีอยู่ครั งสุดท้ ายทีแจ้ งให้
บริษัททราบ

ข้ อ

. การระงับ ข้ อ พิพ าทโดยอนุญาโตตุล าการ
ในกรณีทีมีข้อพิพาท ข้ อขัดแย้ ง หรื อข้ อเรียกร้ องใด ๆ ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีระหว่าง
ผู้
มีสิทธิเรี ยกร้ องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิ เรี ยกร้ องประสงค์ และเห็นควรยุติ
ข้ อ
พิพาทนันโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริ ษัทตกลงยินยอม และให้ ทําการวินิจฉัยชีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ
ตามข้ อบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยอนุญาโตตุลาการ
ข้ อ 11. การตีค วามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย
ข้ อความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี รวมทังเอกสารแนบท้ าย และเอกสารประกอบให้ ตีความ
ตามคูม่ ือการตีความทีนายทะเบียน ได้ ให้ ความเห็นชอบไว้
ข้ อ

. การสินผลบังคับ ของกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย กรมธรรม์ประกันภัยนีจะสินผลบังคับเมือ
. วันที เวลา ทีระบุไว้ ในตาราง
. มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
12.2.1 บริ ษัทเป็ นผู้บอกเลิก: บริ ษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีได้ ด้วยวิธีการอย่างใด
อย่างหนึงดังต่อไปนี
( ) บริ ษั ท อาจบอกเลิ ก กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นีได้ ด้ ว ยการส่ ง หนัง สื อ บอกกล่ า ว
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า วัน โดยทางไปรษณี ย์ ลงทะเบีย นถึงผู้เอาประกันภัยตามทีอยู่ครั งสุดท้ ายที แจ้ งให้
บริ ษัททราบ ซึงจะมีผลให้ กรมธรรม์ประกันภัยสินผลบังคับ ณ วันพ้ นกําหนดดังกล่าว
( ) บริ ษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีได้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบอก
กล่าวล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า วัน และบริ ษัทต้ องทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับทีกําหนดไว้ ในกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชือทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัททีมีลกั ษณะทีเชือถือได้ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้ อมูลการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไปยังระบบข้ อมูลที ผู้
เอาประกันภัย ระบุไว้ เท่านัน ทังนี ผู้เอาประกันภัยต้ องยิน ยอมให้ บริ ษัทจัดส่งข้ อมูล การบอกเลิกด้ วยวิ ธีก าร
ดังกล่าว และบริ ษัทต้ องจัดให้ มีกระบวนการแจ้ งเตือนแก่ผ้ เู อาประกันภัย เมือได้ ดําเนินการบอกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณี นีบริ ษัท จะคืนเบี ยประกันภัย ให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัย โดยหักเบี ยประกัน ภัย สําหรั บ
ระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยได้ ใช้ บงั คับมาแล้ วออกตามส่วน
12.2.2 ผู้เอาประกันภัยเป็ นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยนี ได้
ด้ วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี

( ) ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีได้ ด้วยการแจ้ งให้ บริ ษัททราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึงจะมีผลให้ กรมธรรม์ประกันภัยสินผลบังคับทันที ณ วันเวลาทีบริษัทได้ รับหนังสือบอก
เลิก หรื อวันเวลาทีระบุไว้ ในหนังสือบอกเลิก แล้ วแต่วา่ วันใดเป็ นวันหลังสุด
( ) ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีได้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยบริ ษัทต้ องทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับ ทีกําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และแจ้ งวิธีการให้ ผ้ เู อาประกันภัยทราบ ซึงจะมีผลให้ กรมธรรม์ประกันภัยสินผลบังคับ ณ วันทีข้ อมูลการบอก
เลิกส่งไปยังระบบข้ อมูลทีบริ ษัทระบุไว้ เท่านัน หรื อ ณ วันทีระบุไว้ ในหนังสือบอกเลิก แล้ วแต่ว่าวันใดเป็ นวัน
หลังสุด
ในกรณีนีผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้ รับเบียประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบียประกันภัยทีระบุไว้
ข้ างล่าง
อัต ราคืน เบียประกัน ภัย
จํานวนวัน
ประกัน ภัย
1-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100-109
110-119

ร้ อ ยละ ของ
เบีย
ประกัน ภัยเต็ม
ปี
72
68
65
63
61
59
56
54
52
50
48
46

จํานวนวัน
ประกัน ภัย

ร้ อ ยละ ของเบีย
ประกัน ภัย เต็ม ปี

จํานวนวัน
ประกัน ภัย

ร้ อ ยละ ของเบีย
ประกัน ภัยเต็ม ปี

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

44
41
39
37
35
32
30
29
27
25
23
22

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

20
18
16
15
13
12
10
8
6
4
3
1
0

ข้ อ 13. การเรียกร้ อ งค่ าสิน ไหมทดแทนโดยฉ้ อ ฉล
บริ ษัทไม่ต้องรั บผิดสําหรับการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการฉ้ อฉล หรื อทุจริ ตโดยประการ
ใด ๆ ซึงผู้เอาประกันภัยหรื อบุคคลทีทําแทนผู้เ อาประกันภัยได้ ก ระทําเพื อให้ ได้ รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี และบริ ษัทอาจใช้ สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ ทนั ที โดยไม่คนื เบียประกันภัย

หมวดการคุ้ม ครองความรับ ผิด ต่ อ บุค คลภายนอก
ข้ อ 1. ข้ อ ตกลงคุ้ม ครอง
บริ ษั ท จะชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนเพื อความสู ญ เสี ย หรื อความเสี ย หายอย่ า งใดๆ อั น เกิ ด แก่
บุคคลภายนอก ซึงผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนืองจากอุบัติเหตุอนั เกิดจากรถยนต์ทีใช้
หรื ออยู่ในทาง หรือสิงทีบรรทุก หรื อติดตังในรถยนต์นนั ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอาประกันภัย
ดังนี
1.1 ความเสีย หายต่ อ ชีวิต ร่ างกาย หรื อ อนามัย บริ ษัทจะรับผิดชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเพือความ
เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรื ออนามัย ของบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามความเสียหายทีแท้ จริ งทีผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอกไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยต่อคนทีระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และไม่เกินจํานวน
เงินเอาประกันภัยต่อครังทีระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ภายใต้ เงือนไขทีกําหนดในข้ อนี
ในกรณี บุคคลภายนอกเสียชีวิต หรื อทุพพลภาพถาวรสินเชิง เมือบริษัท ผู้เอาประกันภัย และผู้มีสิทธิ
เรี ยกร้ องตามกรมธรรม์ประกันภัยสามารถตกลงในจํานวนเงินค่าเสียหายได้ ทงจํ
ั านวนแล้ ว บริ ษัทจะชดใช้ ค่า
สินไหมทดแทน ดังนี
. . ชดใช้ ค่าสิ น ไหมทดแทนตามจํา นวนเงิ น เอาประกัน ภัย ทีระบุ ไ ว้ ใ นตารางกรมธรรม์
ประกันภัยในหมวดนี โดยต้ องมีจํานวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า , บาทต่อคน
. . กรณี ที จํา นวนเงินเอาประกันภัยเกิน กว่า ,000, บาทต่อคน บริ ษัท จะชดใช้ ค่า
สินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า ,000, บาทต่อคน โดยส่วนเกินจาก ,000, บาท บริ ษัทจะชดใช้ ตามความ
เสียหายทีแท้ จริงทีผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
. . กรณีทายาทของบุคคลภายนอกผู้เสียชีวิต หรื อบุคคลภายนอกทีเป็ นผู้ทพุ พลภาพถาวร
สินเชิงนัน มีสิทธิได้ รับการชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า กรมธรรม์ รวมถึง
กรณี ทีรถยนต์ทีเอาประกันภัย ได้ เ อาประกัน ภัยหลายรายเพื อความวิ น าศภัยอันเดี ยวกัน โดยได้ ทําสัญญา
ประกันภัยพร้ อมกัน หรื อสืบเนืองเป็ นลําดับกัน บริ ษัทจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนตามสัดส่วนความคุ้มครองของ

แต่ละกรมธรรม์ประกันภัย รวมกันไม่เกินกว่า ,000, บาทต่อคน โดยส่วนทีเกิน ,000, บาท บริ ษัทจะ
ร่ วมชดใช้ ตามความเสียหายทีแท้ จริงทีผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกฝ
ในกรณี ทีบุคคลภายนอกได้ รับความเสียหายต่อร่ างกาย หรื ออนามัย และมีสิทธิได้ รับการชดใช้ จาก
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า กรมธรรม์ รวมถึงกรณีทีรถยนต์ทีเอาประกันภัยได้ เอาประกันภัยหลาย
รายเพือความวินาศภัยอันเดียวกัน โดยได้ ทําสัญญาประกันภัยพร้ อมกัน หรื อสืบเนืองเป็ นลําดับกัน บริ ษัทจะ
ร่ วมเฉลียจ่ายเท่า ๆ กัน
ทุพพลภาพถาวรสินเชิงในทีนี หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้ าทีการงานใด ๆ ใน
อาชีพประจํา และอาชีพอืน ๆ ได้ โดยสินเชิงตลอดไป
บุค คลภายนอกที ได้ รั บ ความคุ้ม ครองตาม 1.1 นี ไม่ร วมถึ งผู้ ขับ ขี ที เป็ น ฝ่ ายที จะต้ อ งรั บ ผิ ด ตาม
กฎหมาย ตลอดจนลูกจ้ างในทางการทีจ้ าง คูส่ มรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขบั ขีนัน
1.2 ความเสีย หายต่ อ ทรัพ ย์ ส ิน บริ ษัทจะรับผิดชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเพือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก ซึงผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรั บผิดของบริ ษัทจะมีไม่เกิน
จํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ ในตาราง
กรณี เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และมีการเรี ยกค่าเสียหายอันเกิดจากการขาด
การใช้ ประโยชน์รถยนต์ บริ ษัทจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนตามจริ ง ทังนี สําหรับรถยนต์ทีมีทีนังไม่เกิน 7 คน
หรื อรถยนต์ บรรทุกผู้โดยสารรวมทังผู้ขับขี ไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวัน ละ 500 บาท รถยนต์รับ จ้ าง
สาธารณะทีมีทีนังไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท และรถยนต์ทีมีทีนังเกิน 7 คน หรื อรถยนต์
บรรทุกผู้โดยสารรวมทังผู้ขบั ขีเกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท
ในกรณี บุคคลภายนอกนันมีสิทธิได้ รับ การชดใช้ จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทจะเฉลียจ่ายเท่า ๆ กัน
ความเสียหายต่ อ ทรัพ ย์ ส ิน ดังต่ อ ไปนี จะไม่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ม ครอง
(ก) ทรัพ ย์ ส ิน ทีผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ข บั ขีทีเป็ นฝ่ ายต้ อ งรั บ ผิด ตามกฎหมาย คู่ส มรส บิด า มารดา
บุต รของผู้เ อาประกัน ภัย หรือ ผู้ข บั ขีนันเป็ นเจ้ าของ หรื อ เป็ นผู้เ ก็บ รัก ษา ควบคุม หรื อ ครอบครอง
(ข) เครื องชัง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง ทางเดิน สนาม หรือ สิงหนึงสิงใดทีอยู่ใ ต้
สิงดังกล่ าว อัน เกิด จากการสันสะเทือ น หรือ จากนําหนัก รถยนต์ หรือ นําหนัก บรรทุก ของรถยนต์
(ค) สั ม ภาระหรื อ ทรั พ ย์ ส ิน อื นใดทีนํ า ติด ตัว ขึนบนรถยนต์ หรื อ ทรั พ ย์ ส ิน ที บรรทุ ก อยู่ใ น
รถยนต์ หรื อ กําลัง ยกขึน หรื อ กําลัง ยกลง จากรถยนต์ หรือ ทรั พ ย์ ส ิน ทีรถยนต์ ก ําลังยกจากทีหนึงไป
ยังอีก ทีหนึง
(ง) ทรั พ ย์ ส ิน ทีได้ รั บ ความเสีย หายจากการรั วไหลของสารเคมีห รือ วัต ถุอ ัน ตรายทีบรรทุก อยู่
ในรถยนต์ เว้ น แต่ ก ารรั วไหลนันเกิด จากอุบ ัต เิ หตุจ ากรถยนต์ หรือ การรัวไหลของแก๊ ส หรื อ เชือเพลิง
เพือการเดิน เครื องของรถยนต์

ข้ อ 2. ความเสีย หายส่ วนแรก
ผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั ง ดังนี
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ในกรณี ที ใช้ ร ถยนต์ ใ นเวลาเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
นอกเหนือจากทีได้ ระบุไว้ ในตาราง
(ข) ตามจํานวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ ในตาราง
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณี เป็ นการประกันภัย
ประเภทระบุชือผู้ขับขี หากความเสียหายนันเป็ น ความรั บผิดชอบของผู้ขับขีรถยนต์ คนั เอาประกันภัยซึงมิใช่
ผู้ขบั ขีทีระบุชือในกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ที ผู้เ อาประกั น ภัย จะต้ องรั บ ผิ ด ชอบในความเสี ย หายส่ ว นแรก เกิ น หนึ งข้ อ ให้ ถื อ ว่ า ความ
รับผิดชอบแต่ละข้ อเป็ นความรับผิดชอบทีเพิมขึน
ในกรณีทีผู้เอาประกันภัยต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริ ษัทจะจ่ายแทน
ผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมือบริ ษัทได้ จ่ายเงินทีผู้เอาประกันภัยต้ องรับผิดชอบไปแล้ ว ผู้เอาประกันภัยต้ องใช้ คืน
ให้ บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้ รับหนังสือเรี ยกร้ องจากบริ ษัท
ข้ อ 3. ค่ าใช้ จ่ ายในการต่ อ สู้คดี
ถ้ าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ ใช้ ค่าสินไหมทดแทนซึงการประกันภัยนีมีการคุ้มครองบริ ษัทจะต่อสู้คดี
ในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท เว้ นแต่บริ ษัทได้ ชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนเต็มจํานวนเงิ น
ความคุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้ องแล้ ว
ข้ อ 4. การคุ้ม ครองความรั บ ผิด ของผู้ข ับ ขี
บริ ษัทจะถือว่าบุคคลใดซึงขับขีรถยนต์ โดยได้ รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึงเป็ นผู้เอา
ประกันภัยเอง แต่มเี งือนไขว่า
4.1 บุคคลนันต้ องปฏิบตั ิตนเสมือนหนึงเป็ นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ ข้อกําหนดตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี
4.2 บุคคลนันไม่ได้ รับการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน หรื อได้ รับแต่ไม่เพี ยงพอ
บริ ษัทจึงจะรับผิดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเกินเท่านัน
ข้ อ 5. การคุ้ม ครองความรั บ ผิด ของผู้โดยสาร
กรมธรรม์ ประกัน ภัยนีให้ ความคุ้มครองความรั บ ผิดของผู้โดยสาร เมือผู้โดยสารนันจะต้ องรั บผิดจาก
รถยนต์ทีใช้ หรื ออยู่ในทาง หรื อสิงทีบรรทุก หรื อติดตังในรถยนต์นนั ทังนีเฉพาะเท่าทีมีการประกันภัยไว้ โดยมี

เงือนไขว่า บุคคลนันไม่ได้ รับการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน หรื อได้ รับแต่ไม่เพียงพอ
บริ ษัทจึงจะรับผิดชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเกินเท่านัน
ข้ อ 6. การคุ้ม ครองนายจ้ าง
กรมธรรม์ประกันภัยนีให้ ความคุ้มครองถึงนายจ้ างซึงไม่ใช่ผ้ เู อาประกันภัย เมือนายจ้ างจะต้ องรับผิดจาก
การใช้ รถยนต์คนั เอาประกันภัยโดยลูกจ้ างในทางการทีจ้ าง ทังนีเฉพาะเท่าทีมีการประกันภัยไว้ แต่มีเงือนไขว่า
6.1 นายจ้ างต้ องปฏิบัติตนอยูภ่ ายใต้ ข้อกําหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี
6.2 นายจ้ างไม่ได้ รับการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน เว้ นแต่ค่าสินไหมทดแทนที
ได้ รับชดใช้ นนไม่
ั เพียงพอ บริ ษัทจึงจะรับผิดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเกินเท่านัน
6.3 การคุ้มครองนีไม่เพิมจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษัท
ข้ อ 7. การยกเว้ น ทัวไป การประกัน ภัย ตามหมวดนี ไม่ ค้ ุมครองความรั 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 นยาเสพ
ติด ไม่ ว่ าจะมีก ารดัด แปลงรถหรื อ ไม่ ก ็ต าม หรื อ ใช้ ร ถยนต์ ห ลบหนีจ ากการกระทําความผิด ทางอาญา
หรือ หลบหนีก ารตรวจค้ น หรือ การจับ กุม ของเจ้ าหน้ าที เป็ นต้ น
7.3 การใช้ ใ นการแข่ งขัน ความเร็ว
7.4 การใช้ ล ากจูงหรื อ ผลัก ดัน รถหรื อ ทรั พ ย์ ส ิน อืนใด เว้ น แต่ ร ถทีถูก ลากจูง หรื อ ถูก ผลัก ดัน ได้
ประกัน ภัย ไว้ ก ับ บริษัท ด้ วย หรือ เป็ นรถลากจูงโดยสภาพ หรื อ รถทีมีร ะบบห้ ามล้ อ เชือมโยงถึง กัน
7.5 ความรับ ผิด ซึงเกิด จากสัญญาหรื อ บัน ทึก ทีผู้ข บั ขีทําขึน ซึงถ้ าไม่ ม ีส ัญญาหรื อ บัน ทึก นันแล้ ว
ความรั บ ผิด ของผู้ข ับ ขีจะไม่ เ กิด ขึน
7.6 การขับ ขีโดยบุค คลซึงในขณะขับ ขีให้ ถ ือ ว่ าเมาสุร าหรื อ ของเมาอย่ างอืนตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
การจราจรทางบก ดังนี
7.6.1 มีป ริม าณแอลกอฮอล์ ในเลือ ด เกิน กว่ า 50 มิล ลิก รั ม เปอร์ เ ซ็น ต์ หรื อ
7.6.2 มีป ริ ม าณแอลกอฮอล์ ใ นเลือ ดเกิน กว่ า 20 มิล ลิ ก รั ม เปอร์ เซ็ น ต์ กรณี ก ารขับ ขีโดย
บุค คลซึงมีอ ายุต ํากว่ ายีสิบ ปี บริบ ูร ณ์ หรื อ โดยบุค คลทีมีใ บอนุ ญ าตขับ รถชัวคราว หรื อ โดยบุค คลทีไม่
มีใ บอนุญาตขับ รถหรื อ อยู่ร ะหว่ างพัก ใช้ ห รือ เพิก ถอนใบอนุญาตขับ รถ หรื อ
7.6.3 กรณี ไ ม่ ย ิน ยอมให้ เ จ้ า พนั ก งานจราจร พนัก งานสอบสวน หรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที
ทดสอบวัด ปริ ม าณแอลกอฮอล์ จนถูก ดํา เนิน คดีฐานขับ รถขณะเมาสุ ร าหรื อ ของเมาอย่ างอืน ตาม
กฎหมายว่ าด้ ว ยการจราจรทางบก และผู้ข ับ ขีได้ ย อมรั บ หรื อ ศาลได้ มีค ําพิพ ากษาถึงทีสุด ลงโทษใน
ความผิด ดังกล่ าว
7.7 การขับ ขีโดยบุค คลซึงขณะขับ ขีมีส ารเสพติด ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยยาเสพติด ให้ โ ทษ หรื อ มี
สารที ออกฤทธิต่ อจิ ต แ ละประสาทตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวั ต ถุ ท ี ออกฤทธิ ต่ อ จิต แ ละประสาทใน

ร่ างกาย จนถูก ดําเนิ น คดีต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยจราจรทางบก และผู้ ข ับ ขีได้ ย อมรั บ หรื อ ศาลได้ ม ี ค ํา
พิพ ากษาถึงทีสุด ลงโทษในความผิด ดังกล่ าว
ข้ อ 8. ข้ อ สั ญ ญาพิเ ศษ ภายใต้ จํานวนเงินจํากัด ความรับผิดที ระบุไว้ ในตาราง บริ ษัทจะไม่ยกเอาความไม่
สมบูรณ์ แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรื อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรื อข้ อ 7.1 7.2
7.3 7.4 7.5 หรือเงือนไขทัวไป เว้ นแต่ข้อ 3 ของหมวดเงือนไขทัวไป เป็ นข้ อต่อสู้บุคคลภายนอก เพือปฏิเสธความ
รับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี
ส่วนเงือนไขข้ อ 7.6 และ 7.7 บริ ษัทจะไม่นํามาเป็ น ข้ อต่อสู้บุคคลภายนอก เพือปฏิเสธความรั บผิ ดทัง
ตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี
ในกรณี ทีบริ ษัทไม่ต้องรั บผิดตามกฎหมาย หรื อรับ ผิดตามกรมธรรม์ประกัน ภัยนี ต่อผู้เ อาประกัน ภัย
แต่บริ ษัทได้ ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ วตามวรรคหนึงและวรรคสองในความรับผิดทีผู้เอาประกันภัยต้ องรับ
ผิดต่อบุคคลภายนอกไปแล้ ว ผู้เอาประกันภัยต้ องใช้ จํานวนเงินที บริ ษัทได้ จ่ายไปนันคืนให้ บริ ษัทภายใน 7 วัน
นับแต่ได้ รับหนังสือเรี ยกร้ องจากบริ ษัท

หมวดการคุ้ม ครองรถยนต์ ส ูญหาย ไฟไหม้
ข้ อ 1. ข้ อ ตกลงคุ้ม ครอง
รถยนต์สญ
ู หาย บริ ษัทจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน เมือรถยนต์หรื อส่วนหนึงส่วนใดของรถยนต์ รวมทัง
อุปกรณ์ เครื องตกแต่ง หรื อสิ งที ติด ประจําอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที ติดตังมากับรถยนต์ โดยโรงงาน
ประกอบรถยนต์ ห รื อศูน ย์ จํ า หน่ายรถยนต์ และให้ รวมถึง อุป กรณ์ เ ครื องตกแต่ง ที ได้ ทํ า เพิ มขึ น และผู้เอา
ประกัน ภัย ได้ แจ้ งให้ บริ ษัททราบด้ ว ยแล้ ว สูญหายไป อัน เกิ ดจากการกระทํ าความผิ ดเฉพาะฐานลักทรั พ ย์
ชิงทรัพย์ ปล้ นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรื อเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อนั เกิ ดจากการกระทําความผิด หรื อการ
พยายามกระทําความผิดเช่นว่านัน
รถยนต์ไฟไหม้ บริ ษัทจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน เมือรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็ น
การไหม้ โดยตัวของมันเอง หรือเป็ นการไหม้ ทีเป็ นผลสืบเนืองจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม
ข้ อ 2. การชดใช้ ค วามเสีย หายหรือ สูญ หายต่ อ รถยนต์
2.1 ในกรณีร ถยนต์ ส ูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้ นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ บริ ษัทจะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย ทีระบุไว้ ในตาราง โดยผู้เอาประกันภัยหรื อผู้รับประโยชน์
แล้ วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิรถยนต์ให้ แก่บริ ษัททันที โดยค่าใช้ จ่ายของบริ ษั ท และให้ ถือว่าการคุ้มครอง
รถยนต์นนเป็
ั นอันสินสุด
ในกรณี ทีบริ ษัทได้ รับรถยนต์คืนมาแล้ ว บริ ษัทต้ องมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ูเอาประกันภัยทราบทางไปรษณี ย์
ลงทะเบี ยนภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีได้ รับ รถยนต์คืนมา ตามทีอยู่ครั งสุดท้ ายทีผู้เอาประกัน ภัยแจ้ งให้ บ ริ ษัท
ทราบและบริ ษัทยินยอมให้ ผ้ เู อาประกันภัยใช้ สิทธิ
2.1.1 ขอรั บ รถยนต์ คื น โดยผู้เอาประกัน ภัย ต้ องคืน เงิน ที ได้ รับ ชดใช้ ไ ปทังหมดให้ แก่บ ริ ษัท ถ้ า
รถยนต์นนเกิ
ั ดความเสียหายไม่ถึงกับความเสียหายโดยสินเชิงบริ ษัทต้ องจัดซ่อมให้ โดยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
ก่อนคืน
2.1.2 สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน
ทังนีผู้เอาประกันภัยจะต้ องแจ้ งการใช้ สิทธิให้ บริ ษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้รับหนังสือแจ้ งจาก
บริ ษัท ถ้ าผู้เอาประกันภัยไม่แจ้ งขอใช้ สิทธิภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะ
ขอรับรถยนต์คืน
2.2 ในกรณีร ถยนต์ เ สีย หายสินเชิง บริ ษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํ านวนเงินเอาประกันภัย ที
ระบุไว้ ในตาราง
รถยนต์เสียหายสินเชิง หมายถึง รถยนต์ ได้ รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้ อยู่ในสภาพเดิมได้ หรื อ
เสียหายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย

ในกรณีทีเอาประกันภัยไว้ ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะทีเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย
หรื อผู้รับประโยชน์แล้ วแต่กรณี ต้ องโอนกรรมสิทธิรถยนต์ให้ แก่บริ ษัททันที โดยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท และให้ ถือ
ว่าการคุ้มครองรถยนต์นนเป็
ั นอันสินสุด
2.3 ในกรณีร ถยนต์ ไ ด้ รับ ความเสีย หาย แต่ ไม่ ถ ึงกับ เสียหายสินเชิง หรือ สูญหายบางส่ วน บริ ษัท
และผู้เอาประกันภัย อาจตกลงกัน ให้ มีการซ่อม หรื อเปลียนรถยนต์ซึงมีสภาพเดี ยวกันแทนได้ ทังนีรวมทัง
อุปกรณ์ ของรถยนต์นนั หรื อจะชดใช้ เงินเพือทดแทนความเสียหายหรื อสูญหายนันก็ได้
ในกรณี ไ ม่ ส ามารถตกลงจํ า นวนเงิ น เพื อทดแทนความเสี ย หายได้ ให้ ใช้ ราคามาตรฐาน
ที สมาคมประกั น วิ น าศภั ย ไทยร่ วมกั บ สมาคมอู่ ก ลางการประกั น ภั ย และสมาคมการซ่ อ มรถยนต์
แห่งประเทศไทยกําหนด โดยได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ข้ อ จํากัด ความรั บ ผิด ของบริษัท
ในกรณีทีมีความจําเป็ นต้ องสังอะไหล่จากต่างประเทศ บริ ษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานําเข้ าทีส่งมาทางเรื อ
ข้ อ 3. การดูแ ลขนย้ าย
เมือมีความเสียหายต่อรถยนต์ทีเกิดจากไฟไหม้ บริ ษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ ายรถยนต์
ทังหมดนับแต่วนั เกิดเหตุจนกว่าการซ่อมแซม หรื อการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็ จสินตามจํานวนทีจ่ายไป
จริ ง แต่ไม่เกินร้ อยละยีสิบของค่าซ่อมแซม
ข้ อ 4. การสละสิท ธิ
ในกรณี ทีมีความเสียหายหรื อสูญหายต่อรถยนต์ เมือบุคคลอืนเป็ นผู้ใช้ รถยนต์โดยได้ รับความยินยอม
จากผู้ เ อาประกัน ภัย บริ ษัท สละสิ ท ธิ ใ นการไล่เ บี ยจากผู้ ใ ช้ ร ถยนต์ นัน เว้ น แต่ก ารใช้ โดยบุค คลของสถาน
ให้ บริ การเกียวกับ การซ่อมแซมรถ การทําความสะอาดรถ การบํารุ งรั กษารถ หรื อการติดตังอุปกรณ์ เพิมเติม
เมือรถยนต์ได้ ส่งมอบให้ เพือรับบริ การนัน
ข้ อ 5. การยกเว้ น รถยนต์ ส ู ญ หาย ไฟไหม้ การประกัน ภัย นี ไม่ ค้ ุม ครองความสูญ หาย หรื อ ไฟไหม้ อ ัน
เกิด จาก
5.1 ความเสีย หายหรื อ สู ญ หายอัน เกิด จากการลัก ทรั พ ย์ หรื อ ยัก ยอกทรั พ ย์ โดยคู่ส มรส หรื อ
บุค คลซึงอยู่ก ิน กัน ฉัน สามีภ รรยาโดยไม่ ไ ด้ จ ดทะเบีย นสมรส หรื อ บุค คลทีเป็ นหุ้น ส่ ว นทางธุร กิจ กับ ผู้
เอาปร ะกั น ภั ย ห รื อ ผู้ คํ าประกั น ตามสั ญ ญาเช่ า ซื อ ร ถยน ต์ หรื อ บุ ค คลได้ ร ั บ มอบร ถยน ต์ ห รื อ
ครอบครองรถยนต์ ต ามสัญญายืม สัญญาเช่า สัญญาเช่ าซือ หรื อ สัญญาจํานํา หรือ บุค คลทีจะกระทํา
สัญญาดังกล่ าวข้ างต้ น ทังนีไม่ ว่ าบุค คลดัง กล่ าวมีเ จตนาแท้ จ ริงจะทําสัญญาดังกล่ าวหรื อ ไม่ ก ็ต าม
5.2 การใช้ ร ถยนต์ น อกอาณาเขตทีคุ้ม ครอง

เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิมเติม
การประกัน ภัย อุบ ัต ิเ หตุส่ ว นบุคคล (ร.ย.01)
เมือใช้ ใ นเอกสารแนบท้ ายนี
ผู้ได้รับความคุ้มครอง
หมายถึง

ผู้ขับ ขี และ/หรื อผู้โ ดยสารตามจํ านวนทีระบุในตาราง ซึงอยู่ใ นหรื อ
กําลังขับขี หรื อกําลังขึนหรื อกําลังลงจากรถยนต์
อุบตั ิเหตุ
หมายถึง เหตุการณ์ทีเกิดขึนอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่างกายและทําให้
เกิ ด ผลที ผู้ ได้ รั บ ความคุ้ มครองมิ ไ ด้ เจตนาหรื อมุ่ ง หวั ง และให้
หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมด้ วย
การสูญเสียโดยถาวรสินเชิง ให้ รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้ งานของอวัยวะนันโดยถาวรสินเชิง
การสูญเสียสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มที างรักษาให้ หายได้ ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดทีไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรื อทํางานใดเพือ
สินจ้ างได้ โดยสินเชิงและตลอดไป
ทุพพลภาพชัวคราว
หมายถึง ทุพพลภาพถึง ขนาดทีไม่ส ามารถประกอบหน้ า ทีการงานในอาชี พ
ประจําตามปกติได้ โดยสินเชิงในชัวระยะเวลาหนึง
เป็ นทีตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้ างต้ นได้ มีการขยายเพิ มเติมดังต่อไปนี
บริ ษัทจะชดใช้ ค่าสิน ไหมทดแทนเพื อ ความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ใด้ รับความคุ้มครองโดย
อุบตั ิเหตุ ซึงทําให้ เกิดผลดังต่อไปนี
การคุ้ม ครองข้ อ 1 : เสีย ชีวิต
ถ้ าความบาดเจ็บทีได้ รับทําให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองเสียชีวิตใน 180 วัน นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุก็ดี หรื อ
ความบาดเจ็บทีได้ รับทําให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองต้ องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ ใน และ
เสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนันก็ดี บริ ษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ ใน
ตาราง ให้ แก่ทายาทของผู้ได้รับความคุ้มครอง
การคุ้ม ครองข้ อ 2 : สูญเสีย มือ เท้ า สายตา
ถ้ าความบาดเจ็บทีได้ รับไม่มีผลทําให้ ผ้ ูได้ รับความคุ้มครองต้ องเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วนั เกิด
อุบัติเหตุแต่มีผลทําให้ ผ้ ูได้ รับ ความคุ้มครองได้ รับการสูญเสีย โดยถาวรสินเชิ ง ภายใน 180 วัน นับแต่วนั เกิ ด
อุบตั ิเหตุกด็ ีหรื อความบาดเจ็บทีได้ รับทําให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองต้ องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะ

คนไข้ ใน และเป็ นเหตุให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองได้ รับการสูญเสียโดยถาวรสินเชิงดังกําหนดข้ างล่างนี บริ ษัทจะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ผ้ ไู ด้รับความคุ้มครองดังนี
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองข้ าง ตังแต่ข้อมือ หรื อเท้ าสองข้ าง ตังแต่ข้อ เท้ า
หรือสายตาสองข้ าง
100 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้ าง ตังแต่ข้อมือ และเท้ าหนึงข้ าง ตังแต่ข้อเท้ 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 ทุพพล
ภาพถาวรสินเชิง และทุพพลภาพถาวรสินเชิงนันได้ เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า เดือน หรื อมีข้อบ่งชีทาง
การแพทย์ว่าผู้ได้ รับความคุ้มครองนันตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชิง บริ ษัทจะใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้
ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว้ ในตาราง หักด้ วยจํานวนเงินทีใช้ หรื อต้ องใช้ ตามความคุ้มครองข้ อ
หรื อ ข้ อ ให้ แก่ผ้ ูได้ รับความคุ้มครอง
การคุ้ม ครองข้ อ 4 : ทุพ พลภาพชัวคราว
ถ้ าความบาดเจ็บทีได้ รับทําให้ ผ้ ูได้ รับความคุ้มครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพชัวคราวภายใน 180 วัน
นับ แต่วัน ทีเกิ ด อุบัติเ หตุ หรื อ ความบาดเจ็บ ที ได้ รั บ ทํ าให้ ผ้ ูไ ด้ รับ ความคุ้มครองต้ อ งรั ก ษาตัว ติ ดต่อ กัน ใน
โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ ใน และเป็ นเหตุให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพชัวคราว บริ ษัทจะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ผ้ ูได้ รับความคุ้มครองเป็ นระยะๆ ตลอดเวลาทียังทุพพลภาพอยู่ตามจํ านวนเงิ นที
ระบุไว้ ในตารางแต่ไม่เกิน สัปดาห์ ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง
บริ ษัทจะไม่ชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี หากอุบตั ิเหตุมผี ลทําให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครอง
เกิดความสูญเสีย ตามการคุ้มครองตามข้ อ 1 หรื อข้ อ 2 หากความสูญเสียมีผลทําให้ มีทุพพลภาพถาวรสิ นเชิ ง
เกิดขึนต่อผู้ได้ รับความคุ้มครองตามการคุ้มครอง ข้ อ 3 ค่าสินไหมทดแทนทีบริษัทใช้ ตามการคุ้มครองข้ อนี จะมี
การหักจากจํานวนเงินเอาประกันภัยทีบริ ษัทต้ องใช้ ตามการคุ้มครอง ข้ อ 3

การยกเว้ น : การขยายเพิมเติม นี ไม่ ค้ ุม ครองการเสีย ชีวิต สูญ เสี ย อวัย วะ ทุพ พลภาพชัวคราว หรื อ
ทุพ พลภาพถาวรสินเชิง อัน เกิด ขึนเป็ นผลโดยตรงหรื อ โดยอ้ อ มทังหมดหรื อ บางส่ วนจากการกระทํา
ผิด อาชญากรรมสถานหนัก โดยผู้ได้ ร ับ ความคุ้ม ครองนัน
เงือนไขอืน: การขยายเพิ มเติม ตามเอกสารแนบท้ า ยนี อยู่ภ ายใต้ บังคับ ของเงื อนไขและการยกเว้ น แห่ง
กรมธรรม์ประกันภัยทีปรากฏในสัญญาหมวดเงือนไขทัวไป
เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิมเติม
การประกัน ภัย ค่ ารั ก ษาพยาบาล (ร.ย. )
เป็ นทีตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้ างต้ นได้ มกี ารขยายเพิมเติม ดังต่อไปนี
บริ ษัทจะใช้ คา่ รักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอืน ๆ ตามทีจ่ายจริ ง ซึง
ได้ เกิดขึนภายใน เดือน นับแต่วนั เกิดอุบัติเหตุเพือบุคคลใดซึงได้ รับความบาดเจ็บทางร่ างกาย เนืองจาก
อุบตั ิเหตุในขณะอยู่ใน หรื อกําลังขึน หรือกําลังลงจากรถยนต์
ความรับผิดชอบของบริ ษัทต่อคนในแต่ละครังจะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ ในตารางการ
ขยายเพิมเติมนีมีผลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทีระบุไว้ ในตาราง
เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิมเติม
การประกัน ตัว ผู้ข ับ ขี (ร.ย.03)
เป็ นทีตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้ างต้ นได้ มีการขยายเพิมเติม ดังต่อไปนี :- บริ ษัท
จะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรื อบุคคลใดซึงขับขีรถยนต์โดยได้ รับ ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณี
รถยนต์ทีระบุไว้ ในตารางเกิ ดอุบัติเหตุ เป็ น เหตุให้ บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดี อาญา การประกันตัว
บุคคลดังกล่าว บริ ษัทจะดําเนินการโดยไม่ชกั ช้ าตามจํานวนเงินทีพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรื อศาล
กํ าหนดจนกว่าคดีจะถึงทีสุด เงือนไข : การขยายเพิมเติมนี อยู่ภายใต้ บังคับของเงือนไขและการยกเว้ น แห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัยทีปรากฏในสัญญาหมวด เงือนไขทัวไป

