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กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

(มีผลบงัคบัใช้ 9 เมษายน  2562) 

 ภายใต้การคุ้มครอง เง่ือนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกนัภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์

ประกนัภยันี ้บริษัทให้สญัญาตอ่ผู้ เอาประกนัภยัดงัตอ่ไปนี ้: 
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนีมี้ผลใช้บังคับทันที เม่ือผู้เอาประกันภัยชาํระเบีย้ประกันภัยแล้ว 
 การชําระเบีย้ประกนัภยัให้แก่ตวัแทนประกนัภยั พนกังานและนายหน้าประกนัภยัผู้ ได้รับมอบอํานาจ

ให้รับชําระเบีย้ประกนัภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิติบุคคล

ดงักลา่วเสมือนตวัแทนของบริษัท ให้ถือวา่เป็นการชําระเบีย้ประกนัภยัแก่บริษัทโดยถกูต้อง 
ข้อ 2. นิยามศัพท์ กรมธรรม์ประกนัภยัหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภยันี ้
 “บริษัท”    หมายความวา่ บริษัทท่ีออกกรมธรรม์ประกนัภยันี ้
 “ผู้ เอาประกนัภยั”  หมายความวา่ บคุคลท่ีระบช่ืุอเป็นผู้ เอาประกนัภยัในตาราง 
 “ผู้ประสบภยั”   หมายความวา่ ผู้ซึง่ได้รับอนัตรายตอ่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามยั 
       เน่ืองจากรถท่ีใช้หรืออยูใ่นทาง หรือเน่ืองจาก 
       สิ่งท่ีบรรทกุ หรือตดิตัง้ในรถนัน้ และ 
       หมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของ 
       ผู้ประสบภยัซึง่ถึงแก่ความตายด้วย 
 “นายทะเบียน”   หมายความวา่ เลขาธิการคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการ 
       ประกอบธุรกิจประกนัภยั หรือผู้ซึง่เลขาธิการ 
       คณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบ 
       ธุรกิจประกนัภยั มอบหมายโดยประกาศในราช 
       กิจจานเุบกษา 

 “ตาราง”    หมายความวา่ ตารางแหง่กรมธรรม์ประกนัภยันี ้
 “รถ”    หมายความวา่ รถท่ีเอาประกนัภยัซึง่มีรายการท่ีระบไุว้ในตาราง 
 “อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้”  หมายความวา่ เหตกุารณ์หนึ่งหรือหลายเหตกุารณ์สืบเน่ืองกัน

ซึง่ 
       เกิดจากสาเหตอุนัเดียวกนั 
ข้อ 3. การคุ้มครองผู้ประสบภัย 
 ภายใต้บงัคบัข้อ 6. บริษัทจะชดใช้คา่สินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายตอ่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามยั

ของผู้ประสบภยัในนามผู้ เอาประกนัภยั ซึง่ผู้ เอาประกนัภยัจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายตอ่ผู้ประสบภยั  
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เน่ืองจากรถท่ีใช้หรืออยู่ในทาง หรือเน่ืองจากสิ่งท่ีบรรทกุ หรือติดตัง้ในรถนัน้ ในระหวา่งระยะเวลาประกนัภยั

ดงันี ้:- 
 3.1 ผู้ประสบภยั 
 3.1.1 ในกรณีได้รับความเสียหายตอ่ร่างกาย หรืออนามยั แตไ่ม่ถึงกบัสญูเสียอวยัวะหรือทพุพล

ภาพอย่างถาวรตามข้อ 3.1.2 บริษัทจะจา่ยคา่รักษาพยาบาล และคา่เสียหายอย่างอ่ืนท่ีผู้ประสบภยัสามารถ

เรียกร้องได้ตามมลูละเมิด ตามความเสียหายท่ีแท้จริงแตไ่มเ่กิน 80,000 บาทตอ่หนึง่คน 
 3.1.2 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่าย

จํานวนเงินคุ้มครอง ดงันี ้
  (1) กรณีทพุพลภาพอยา่งถาวร บริษัทจะจา่ยคา่สินไหมทดแทน 300,000 บาท ตอ่หนึง่คน 
  (2) กรณีสูญเสียมือสองข้างตัง้แต่ข้อมือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตัง้แต่ข้อเท้า 

หรือขาสองข้าง หรือสายตาสองข้าง(ตาบอด) บริษัทจะจา่ยคา่สินไหมทดแทน 300,000 บาท ตอ่หนึง่คน 
  (3) กรณีสญูเสียมือหนึง่ข้างตัง้แตข้่อมือ แขนหนึง่ข้าง เท้าหนึ่งข้างตัง้แตข้่อเท้า ขาหนึ่งข้าง 

สายตาหนึง่ข้าง(ตาบอด) ตัง้แต ่2 กรณีขึน้ไป บริษัทจะจา่ยคา่สินไหมทดแทน 300,000 บาท ตอ่หนึง่คน 
  (4) กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตัง้แต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตัง้แตข้่อเท้า

หรือขาหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง(ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 

บาท ตอ่หนึง่คน 

  (5) กรณีหูหนวก เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิน้ขาด สูญเสียอวัยวะ

สืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์  จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอ่ืนใด  บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม

ทดแทน  250,000 บาท ตอ่หนึง่คน 
  (6) กรณีสูญเสียนิว้ตัง้แต่ข้อนิว้ขึน้ไป ไม่ว่านิว้เดียวหรือหลายนิว้ บริษัทจะจ่ายคา่สินไหม

ทดแทน  200,000  บาท ตอ่หนึง่คน 
  กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจ่ายจํานวนเงิน

คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีมีจํานวนเงินคุ้มครองท่ีสงูกวา่ 
 3.1.3 ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้คา่สินไหมทดแทน 300,000 บาท ตอ่หนึง่คน 
 3.1.4 ในกรณีได้รับความเสียหายตามข้อ 3.1.1 และต่อมาได้รับความเสียหายตามข้อ 3.1.2 

บริษัทจะจ่ายคา่สินไหมทดแทนตามข้อ 3.1.2 แต่หากเป็นกรณีได้รับความเสียหายตามข้อ 3.1.1 และต่อมา

ได้รับความเสียหายตามข้อ 3.1.3 หรือทัง้ข้อ 3.1.2 และข้อ 3.1.3 บริษัทจะจา่ย 300,000 บาทตอ่คน 

 3.1.5 ในกรณีท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน บริษัทจะจ่าย

คา่ชดเชยรายวนั วนัละ 200 บาท จํานวนรวมกนัไม่เกิน 20 วนั เป็นคา่เสียหายท่ีเพิ่มขึน้ นอกเหนือจากความ

คุ้มครองท่ีระบใุนข้อ 3.1.1 ข้อ 3.1.2 ข้อ 3.1.3 และข้อ 3.1.4 
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 3.1.6 กรณีผู้ประสบภยัเป็นผู้ เอาประกนัภยั หรือบคุคลในครอบครัวของผู้ เอาประกนัภยั ซึ่งมิใช่

ผู้ ขับข่ี ทัง้นีใ้นกรณีผู้ ขบัข่ีเป็นฝ่ายท่ีต้องรับผิดต่ออุบตัิเหตุ ให้นําความในข้อ 3.1.1 ข้อ 3.1.2 ข้อ 3.1.3 ข้อ 

3.1.4 และข้อ 3.1.5 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 3.1.7 กรณีผู้ประสบภัย เป็นผู้ขบัข่ีรถคนัท่ีเอาประกันภัย และเป็นฝ่ายท่ีต้องรับผิดต่ออบุตัิเหตุ

หรือไมมี่ผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายตอ่ผู้ขบัข่ีท่ีเป็นผู้ประสบภยั บริษัทจะรับผิดจ่ายคา่สินไหมทดแทนไม่เกิน

คา่เสียหายเบือ้งต้นเทา่นัน้ 
 ทัง้นี ้บริษัทจะจ่ายคา่สินไหมทดแทนทัง้หมดดงักลา่วข้างต้น ไม่เกินจํานวนคุ้มครองสงูสดุตอ่หนึง่คน 

และรวมกนัแล้วไมเ่กินจํานวนเงินคุ้มครองสงูสดุตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้ท่ีระบไุว้ในรายการท่ี 4 ของตาราง 

  
ข้อ 4 ค่าเสียหายเบือ้งต้น 
 ภายใต้บงัคบัข้อ 6 บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบือ้งต้นให้แก่ผู้ประสบภัยท่ีได้รับความเสียหายตอ่ชีวิต 

ร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพิสจูน์ความรับผิดให้เสร็จสิน้ภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับการร้องขอ โดย

จา่ยเป็นคา่เสียหายเบือ้งต้นดงัตอ่ไปนี ้:- 
 4.1 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายคา่รักษาพยาบาล และคา่ใช้จ่าย

อนัจําเป็นเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจํานวนท่ีจ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ

หนึง่คน 
 4.2 กรณีผู้ ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้บริษัทจะจ่าย

คา่เสียหายเบือ้งต้น 35,000 บาท ตอ่หนึง่คน 
 (ก) ตาบอด 
 (ข) หหูนวก 
 (ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพดู หรือลิน้ขาด 
 (ง) สญูเสียอวยัวะสืบพนัธุ์ หรือความสามารถในการสืบพนัธุ์ 

 (จ) เสียแขน ขา มือ เท้า หรือนิว้ 
 (ฉ) เสียอวยัวะอ่ืนใด 
 (ช) จิตพิการอยา่งตดิตวั 
 (ซ) ทพุพลภาพอยา่งถาวร 
 4.3 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอนัจําเป็น

เก่ียวกบัการจดัการศพของผู้ประสบภยัตามจํานวนเงินคา่เสียหายเบือ้งต้น 35,000 บาท ตอ่หนึง่คน 
 
 
 



 

4 / 8 

 

 
 4.4 จํานวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกัน หรือจํานวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แต่หากผู้ประสบภัยได้รับ

ความเสียหายตามข้อ 4.1 4.2 และ 4.3 หรือได้รับความเสียหายตามข้อ 4.2 และ 4.3 ให้ได้รับค่าเสียหาย

เบือ้งต้นรวมกนัไมเ่กินจํานวน 65,000 บาท 
 4.5 กรณีรถตัง้แต่สองคนัขึน้ไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย บริษัทจะจ่ายค่าเสียหาย

เบือ้งต้นตาม 4.1 4.2 4.3 หรือ 4.4 แล้วแตก่รณี ให้แก่ผู้ประสบภยัซึ่งอยู่ในรถท่ีเอาประกนัภยัไว้กบับริษัท แต่

ถ้าผู้ ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ ซึ่งอยู่ในรถท่ีก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหาย

เบือ้งต้นให้แก่ผู้ประสบภยัในอตัราสว่นท่ีเทา่กนั 
ความเสียหายเบือ้งต้นทัง้หมดนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการจา่ยคา่สินไหมทดแทนตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3. 
ข้อ 5. การขอรับค่าเสียหายเบือ้งต้น ผู้ประสบภยัต้องร้องขอคา่เสียหายเบือ้งต้นตอ่บริษัทภายใน 180 วนั 

นบัแตว่นัท่ีมีความเสียหายเกิดขึน้และต้องมีหลกัฐานดงันี ้:- 
 5.1 ความเสียหายตอ่ร่างกาย 
  5.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลกัฐานการแจ้งหนีเ้ก่ียวกบัการ

รักษาพยาบาล 
  5.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือ

เดินทางหรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีทางราชการ เป็นผู้ ออกให้ท่ีสามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ ท่ีมีช่ือในหลักฐานนัน้เป็น

ผู้ประสบภยัแล้วแตก่รณี 
  ในกรณีท่ีผู้ประสบภยัได้รับความเสียหายตอ่ร่างกายอย่างหนึ่งอยา่งใดตามข้อ4.2 นอกจากต้อง

ย่ืนหลกัฐานตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แล้วให้ย่ืนใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีระบุ

ว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายตอ่ร่างกายดงักล่าว พร้อมทัง้สําเนา บนัทึกประจําวนัของพนกังาน

สอบสวนหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงวา่ผู้นัน้ได้รับความเสียหายจากการประสบภยัจากรถเพิ่มเตมิด้วย 
 5.2 ความเสียหายตอ่ชีวิต 
  5.2.1 สําเนามรณบตัรหรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนดซึ่งสามารถพิสจูน์ได้ว่า

ผู้ ท่ีมีช่ือในหลกัฐานนัน้เป็นผู้ประสบภยั 
  5.2.2 สําเนาบนัทึกประจําวนัในคดีของพนกังานสอบสวนหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงว่าผู้นัน้ถึงแก่

ความตาย เพราะการประสบภยัจากรถ 
  5.2.3 การร้องขอรับค่าเสียหายเบือ้งต้นตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันให้มีหลกัฐานตาม 5.1 และ 

5.2 
ข้อ 6 การสาํรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน และค่าปลงศพ 
 ในกรณีรถท่ีเอาประกนัภยัไว้กบับริษัทประสบอบุตัเิหตชุนกบัรถอ่ืน ซึ่งมีการประกนัภยัตามกรมธรรม์

ประกนัภยัคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถด้วย เป็นเหตใุห้ผู้ประสบภยัได้รับอนัตรายตอ่ชีวิต ร่างกาย บริษัทตก 



 

5 / 8 

 

 
ลงจะสํารองจ่ายให้แก่ผู้ประสบภยัซึง่โดยสารมาในรถ หรือกําลงัขึน้หรือกําลงัลงจากรถท่ีเอาประกนัภยัไว้กบั

บริษัท ดงันี ้
 6.1 คา่รักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไมเ่กิน 80,000 บาท ตอ่หนึง่คน สําหรับกรณีได้รับบาดเจ็บ 
 6.2 คา่ทดแทน กรณีสญูเสียอวยัวะจํานวนเงินตามข้อ 3.1.2 คา่ปลงศพกรณีเสียชีวิต หรือคา่ทดแทน

กรณีทพุพลภาพอยา่งถาวร เป็นเงินจํานวน  300,000  บาท ตอ่หนึง่คน 

 6.3 ค่าชดเชยรายวนักรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วนัละ 200  บาท รวม

ไมเ่กิน 20 วนั 
 6.4 ข้อ 6.1 และข้อ 6.2 รวมกนัจํานวนเงินตามข้อ 3.1.4 
  สําหรับผู้ประสบภัยท่ีเป็นบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผู้ รับประกนัภัยรถอ่ืนจะร่วมกันสํารอง

จา่ยคา่รักษาพยาบาล คา่ทดแทน คา่ชดเชยรายวนั หรือคา่ปลงศพตามวรรคต้น โดยเฉล่ียฝ่ายละเทา่ๆ กนั 
  เม่ือมีการสํารองจ่ายคา่รักษาพยาบาล คา่ชดเชยรายวนั คา่ทดแทน หรือคา่ปลงศพตามเง่ือนไข

นีแ้ล้ว หากปรากฏว่าอบุตัิเหตนุัน้เกิดจากความประมาทของผู้ อ่ืน มิใช่ผู้ขบัข่ีหรือผู้ โดยสารรถท่ีเอาประกนัภยั

ไว้กบับริษัทแล้ว บริษัทมีสิทธิท่ีจะไล่เบีย้เอาคา่รักษาพยาบาล คา่ทดแทน คา่ชดเชยรายวนั หรือคา่ปลงศพท่ี

บริษัทได้สํารองจา่ยไปคืนจากบริษัทผู้ รับประกนัภยัรถท่ีเป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมายนัน้ 
  ในทางกลับกันหากบริษัทผู้ รับประกันภัยรถอ่ืน ได้สํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน 

คา่ชดเชยรายวนั หรือคา่ปลงศพให้แก่ผู้ประสบภยัหรือทายาทของผู้ประสบภยัท่ีโดยสารมา หรือกําลงัขึน้หรือ

กําลงัลงจากรถท่ีตนรับประกันภัยไว้ หรือผู้ประสบภัยท่ีอยู่นอกรถแล้ว และปรากฏว่าอุบตัิเหตุนัน้เกิดจาก

ความประมาทของผู้ ขับข่ี หรือผู้ โดยสารรถคันท่ีเอาประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทตกลงจ่ายเงินค่า

รักษาพยาบาล คา่ชดเชยรายวนั คา่ทดแทน หรือคา่ปลงศพคืนแก่บริษัทผู้ รับประกนัภยัรถอ่ืนซึ่งได้สํารองจา่ย

คา่สินไหมทดแทนภายในกําหนด 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 
ข้อ 7. การคุ้มครองผู้ขับข่ี 
 บริษัทจะถือว่าบุคคลใด ซึ่งขบัข่ีรถโดยได้รับความยินยอมจากผู้ เอาประกนัภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้ เอา

ประกนัภยัเอง และบคุคลนัน้ต้องปฏิบตัิตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้ เอาประกนัภยัเอง และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดตาม

กรมธรรม์ประกนัภยันี ้
ข้อ 8. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร 

 กรมธรรม์ประกนัภยันีใ้ห้ความคุ้มครอง เม่ือผู้ โดยสารนัน้จะต้องรับผดิจากรถท่ีใช้ หรืออยูใ่นทางหรือ

สิ่งท่ีบรรทกุ หรือตดิตัง้ในรถนัน้ 
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ข้อ 9. การแจ้งอุบัตเิหต ุเม่ือมีความเสียหายตอ่ผู้ประสบภยัจากรถ ผู้ เอาประกนัภยัหรือผู้ขบัข่ีต้อง 
 9.1 แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า ทัง้นีผู้้ เอาประกันภัยอาจแจ้งให้บริษัททราบผ่านแอพพลิเคชัน่

สําหรับการแจ้งอบุตัิเหตรุถยนต์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั

หรือแอพพลิเคชั่นท่ีบริษัทเป็นผู้ พัฒนาขึน้ ซึ่งได้เช่ือมโยงข้อมูลเข้ากับแอพพลิเคชั่นของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และมีรายละเอียดตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักําหนด 

 9.2 สง่ตอ่ให้บริษัททนัทีเม่ือได้รับหมายศาล หรือคําสัง่ หรือคําบงัคบัของศาล 
 9.3 มีหนงัสือบอกกลา่วให้บริษัททราบทนัทีเม่ือมีการดําเนินคดีแพ่ง หรือคดีอาญาทางศาล อนัอาจ

ทําให้เกิดสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภยันี ้ถ้าผู้ เอาประกนัภยัมิได้ปฏิบตัิตามข้อนี ้บริษัทอาจเรียกร้อง

คา่สินไหมทดแทนจากผู้ เอาประกนัภัยเพ่ือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากการนัน้ เว้นแต่ผู้ เอาประกันภัยจะ

พิสจูน์ได้วา่จะไมส่ามารถปฏิบตัไิด้ 
ข้อ 10. การจัดการเรียกร้อง 
 10.1 ผู้ เอาประกนัภยัจะต้องไมต่กลงยินยอม เสนอ หรือให้สญัญาวา่จะชดใช้คา่เสียหายให้แก่บคุคล

ใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท เว้นแตค่วามเสียหายนัน้ ผู้ เอาประกนัภยัเป็นฝ่ายท่ีจะต้องรับผิดชอบ

ตามกฎหมาย และบริษัทไมจ่ดัการตอ่การเรียกร้องนัน้ 
 10.2 บริษัทมีสิทธิเข้าดําเนินการตอ่สู้คดี 
 10.3 บริษัทมีสิทธิฟ้องบุคคลใดให้ใช้ความเสียหายเพ่ือประโยชน์ของบริษัทในนามผู้ เอาประกันภัย 

ในการนีผู้้ เอาประกนัภยัต้องให้ข้อเท็จจริงและให้ความชว่ยเหลือแก่บริษัทตามสมควร 
 10.4 เม่ือบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนท่ีบริษัทต้องรับผิดตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ตามแต่

กรณีแล้วก่อนดําเนินคดีทางศาล บริษัทไมต้่องรับผิดชอบตอ่สู้คดีแทนผู้ เอาประกนัภยั 
 10.5 กรณีบริษัทปฏิเสธการชดใช้คา่สินไหมทดแทน ผู้ เสียหายได้นําคดีขึน้สู่ศาลหรือเสนอข้อพิพาท

ต่ออนุญาโตตุลาการ เม่ือศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชีข้าดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องชดใช้

คา่เสียหายตามคําพิพากษาหรือตามคําชีข้าดของอนุญาโตตลุาการ พร้อมดอกเบีย้ในฐานะลูกหนีผ้ิดนดัใน

อตัราร้อยละ 15 ตอ่ปี นบัแตว่นัผิดนดั 
ข้อ 11. การแจ้งความ 
 เม่ือมีการกระทําความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ่งทําให้เกิดสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์

ประกนัภยั ผู้ เอาประกนัภยัต้องแจ้งความตอ่เจ้าหน้าท่ีตํารวจโดยไมช่กัช้า 
ข้อ 12. ค่าใช้จ่ายต่อสู้คด ี
 ถ้าผู้ เอาประกนัภยัถกูฟ้องศาลให้ใช้คา่เสียหาย ซึง่การประกนัภยันีมี้การคุ้มครองบริษัทจะตอ่สู้คดีใน

นามของผู้ เอาประกนัภยัโดยคา่ใช้จา่ยของบริษัท 
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ข้อ 13. การโอนรถ 
 ในกรณีท่ีรถท่ีเจ้าของได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ได้โอนไปยงับุคคลอ่ืน ให้ผู้ ได้มาซึ่งรถดงักล่าวมี

ฐานะเสมือนเป็นผู้ เอาประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภัยนัน้ และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภยั

ดงักลา่วตอ่ไปตลอดอายขุองกรมธรรม์ประกนัภยัท่ียงัเหลืออยู ่
ข้อ 14. การใช้รถ 
 กรณีใช้รถในเวลาท่ีเกิดอบุตัิเหตนุอกเหนือจากท่ีได้ระบไุว้ในตาราง ซึง่ทําให้การเส่ียงภยัเพิ่มขึน้ ผู้ เอา

ประกนัภยัต้องชดใช้คา่เสียหายคืนให้บริษัทตามจํานวนท่ีบริษัทได้จา่ยไป แตไ่มเ่กิน 2,000 บาท 
ข้อ 15. การเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

 15.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยันีไ้ด้ด้วยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 30 

วนั โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถึงผู้ เอาประกันภัยตามท่ีอยู่ครัง้สุดท้ายท่ีแจ้งให้ทราบในกรณีนี ้

บริษัทจะคืนเบีย้ประกันภัยให้แก่ผู้ เอาประกันภัย โดยหักเบีย้ประกันภัยสําหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์

ประกนัภยัได้ใช้บงัคบัมาแล้วออกตามสว่น 
 15.2 ผู้ เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ด้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์

อกัษรและมีสิทธิได้รับเบีย้ประกนัภยัคืน ตามอตัราคืนเบีย้ประกนัภยัท่ีระบไุว้ข้างลา่งนี ้

 
ข้อ 16. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขดัแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ 

ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบบันีร้ะหว่างผู้ มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้ มี

สิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยตุข้ิอพิพาทนัน้โดยวิธีการอนญุาโตตลุาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทํา

การวินิจฉัยชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ด้วยอนญุาโตตลุาการ 
ข้อ 17. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย : ความหมายและเจตนารมณ์ของข้อความท่ีปรากฏในกรมธรรม์

ประกนัภยันี ้รวมทัง้เอกสารแนบท้ายและเอกสารประกอบให้ตีความตามท่ีนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ

ไว้ 
ข้อ 18. ข้อยกเว้น การประกันภัยไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก 
 18.1 สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติศตัรู การสู้ รบ หรือการปฏิบตัิการท่ีมีลกัษณะเป็นการ

ทําสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไมก็่ตาม) 
 18.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึด

อํานาจการปกครองโดยกําลงัทหารหรือโดยประการอ่ืน ประชาชนก่อความวุน่วายถึงขนาดหรือเทา่กบัการลกุ

ฮือตอ่ต้านรัฐบาล 
 

จํานวนเดือนท่ีคุ้มครอง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

เบีย้ประกนัภยัคืนร้อยละ 80 70 60 50 40 30 20 15 10 0 0 0
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 18.3 วตัถอุาวธุปรมาณ ู
 18.4 การแตกตวัของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมนัตภาพรังสีจากเชือ้เพลิงปรมาณู หรือ

จากกากปรมาณูอนัเกิดจากการเผาไหม้เชือ้เพลิงปรมาณู และสําหรับจดุประสงค์ข้อสญัญานีก้ารเผาไหม้นัน้

รวมถึงกรรมวิธีใดๆ แหง่การแตกแยกปรมาณ ูซึง่ดําเนินตอ่ไปด้วยตวัของมนัเอง 
 18.5 ความเสียหายท่ีเกิดจากรถท่ีถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือ

ปล้นทรัพย์ 
 18.6 การใช้นอกประเทศไทย 

 18.7 การใช้ในทางท่ีผิดกฎหมาย ได้แก่ ใช้รถไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพตดิ เป็นต้น 
 18.8 การใช้ในการแขง่ขนัความเร็ว 
ข้อ 19. ข้อสัญญาพเิศษ 
 ภายใต้จํานวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยท่ีระบุไว้ในตาราง บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่ง

กรมธรรม์ประกนัภยั หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ เอาประกันภยั หรือเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์

ประกนัภยันี ้เว้นแตข้่อ 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เป็นข้อตอ่สู้ผู้ประสบภยั เพ่ือปฏิเสธความรับผิด

ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี ้เม่ือบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 

หรือตามกรมธรรม์ประกนัภยันีต้อ่ผู้ เอาประกนัภยั เพราะกรณีดงักลา่วข้างต้นนัน้ซึ่งผู้ เอาประกนัภยัต้องรับผิด

ตอ่ผู้ประสบภยั ผู้ เอาประกนัภยัต้องใช้จํานวนเงินท่ีบริษัทได้จา่ยไปนัน้คืนให้บริษัทภายใน 7 วนั 
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