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เง่ือนไขและความคุ้มครอง 
กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท 3 

 (มีผลบงัคบัใช้ 1 เมษายน 2563) 
 

หมวดท่ี 1 : หมวดเง่ือนไขทัว่ไป 
ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกนัภยัและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์

ประกนัภยัน้ี บรษิทัใหส้ญัญาต่อผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปนี้  
ข้อ 1. กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลใช้บงัคบัทนัทีเมื่อผู้เอาประกนัภยัช าระเบีย้ประกนัภยัแล้ว 

การช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
พนักงานบรษิทั หรอืนายหน้าประกนัวนิาศภยัตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวนิาศภยั ผูไ้ดร้บัมอบอ านาจให้
รบัช าระเบี้ยประกันภยั ตลอดจนบุคคลหรอืนิติบุคคล ที่บรษิัทยอมรบัการกระท าของบุคคลหรอื นิติบุคคล
ดงักล่าวเสมอืนตวัแทนของบรษิทั ใหถ้อืว่าเป็นการช าระเบีย้ประกนัภยัแก่บรษิทัโดยถูกตอ้ง 
ข้อ 2. ค านิยามศพัท ์เมือ่ใชใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

“บรษิทั”              หมายถงึ   บรษิทัทีอ่อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
“ผูเ้อาประกนัภยั”   หมายถงึ   บุคคลทีร่ะบุชื่อเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตาราง 
“รถยนต์”  หมายถงึ   รถยนตท์ีเ่อาประกนัภยั ซึง่มรีายการทีร่ะบุไวใ้นตาราง 
“ตาราง”  หมายถงึ   ตารางแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

 “อุบตัเิหตุแต่ละครัง้”    หมายถงึ   เหตุการณ์หนึ่งหรอืหลายเหตุการณ์สบืเนื่องกนั ซึง่เกดิจากสาเหตุ 
 เดยีวกนั   

  “ความเสยีหายส่วนแรก”   หมายถงึ   ส่วนแรกของความรบัผดิ หรอืความเสยีหายอนัมกีารคุม้ครองตาม
ขอ้สญัญา หรอืเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ทีผู่้เอา
ประกนัภยัตอ้งรบัผดิชอบเอง 

 
ข้อ 3. การยกเว้นทัว่ไป   

กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไม่คุ้มครองความเสยีหายหรอืความรบัผดิอนัเกดิขึ้นเป็นผลโดยตรงหรอืโดยอ้อม
จาก 

3.1. สงคราม การรุกราน การกระท าของชาตศิตัรู การสู้รบ หรอืการปฏบิตักิารทีม่ลีกัษณะเป็นการท า
สงคราม (จะไดป้ระกาศสงครามหรอืไมก่ต็าม) 

3.2. สงครามกลางเมอืง การแขง็ขอ้ของทหาร การกบฏ การปฏวิตั ิการต่อตา้น รฐับาล การยดึอ านาจการ
ปกครองโดยก าลงัทหาร หรอืโดยประการอืน่ ประชาชนก่อความวุ่นวายถงึขนาดหรอืเท่ากบัการลุก
ฮอืต่อตา้นรฐับาล 

3.3. วตัถุอาวุธปรมาณู 
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3.4. การแตกตวัของประจ ุการแผ่รงัส ีการกระทบกบักมัมนัตภาพรงัสจีากเชื้อเพลงิปรมาณู หรอืจากกาก

ปรมาณูอนัเกดิจากการเผาไหมเ้ชื้อเพลงิปรมาณู และส าหรบัจุดประสงคข์องขอ้สญัญานี้ การเผานัน้
รวมถงึกรรมวธิใีด ๆ แห่งการแตกแยกตวัปรมาณู ซึง่ด าเนินตดิต่อกนัไปดว้ยตวัของมนัเอง 

ข้อ 4. การจดัการเรียกร้องเม่ือเกิดความเสียหาย 
เมือ่มคีวามเสยีหาย หรอืความรบัผดิตามกรมธรรมป์ระกนัภยัเกดิขึน้ ผูเ้อาประกนัภยั หรอืผูข้บัขีจ่ะตอ้งแจง้

ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ และด าเนินการอนัจ าเป็นเพื่อรกัษาสทิธติามกฎหมาย ทัง้นี้ผูเ้อาประกนัภยัอาจแจง้
ใหบ้รษิทัทราบผ่านแอพพลเิคชนัส าหรบัการแจง้อุบตัเิหตุรถยนตข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิ
การประกอบธุรกจิประกนัภยั หรอืแอพพลเิคชนัทีบ่รษิทัเป็นผูพ้ฒันาขึน้ ซึง่ไดเ้ชื่อมโยงขอ้มลูเขา้กบัแอพพลเิค
ชนัของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และมรีายละเอียดตามที่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัก าหนด 

บรษิทัมสีทิธเิขา้ด าเนินการในนามของผูเ้อาประกนัภยัเกี่ยวกบัอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ได้ หากความเสยีหายที่
เกดิขึน้นัน้อยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ความคุม้ครองของบรษิทัจะเกดิขึน้เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูข้บัขีด่ าเนินการโดยสุจรติ 
ข้อ 5. ความรบัผิดของบริษทัเม่ือมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน  

เมื่อมกีารเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนต่อบรษิทั และหากบรษิทัปฏเิสธความรบัผดิโดยมชิอบ จนเป็นเหตุ
ใหผู้เ้อาประกนัภยัหรอืผูเ้สยีหายน าคดขีึน้สู่การพจิารณาของศาลหรอืเสนอขอ้พพิาทต่ออนุญาโตตุลาการ หาก
ศาลพพิากษาหรอือนุญาโตตุลาการชีข้าดใหบ้รษิทัแพค้ด ีบรษิทัจะต้องรบัผดิต่อผูเ้อาประกนัภยั หรอืผูเ้สยีหาย
นัน้ โดยชดใชค้่าเสยีหายตามค าพพิากษา หรอืค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ พรอ้มดอกเบีย้ผดินัดในอตัรารอ้ย
ละ 15 ต่อปี นบัแต่วนัผดินดั 
ข้อ 6. การแก้ไข สัญญาคุ้มครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้  จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดย
เอกสารแนบทา้ยของบรษิทัเท่านัน้ 
ข้อ 7. การลดเบีย้ประกนัภยัประวติัดี 

7.1.  ในกรณีผู้เอาประกนัภยัมรีถยนต์เอาประกนัภยัไว้กบับรษิัท บรษิัทจะลดเบี้ยประกันภยัให้แก่ผู้เอา
ประกนัภยั เป็นล าดบัขัน้ ดงันี้ 
ขัน้ท่ี 1 20%  ของเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออาย ุส าหรบัรถยนตค์นัทีไ่ม่มกีารเรยีกรอ้งคา่เสยีหายต่อ

บรษิทั ในการประกนัภยัปีแรก 
ขัน้ท่ี 2 30%  ของเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออาย ุส าหรบัรถยนตค์นัทีไ่ม่มกีารเรยีกรอ้งค่าเสยีหายต่อ

บรษิทั ในการประกนัภยั 2 ปีตดิต่อกนั 
ขัน้ท่ี 3 40%  ของเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออาย ุส าหรบัรถยนตค์นัทีไ่ม่มกีารเรยีกรอ้งค่าเสยีหายต่อ

บรษิทั ในการประกนัภยั 3 ปีตดิต่อกนั 
 ขัน้ท่ี 4 50%  ของเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออาย ุส าหรบัรถยนตค์นัทีไ่ม่มกีารเรยีกรอ้งค่าเสยีหายต่อ

บรษิทั ในการประกนัภยั 4 ปีตดิต่อกนั หรอืกว่านัน้ 
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 ทัง้นี้ บรษิทัจะลดเบีย้ประกนัภยัใหต่้อเมื่อผูเ้อาประกนัภยัไดต่้ออายุการประกนัภยักบับรษิทั และเฉพาะ
ขอ้ตกลงคุม้ครองทีต่่ออายเุท่านัน้ 
 ค าว่า “รถยนต์คนัที่ไม่มีการเรยีกร้องค่าเสียหาย ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คันที่มีการเรยีกร้อง
ค่าเสยีหาย แต่ค่าเสยีหายนัน้เกดิจากความประมาทของบุคคลภายนอก และรูต้วัผูต้อ้งรบัผดิตามกฎหมาย ซึง่มี
ผลท าใหบ้รษิทัมสีทิธทิีจ่ะเรยีกค่าเสยีหายที่บรษิทัไดจ้่ายไปคนืจากบุคคลภายนอกได ้  
 หากในระหว่างปีกรมธรรมป์ระกนัภยัทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัส่วนลดเบีย้ประกนัภยัประวตัดิมีกีารเรยีกรอ้ง
ค่าเสยีหายต่อบรษิทัแลว้  ในการต่ออายกุารประกนัภยัปีต่อไป บรษิทัจะลดเบีย้ประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
ดงันี้ 

(ก) ลดลงหนึ่งล าดบัขัน้จากเดมิ หากการเรยีกรอ้งนัน้เกดิจากความประมาทของรถยนตค์นัเอาประกนัภยั 
หรอืผูเ้อาประกนัภยัไมส่ามารถแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึคู่กรณอีกีฝ่ายหนึ่งได้ 

(ข) ลดลงสองล าดบัขัน้จากเดมิแต่ไม่เกนิอตัราปกต ิ หากมกีารเรยีกรอ้งที่รถยนต์คนัเอาประกนัภยัเป็น

ฝ่ายประมาท หรอืไม่สามารถแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึคู่กรณีอกีฝ่ายหนึ่งไดต้ัง้แต่ 2 ครัง้ขึน้ไป รวมกนั

มจี านวนเงนิเกนิ 200% ของเบีย้ประกนัภยั 

7.2.  กรณีผู้เอาประกนัภยัท าประกนัภยักบัผู้รบัประกนัภยัอื่น และมาต่ออายุการประกนัภยักบับรษิทั 
บรษิทัจะน าความใน 7.1 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกไ็ด ้

ข้อ 8. การเพ่ิมเบีย้ประกนัภยัประวติัไม่ดี 
  ในกรณผีูเ้อาประกนัภยัมรีถยนต์เอาประกนัภยัไวก้บับรษิทั และมกีารเรยีกรอ้งค่าเสยีหายระหว่างปีที่เอา

ประกนัภยัทีเ่กดิจากอุบตัเิหตุ ซึง่รถยนตค์นัทีเ่อาประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาทหรอืไมส่ามารถแจง้ใหบ้รษิทัทราบ
ถงึคู่กรณอีกีฝ่ายหน่ึงได ้อยา่งน้อยตัง้แต่ 2 ครัง้ขึน้ไปรวมกนัมจี านวนเงนิเกนิ 200% ของเบีย้ประกนัภยั บรษิทั
จะเพิม่เบีย้ประกนัภยัเป็นขัน้ ๆ ดงันี้ 

ขัน้ที ่1 20%  ของอตัราเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออาย ุ 
ขัน้ที ่2 30%  ของอตัราเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออาย ุในกรณีมคี่าเสยีหายดงักล่าวเกดิขึน้ต่อบรษิทั 

2 ปี ตดิต่อกนั 
ขัน้ที ่3 40%  ของอตัราเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออาย ุในกรณีมคี่าเสยีหายดงักล่าวเกดิขึน้ต่อบรษิทั 

3 ปี ตดิต่อกนั 
 ขัน้ที ่4 50%  ของอตัราเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออาย ุในกรณีมคี่าเสยีหายดงักล่าวเกดิขึน้ต่อบรษิทั 

4 ปี ตดิต่อกนั หรอืกว่านัน้ 
 ในกรณทีีผู่เ้อาประกนัภยัถูกเพิม่เบีย้ประกนัภยัประวตัไิม่ดไีมว่่าล าดบัขัน้ใด และในปีกรมธรรมป์ระกนัภยั
นัน้ มกีารเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ทีร่ถยนต์คนัเอาประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาท หรอืไม่สามารถแจง้ใหบ้รษิทัทราบ
ถงึคู่กรณีอกีฝ่ายหนึ่งไดไ้ม่ถงึ 2 ครัง้ หรอืถงึ 2 ครัง้ แต่มคี่าเสยีหายไม่เกนิ 200% ของเบีย้ประกนัภยัแลว้ ใน
การต่ออายุการประกันภยั บรษิัทจะใช้เบี้ยประกันภยัในล าดบัขัน้เดิม เช่น  ในปีที่ผ่านมา แต่หากไม่มกีาร
เรยีกรอ้งค่าเสยีหาย หรอืมกีารเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย แต่ค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้นัน้ มไิดเ้กดิจากความประมาทของ 
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รถยนตค์นัเอาประกนัภยั และผูเ้อาประกนัภยัสามารถแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึคู่กรณอีกีฝ่ายหนึ่งไดแ้ลว้ ในการต่อ
อายกุารประกนัภยัในปีต่อไป บรษิทัจะใชเ้บีย้ประกนัภยัในอตัราปกติ 
ข้อ 9. การโอนรถยนต ์ 
 เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัไดโ้อนรถใหแ้ก่ผูอ้ื่น ใหถ้อืว่าผูร้บัโอนเป็นผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ และ
บรษิทัตอ้งรบัผดิตามกรมธรรมป์ระกนัภยัต่อไปตลอดอายุกรมธรรมป์ระกนัภยัทีเ่หลอือยู ่อยา่งไรกต็าม ในกรณีทีท่ า
ประกนัภยัประเภทระบุชื่อผูข้บัขี ่ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้การเปลีย่นแปลง  ผูข้บัขีใ่หบ้รษิทัทราบ เพื่อจะได้มกีาร
ปรบัปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนัน้ผู้เอาประกันภัยอาจจะต้อง
รบัผดิชอบในความเสยีหายส่วนแรกเองตามเงือ่นไขความคุม้ครองทีป่รากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี้  

ส าหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์ที่มคีวามคุ้มครองความเสยีหายต่อรถยนต์ และผูเ้อาประกนัภยัได้ขาย
รถยนตใ์หแ้ก่ผูม้อีาชพีรบัซือ้ขายรถยนต ์หรอืใหเ้ช่ารถยนต ์หรอืซ่อมแซมรถยนต ์หรอืบ ารงุรกัษารถยนต ์ไมว่่าการ
ขายนัน้จะได้มกีารท าเป็นหนังสอื หรอืมกีารจดทะเบยีนโอนทางทะเบยีนหรอืไม่ก็ตาม กรมธรรม์ประกนัภยันี้จะ
สิน้สุดความคุ้มครองนับแต่ วนั เวลาที่มกีารขายรถยนต์ บรษิทัจะคนืเบี้ยประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกั
เบีย้ประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาที่กรมธรรมป์ระกนัภยัได้ใช้บงัคบัมาแล้วออกตามส่วน ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่
บรษิทัไดร้บัแจง้การขายจากผู้เอาประกนัภยั หรอืกรณีที่บรษิทัทราบถงึการขายรถยนต์ดงักล่าว บรษิทัจะแจ้งการ
สิ้นสุดความคุ้มครองพรอ้มคนืเบี้ยประกนัภยั โดยการส่งหนังสอืถึงผู้เอาประกนัภยัตามที่อยู่ครัง้สุดท้ายที่แจ้งให้
บรษิทัทราบ 
ข้อ 10. การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตลุาการ   

ในกรณีที่มขี้อพิพาท ข้อขดัแย้ง หรอืข้อเรยีกร้องใด  ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัฉบบันี้ระหว่าง        
ผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับรษิทั และหากผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งประสงค ์และเหน็ควรยตุขิอ้พพิาท
นัน้โดยวธิกีารอนุญาโตตุลาการ บรษิทัตกลงยนิยอม  และให้ท าการวนิิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตาม
ขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ  
ข้อ 11. การตีความกรมธรรมป์ระกนัภยั   
 ขอ้ความทีป่รากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี รวมทัง้เอกสารแนบทา้ย และเอกสารประกอบใหต้คีวามตาม
คู่มอืการตคีวามทีน่ายทะเบยีน ไดใ้หค้วามเหน็ชอบไว้ 
ข้อ 12. การส้ินผลบงัคบัของกรมธรรมป์ระกนัภยั กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะสิน้ผลบงัคบัเมือ่ 
 12.1 วนัที ่เวลา ทีร่ะบุไวใ้นตาราง 

12.2  มกีารบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยั 
12.2.1 บรษิทัเป็นผูบ้อกเลกิ: บรษิทัอาจบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไดด้ว้ยวธิกีารอย่างใด

อยา่งหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(1) บรษิทัอาจบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไดด้ว้ยการส่งหนังสอืบอกกล่าวล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึผูเ้อาประกนัภยัตามทีอ่ยู่ครัง้
สุดทา้ยทีแ่จง้ใหบ้รษิทัทราบ ซึง่จะมผีลใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัสิน้ผลบงัคบั ณ วนั
พน้ก าหนดดงักล่าว 
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          (2) บรษิัทอาจบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยันี้ได้ด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ โดย
บอกกล่าวล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั และบรษิทัตอ้งท าตามวธิกีารแบบปลอดภยั
ในระดบัทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์และลงลายมอื 
ชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของบรษิัทที่มลีกัษณะที่เชื่อถือได้ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ โดยส่งขอ้มลูการบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัไปยงั
ระบบขอ้มลูที่ผูเ้อาประกนัภยัระบุไวเ้ท่านัน้ ทัง้นี้ ผูเ้อาประกนัภยัต้องยนิยอมให้
บริษัทจัดส่งข้อมูลการบอกเลิกด้วยวิธีการดังกล่าว และบริษัทต้องจัดให้มี
กระบวนการแจ้งเตือนแก่ผู้เอาประกนัภยั เมื่อได้ด าเนินการบอกเลกิกรมธรรม์
ประกนัภยัทางอเิลก็ทรอนิกส ์

    ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ย
ประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภยัได้ใช้บงัคบัมาแล้วออกตาม
ส่วน 

12.2.2 ผูเ้อาประกนัภยัเป็นผู้บอกเลกิ: ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ได้ด้วย
วธิกีารอยา่งใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(1) ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดด้ว้ยการแจง้ใหบ้รษิทัทราบ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่จะมผีลใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัสิน้ผลบงัคบัทนัท ีณ วนั
เวลาทีบ่รษิทัไดร้บัหนังสอืบอกเลกิ หรอืวนัเวลาทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืบอกเลกิ แลว้แต่
ว่าวนัใดเป็นวนัหลงัสุด 

        (2) ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไดด้ว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
โดยบรษิทัต้องท าตามวธิกีารแบบปลอดภยัในระดบัทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ และแจง้วธิกีารให้ผู้เอาประกนัภยัทราบ ซึ่งจะมผีลให้
กรมธรรมป์ระกนัภยัสิ้นผลบงัคบั ณ วันที่ขอ้มูลการบอกเลกิส่งไปยงัระบบขอ้มลูที่
บรษิทัระบุไวเ้ท่านัน้ หรอื ณ วนัทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืบอกเลกิ แลว้แต่ว่าวนัใดเป็นวนั
หลงัสุด 

  ในกรณีนี้ผูเ้อาประกนัภยัมสีทิธไิดร้บัเบีย้ประกนัภยัคนื ตามอตัราการคนืเบี้ย

ประกนัภยัทีร่ะบุไวข้า้งล่าง 
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อตัราคืนเบีย้ประกนัภยั 

จ านวนวนั
ประกนัภยั 

ร้อยละ ของ
เบีย้ประกนัภยั

เตม็ปี 

จ านวนวนั
ประกนัภยั 

ร้อยละ ของ
เบีย้ประกนัภยั

เตม็ปี 

จ านวนวนั
ประกนัภยั 

ร้อยละ ของ
เบีย้ประกนัภยั

เตม็ปี 
1 – 9 72 120 – 129 44 240 – 249 20 
10 – 19 68 130 – 139  41 250 – 259 18 
20 – 29 65 140 – 149 39 260 – 269 16 
30 - 39 63 150 – 159 37 270 – 279 15 
40 – 49 61 160 – 169 35 280 – 289 13 
50 – 59 59 170 – 179 32 290 – 299 12 
60 – 69 56 180 – 189 30 300 – 309 10 
70 – 79 54 190 – 199 29 310 – 319 8 
80 – 89 52 200 – 209 27 320 – 329 6 
90 – 99 50 210 – 219 25 330 – 339 4 

100 – 109 48 220 – 229 23 340 – 349 3 
110 – 119 46 230 – 239 22 350 – 359 1 

    360 – 366 0 
 
ข้อ 13. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยฉ้อฉล  
  บรษิทัไมต่อ้งรบัผดิส าหรบัการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนอนัเกดิจากการฉ้อฉล หรอืทุจรติโดยประการใด 
ๆ ซึ่งผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลที่ท าแทนผู้เอาประกันภัยได้กระท าเพื่อให้ได้รบัประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี และบรษิทัอาจใชส้ทิธบิอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัไดท้นัท ีโดยไมค่นืเบีย้ประกนัภยั 
 
หมวดท่ี 2 : หมวดการคุ้มครองความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก 
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

บรษิทัจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพื่อความสญูเสยี หรอืความเสยีหายอยา่งใดๆ อนัเกดิแก่บุคคลภายนอก 
ซึ่งผู้เอาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบตัิเหตุอนัเกดิจากรถยนต์ที่ใช้ หรอือยู่ในทาง 
หรอืสิง่ทีบ่รรทุก หรอืตดิตัง้ในรถยนตน์ัน้ ในระหว่างระยะเวลาประกนัภยั ในนามผูเ้อาประกนัภยั ดงันี้ 

1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยั บรษิทัจะรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยั ของบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ ตามความเสยีหายทีแ่ทจ้รงิทีผู่เ้อาประกนัภยั 
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     จะตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกไมเ่กนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัต่อคนทีร่ะบุไว้ 
ในตารางกรมธรรม์ประกันภยั และไม่เกินจ านวนเงนิเอาประกันภยัต่อครัง้ที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ าหนดในขอ้นี้ 

ในกรณีบุคคลภายนอกเสยีชวีติ หรอืทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิ เมื่อบรษิทั ผู้เอาประกนัภยั และผู้มสีทิธิ
เรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยัสามารถตกลงในจ านวนเงนิค่าเสยีหายได้ทัง้จ านวนแล้ว บรษิทัจะชดใช้ค่า
สนิไหมทดแทน ดงันี้ 

1.1.1 ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามจ านวนเงนิเอาประกนัภยัที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยัใน
หมวดนี้ โดยตอ้งมจี านวนเงนิเอาประกนัภยัไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อคน 

1.1.2 กรณทีีจ่ านวนเงนิเอาประกนัภยัเกนิกว่า 2,000,000 บาทต่อคน บรษิทัจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทน
ไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาทต่อคน โดยส่วนเกนิจาก 2,000,000 บาท บรษิทัจะชดใชต้ามความ
เสยีหายทีแ่ทจ้รงิทีผู่เ้อาประกนัภยัจะตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

1.1.3 กรณทีายาทของบุคคลภายนอกผูเ้สยีชวีติ หรอืบุคคลภายนอกทีเ่ป็นผูทุ้พพลภาพถาวรสิ้นเชงินัน้ 
มสีทิธไิด้รบัการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ 
รวมถงึกรณีที่รถยนต์ที่เอาประกนัภยัได้เอาประกนัภยัหลายรายเพื่อความวนิาศภยัอนัเดยีวกนั 
โดยไดท้ าสญัญาประกนัภยัพรอ้มกนั หรอืสบืเนื่องเป็นล าดบักนั บรษิทัจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทน
ตามสดัส่วนความคุม้ครองของแต่ละกรมธรรมป์ระกนัภยั รวมกนัไม่เกนิกว่า 2 ,000,000 บาทต่อ
คน โดยส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท บริษัทจะร่วมชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอา
ประกนัภยัจะตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

ในกรณีที่บุคคลภายนอกได้รบัความเสยีหายต่อร่างกาย หรอือนามยั และมสีิทธิได้รบัการชดใช้จาก
กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม ์รวมถงึกรณีทีร่ถยนต์ทีเ่อาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัหลาย
รายเพื่อความวนิาศภยัอนัเดยีวกนั โดยได้ท าสญัญาประกนัภยัพรอ้มกนั หรอืสบืเนื่องเป็นล าดบักนั บรษิทัจะ
รว่มเฉลีย่จา่ยเท่า ๆ กนั  

ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิในทีน่ี้ หมายถงึ ทุพพลภาพถงึขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีก่ารงานใด ๆ ใน
อาชพีประจ า และอาชพีอื่น ๆ ไดโ้ดยสิน้เชงิตลอดไป 

บุคคลภายนอกทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตาม 1.1 นี้ ไมร่วมถงึผูข้บัขีท่ีเ่ป็นฝ่ายทีจ่ะตอ้งรบัผดิตามกฎหมาย 
ตลอดจนลกูจา้งในทางการทีจ่า้ง คู่สมรส บดิา มารดา บุตรของผูข้บัขีน่ัน้ 

1.2 ความเสียหายต่อทรพัย์สิน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อ
ทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก ซึง่ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบตามกฎหมาย และความรบัผดิ
ของบรษิทัจะมไีมเ่กนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นตาราง 

 กรณีเกดิความเสยีหายต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก และมกีารเรยีกค่าเสยีหายอนัเกดิจากการขาด
การใช้ประโยชน์รถยนต์ บรษิทัจะชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามจรงิ ทัง้นี้ ส าหรบัรถยนต์ที่มทีี่นัง่ไม่เกนิ 7 คน 
หรอืรถยนตบ์รรทุกผูโ้ดยสารรวมทัง้ผูข้บัขีไ่มเ่กนิ 7 คน ในอตัราไมน้่อยกว่าวนัละ 500 บาท รถยนตร์บัจา้ง 
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สาธารณะทีม่ทีีน่ัง่ไม่เกนิ 7 คน ในอตัราไม่น้อยกว่าวนัละ 700 บาท และรถยนต์ทีม่ทีีน่ัง่เกนิ 7 คน หรอืรถยนต์
บรรทุกผูโ้ดยสารรวมทัง้ผูข้บัขีเ่กนิ 7 คน ในอตัราไมน้่อยกว่าวนัละ 1,000 บาท 

ในกรณีบุคคลภายนอกนัน้มสีทิธไิด้รบัการชดใช้จากกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์
ประกนัภยั บรษิทัจะเฉลีย่จา่ยเท่า ๆ กนั 

ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิดงัต่อไปนี้ จะไมไ่ดร้บัความคุม้ครอง 
(ก) ทรพัยส์นิทีผู่เ้อาประกนัภยั ผูข้บัขีท่ีเ่ป็นฝ่ายต้องรบัผดิตามกฎหมาย คู่สมรส บดิา มารดา บุตรของผู้

เอาประกนัภยัหรอืผูข้บัขีน่ัน้เป็นเจา้ของ หรอืเป็นผูเ้กบ็รกัษา ควบคุม หรอืครอบครอง 
(ข) เครือ่งชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง่ ทางเดนิ สนาม หรอืสิง่หนึง่สิง่ใดทีอ่ยู่ใต้สิง่ดงักล่าว 

อนัเกดิจากการสัน่สะเทอืน หรอืจากน ้าหนกัรถยนต์ หรอืน ้าหนกับรรทุกของรถยนต์ 
(ค) สมัภาระหรอืทรพัยส์นิอืน่ใดทีน่ าตดิตวัขึ้นบนรถยนต ์หรอืทรพัยส์นิที ่บรรทุกอยู่ในรถยนต ์หรอืก าลงั

ยกขึน้ หรอืก าลงัยกลงจากรถยนต ์ หรอืทรพัยส์นิทีร่ถยนตก์ าลงัยกจากทีห่นึง่ไปยงัอกีทีห่นึง่ 
 (ง) ทรพัยส์นิทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากการรัว่ไหลของสารเคมหีรอืวตัถุอนัตรายทีบ่รรทุกอยู่ในรถยนต์  

เว้นแต่การรัว่ไหลนัน้เกดิจากอุบตัเิหตุจากรถยนต์ หรอืการรัว่ไหลของแก๊ส หรอืเชื้อเพลงิเพือ่การ
เดนิเครือ่งของรถยนต์ 

ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก   
  ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรบัผดิชอบเองต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้ ดงันี้ 

(ก)  2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีที่ใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ 
นอกเหนือจากทีไ่ดร้ะบุไวใ้นตาราง 

(ข) ตามจ านวนเงนิส่วนแรกของความเสยีหาย ดงัระบุไวใ้นตาราง 
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรพัย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็นการประกันภัย

ประเภทระบุชื่อผู้ข ับขี่ หากความเสียหายนั ้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ข ับขี่รถยนต์คันเอา
ประกนัภยัซึง่มใิช่ผูข้บัขีท่ีร่ะบุชื่อในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก เกินหนึ่งข้อ ให้ถือว่าความ
รบัผดิชอบแต่ละขอ้เป็นความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ 
  ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัต้องรบัผดิชอบค่าเสยีหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บรษิทัจะจ่ายแทน
ผูเ้อาประกนัภยัไปก่อน เมือ่บรษิทัไดจ้่ายเงนิทีผู่เ้อาประกนัภยัต้องรบัผดิชอบไปแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใชค้นื
ใหบ้รษิทัภายใน 7 วนั นบัแต่ไดร้บัหนงัสอืเรยีกรอ้งจากบรษิทั 
ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี   

ถ้าผูเ้อาประกนัภยัถูกฟ้องศาลใหใ้ชค้่าสนิไหมทดแทนซึง่การประกนัภยันี้มกีารคุม้ครองบรษิทัจะต่อสูค้ดี
ในนามของผู้เอาประกนัภยัโดยค่าใช้จ่ายของบรษิัท เว้นแต่บรษิทัได้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเต็มจ านวนเงนิ
ความคุม้ครองก่อนมกีารฟ้องรอ้งแลว้ 
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ข้อ 4. การคุ้มครองความรบัผิดของผูข้บัข่ี 
บรษิทัจะถอืว่าบุคคลใดซึง่ขบัขีร่ถยนต์ โดยไดร้บัความยนิยอมจากผูเ้อาประกนัภยัเสมอืนหนึ่งเป็นผู้เอา

ประกนัภยัเอง แต่มเีงือ่นไขว่า 
4.1 บุคคลนัน้ต้องปฏบิตัตินเสมอืนหนึ่งเป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง และอยู่ภายใต้ขอ้ก าหนดตามกรมธรรม์

ประกนัภยัน้ี 
4.2 บุคคลนัน้ไม่ไดร้บัการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัอื่น หรอืไดร้บัแต่ไม่เพยีงพอ 

บรษิทัจงึจะรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่กนิเท่านัน้ 
ข้อ 5. การคุ้มครองความรบัผิดของผูโ้ดยสาร   

กรมธรรม์ประกันภยันี้ให้ความคุ้มครองความรบัผิดของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนัน้จะต้องรบัผิดจาก
รถยนตท์ีใ่ช ้หรอือยูใ่นทาง หรอืสิง่ทีบ่รรทุก หรอืตดิตัง้ในรถยนต์นัน้ ทัง้นี้เฉพาะเท่าทีม่กีารประกนัภยัไว ้โดยมี
เงื่อนไขว่า บุคคลนัน้ไม่ไดร้บัการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัอื่น หรอืไดร้บัแต่ไม่เพยีงพอ
บรษิทัจงึจะรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่กนิเท่านัน้  
ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง   

  กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีใหค้วามคุม้ครองถงึนายจา้งซึง่ไมใ่ช่ผูเ้อาประกนัภยั เมือ่นายจา้งจะตอ้งรบัผดิจาก
การใชร้ถยนตค์นัเอาประกนัภยัโดยลกูจา้งในทางการทีจ่า้ง ทัง้นี้เฉพาะเท่าทีม่กีารประกนัภยัไว้ แต่มเีงือ่นไขว่า 

6.1 นายจา้งตอ้งปฏบิตัตินอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดของกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 
6.2 นายจา้งไมไ่ดร้บัการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัอื่น เวน้แต่ค่าสนิไหมทดแทนที่

ไดร้บัชดใชน้ัน้ไม่เพยีงพอ บรษิทัจงึจะรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่กนิเท่านัน้ 
6.3 การคุม้ครองนี้ไมเ่พิม่จ านวนเงนิจ ากดัความรบัผดิของบรษิทั 

ขอ้ 7. การยกเว้นทัว่ไป การประกนัภยัตามหมวดนี้ ไมคุ่ม้ครองความรบัผดิอนัเกดิจาก 
7.1 การใชร้ถยนตน์อกอาณาเขตคุม้ครอง    
7.2 การใชร้ถยนต์ในทางผดิกฎหมาย เช่น ใชร้ถยนต์ไปปลน้ทรพัย ์ชงิทรพัย ์หรอืใชข้นยาเสพตดิไมว่่า

จะมกีารดดัแปลงรถหรอืไม่ก็ตาม หรอืใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระท าความผดิทางอาญา หรอื
หลบหนีการตรวจคน้หรอืการจบักุมของเจา้หน้าที ่เป็นตน้ 

7.3 การใชใ้นการแขง่ขนัความเรว็ 
7.4 การใชล้ากจงูหรอืผลกัดนัรถหรอืทรพัยส์นิอืน่ใด เวน้แต่รถทีถู่กลากจงูหรอืถูกผลกัดนัไดป้ระกนัภยั

ไวก้บับรษิทัดว้ย หรอืเป็นรถลากจงูโดยสภาพ หรอืรถทีม่รีะบบหา้มลอ้เชือ่มโยงถงึกนั 
7.5 ความรบัผดิซึง่เกดิจากสญัญาหรอืบนัทกึทีผู่้ขบัขีท่ าขึ้น ซึง่ถ้าไม่มสีญัญาหรอืบนัทกึนัน้แลว้ ความ

รบัผดิของผูข้บัขีจ่ะไมเ่กดิขึน้ 
7.6 การขับขีโ่ดยบุคคลซึง่ในขณะขับขีใ่ห้ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอืน่ตามกฎหมายว่าด้วย

การจราจรทางบก ดงันี้ 
7.6.1 มปีรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืด เกนิกว่า 50 มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต ์หรอื    
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7.6.2 มปีรมิาณแอลกอฮอล์ในเลอืดเกนิกว่า 20 มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต์ กรณีการขบัขีโ่ดยบุคคลซึง่มี

อายุต า่กว่ายีส่บิปีบรบิูรณ์ หรอืโดยบุคคลทีม่ใีบอนุญาตขบัรถชัว่คราว หรอืโดยบุคคลทีไ่ม่มี
ใบอนุญาตขบัรถหรอือยูร่ะหว่างพกัใชห้รอืเพกิถอนใบอนุญาตขบัรถ หรอื   

7.6.3 กรณีไม่ยนิยอมให้เจา้พนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรอืพนักงานเจา้หน้าที ่ทดสอบวดั
ปรมิาณแอลกอฮอล์ จนถูกด าเนินคดีฐานขบัรถขณะเมาสุราหรอืของเมาอย่างอืน่ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ขบัขีไ่ด้ยอมรบัหรอืศาลได้มคี าพพิากษาถึงทีสุ่ด
ลงโทษในความผดิดงักล่าว 

7.7 การขบัขีโ่ดยบุคคลซึง่ขณะขบัขีม่สีารเสพตดิตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษ หรอืมสีารทีอ่อก
ฤทธิต่์อจติ และประสาทตามกฎหมายว่าดว้ยวตัถุทีอ่อกฤทธิต่์อจติ และประสาทในร่างกาย จนถูก
ด าเนินคดตีามกฎหมายว่าดว้ยจราจรทางบก และผูข้บัขีไ่ดย้อมรบัหรอืศาลไดม้คี าพพิากษาถงึทีสุ่ด
ลงโทษในความผดิดงักล่าว         

ข้อ 8. ข้อสญัญาพิเศษ  
 ภายใต้จ านวนเงนิจ ากัดความรบัผิดที่ระบุไว้ในตาราง  บรษิัท จะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่ง
กรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของผู้เอาประกนัภยั หรอืขอ้ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 
หรอืเงื่อนไขทัว่ไป เวน้แต่ขอ้ 3 ของหมวดเงื่อนไขทัว่ไป เป็นขอ้ต่อสูบุ้คคลภายนอกเพื่อปฏเิสธความรบัผดิตาม 
1.1 ในหมวดนี้ 

ส่วนเงือ่นไขขอ้ 7.6 และ 7.7 บรษิทัจะไมน่ ามาเป็นขอ้ต่อสูบุ้คคลภายนอก เพื่อปฏเิสธความรบัผดิทัง้ตาม 
1.1 และ 1.2 ในหมวดนี้  

ในกรณีที่บรษิัทไม่ต้องรบัผิดตามกฎหมาย หรอืรบัผิดตามกรมธรรม์ประกันภยันี้ต่อผู้เอาประกันภยั      
แต่บรษิทัไดช้ดใชค้่าสนิไหมทดแทนไปแลว้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในความรบัผดิทีผู่เ้อาประกนัภยัต้องรบั
ผดิต่อบุคคลภายนอกไปแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัต้องใชจ้ านวนเงนิที่บรษิทัได้จ่ายไปนัน้คนืให้บรษิทัภายใน 7 วนั 
นบัแต่ไดร้บัหนงัสอืเรยีกรอ้งจากบรษิทั 

 
เอกสารแนบท้าย : การประกนัภยัอบุติัเหตสุ่วนบคุคล (ร.ย.01) 
 
เม่ือใช้ในเอกสารแนบท้ายน้ี 
ผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง   หมายถงึ ผูข้บัขีแ่ละ/หรอืผูโ้ดยสารตามจ านวนที่ระบุในตาราง ซึง่อยู่ในหรอืก าลงั

ขบัขี ่หรอืก าลงัขึน้หรอืก าลงัลงจากรถยนต์ 
อุบตัเิหตุ              หมายถงึ เหตุการณ์ที่เกดิขึน้อย่างฉับพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกายและท าให้

เกดิผลทีผู่ไ้ดร้บัความคุม้ครองมไิดเ้จตนาหรอืมุ่งหวงัและใหห้มายความ
รวมถงึการถูกฆาตกรรมดว้ย 

การสญูเสยีโดยถาวรสิน้เชงิ ให้รวมถงึการสูญเสยีสมรรถภาพในการใช้งานของอวยัวะนัน้โดยถาวร
สิน้เชงิ 
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การสญูเสยีสายตา หมายถงึ ตาบอดสนิท และไมม่ทีางรกัษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ หมายถงึ ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชพีใดหรอืท างานใดเพื่อ

สนิจา้งไดโ้ดยสิน้เชงิและตลอดไป 
ทุพพลภาพชัว่คราว หมายถงึ ทุพพลภาพถงึขนาดทีไ่มส่ามารถประกอบหน้าทีก่ารงานในอาชพีประจ า

ตามปกตไิดโ้ดยสิน้เชงิในชัว่ระยะเวลาหนึ่ง 
เป็นทีต่กลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งต้นไดม้กีารขยายเพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ 

บรษิัทจะชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเพื่อ ความสูญเสยีอนัเกิดจากความบาดเจบ็ของผู้ใด้รบัความคุ้มครองโดย
อุบตัเิหตุ ซึง่ท าใหเ้กดิผลดงัต่อไปนี้ 
การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต 
 ถ้าความบาดเจบ็ทีไ่ดร้บัท าใหผู้ไ้ดร้บัความคุม้ครองเสยีชวีติใน 180 วนั นับแต่วนัเกดิอุบตัเิหตุกด็ ีหรอื
ความบาดเจบ็ที่ได้รบัท าให้ผู้ได้รบัความคุ้มครองต้องรกัษาตวัตดิต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะคนไขใ้น และ
เสยีชวีติเพราะเหตุบาดเจบ็นัน้กด็ ีบรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนใหต้ามจ านวนเงนิเอาประกนัภยัที่ระบุไว้ใน
ตาราง ใหแ้ก่ทายาทของผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง 
การคุ้มครองข้อ 2 : สญูเสีย มือ เท้า สายตา 
 ถ้าความบาดเจบ็ทีไ่ดร้บัไม่มผีลท าใหผู้ไ้ด้รบัความคุ้มครองต้องเสยีชวีติภายใน 180 วนั นับแต่วนัเกดิ
อุบตัเิหตุแต่มผีลท าให้ผู้ได้รบัความคุ้มครองได้รบัการสูญเสยีโดยถาวรสิ้นเชงิ ภายใน 180 วนั นับแต่วนัเกิด
อุบตัเิหตุกด็หีรอืความบาดเจบ็ทีไ่ดร้บัท าใหผู้ไ้ดร้บัความคุม้ครองตอ้งรกัษาตวัตดิต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะ
คนไขใ้น และเป็นเหตุใหผู้้ได้รบัความคุ้มครองได้รบัการสูญเสยีโดยถาวรสิ้นเชงิดงัก าหนดขา้งล่างนี้ บรษิทัจะ
จา่ยค่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัความคุม้ครองดงันี้ 
 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัมอืสองข้าง ตัง้แต่ข้อมอื หรอืเท้าสองข้าง ตัง้แต่ข้อเท้า 

หรอืสายตาสองขา้ง 
         100 % ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัมอืหนึ่งขา้ง ตัง้แต่ขอ้มอื และเทา้หนึ่งขา้ง ตัง้แต่ขอ้เทา้ 
 100 % ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัมอืหนึ่งขา้ง ตัง้แต่ขอ้มอื และสายตาหน่ึงขา้ง 
 100 % ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัเทา้หนึ่งขา้ง ตัง้แต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
  60 % ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัมอืหนึ่งขา้ง ตัง้แต่ขอ้มอื 
  60 % ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัเทา้หนึ่งขา้ง ตัง้แต่ขอ้เทา้ 
  60 % ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัตาหนึ่งขา้ง 
 บรษิทัจะจา่ยค่าทดแทนตามขอ้นี้เพยีงรายการทีส่งูสุดรายการเดยีวเท่านัน้ 
การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง          
 ถา้ความบาดเจบ็มผีลภายใน 12 เดอืน นบัแต่วนัเกดิอุบตัเิหตุท าใหผู้ไ้ดร้บัความคุม้ครองเกดิ    ทุพพล
ภาพถาวรสิน้เชงิ และทุพพลภาพถาวรสิน้เชงินัน้ไดเ้ป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดอืน หรอืมขีอ้บ่งชีท้าง
การแพทยว์่าผูไ้ดร้บัความคุม้ครองนัน้ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ บรษิทัจะใชค้่าสนิไหมทดแทนให้ 
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ตามจ านวนเงนิเอาประกนัภยัดงัระบุไว้ในตาราง หกัด้วยจ านวนเงนิที่ใช้ หรอืต้องใช้ตามความคุ้มครองขอ้ 1 
หรอื ขอ้ 2 ใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง 
การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพชัว่คราว 
 ถ้าความบาดเจบ็ที่ไดร้บัท าใหผู้้ได้รบัความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชัว่คราวภายใน 180 วนั 
นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รบัท าให้ผู้ได้รบัความคุ้มครองต้องรกัษาตัวติดต่อกันใน
โรงพยาบาลในฐานะคนไขใ้น และเป็นเหตุใหผู้ไ้ดร้บัความคุม้ครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชัว่คราว บรษิทัจะ 
จ่ายค่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูไ้ด้รบัความคุ้มครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลาทีย่งัทุพพลภาพอยู่ตามจ านวนเงนิที่
ระบุไวใ้นตารางแต่ไมเ่กนิ 52 สปัดาห ์ต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้ 
 บรษิทัจะไม่ชดใชค้่าสนิไหมทดแทนตามความคุม้ครองนี้ หากอุบตัเิหตุมผีลท าใหผู้ไ้ดร้บัความคุม้ครอง
เกดิความสูญเสยีตามการคุ้มครองตามขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 หากความสูญเสยีมผีลท าให้มทีุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิ
เกดิขึน้ต่อผูไ้ดร้บัความคุม้ครองตามการคุม้ครอง ขอ้ 3 ค่าสนิไหมทดแทนทีบ่รษิทัใชต้ามการคุม้ครองขอ้นี้ จะมี
การหกัจากจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีบ่รษิทัตอ้งใชต้ามการคุม้ครอง ขอ้ 3 
 
การยกเว้น: การขยายเพิม่เตมินี้ไม่คุ้มครองการเสยีชวีติ สูญเสยีอวยัวะ ทุพพลภาพชัว่คราว หรอืทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชงิ อนัเกดิขึ้นเป็นผลโดยตรงหรอืโดยอ้อมทัง้หมดหรอืบางส่วนจากการกระท าผดิอาชญากรรมสถาน
หนกัโดยผูไ้ดร้บัความคุม้ครองนัน้ 
เง่ือนไขอ่ืน:  การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บงัคบัของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่ง
กรมธรรมป์ระกนัภยัทีป่รากฏในสญัญาหมวดเงือ่นไขทัว่ไป 
 
เอกสารแนบท้าย : การประกนัภยัค่ารกัษาพยาบาล (ร.ย.02) 

 เป็นทีต่กลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งต้นไดม้กีารขยายเพิม่เตมิ ดงัต่อไปนี้  
 บรษิทัจะใชค้่ารกัษาพยาบาล ค่าบรกิารทางการแพทย ์ค่าผ่าตดั และค่าบรกิารอื่น ๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ ซึง่
ได้เกดิขึน้ภายใน 12 เดอืน นับแต่วนัเกดิอุบตัเิหตุเพื่อบุคคลใดซึ่งได้รบัความบาดเจบ็ทางร่างกาย เนื่องจาก
อุบตัเิหตุในขณะอยูใ่น หรอืก าลงัขึน้ หรอืก าลงัลงจากรถยนต์ 
 ความรบัผดิชอบของบรษิทัต่อคนในแต่ละครัง้จะไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัที่ระบุไวใ้นตารางการ
ขยายเพิม่เตมินี้มผีลบงัคบัเฉพาะต่อรถยนตท์ีร่ะบุไวใ้นตาราง 
 
เอกสารแนบท้าย : การประกนัตวัผูข้บัข่ี (ร.ย.03) 
 เป็นทีต่กลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งต้นไดม้กีารขยายเพิม่เตมิ ดงัต่อไปนี้ 
 บรษิัทจะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรอืบุคคลใดซึ่งขบัขี่รถยนต์โดยได้รบัความยนิยอมจากผู้เอา
ประกนัภยั ในกรณรีถยนตท์ีร่ะบุไวใ้นตารางเกดิอุบตัเิหตุ  เป็นเหตุใหบุ้คคลดงักล่าวถูกควบคุมตวัในคดอีาญา 
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 การประกนัตวับุคคลดงักล่าว บรษิัทจะด าเนินการโดยไม่ชกัช้าตามจ านวนเงนิที่พนักงานสอบสวน 
พนกังานอยัการหรอืศาลก าหนดจนกว่าคดจีะถงึทีสุ่ด 
 
เง่ือนไข: การขยายเพิม่เตมินี้ อยู่ภายใต้บงัคบัของเงื่อนไขและการยกเวน้แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัทีป่รากฏใน

สญัญาหมวดเงือ่นไขทัว่ไป 
 
เอกสารแนบท้าย : ข้อยกเว้นภยัก่อการร้าย (ร.ย.30) 

ถ้าขอ้ความใดในเอกสารนี้ขดัหรอืแยง้กบัขอ้ความทีป่รากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัหรอืสลกัหลงัใด ๆ ให้
เป็นทีต่กลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไมคุ่ม้ครองความสญูเสยี ความเสยีหาย หรอืค่าใชจ้า่ยใด ๆ กต็ามไม่ว่า
จะเป็นสาเหตุโดยตรงหรอืโดยออ้ม เป็นผลมาจากหรอืเกี่ยวเนื่องมาจากการกระท าก่อการรา้ย ไม่ว่าจะเกดิจาก
สาเหตุหรอืเหตุการณ์ ซึง่ส่งผลกระทบอยา่งต่อเนื่อง หรอืมลี าดบัเหตุการณ์เป็นอยา่งไรส าหรบัความสญูเสยีนัน้  

โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้  การกระท าก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระท า ซึ่งใช้ก าลงั    
หรอืความรนุแรง และ/หรอืมกีารข่มขูโ่ดยบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใด ไมว่่าจะเป็นการกระท าเพยีงล าพงั การกระท า
การแทน  หรอืทีเ่กี่ยวเนื่องกบัองคก์รใด  หรอืรฐับาลใด ซึง่กระท าเพื่อผลทางการเมอืง  ศาสนา ลทัธนิิยม หรอื
จุดประสงค์ที่คล้ายคลงึกนัรวมทัง้เพื่อต้องการส่งผลให้รฐับาล และหรอืสาธารณชนหรอืส่วนหนึ่ งส่วนใดของ
สาธารณชนตกอยูใ่นภาวะตื่นตระหนก หวาดกลวั 

ขอ้ยกเวน้นี้ไม่คุ้มครองความสูญเสยี ความเสยีหาย ค่าใชจ้่ายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรอืโดย
อ้อมเป็นผลมาจากหรอืมสี่วนเกีย่วเนื่องกบัการกระท าใด ๆ ทีต่้องกระท าขึน้เพื่อควบคุม ป้องกนั หยุดยัง้ ไม่ว่า
จะรปูแบบใด ซึง่เกีย่วเนื่องกบัการกระท าก่อการรา้ย 

ในกรณทีีส่่วนหน่ึงส่วนใดของขอ้ยกเวน้น้ีไมส่ามารถน ามาใชบ้งัคบัไดใ้หถ้อืว่าส่วนทีเ่หลอืยงัคงมผีลบงัคบั 
 

เอกสารแนบท้าย : การช าระเบีย้ประกนัภยักรณีผูเ้อาประกนัภยัเป็นนิติบคุคล 
 ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัเป็นนิตบิุคคล บรษิัทตกลงใหผู้เ้อาประกนัภยัสามารถช าระเบี้ยประกนัภยัได้
ภายใน 15 วนันับแต่วนัทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบั กรณีเกดิอุบตัเิหตุภายใตค้วามคุม้ครองของกรมธรรม์
ประกนัภยันี้ บรษิทัจะรบัผดิชอบความเสยีหายตามความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัและผูเ้อาประกนัภยั
ตอ้งช าระเบีย้ประกนัภยัทนัท ี
 หากผูเ้อาประกนัภยัมไิด้ช าระค่าเบี้ยประกนัภยัภายในก าหนด 15 วนันับแต่กรมธรรมป์ระกนัภยัเริม่มี
ผลบงัคบั ใหถ้อืว่าผูเ้อาประกนัภยัไม่ประสงคจ์ะเอาประกนัภยัอกีต่อไป และใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้สิ้นผล
บงัคบั ณ วนัพน้ก าหนดดงักล่าว 
หมายเหตุ : ข้อความใดในกรมธรรม์ประกันภัยที่ข ัดหรือแย้งกับเอกสารแนบท้ายนี้  ให้ใช้ข้อความใน
เอกสารแนบทา้ยน้ีบงัคบั 
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