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เง่ือนไขและความคุ้มครอง 
กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท 4 

 (มีผลบงัคบัใช้ 1 เมษายน 2563) 
 

หมวดเง่ือนไขทัว่ไป 
 ภายใต้การคุ้มครองเงื่อนไข และขอ้ยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกนัภยั และเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี บรษิทัใหส้ญัญาต่อผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปนี้ 
ขอ้ 1. กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลใช้บงัคบัทนัที  เม่ือผูเ้อาประกนัภยัช าระเบีย้ประกนัภยัแล้ว 

การช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
พนักงานบรษิทั หรอืนายหน้าประกนัวนิาศภยัตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวนิาศภยั ผูไ้ดร้บัมอบอ านาจให้
รบัช าระเบีย้ประกนัภยั ตลอดจนบุคคลหรอืนิตบิุคคลทีบ่รษิทัยอมรบัการกระท าของบุคคลหรอืนิตบิุคคลดงักล่าว
เสมอืนตวัแทนของบรษิทั ใหถ้อืว่าเป็นการช าระเบีย้ประกนัภยัแก่บรษิทัโดยถูกตอ้ง 
ขอ้ 2. นิยามศพัท ์กรมธรรมป์ระกนัภยัหรอืเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 “บรษิทั”   หมายความว่า บรษิทัทีอ่อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 “ผูเ้อาประกนัภยั” หมายความว่า บุคคลทีร่ะบุชื่อเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตาราง 
 “รถยนต”์  หมายความว่า รถยนตท์ีเ่อาประกนัภยั ซึง่มรีายการทีร่ะบุไวใ้นตาราง 
 “ตาราง”   หมายความว่า ตารางแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

“อุบตัเิหตุแต่ละครัง้”  หมายความว่า เหตุการณ์หนึ่งหรอืหลายเหตุการณ์สบืเนื่องกนัซึง่เกดิ 
     จากสาเหตุอนัเดยีวกนั 

ขอ้ 3. ข้อตกลงคุ้มครอง 
 บรษิทัจะชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเพื่อความสูญเสยี หรอืความเสยีหายอย่างใดๆ อนัเกดิแก่ทรพัย์สนิ
บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบตัเิหตุอนัเกดิจากรถยนต์ที่ใช้
หรอือยูใ่นทาง หรอืสิง่ทีบ่รรทุก หรอืตดิตัง้ในรถยนต์นัน้ ในระหว่างระยะเวลาประกนัภยั ในนามผูเ้อาประกนัภยั 
ความรบัผดิของบรษิทัจะมไีมเ่กนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นตาราง 
 กรณีเกดิความเสยีหายต่อทรพัย์สนิของบุคคลภายนอก และมกีารเรยีกค่าเสยีหายอนัเกดิจากการขาด
การใช้ประโยชน์รถยนต์ บรษิทัจะชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามจรงิ ทัง้นี้ ส าหรบัรถยนต์ที่มทีี่นัง่ไม่เกนิ 7 คน 
หรอืรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทัง้ผู้ขบัขีไ่ม่เกิน 7 คน ในอตัราไม่น้อยกว่าวนัละ 500 บาท รถยนต์รบัจ้าง
สาธารณะทีม่ทีีน่ัง่ไม่เกนิ 7 คน ในอตัราไม่น้อยกว่าวนัละ 700 บาท และรถยนต์ทีม่ทีีน่ัง่เกนิ 7 คน หรอืรถยนต์
บรรทุกผูโ้ดยสารรวมทัง้ผูข้บัขีเ่กนิ 7 คน ในอตัราไมน้่อยกว่าวนัละ 1,000 บาท 
 ในกรณีบุคคลภายนอกนัน้มสีทิธไิด้รบัการชดใช้จากกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์
ประกนัภยั บรษิทัจะเฉลีย่จา่ยเท่าๆ กนั 
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ขอ้ 4. การคุ้มครองความรบัผิดของผู้ขบัข่ี 
 บรษิทัจะถอืว่าบุคคลใดซึง่ขบัขีร่ถยนต ์โดยไดร้บัความยนิยอมจากผูเ้อาประกนัภยัเสมอืนหน่ึงเป็นผูเ้อา
ประกนัภยัเอง แต่มเีงือ่นไขว่า 
 4.1 บุคคลนัน้ตอ้งปฏบิตัตินเสมอืนหนึ่งเป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง และอยูภ่ายใตข้้อก าหนดตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี 
 4.2 บุคคลนัน้ไมไ่ดร้บัการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัอื่น หรอืไดร้บัแต่ไมเ่พยีงพอ 
บรษิทัจงึจะรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่กนิเท่านัน้ 
ขอ้ 5. การคุ้มครองความรบัผิดของผูโ้ดยสาร 
 กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ให้ความคุ้มครองความรบัผดิของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนัน้จะต้องรบัผดิจาก
รถยนตท์ีใ่ช ้หรอือยูใ่นทาง หรอืสิง่ทีบ่รรทุก หรอืตดิตัง้ในรถยนต์นัน้ ทัง้นี้เฉพาะเท่าทีม่กีารประกนัภยัไว ้โดยมี
เงื่อนไขว่า บุคคลนัน้ไม่ไดร้บัการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัอื่น หรอืไดร้บัแต่ไม่เพยีงพอ 
บรษิทัจงึจะรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่กนิเท่านัน้ 
ขอ้ 6. การคุ้มครองนายจ้าง 
 กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ให้ความคุ้มครองถงึนายจา้งซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกนัภยั เมื่อนายจา้งจะต้องรบัผดิ
จากการใช้รถยนต์คนัเอาประกนัภยัโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทัง้นี้เฉพาะเท่าที่มกีารประกันภยัไว้ แต่มี
เงือ่นไขว่า 
 6.1 นายจา้งตอ้งปฏบิตัตินอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดของกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 
 6.2 นายจา้งไม่ไดร้บัการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัอื่น เวน้แต่ค่าสนิไหมทดแทน
ทีไ่ดร้บัชดใชน้ัน้ไมเ่พยีงพอ บรษิทัจงึจะรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่กนิเท่านัน้ 
 6.3 การคุม้ครองนี้ไมเ่พิม่จ านวนเงนิจ ากดัความรบัผดิของบรษิทั 
ขอ้ 7. ข้อยกเว้น การประกนัภยัไม่คุ้มครองความรบัผิดอนัเกิดจาก 
 7.1 กรมธรรมป์ระกนัภยัไม่คุ้มครองความเสยีหายหรอืความรบัผดิอนัเกดิขึ้นเป็นผลโดยตรงหรอืโดย
ออ้มจาก 
 7.1.1 สงคราม การรุกราน การกระท าของชาตศิตัรู การสู้รบ หรอืการปฏบิตักิารทีม่ลีกัษณะเป็น
การท าสงคราม (จะไดป้ระกาศสงครามหรอืไมก่ต็าม) 
 7.1.2 สงครามกลางเมอืง การแขง็ขอ้ของทหาร การกบฏ การปฏวิตั ิการต่อต้านรฐับาล การยดึ
อ านาจการปกครองโดยก าลงัทหารหรอืโดยประการอืน่ ประชาชนก่อความวุ่นวายถงึขนาด หรอืเท่ากบัการลุก
ฮอืต่อตา้นรฐับาล 
 7.1.3 วตัถุอาวุธปรมาณู 
 7.1.4 การแตกตวัของประจุ การแผ่รงัส ีการกระทบกบักมัมนัตภาพรงัสจีากเชื้อเพลิงปรมาณูหรอื
จากกากปรมาณูอนัเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และส าหรบัจุดประสงค์ขอ้สญัญานี้การเผาไหม้นัน้
รวมถงึกรรมวธิใีดๆ แห่งการแตกแยกปรมาณู ซึง่ด าเนินต่อไปดว้ยตวัของมนัเอง 
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 7.1.5 การใชร้ถยนตน์อกอาณาเขตคุม้ครอง 
 7.1.6 การใชร้ถยนต์ในทางผดิกฎหมาย เช่น ใชร้ถยนต์ไปปล้นทรพัย ์ชงิทรพัย ์หรอืใชข้นยาเสพ
ตดิไมว่่าจะมกีารดดัแปลงรถหรอืไมก่ต็าม หรอืใชร้ถยนตห์ลบหนีจากการกระท าความผดิทางอาญาหรอืหลบหนี
การตรวจคน้หรอืการจบักุมของเจา้หน้าที ่เป็นตน้ 
 7.1.7 การใชใ้นการแขง่ขนัความเรว็ 
 7.1.8 การใช้ลากจูงหรือผลักดันรถหรือทรพัย์สินอืน่ใด เว้นแต่รถทีถู่กลากจูงหรือผลักดนัได้
ประกนัภยัไวก้บับรษิทัดว้ย หรอืเป็นรถลากจงูโดยสภาพ หรอืรถทีม่รีะบบหา้มลอ้เชือ่มโยงถงึกนั 
 7.1.9 ความรบัผดิซึง่เกดิจากสญัญาหรอืบนัทกึทีผู่ข้บัขีท่ าขึ้น ซึง่ถ้าไม่มสีญัญาหรอืบนัทกึนัน้แล้ว 
ความรบัผดิของผูข้บัขีจ่ะไมเ่กดิขึน้ 
 7.1.10 การขบัขีโ่ดยบุคคลซึง่ในขณะขบัขีใ่ห้ถอืว่าเมาสุราหรอืของเมาอย่างอืน่ตามกฎหมายว่า
ดว้ยการจราจรทางบก ดงันี้ 
  (1) มปีรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืด เกนิกว่า 50 มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต ์หรอื 
  (2) มปีรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืด เกนิกว่า 20 มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต ์กรณกีารขบัขีโ่ดยบุคคล
ซึง่มอีายตุ า่กว่ายีส่บิปีบรบิูรณ์ หรอืโดยบุคคลทีม่ใีบอนุญาตขบัรถชัว่คราว หรอืโดยบุคคลทีไ่มม่ใีบอนุญาตขบัรถ
หรอือยูร่ะหว่างพกัใชห้รอืเพกิถอนใบอนุญาตขบัรถ หรอื 
  (3) กรณีไม่ยนิยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรอืพนักงานเจ้าหน้าที ่
ทดสอบวดัปรมิาณแอลกอฮอล์ จนถูกด าเนินคดฐีานขบัรถขณะเมาสุราหรอืของเมาอย่างอืน่ ตามกฎหมายว่า
ดว้ยการจราจรทางบก และผูข้บัขีไ่ดย้อมรบัหรอืศาลไดม้คี าพพิากษาถงึทีสุ่ดลงโทษในความผดิดงักล่าว 
 7.1.11 การขบัขีโ่ดยบุคคลซึง่ขณะขบัขีม่สีารเสพตดิตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพตดิใหโ้ทษหรอืมี
สารทีอ่อกฤทธิต่์อจติ และประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวตัถุทีอ่อกฤทธิต่์อจติ และประสาทในร่างกายจนถูก
ด าเนินคดตีามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และผู้ขบัขีไ่ด้ยอมรบัหรอืศาลได้มคี าพพิากษาถงึทีสุ่ดลงโทษใน
ความผดิดงักล่าว 
 เงือ่นไขขอ้ 7.1.10 บรษิทัจะไม่น ามาเป็นขอ้ต่อสู้บุคคลภายนอก เพือ่ปฏเิสธความรบัผดิ แต่เมือ่
บรษิทัได้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนไปแล้ว ผู้เอาประกนัภยัต้องใช้จ านวนเงนิทีบ่รษิทัได้จ่ายไปนัน้คนืให้บรษิัท
ภายใน 7 วนั นบัแต่ไดร้บัหนงัสอืเรยีกรอ้งจากบรษิทั 
 7.2 กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไมคุ่ม้ครองความเสยีหายต่อทรพัยส์นิดงัต่อไปนี้  
  7.2.1 ทรพัยส์นิทีผู่้เอาประกนัภยั ผู้ขบัขีท่ีเ่ป็นฝ่ายต้องรบัผดิตามกฎหมาย คู่สมรส บดิา มารดา 
บุตรของผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูข้บัขีน่ัน้เป็นเจา้ของ หรอืเป็นผูเ้กบ็รกัษา ควบคุม หรอืครอบครอง 
  7.2.2 เครือ่งชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง่ ทางเดนิ สนามหรอืสิง่หนึง่สิง่ใดทีอ่ยู่ใต้สิง่
ดงักล่าว อนัเกดิจากการสัน่สะเทอืน หรอืจากน ้าหนกัรถยนต ์หรอืน ้าหนกับรรทุกของรถยนต์ 
  7.2.3 สมัภาระหรอืทรพัยส์นิอืน่ใดทีน่ าตดิตวัขึ้นบนรถยนต์ หรอืทรพัยส์นิทีบ่รรทุกอยู่ในรถยนต์ 
หรอืก าลงัยกขึน้ หรอืก าลงัยกลงจากรถยนต ์หรอืทรพัยส์นิทีร่ถยนตก์ าลงัยกจากทีห่นึง่ไปยงัอกีทีห่นึง่ 
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  7.2.4 ทรพัยส์นิทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากการรัว่ไหลของสารเคมหีรอืวตัถุอนัตรายทีบ่รรทุกอยู่ใน
รถยนต์ เว้นแต่การรัว่ไหลนัน้เกิดจากอุบตัิเหตุจากรถยนต์ หรอืการรัว่ไหลของแก๊สหรอืเชื้อเพลิงเพือ่การ
เดนิเครือ่งของรถยนต์ 
ขอ้ 8. การจดัการเรียกร้องเม่ือเกิดความเสียหาย 
 เมือ่มคีวามเสยีหาย หรอืความรบัผดิตามกรมธรรมป์ระกนัภยัเกดิขึน้ ผูเ้อาประกนัภยั หรอืผูข้บัขีจ่ะต้อง
แจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ และด าเนินการอนัจ าเป็นเพื่อรกัษาสทิธติามกฎหมาย ทัง้นี้ผูเ้อาประกนัภยัอาจ
แจง้ให้บรษิทัทราบผ่านแอพพลเิคชนัส าหรบัการแจง้อุบตัเิหตุรถยนต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั หรอืแอพพลเิคชนัที่บรษิทัเป็นผู้พฒันาขึน้ ซึ่งได้เชื่อมโยงขอ้มูลเขา้กบั
แอพพลเิคชนัของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั และมรีายละเอยีด
ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัก าหนด 
 บรษิทัมสีทิธเิขา้ด าเนินการในนามของผูเ้อาประกนัภยัเกี่ยวกบัอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ได ้หากความเสยีหาย
ทีเ่กดิขึน้นัน้อยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 ความคุม้ครองของบรษิทัจะเกดิขึน้เมือ่ผูเ้อาประกนัภยั หรอืผูข้บัขีด่ าเนินการโดยสุจรติ 
ขอ้ 9. ค่าใช้จ่ายต่อสู้คดี 
 ถา้ผูเ้อาประกนัภยั ถูกฟ้องศาลใหใ้ชค้่าสนิไหมทดแทน ซึง่การประกนัภยันี้มกีารคุม้ครองบรษิทัจะต่อสู้
คดใีนนามของผูเ้อาประกนัภยั โดยค่าใชจ้า่ยของบรษิทั เวน้แต่บรษิทัไดช้ดใชค้่าสนิไหมทดแทนเตม็จ านวนเงนิ
ความคุม้ครองก่อนมกีารฟ้องรอ้งแลว้ 
ขอ้ 10. การโอนรถยนต ์
 เมื่อผูเ้อาประกนัภยัไดโ้อนรถใหแ้ก่ผูอ้ื่น ใหถ้อืว่าผูร้บัโอนเป็นผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยั
นี้และบรษิทัต้องรบัผดิตามกรมธรรมป์ระกนัภยัต่อไปตลอดอายุกรมธรรมป์ระกนัภยัที่เหลอือยู่ อย่างไรก็ตาม 
ในกรณีที่ท าประกนัภยัประเภทระบุชื่อผู้ขบัขี ่ผู้เอาประกนัภยัต้องแจง้การเปลี่ยนแปลงผู้ขบัขีใ่ห้บรษิทัทราบ 
เพื่อจะไดม้กีารปรบัปรุงอตัราเบีย้ประกนัภยัตามสภาพความเสีย่งภยัทีเ่ปลีย่นแปลงไป มฉิะนัน้ผูเ้อาประกนัภยั
อาจจะตอ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายส่วนแรกเองตามเงือ่นไขความคุม้ครองทีป่รากฎในกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 
 ส าหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์ที่มีความคุ้มครองความเสยีหายต่อรถยนต์ และผูเ้อาประกนัภยัได้
ขายรถยนต์ใหแ้ก่ผูม้อีาชพีรบัซือ้ขายรถยนต์ หรอืใหเ้ช่ารถยนต์ หรอืซ่อมแซมรถยนต์ หรอืบ ารุงรกัษารถยนต์ 
ไม่ว่าการขายนัน้จะได้มกีารท าเป็นหนังสอื หรอืมกีารจดทะเบียนโอนทางทะเบียนหรอืไม่ก็ตาม กรมธรรม์
ประกนัภยันี้จะสิ้นสุดความคุ้มครองนับแต่ วนั เวลาทีม่กีารขายรถยนต์ บรษิทัจะคนืเบี้ยประกนัภยัใหแ้ก่ผู้เอา
ประกันภยั โดยหกัเบี้ยประกันภยัส าหรบัระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภยัได้ใช้บงัคบัมาแล้วออกตามส่วน 
ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่บรษิัทได้รบัแจ้งการขายจากผู้เอาประกันภยั หรอืกรณีที่บรษิัททราบถึงการขาย
รถยนต์ดงักล่าว บรษิัทจะแจ้งการสิ้นสุดความคุ้มครองพร้อมคืนเบี้ยประกันภยั โดยการส่งหนังสอืถึงผู้เอา
ประกนัภยัตามทีอ่ยูค่ร ัง้สุดทา้ยทีแ่จง้ใหบ้รษิทัทราบ 
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ขอ้ 11. การใช้รถ 
 กรณีใช้รถในเวลาที่เกดิอุบตัเิหตุนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ 6 ของตารางซึ่งท าให้การเสี่ยงภยั
เพิม่ขึน้ ผูเ้อาประกนัภยัต้องชดใชค้่าเสียหายคนืใหบ้รษิทัตามจ านวนทีบ่รษิัทได้จ่ายไป แต่ไม่เกนิ 2,000 บาท
ต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้ 
ขอ้ 12. การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตลุาการ 
 ในกรณีที่มขีอ้พพิาท ขอ้ขดัแยง้ หรอืขอ้เรยีกรอ้งใดๆ ภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ ระหว่างผู้มี
สทิธเิรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับรษิทั และหากผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งประสงคแ์ละเหน็ควรยตุขิอ้พพิาทนัน้
โดยวธิกีารอนุญาโตตุลาการ บรษิทัตกลงยนิยอมและใหท้ าการวนิิจฉัยชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอ้บงัคบั
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
ขอ้ 13. การตีความกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 ความหมายและเจตนารมณ์ของขอ้ความทีป่รากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี รวมทัง้เอกสารแนบทา้ยและ
เอกสารประกอบใหต้คีวามตามทีน่ายทะเบยีนไดใ้หค้วามเหน็ชอบไว้ 
ข้อ 14. การแก้ไข  สัญญาคุ้มครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้  จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดย
เอกสารแนบทา้ยของบรษิทัเท่านัน้ 
ขอ้ 15. การส้ินผลบงัคบัของกรมธรรมป์ระกนัภยั กรมธรรมป์ระกนัภยันี้จะสิน้ผลบงัคบัเมือ่ 
 15.1 ณ วนัที ่เวลา ทีร่ะบุไวใ้นตาราง 
 15.2 มกีารบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 15.2.1 บรษิัทเป็นผู้บอกเลกิ: บรษิัทอาจบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยันี้ได้ด้วยวธิกีารอย่างใด
อยา่งหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
  (1) บรษิทัอาจบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไดด้ว้ยการส่งหนังสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึผูเ้อาประกนัภยัตามทีอ่ยู่ครัง้สุดท้ายทีแ่จง้ให้บรษิทัทราบ ซึง่
จะมผีลใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัสิน้ผลบงัคบั ณ วนัพน้ก าหนดดงักล่าว 
  (2) บรษิทัอาจบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไดด้ว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์โดยบอก
กล่าวล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั และบรษิทัตอ้งท าตามวธิกีารแบบปลอดภยัในระดบัทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมอืชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของบรษิัทที่มลีกัษณะที่เชื่อถือได้ตาม
กฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์โดยส่งขอ้มลูการบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัไปยงัระบบขอ้มลูทีผู่้
เอาประกนัภยัระบุไว้เท่านัน้ ทัง้นี้ ผู้เอาประกนัภยัต้องยนิยอมให้บรษิัทจดัส่งข้อมูลการบอกเลกิด้วยวธิีการ
ดงักล่าว และบรษิทัต้องจดัให้มกีระบวนการแจง้เตอืนแก่ผูเ้อาประกนัภยั เมื่อไดด้ าเนินการบอกเลกิกรมธรรม์
ประกนัภยัทางอเิลก็ทรอนิกส ์
 ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับ
ระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
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 15.2.2 ผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูบ้อกเลกิ: ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ได้ดว้ย
วธิกีารอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
  (1) ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไดด้ว้ยการแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ซึง่จะมผีลใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัสิน้ผลบงัคบัทนัท ีณ วนัเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัหนังสอืบอกเลกิ
หรอืวนัเวลาทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืบอกเลกิ แลว้แต่ว่าวนัใดเป็นวนัหลงัสุด 
  (2) ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไดด้ว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
โดยบรษิทัต้องท าตามวธิีการแบบปลอดภยัในระดบัทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์
และแจง้วธิกีารใหผู้้เอาประกนัภยัทราบ ซึ่งจะมผีลให้กรมธรรมป์ระกนัภยัสิ้นผลบงัคบั ณ วนัที่ขอ้มูลการบอก
เลกิส่งไปยงัระบบขอ้มลูทีบ่รษิทัระบุไวเ้ท่านัน้ หรอื ณ วนัทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืบอกเลกิ แลว้แต่ว่าวนัใดหลงัสุด 
 ในกรณีนี้ผูเ้อาประกนัภยัมสีทิธไิดร้บัเบีย้ประกนัภยัคนื ตามอตัราการคนืเบีย้ประกนัภยัทีร่ะบุไว้
ขา้งล่าง 
 

อตัราคืนเบีย้ประกนัภยั 
จ านวนวนั
ประกนัภยั 

ร้อยละ ของ
เบีย้ประกนัภยั

เตม็ปี 

จ านวนวนั
ประกนัภยั 

ร้อยละ ของ
เบีย้ประกนัภยั

เตม็ปี 

จ านวนวนั
ประกนัภยั 

ร้อยละ ของเบีย้
ประกนัภยัเตม็ปี 

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 
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ขอ้ 16. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยฉ้อฉล 
 บรษิทัไม่ต้องรบัผดิส าหรบัการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนอนัเกดิจากการฉ้อฉลหรอืทุจรติโดยประการ
ใดๆ ซึ่งผู้เอาประกนัภยัหรอืบุคคลที่ท าแทนผู้เอาประกนัภยัได้กระท าเพื่อให้ได้รบัประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี และบรษิทัอาจใชส้ทิธบิอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัไดท้นัท ีโดยไมค่นืเบีย้ประกนัภยั 
 
เอกสารแนบท้ายการช าระเบีย้ประกนัภยักรณีผู้เอาประกนัภยัเป็นนิติบคุคล 
 ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัเป็นนิตบิุคคล บรษิทัตกลงใหผู้เ้อาประกนัภยัสามารถช 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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