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เง่ือนไขและความคุ้มครองกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท 5 

 
หมวดท่ี 1                                                  เง่ือนไขทัว่ไป 

 ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และขอ้ยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกนัภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์

ประกนัภยันี้ บรษิทัใหส้ญัญาต่อผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1. กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลใช้บงัคบัทนัทีเม่ือผู้เอาประกนัภยัชาํระเบี้ยประกนัภยัแล้ว 

 การชาํระเบี้ยประกนัภยัใหแ้ก่ตวัแทนประกนัภยั พนักงานและนายหน้าประกนัภยัผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจให้

รบัชาํระเบี้ยประกนัภยั ตลอดจนบุคคลหรอืนิตบิุคคลทีบ่รษิทัยอมรบัการกระทาํของบุคคลหรอืนิตบิุคคลดงักล่าว

เสมอืนตวัแทนของบรษิทัใหถ้อืว่าเป็นการชาํระเบีย้ประกนัภยัแกบ่รษิทัโดยถกูตอ้ง 

ข้อ 2. คาํนิยามศพัท์ เมือ่ใชใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

 “บรษิทั”   หมายถงึ  บรษิทัทีอ่อกกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

 “ผูเ้อาประกนัภยั”  หมายถงึ  บุคคลทีร่ะบุชือ่เป็นผูเ้อาประกนัภยัในตาราง 

 “รถยนต”์  หมายถงึ  รถยนตท์ีเ่อาประกนัภยั ซึง่มรีายการทีร่ะบุไวใ้นตาราง 

 “ตาราง”   หมายถงึ  ตารางแหง่กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

“อบุตัเิหตุแต่ละครัง้” หมายถงึ  เหตุการณ์หนึ่ง หรอืหลายเหตุการณ์สบืเนื่องกนั ซึง่เกดิ 

     จากสาเหตุเดยีวกนั 

“ความเสยีหายสว่นแรก” หมายถงึ  สว่นแรกของความรบัผดิ หรอืความเสยีหายอนัมกีาร    

คุม้ครองตามขอ้สญัญา หรอืเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์

ประกนัภยันี้ทีผู่เ้อาประกนัภยัตอ้งรบัผดิชอบเอง 

ข้อ 3. การยกเว้นทัว่ไป 

 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรบัผิดอนัเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือ

โดยอ้อมจาก 

 3.1 สงคราม การรกุราน การกระทําของชาติศตัร ูการสู้รบ หรือการปฏิบติัการท่ีมีลกัษณะเป็น

การทาํสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่กต็าม) 

 3.2 สงครามกลางเมือง การแขง็ข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวติั การต่อต้านรฐับาล การยึด

อาํนาจการปกครองโดยกาํลงัทหาร หรือโดยประการอ่ืน ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากบั

การลุกฮือต่อต้านรฐับาล 

 3.3 วตัถอุาวธุปรมาณู 

 3.4 การแตกตวัของประจุ การแผ่รงัสี การกระทบกบักมัมนัตภาพรงัสีจากเช้ือเพลิงปรมาณู หรือ

จากกากปรมาณูอนัเกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงปรมาณูและสาํหรบัจดุประสงคข์องข้อสญัญาน้ีการเผา

นัน้รวมถึงกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตวัปรมาณู ซ่ึงดาํเนินติดต่อกนัไปด้วยตวัของมนัเอง 
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ข้อ 4. การจดัการเรียกร้องเม่ือเกิดความเสียหาย 

 การจัดการเรียกร้องเม่ือเกิดความเสียหาย เม่ือมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย

เกิดขึน้ ผู้ เอาประกันภัยหรือผู้ขับข่ีจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และดําเนินการอนัจําเป็นเพ่ือรักษาสิทธิ

ตามกฎหมาย ทัง้นีผู้้ เอาประกันภัยอาจแจ้งให้บริษัททราบผ่านแอพพลิเคชั่นสําหรับการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ของ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั หรือแอพพลิเคชัน่ท่ีบริษัทเป็นผู้พฒันาขึน้ 

ซึ่งได้เช่ือมโยงข้อมูลเข้ากับแอพพลิเคชั่นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัและมีรายละเอียดตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักําหนด 

 บริษัทมีสิทธิเข้าดําเนินการในนามของผู้ เอาประกันภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดขึน้ได้ หากความเสียหายท่ี

เกิดขึน้นัน้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกนัภยั 

 ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึน้เม่ือผู้ เอาประกนัภยัหรือผู้ขบัข่ีดําเนินการโดยสจุริต 

ข้อ 5. ความรบัผิดของบริษทัเม่ือมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

 เมื่อมกีารเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนต่อบรษิทั และหากบรษิทัปฏเิสธความรบัผดิไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม 

จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายนําคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่อ

อนุญาโตตุลาการ หากศาลพพิากษาหรอือนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บรษิัทแพ้คดี บรษิัทจะต้องรบัผดิต่อผู้เอา

ประกนัภยัหรอืผู้เสยีหายนัน้ โดยชดใช้ค่าเสยีหายตามคําพพิากษา หรอืคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการพรอ้ม

ดอกเบีย้ผดินดัในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปี นบัตัง้แต่วนัทีผ่ดินดั 

ข้อ 6. การแก้ไข สัญญาคุ้มครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้  จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดย

เอกสารแนบทา้ยของบรษิทัเทา่นัน้ 

ข้อ 7. การลดเบีย้ประกนัภยัประวติัดี 

 7.1 ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัมรีถยนต์เอาประกนัภยัไว้กบับรษิัท บรษิทัจะลดเบี้ยประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อา

ประกนัภยัเป็นลาํดบัขัน้ ดงันี้ 

  ขัน้ท่ี 1  20% ของเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออาย ุสาํหรบัรถยนตค์นัทีไ่มม่กีารเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย

ต่อบรษิทั ในการประกนัภยัปีแรก 

  ขัน้ท่ี 2  30% ของเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออาย ุสาํหรบัรถยนตค์นัทีไ่มม่กีารเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย

ต่อบรษิทั ในการประกนัภยั 2 ปีตดิต่อกนั 

 ขัน้ ท่ี  3  40% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สําหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้อง

คา่เสยีหายต่อบรษิทั ในการประกนัภยั 3 ปีตดิต่อกนั 

ขัน้ท่ี 4  50% ของเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออาย ุสาํหรบัรถยนตค์นัทีไ่มม่กีารเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย

ต่อบรษิทั ในการประกนัภยั 4 ปีตดิต่อกนั หรอืกว่านัน้ 

 ทัง้นี้ บรษิทัจะลดเบี้ยประกนัภยัใหต่้อเมื่อผูเ้อาประกนัภยัไดต่้ออายุการประกนัภยักบับรษิทั และเฉพาะ

ขอ้ตกลงคุม้ครองทีต่่ออายเุทา่นัน้ 

 คําว่า “รถยนต์คนัที่ไม่มกีารเรยีกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คนัที่มกีารเรยีกร้อง

คา่เสยีหาย แต่คา่เสยีหายนัน้เกดิจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรูต้วัผูต้อ้งรบัผดิตามกฎหมาย ซึง่มผีล

ทาํใหบ้รษิทัมสีทิธทิีจ่ะเรยีกคา่เสยีหายทีบ่รษิทัไดจ้่ายไปคนืจากบุคคลภายนอกได ้
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 หากในระหว่างปีกรมธรรม์ประกนัภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้รบัส่วนลดเบี้ยประกนัภัยประวัติดีมีการ

เรยีกรอ้งค่าเสยีหายต่อบรษิทัแล้ว ในการต่ออายุการประกนัภยัปีต่อไป บรษิทัจะลดเบี้ยประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อา

ประกนัภยั ดงันี้ 

(ก) ลดลงหนึ่งลําดบัขัน้จากเดิม หากการเรยีกรอ้งนัน้เกดิจากความประมาทของรถยนต์คนัเอา

ประกนัภยั หรอืผูเ้อาประกนัภยัไมส่ามารถแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึคูก่รณีอกีฝ่ายหนึ่งได ้

(ข) ลดลงสองลําดบัขัน้จากเดมิแต่ไมเ่กนิอตัราปกต ิหากมกีารเรยีกรอ้งทีร่ถยนต์คนัเอาประกนัภยั

เป็นฝ่ายประมาท หรอืไม่สามารถแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึคู่กรณีอกีฝ่ายหนึ่งไดต้ัง้แต่ 2 ครัง้ขึน้ไป รวมกนัมจีํานวน

เงนิเกนิ 200% ของเบีย้ประกนัภยั 

7.2 กรณีผู้เอาประกนัภยัทําประกนัภัยกบัผู้รบัประกนัภัยอื่น และมาต่ออายุการประกนัภยักบับรษิัท 

บรษิทัจะนําความใน 7.1 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกไ็ด ้

ข้อ 8. การเพ่ิมเบีย้ประกนัภยัประวติัไม่ดี 

 ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัมรีถยนต์เอาประกนัภยัไวก้บับรษิทั และมกีารเรยีกรอ้งค่าเสยีหายระหว่างปีที่

เอาประกนัภยัที่เกดิจากอุบตัิเหตุ ซึ่งรถยนต์คนัที่เอาประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาทหรอืไม่สามารถแจ้งใหบ้รษิัท

ทราบถงึคู่กรณีอกีฝ่ายหนึ่งได้ อย่างน้อยตัง้แต่ 2 ครัง้ขึน้ไปรวมกนัมจีํานวนเงนิเกนิ 200% ของเบี้ยประกนัภยั 

บรษิทัจะเพิม่เบีย้ประกนัภยัเป็นขัน้ๆ ดงันี้ 

  ขัน้ท่ี 1  20% ของอตัราเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออายุ 

  ขัน้ท่ี 2   30% ของอตัราเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออาย ุในกรณีมคีา่เสยีหายดงักล่าวเกดิขึน้ต่อ

บรษิทั 2 ปีตดิต่อกนั 

ขัน้ท่ี 3   40% ของอตัราเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออาย ุในกรณีมคีา่เสยีหายดงักล่าวเกดิขึน้ต่อ

บรษิทั 3  ปีตดิต่อกนั 

ขัน้ท่ี 4   50% ของอตัราเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออาย ุในกรณีมคีา่เสยีหายดงักล่าวเกดิขึน้ต่อ

บรษิทั 4  ปีตดิต่อกนั หรอืกว่านัน้ 

 ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัถกูเพิม่เบีย้ประกนัภยัประวตัไิมด่ไีม่ว่าลาํดบัขัน้ใดและในปีกรมธรรมป์ระกนัภยั

นัน้ มกีารเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ทีร่ถยนต์คนัเอาประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาท หรอืไมส่ามารถแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึ

คู่กรณีอกีฝ่ายหนึ่งไดไ้ม่ถงึ 2 ครัง้ หรอืถงึ 2 ครัง้แต่มคี่าเสยีหายไม่เกนิ 200% ของเบี้ยประกนัภยัแลว้ในการต่อ

อายุการประกนัภัย บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในลําดับขัน้เดิมเช่นในปีที่ผ่านมา แต่หากไม่มีการเรียกร้อง

คา่เสยีหาย หรอืมกีารเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย แต่ค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้นัน้ มไิดเ้กดิจากความประมาทของรถยนต์คนั

เอาประกนัภยัและผู้เอาประกนัภยัสามารถแจ้งให้บรษิัททราบถงึคู่กรณีอกีฝ่ายหนึ่งได้แล้ว ในการต่ออายุการ

ประกนัภยัในปีต่อไป บรษิทัจะใชเ้บีย้ประกนัภยัในอตัราปกต ิ

ข้อ 9. การโอนรถยนต ์

 เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัไดโ้อนรถใหแ้กผู่อ้ ืน่ ใหถ้อืว่า ผูร้บัโอนเป็นผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

และบรษิทัตอ้งรบัผดิตามกรมธรรมป์ระกนัภยัต่อไปตลอดอายกุรมธรรมป์ระกนัภยัทีเ่หลอือยู ่

 อย่างไรกต็าม ในกรณีทีท่าํประกนัภยัประเภทระบุชื่อผูข้บัขี ่ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้การเปลีย่นแปลง

ผูข้บัขีใ่ห้บรษิัททราบ เพื่อจะได้มกีารปรบัปรุงอตัราเบี้ยประกนัภยัตามสภาพความเสี่ยงภยัที่เปลี่ยนแปลงไป 
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มฉิะนัน้ผูเ้อาประกนัภยัอาจจะตอ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายส่วนแรกเองตามเงือ่นไขความคุม้ครองทีป่รากฎใน

กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

ข้อ 10. การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตลุาการ 

 ในกรณีทีม่ขีอ้พพิาท ขอ้ขดัแยง้ หรอืขอ้เรยีกรอ้งใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ระหว่างผูม้สีทิธิ

เรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับรษิทั และหากผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งประสงค ์และเหน็ควรยตุขิอ้พพิาทนัน้โดย

วธิกีารอนุญาโตตุลาการ บรษิัทตกลงยนิยอม และ ใหท้ําการวนิิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอ้บงัคบั

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

ข้อ 11. การตีความกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 ขอ้ความทีป่รากฎในกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ รวมทัง้เอกสารแนบทา้ย และเอกสารประกอบใหต้คีวามตาม

คูม่อื การตคีวามทีน่ายทะเบยีน ไดใ้หค้วามเหน็ชอบไว ้

ข้อ 12. การส้ินผลบงัคบัของกรมธรรมป์ระกนัภยั กรมธรรมป์ระกนัภยันี้จะสิน้ผลบงัคบัเมือ่ 

 12.1 วนัที ่เวลา ทีร่ะบุไวใ้นตาราง 

 12.2 มกีารบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยั 

  12.2.1 บรษิทัเป็นผูบ้อกเลกิ : บรษิทัอาจบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยันี้ได้ด้วยการส่งหนังสอื

บอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึผูเ้อาประกนัภยัตามทีอ่ยูค่ร ัง้สดุทา้ยทีแ่จง้

ใหบ้รษิทัทราบซึง่จะมผีลใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัสิน้ผลบงัคบั ณ วนัพน้กาํหนดดงักล่าว 

  ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรบั

ระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามสว่น 

  12.2.2 ผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูบ้อกเลกิ : ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยันี้ได ้

โดยแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งจะมผีลใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัสิน้ผลบงัคบั ณ วนัทีบ่รษิทัไดร้บั

หนงัสอืบอกเลกิ หรอืวนัทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืบอกเลกิ แลว้แต่ว่าวนัใดเป็นวนัหลงัสดุ 

 ในกรณีนี้ผูเ้อาประกนัภยัมสีทิธไิดร้บัเบีย้ประกนัภยัคนื ตามอตัราการคนืเบีย้ประกนัภยัทีร่ะบุไวข้า้งลา่ง 
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อตัราคืนเบีย้ประกนัภยั 

จาํนวนวนั

ประกนัภยั 

ร้อยละ ของเบี้ย

ประกนัภยัเตม็ปี 

จาํนวนวนั

ประกนัภยั 

ร้อยละ ของเบี้ย

ประกนัภยัเตม็ปี 

จาํนวนวนั

ประกนัภยั 

ร้อยละ ของเบี้ย

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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หมวดท่ี 2                                                  ความคุ้มครองความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก 

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่ อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใดๆ อัน เกิดแก่

บุคคลภายนอก ซึง่ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอบุตัเิหตุอนัเกดิจากรถยนต์ทีใ่ชห้รอื

อยูใ่นทาง หรอืสิง่ทีบ่รรทกุ หรอืตดิตัง้ในรถยนตน์ัน้ ในระหว่างระยะเวลาประกนัภยัในนามผูเ้อาประกนัภยั ดงันี้ 

 1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยั บรษิทัจะรบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเพื่อความ

เสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย หรอือนามยั ของบุคคลภายนอก ตามความเสยีหายทีแ่ทจ้รงิทีผู่เ้อาประกนัภยัจะต้อง

รบัผดิชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนัน้ 

 กรณีบุคคลภายนอกเสยีชวีติ บรษิทัจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนไมน้่อยกว่า 100,000 บาทต่อคน แต่หาก

การเสียชีวิตนัน้ทําให้มีผู้ขาดไรอุ้ปการะตามกฎหมาย บรษิัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อการเสยีชวีิตของ

บุคคลภายนอกนัน้ไมน้่อยกว่า 300,000 บาทต่อคน 

 กรณีบุคคลภายนอกทพุพลภาพถาวร บรษิทัจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนไมน้่อยกว่า 300,000 บาทต่อคน 

 ในกรณีทีบุ่คคลภายนอกนัน้มสีทิธไิดร้บัการชดใชจ้ากกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์

ประกนัภยั บรษิทัจะรว่มเฉลีย่จ่ายเทา่ๆ กนั อยา่งไรก ็ตามความรบัผดิของบรษิทัต่อคนจะมไีมเ่กนิจาํนวนเงนิเอา

ประกนัภยัต่อคนทีร่ะบุไวใ้นตาราง และความรบัผดิของบรษิทัต่อครัง้ในกรณีทีม่ากกว่าหนึ่งคน จะมไีมเ่กนิจาํนวน

เงนิเอาประกนัภยัต่อครัง้ทีร่ะบุไวใ้นตาราง 

 ทุพพลภาพถาวร ในทีน่ี้หมายถงึ ทุพพลภาพถงึขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีก่ารงานใดๆในอาชพี

ประจาํ และอาชพีอืน่ๆ ไดโ้ดยสิน้เชงิตลอดไป 

 บุคคลภายนอกทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตาม 1.1 นี้ ไมร่วมถงึผูข้บัขีท่ีเ่ป็นฝ่ายทีจ่ะตอ้งรบัผดิตามกฎหมาย 

ตลอดจนลกูจา้งในทางการทีจ่า้ง คูส่มรส บดิา มารดา บุตรของผูข้บัขีน่ัน้  

 1.2 ความเสียหายต่อทรพัยสิ์น บรษิทัจะรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพื่อความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ

ของบุคคลภายนอก ซึ่งผูเ้อาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบตามกฎหมาย และความรบัผดิของบรษิัทจะมไีม่เกนิ

จาํนวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นตาราง 

 กรณีเกดิความเสยีหายต่อทรพัยส์นิบุคคลภายนอก และมกีารเรยีกค่าเสยีหายอนัเกดิจากการขาดการใช้

ประโยชน์รถยนต์ บรษิัทจะชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามจรงิ ทัง้นี้  สําหรบัรถยนต์ที่มีที่นัง่ไม่เกนิ 7 คน หรอื

รถยนตบ์รรทกุผูโ้ดยสารรวมทัง้ผูข้บัขีไ่มเ่กนิ 7 คน ในอตัราไม่น้อยกว่าวนัละ 500 บาท รถยนต์รบัจา้งสาธารณะ

ที่มทีี่นัง่ไม่เกนิ 7 คน ในอตัราไม่น้อยกว่าวนัละ 700 บาท และรถยนต์ที่มทีี่นัง่เกนิ 7 คน หรอืรถยนต์บรรทุก

ผูโ้ดยสารรวมทัง้ผูข้บัขีเ่กนิ 7 คน ในอตัราไมน้่อยกว่าวนัละ 1,000 บาท 

 ในกรณีบุคคลภายนอกนัน้มสีทิธไิด้รบัการชดใชจ้ากกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์

ประกนัภยั บรษิทัจะเฉลีย่จ่ายเทา่ๆ กนั 

 ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิต่อไปนี้ จะไมไ่ดร้บัความคุม้ครอง 

 (ก) ทรพัยส์นิทีผู่เ้อาประกนัภยั ผูข้บัขีท่ีเ่ป็นฝ่ายตอ้งรบัผดิตามกฎหมาย คูส่มรส บดิา มารดา บุตรของผู้

เอาประกนัภยัหรอืผูข้บัขีน่ัน้เป็นเจา้ของ หรอืเป็นผูเ้กบ็รกัษา ควบคมุ หรอืครอบครอง 

 (ข) เครื่องชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง่ ทางเดนิ สนาม หรอืสิง่หนึ่งสิง่ใดทีอ่ยู่ใตส้ิง่ดงักล่าว 

อนัเกดิจากการสัน่สะเทอืน หรอืจากน้ําหนกัรถยนต ์หรอืน้ําหนกับรรทกุของรถยนต ์
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 (ค) สมัภาระหรอืทรพัยส์นิอืน่ใดทีนํ่าตดิตวัขึน้บนรถยนต ์หรอืทรพัยส์นิทีบ่รรทกุอยูใ่นรถยนต ์หรอืกาํลงั

ยกขึน้ หรอืกาํลงัยกลง  จากรถยนต ์ หรอืทรพัยส์นิทีร่ถยนตก์าํลงัยกจากทีห่นึ่งไปยงัอกีทีห่นึ่ง 

 (ง) ทรพัย์สนิทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากการรัว่ไหลของสารเคมหีรอืวตัถุอนัตรายทีบ่รรทุกอยู่ในรถยนต ์

เว้นแต่การรัว่ไหลนัน้เกดิจากอุบตัเิหตุจากรถยนต์ หรอืการรัว่ไหลของแก๊สหรอืเชือ้เพลงิเพื่อการเดนิเครื่องของ

รถยนต ์

ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก 

 ผู้เอาประกนัภยัจะต้องรบัผิดชอบเองต่ออบุติัเหตแุต่ละครัง้ ดงัน้ี 

(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรพัย์สิน ในกรณีท่ีใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบติัเหต ุ

นอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในตาราง 

(ข) ตามจาํนวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดงัระบไุว้ในตาราง 

(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรพัย์สินของบุคคลภายนอกในกรณีเป็นการ

ประกนัภยัประเภทระบุช่ือผู้ขบัข่ี หากความเสียหายนัน้เป็นความรบัผิดชอบของผู้ขบัข่ีรถยนต์

คนัเอาประกนัภยัซ่ึงมิใช่ผู้ขบัข่ีท่ีระบช่ืุอในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ในกรณีท่ีผู้เอาประกนัภยัจะต้องรบัผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเกินหน่ึงข้อ ให้ถือว่าความ

รบัผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรบัผิดชอบท่ีเพ่ิมขึน้ 

ในกรณีท่ีผู้เอาประกนัภยัต้องรบัผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะ

จ่ายแทนผู้เอาประกนัภยัไปก่อน เม่ือบริษัทได้จ่ายเงินท่ีผู้เอาประกนัภยัต้องรบัผิดชอบไปแล้ว ผู้เอา

ประกนัภยัต้องใช้คืนให้บริษทัภายใน 7 วนั นับแต่ได้รบัหนังสือเรียกร้องจากบริษทั 

ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 

 ถา้ผูเ้อาประกนัภยัถกูฟ้องศาลใหใ้ชค้า่สนิไหมทดแทนซึง่การประกนัภยันี้มกีารคุม้ครองบรษิทัจะต่อสูค้ดี

ในนามของผูเ้อาประกนัภยัโดยค่าใชจ้่ายของบรษิทัเวน้แต่บรษิทัไดช้ดใชค้่าสนิไหมทดแทนเตม็จํานวนเงนิความ

คุม้ครองกอ่นมกีารฟ้องรอ้งแลว้ 

ข้อ 4. การคุ้มครองความรบัผิดของผู้ขบัข่ี 

 บรษิทัจะถอืว่าบุคคลใดซึง่ขบัขีร่ถยนต ์โดยไดร้บัความยนิยอมจากผูเ้อาประกนัภยัเสมอืนหนึ่งเป็นผูเ้อา

ประกนัภยัเอง แต่มเีงือ่นไขว่า 

 4.1 บุคคลนัน้ตอ้งปฏบิตัตินเสมอืนหนึ่งเป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง และอยู่ภายใตข้อ้กาํหนดตามกรมธรรม์

ประกนัภยันี้ 

 4.2 บุคคลนัน้ไม่ไดร้บัการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภยัอื่นหรอืได้รบัแต่ไม่เพยีงพอ 

บรษิทัจงึจะรบัผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเฉพาะสว่นทีเ่กนิเทา่นัน้ 

ข้อ 5. การคุ้มครองความรบัผิดของผู้โดยสาร 

 กรมธรรม์ประกนัภยันี้ให้ความคุ้มครองความรบัผดิของผู้โดยสาร เมื่อผูโ้ดยสารนัน้จะต้องรบัผดิจาก

รถยนต์ทีใ่ช ้หรอือยู่ในทาง หรอืสิง่ทีบ่รรทุก หรอืตดิตัง้ในรถยนต์นัน้ทัง้นี้เฉพาะเท่าทีม่กีารประกนัภยัไว ้โดยมี

เงื่อนไขว่า บุคคลนัน้ไม่ไดร้บัการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภยัอื่น หรอืได้รบัแต่ไม่เพยีงพอ 

บรษิทัจงึจะรบัผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเฉพาะสว่นทีเ่กนิเทา่นัน้ 
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ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง 

 กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองถงึนายจา้งซึง่ไม่ใช่ผูเ้อาประกนัภยัเมื่อนายจา้งจะตอ้งรบัผดิจาก

การใชร้ถยนตค์นัเอาประกนัภยัโดยลกูจา้งในทางการทีจ่า้งทัง้นี้เฉพาะเทา่ทีม่กีารประกนัภยัไว ้แต่มเีงือ่นไขว่า 

 6.1 นายจา้งตอ้งปฏบิตัตินอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

 6.2 นายจา้งไมไ่ดร้บัการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัอืน่ เวน้แต่คา่สนิไหมทดแทนที่

ไดร้บัชดใชน้ัน้ไมเ่พยีงพอ บรษิทัจงึจะรบัผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเฉพาะสว่นทีเ่กนิเทา่นัน้ 

 6.3 การคุม้ครองนี้ไมเ่พิม่จาํนวนเงนิจาํกดัความรบัผดิของบรษิทั 

ข้อ 7. การยกเว้นทัว่ไป การประกนัภยัตามหมวดน้ี ไม่คุ้มครองความรบัผิดอนัเกิดจาก 

 7.1 การใช้รถยนตน์อกอาณาเขตคุ้มครอง 

 7.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรพัย ์ชิงทรพัย ์หรือใช้ขนยาเสพ

ติด เป็นต้น 

 7.3 การใช้ในการแข่งขนัความเรว็ 

 7.4 การใช้ลากจูงหรือผลกัดนั เว้นแต่รถท่ีถกูลากจูงหรือผลกัดนัได้ประกนัภยัไว้กบับริษัทด้วย 

หรือเป็นรถลากจงูโดยสภาพ หรือรถท่ีมีระบบห้ามล้อเช่ือมโยงถึงกนั 

 7.5 ความรบัผิดซ่ึงเกิดจากสญัญาท่ีผู้ขบัข่ีทาํขึ้น ซ่ึงถ้าไม่มีสญัญานัน้แล้ว ความรบัผิดของผู้ขบัข่ี

จะไม่เกิดขึน้ 

 7.6 การขบัข่ีโดยบุคคลซ่ึงในขณะขบัข่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรมั

เปอรเ์ซน็ต ์ซ่ึงเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 16 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจรทาง

บก พ.ศ. 2522 กาํหนดให้ถือว่าเมาสรุา 

ข้อ 8. ข้อสญัญาพิเศษ ภายใตจ้าํนวนเงนิจาํกดัความรบัผดิทีร่ะบุไวใ้นตารางบรษิทั จะไมย่กเอาความไมส่มบรูณ์

แหง่กรมธรรมป์ระกนัภยัหรอืความประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรงของผูเ้อาประกนัภยั หรอืขอ้ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 

หรอื เงือ่นไขทัว่ไป เวน้แต่ขอ้ 3 ของหมวดเงือ่นไขทัว่ไป เป็นขอ้ต่อสูบุ้คคลภายนอกเพื่อปฏเิสธความรบัผดิตาม 

1.1 ในหมวดนี้ 

 ส่วนเงือ่นไข 7.6 บรษิทัจะไม่นํามาเป็นขอ้ต่อสูบุ้คคลภายนอก เพื่อปฏเิสธความรบัผดิทัง้ตาม 1.1 และ 

1.2 ในหมวดนี้ 

 ในกรณีทีบ่รษิทัไม่ตอ้งรบัผดิตามกฎหมาย หรอืรบัผดิตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ต่อผูเ้อาประกนัภยั แต่

บรษิทัไดช้ดใชค้า่สนิไหมทดแทนไปแลว้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในความรบัผดิทีผู่เ้อาประกนัภยัตอ้งรบัผดิต่อ

บุคคลภายนอกไปแล้วผู้เอาประกนัภยัต้องใชจ้ํานวนเงนิที่บรษิัทได้จ่ายไปนัน้คนืให้บรษิัทภายใน 7 วนันับแต่

ไดร้บัหนงัสอืเรยีกรอ้งจากบรษิทั 

 

หมวดท่ี 3                                                  ความคุ้มครองรถยนตส์ญูหายไฟไหม้ 

 

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

 รถยนต์สญูหาย  บรษิทัจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทน  เมือ่รถยนตห์รอืสว่นหนึ่งส่วนใดของรถยนต ์ รวมทัง้

อปุกรณ์  เครือ่งตกแต่ง หรอืสิง่ทีต่ดิประจาํอยูก่บัตวัรถยนตต์ามมาตรฐานทีต่ดิตัง้มากบัรถยนตโ์ดยโรงงาน 
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ประกอบรถยนต์หรอืศนูยจ์าํหน่ายรถยนต ์และใหร้วมถงึอุปกรณ์เครือ่งตกแต่งทีท่าํเพิม่ขึน้และผูเ้อาประกนัภยัได้

แจ้งใหบ้รษิทัทราบดว้ยแลว้  สญูหายไป  อนัเกดิจากการกระทําความผดิเฉพาะฐาน ลกัทรพัย์ ชงิทรพัย ์ ปล้น

ทรพัย ์ยกัยอกทรพัย ์หรอืเกดิความเสยีหายต่อรถยนต์อนัเกดิจากการกระทาํความผดิ  หรอืการพยายามกระทํา

ความผดิเชน่ว่านัน้ 

 รถยนตไ์ฟไหมบ้รษิทัจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกดิความเสยีหายจากไฟไหม ้ ไม่ว่าจะเป็น

การไหมโ้ดยตวัของมนัเอง  หรอืเป็นการไหมท้ีเ่ป็นผลสบืเนื่องจากสาเหตุใดๆ กต็าม 

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสญูหายต่อรถยนต์ 

 2.1 ในกรณีรถยนต์สูญหาย  อนัเกิดจากการ ลักทรพัย์ ชิงทรพัย์ ปล้นทรพัย์  และยกัยอกทรพัย ์ 

บรษิัทจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนเต็มจํานวนเงนิเอาประกนัภยัที่ระบุไว้ในตาราง โดยผู้เอาประกนัภยัหรอืผู้รบั

ประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสทิธิร์ถยนต์ใหแ้ก่บรษิัททนัท ีโดยค่าใชจ้่ายของบรษิัท  และให้ถอืว่าการ

คุม้ครองรถยนตน์ัน้เป็นอนัสิน้สดุ 

 ในกรณีทีบ่รษิทัได้รบัรถยนต์คนืมาแลว้ บรษิทัต้องมหีนังสอืแจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยัทราบทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีนภายใน 7 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัรถยนต์คนืมาตามทีอ่ยู่ครัง้สุดทา้ยทีผู่เ้อาประกนัภยัแจง้ใหบ้รษิทัทราบ

และบรษิทัยนิยอมใหผู้เ้อาประกนัภยัใชส้ทิธ ิ

  2.1.1 ขอรบัรถยนต์คนื โดยผูเ้อาประกนัภยัตอ้งคนืเงนิทีไ่ดร้บัชดใชไ้ปทัง้หมดใหแ้กบ่รษิทั  ถา้

รถยนตน์ัน้เกดิความเสยีหายบรษิทัตอ้งจดัซ่อมใหโ้ดยคา่ใชจ้่ายของบรษิทักอ่นคนื 

  2.1.2 สละสทิธไิมข่อรบัรถยนตค์นื 

ทัง้นี้ผู้เอาประกนัภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บรษิัททราบภายใน 30 วนั นับแต่วันที่ได้รบั

หนังสอืแจง้จากบรษิทั  ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไม่แจง้ขอใชส้ทิธภิายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ใหถ้อืว่าผูเ้อาประกนัภยั

ไมป่ระสงคจ์ะขอรบัรถยนตค์นื 

 2.2 ในกรณีรถยนต์เสียหายส้ินเชิง บรษิทัจะจ่ายสนิไหมทดแทนเตม็จํานวนเงนิเอาประกนัภยั ทีร่ะบุ

ไวใ้นตาราง 

 รถยนต์เสยีหายสิ้นเชงิ หมายถงึ รถยนต์ได้รบัความเสยีหายจนไม่อาจซ่อมใหอ้ยู่ในสภาพเดมิได ้ หรอื

เสยีหายไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 70 ของมลูคา่รถยนตใ์นขณะเกดิความเสยีหาย 

 ในกรณีทีเ่อาประกนัภยัไวไ้มต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่ารถยนตใ์นขณะทีเ่อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั

หรอืผูร้บัประโยชน์แลว้แต่กรณี  ต้องโอนกรรมสทิธิร์ถยนต์ใหแ้ก่บรษิทัทนัท ี โดยค่าใช่จ่ายของบรษิทัและใหถ้อื

ว่าการคุม้ครองรถยนตน์ัน้เป็นอนัสิน้สดุ 

 2.3 ในกรณีรถยนต์ได้รบัความเสียหาย แต่ไม่ถึงกบัเสียหายส้ินเชิง  หรือสญูหายบางส่วน  บรษิทั

และผู้เอาประกนัภัยอาจตกลงกนัให้มีการซ่อม  หรอืเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกนัแทนได้ ทัง้นี้รวมทัง้

อปุกรณ์ของรถยนตน์ัน้  หรอืจะชดใชเ้งนิเพือ่ทดแทนความเสยีหายหรอืสญูหายนัน้กไ็ด ้

 ในการซ่อมรถยนต์หรอืในการกําหนดจํานวนเงนิชดใชห้ากตกลงกนัไม่ได้  ให้จดัซ่อมโดยอู่กลางการ

ประกนัภยัทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัแต่งตัง้ 

 ข้อจาํกดัความรบัผิดของบริษทั   

 ในกรณีทีม่คีวามจําเป็นตอ้งสัง่อะไหล่จากต่างประเทศ  บรษิทัรบัผดิไม่เกนิกว่าราคานําเขา้ทีส่่งมาทาง

เรอื 
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ข้อ 3. การดแูลขนย้าย 

 เมื่อมคีวามเสยีหายต่อรถยนต์  ที่เกดิจากไฟไหม ้ บรษิัทจะจ่ายค่าดูแลรกัษารถยนต์  และค่าขนย้าย

รถยนต์ทัง้หมดนับแต่วนัเกดิเหตุ  จนกว่าการซ่อมแซมหรอืการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนจะเสรจ็สิน้ตามจํานวนที่

จ่ายไปจรงิ  แต่ไมเ่กนิรอ้ยละยีส่บิของคา่ซ่อมแซม 

ข้อ 4. การสละสิทธิ 

 ในกรณีทีม่คีวามเสยีหายหรอืสูญหายต่อรถยนต์  เมื่อบุคคลอื่นเป็นผูใ้ชร้ถยนต์โดยได้รบัความยนิยอม

จากผูเ้อาประกนัภยั บรษิทัสละสทิธใินการไล่เบีย้จากผูใ้ชร้ถยนตน์ัน้  เวน้แต่การใชโ้ดยบุคคลของสถานใหบ้รกิาร

เกีย่วกบัการซ่อมแซมรถการทาํความสะอาดรถ  การบาํรุงรกัษารถ  หรอืการตดิตัง้อปุกรณ์เพิม่เตมิเมือ่รถยนตไ์ด้

สง่มอบใหเ้พือ่รบับรกิารนัน้ 

ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกนัภยัน้ีไม่คุ้มครองความสูญหายหรือไฟไหม้อนัเกิด

จาก 

5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอนัเกิดจากการลกัทรพัย์  หรือยกัยอกทรพัย์โดยบุคคลได้รบั

มอบหมาย  หรือครอบครองรถยนต์ตามสญัญาเช่า  สญัญาเช่าซ้ือหรือสญัญาจาํนํา  หรือโดยบุคคลท่ีจะ

กระทาํสญัญาดงักล่าวข้างต้น 

5.2 การใช้รถยนตน์อกอาณาเขตท่ีคุ้มครอง 

 

เอกสารแนบท้าย                                                  ความคุ้มครองความเสียหายต่อตวัรถยนตเ์น่ืองจากการชนกบั 

ยานพาหนะทางบก (ร.ย.ภ.10) 

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

 บรษิทัจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ระหว่างระยะเวลาประกนัภยั  ต่อรถยนต์รวมทัง้

อุปกรณ์เครื่องตกแต่ง  หรอืสิง่ที่ตดิประจําอยู่กบัตวัรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง  อนัมสีาเหตุจากการชนกบั

ยานพาหนะทางบก  ทัง้นี้ความเสยีหายดงักล่าวใหร้วมถงึความเสยีหายทีเ่กดิจากไฟไหมอ้นัมสีาเหตุโดยตรงจาก

การชนกบัยานพาหนะทางบก  ไมว่่าจะเกดิจากความประมาทของรถยนตค์นัทีเ่อาประกนัภยัหรอืคูก่รณี และผูเ้อา

ประกนัภยัสามารถแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึคูก่รณีอกีฝ่ายหนึ่งได ้

 ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้  ใหห้มายถงึเฉพาะรถทีเ่ดนิดว้ยกาํลงัเครื่องยนต์  โดยใช้

พลงังานเชือ้เพลงิ  เชน่ น้ํามนั  ก๊าซ  หรอืกาํลงัไฟฟ้า  และรวมถงึรถพว่ง รถไฟ  รถราง 

 ความรบัผดิชอบของบรษิทั  จะมไีมเ่กนิจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นตาราง 

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต ์

 2.1 ในกรณีรถยนตเ์สียหายส้ินเชิง บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนเตม็จาํนวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุ

ไวใ้นตาราง 

 ในกรณีทีทุ่นประกนัภยัทีร่ะบุไวไ้มต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าของรถยนตใ์นขณะทีเ่อาประกนัภยั ผูเ้อา

ประกนัภัยหรอืผู้รบัประโยชน์ต้องโอนกรรมสิทธิใ์ห้แก่บรษิัททันทีโดยค่าใช้จ่ายของบริษัทและให้ถือว่าการ

คุม้ครองนัน้เป็นอนัสิน้สดุ 

 รถยนต์เสยีหายสิน้เชงิ  ในทีน่ี้หมายถงึ  รถยนต์ไดร้บัความเสยีหายจนไม่อาจซ่อมใหอ้ยู่ในสภาพเดมิได ้ 

หรอืเสยีหายไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 70 ของมลูคา่รถยนตใ์นขณะเกดิความเสยีหาย 
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 2.2 ในกรณีรถยนตไ์ด้รบัความเสียหาย แต่ไม่ถึงกบัเสียหายส้ินเชิง 

 บรษิัทและผูเ้อาประกนัภยัอาจตกลงกนัให้มกีารซ่อม  หรอืเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมสีภาพเดียวกนัแทนได ้

ทัง้นี้ รวมทัง้อุปกรณ์ของรถยนตน์ัน้  หรอืจะชดใชเ้งนิเพื่อทดแทนความเสยีหายหรอืสญูหายนัน้กไ็ด ้ ทัง้นี้ไม่เกนิ

กว่าจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นตาราง ในการซ่อมรถยนต์ หรอืในการกาํหนดเงนิชดใชห้ากตกลง

กนัไม่ได้ให้จดัซ่อมโดยอู่กลางการประกนัภยัที่สํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัออกใบแต่งตัง้ให ้

ข้อจาํกดัความรบัผิดของบริษทั 

 ในกรณีทีม่คีวามจําเป็นตอ้งสัง่อะไหล่จากต่างประเทศ  บรษิทัรบัผดิไม่เกนิกว่าราคานําเขา้ทีส่่งมาทาง

เรอื 

ข้อ 3. ความเสียหายส่วนแรก 

 ผูเ้อาประกนัภยัต้องรบัผดิชอบเองต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้  คอื 2,000 บาทแรกของความเสยีหายอนัเกดิ

จากการชน  ในกรณีทีผู่ข้บัขีห่รอืผูเ้อาประกนัภยัเป็นฝ่ายทีต่อ้งรบัผดิตามกฎหมาย  โดยบรษิทัจะจ่ายแทนผูเ้อา

ประกนัภยัไปก่อน  เมื่อบรษิทัได้จ่ายเงนิทีผู่เ้อาประกนัภยัต้องรบัผดิชอบไปแล้ว  ผูเ้อาประกนัภยัต้องใชค้นืให้

บรษิทัภายใน 7 วนันบัแต่ไดร้บัหนงัสอืเรยีกรอ้งจากบรษิทั 

ข้อ 4. การดแูลขนย้าย 

 เมื่อรถยนต์เกดิความเสยีหายซึ่งมกีารคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้ บรษิัทจะจ่ายค่าดูแลรกัษา

รถยนต ์ และคา่ขนยา้ยรถยนตท์ัง้หมดนบัแต่วนัเกดิเหตุจนกว่าการซ่อมแซม  หรอืการชดใชค้า่สนิไหมทดแทนจะ

เสรจ็สิน้ตามจาํนวนทีจ่่ายไปจรงิ แต่ไมเ่กนิรอ้ยละยีส่บิของคา่ซ่อมแซม 

ข้อ 5. การรกัษารถยนต ์

 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรบัผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือต้องประสบอุบัติเหตุอื่น 

เนื่องจากการใชร้ถยนต์ก่อนทีจ่ะมกีารซ่อมแซมตามทีจ่ําเป็นหรอืไม่ไดจ้ดัใหม้กีารดูแลเมื่อรถยนต์เกดิอุบตัเิหตุ

หรอืเครือ่งเสยี 

ข้อ 6. การสละสิทธิ 

 ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รบัความยนิยอมจากผู้เอา

ประกนัภยั บรษิทัสละสทิธใินการไล่เบี้ยจากผูใ้ชร้ถยนต์นัน้เวน้แต่การใชโ้ดยบุคคลของสถานใหบ้รกิารเกีย่วกบั

การซ่อมแซมรถ การทาํความสะอาดรถ การบาํรงุรกัษารถ หรอืการตดิตัง้อปุกรณ์เพิม่เตมิ เมื่อรถยนตไ์ดส้่งมอบ

ใหเ้พือ่รบับรกิารนัน้ 

ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต ์การประกนัภยัน้ีไม่คุ้มครอง 

 7.1 การเส่ือมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต ์

 7.2 การแตกหกัของเคร่ืองจกัรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเคร่ืองจกัร

กลไก หรือเคร่ืองไฟฟ้าของรถยนตอ์นัมิได้เกิดจากอบุติัเหต ุ 

 7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อนัเกิดจากการบรรทุกน้ําหนัก หรือจาํนวนผู้โดยสารเกิน

กว่าท่ีได้รบัอนุญาตอนัมิได้เกิดจากอบุติัเหต ุ

 7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อนัเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิดเว้นแต่กรณีมีความ

เสียหายเกิดขึน้ต่อส่วนอ่ืนของรถยนตใ์นเวลาเดียวกนั 
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 7.5 ความเสียหายอนัเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดใช้รถยนตนั์น้เกิดจากบริษทั

ประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าท่ีควรจะเป็นโดยไม่มีเหตอุนัสมควร 

ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกนัภยัน้ีไม่คุ้มครอง 

 8.1 การใช้รถยนตน์อกอาณาเขตคุ้มครอง 

 8.2 การใช้รถยนต์ในทางท่ีผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรพัย ์ชิงทรพัยห์รือใช้ขนยาเสพ

ติด เป็นต้น 

 8.3 การใช้ในการแข่งความเรว็ 

ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อ่ืนๆ การประกนัภยัน้ีไม่คุ้มครอง 

 9.1 การใช้ลากจูง หรือผลกัดนั เว้นแต่รถท่ีถกูลากจูง หรือถกูผลกัดนัได้ประกนัภยัไว้กบับริษัท

ด้วย หรือเป็นรถลากจงูโดยสภาพ หรือรถท่ีมีระบบห้ามล้อเช่ือมโยงถึงกนั 

 9.2 การใช้รถยนตน์อกเหนือจากท่ีระบไุว้ในตารางในขณะเกิดอบุติัเหต ุ 

 9.3 การขบัข่ีโดยบุคคลซ่ึงในขณะขบัข่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรมั

เปอรเ์ซ็นต์ ซ่ึงเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจร

ทางบก พ.ศ. 2522 กาํหนดให้ถือว่าเมาสรุา 

 9.4 การขบัข่ีโดยบุคคลท่ีไม่เคยได้รบัใบอนุญาตขบัข่ีใด ๆ หรือเคยได้รบัแต่ถกูตัดสิทธิตาม

กฎหมาย หรือใช้ใบขบัข่ีรถจกัรยานยนตไ์ปขบัข่ีรถยนต ์

 การยกเว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไม่นํามาใช้ในกรณีท่ีมีความเสียหายต่อรถยนต์ท่ีเกิดขึ้น

และมิใช่ความประมาทของผู้ขบัข่ีท่ีเอาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

 แต่ในกรณีท่ีเป็นการประกนัภยัประเภทระบุช่ือผู้ขบัข่ี การยกเว้นตาม 9.4 จะไม่นํามาใช้บงัคบั 

หากผู้ขบัข่ีในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผู้ขบัข่ีท่ีถกูระบช่ืุอในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

เงือ่นไข : การขยายเพิม่เตมิตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บงัคบัของเงื่อนไขและการยกเวน้แห่งกรมธรรม์

ประกนัภยัทีป่รากฎในสญัญาหมวดเงือ่นไขทัว่ไป 

ยกเว้น เงื่อนไขข้อ 7. การลดเบีย้ประกนัภยัประวติัดี  และข้อ 8. การเพ่ิมเบี้ยประกนัภยัประวติัไม่ดี จะไม่

นํามาบงัคบัใช้ 

เอกสารแนบท้าย                                                  ความคุ้มครองเพ่ิมเติม 

การประกนัภยัอบุติัเหตสุ่วนบคุคล (ร.ย.01) 

เม่ือใช้ในเอกสารแนบท้ายน้ี  

ผูท้ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง  หมายถงึ  ผูข้บัขีแ่ละ/หรอืผูโ้ดยสารตามจาํนวนทีร่ะบุในตาราง 

ซึง่อยูใ่นหรอืกาํลงัขบัขี ่หรอืกาํลงัขึน้ หรอืกาํลงัลง   

จากรถยนต ์

อบุตัเิหตุ    หมายถงึ  เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้อยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอก 

รา่งกายและทาํใหเ้กดิผลทีผู่ไ้ดร้บัความคุม้ครองมไิดเ้จตนา

หรอืมุง่หวงัและใหห้มายความรวมถงึการถกูฆาตกรรมดว้ย 

การสญูเสยีโดยถาวรสิน้เชงิ  ใหร้วมถงึการสญูเสยีสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะนัน้โดยถาวรสิน้เชงิ 
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การสญูเสยีสายตา  หมายถงึ  ตาบอดสนิท และไมม่ทีางรกัษาใหห้ายไดต้ลอดไป 

ทพุพลภาพถาวร   หมายถงึ  ทพุพลภาพถงึขนาดทีไ่มส่ามารถประกอบอาชพีใดหรอื 

ทาํงานใดเพือ่สนิจา้งไดโ้ดยสิน้เชงิและตลอดไป 

ทพุพลภาพชัว่คราว  หมายถงึ  ทพุพลภาพถงึขนาดทีไ่มส่ามารถประกอบหน้าทีก่าร 

งาน ในอาชพีประจาํตามปกตไิดโ้ดยสิน้เชงิในชัว่ 

ระยะเวลาหนึ่ง   

 เป็นทีต่กลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งต้นไดม้กีารขยายเพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ บรษิทัจะชดใช้

ค่าสนิไหมทดแทนเพื่อความสูญเสยีอนัเกดิจากความบาดเจ็บของผูไ้ด้รบัความคุม้ครองโดยอุบตัเิหตุ ซึ่งทําให้

เกดิผลดงัต่อไปนี้ 

การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต 

 ถ้าความบาดเจบ็ทีไ่ด้รบัทําให้ผู้ได้รบัความคุม้ครองเสยีชวีติใน 180 วนั นับตัง้แต่วนัเกดิอุบตัเิหตุก็ด ี

หรอืความบาดเจ็บทีไ่ด้รบัทําใหผู้ไ้ดร้บัความคุม้ครองตอ้งรกัษาตวัตดิต่อกนัทีโ่รงพยาบาลในฐานะคนไขใ้น และ

เสยีชวีติเพราะเหตุบาดเจบ็นัน้กด็ ีบรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนตามจํานวนเงนิเอาประกนัทีร่ะบุไว้ในตาราง 

ใหแ้กท่ายาทของผูท้ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง 

การคุ้มครองข้อ 2 : สญูเสีย มือ เท้า สายตา 

 ถา้ความบาดเจบ็ทีไ่ดร้บัไม่มผีลทําใหผู้ไ้ด้รบัความคุม้ครองตอ้งเสยีชวีติภายใน 180 วนั นับแต่วนัเกดิ

อุบตัิเหตุแต่มผีลทําให้ผู้ได้รบัความคุ้มครองได้รบัการสูญเสยีโดยถาวรสิ้นเชงิ ภายใน 180 วนั นับแต่วนัเกดิ

อุบตัเิหตุกด็หีรอืความบาดเจ็บทีไ่ด้รบัทําใหผู้ไ้ด้รบัความคุม้ครองต้องรกัษาตวัตดิต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะ

คนไขใ้นและเป็นเหตุใหผู้ไ้ดร้บัความคุม้ครองไดร้บัการสญูเสยีโดยถาวรสิน้เชงิดงักาํหนดขา้งล่างนี้ บรษิทัจะจ่าย

คา่สนิไหมทดแทนใหแ้กผู่ไ้ดร้บัความคุม้ครองดงันี้ 

 100%  ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืสองขา้ง ตัง้แต่ขอ้มอื หรอื เทา้สองขา้ง ตัง้แต่ขอ้เทา้  

หรอืสายตาสองขา้ง 

 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืหนึ่งขา้ง ตัง้แต่ขอ้มอื และเทา้หนึ่งขา้ง ตัง้แต่ขอ้เทา้ 

 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืหนึ่งขา้ง ตัง้แต่ขอ้มอื และสายตาหนึ่งขา้ง 

 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัเทา้หนึ่งขา้ง ตัง้แต่ขอ้เทา้ และสายตาหนึ่งขา้ง 

 60% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืหนึ่งขา้ง ตัง้แต่ขอ้มอื 

 60% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัเทา้หนึ่งขา้ง ตัง้แต่ขอ้เทา้ 

 60% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัตาหนึ่งขา้ง 

 บรษิทัจะจ่ายคา่ทดแทนตามขอ้นี้เพยีงรายการทีส่งูสดุรายการเดยีวเทา่นัน้ 

การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวร 

 ถา้ความบาดเจบ็มผีลภายใน 12 เดอืน นบัแต่วนัเกดิอบุตัเิหตุทาํใหผู้ไ้ดร้บัความคุม้ครองเกดิทพุพลภาพ

ถาวรและทุพพลภาพถาวรนัน้ได้เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดอืน หรอืมขีอ้บ่งชีท้างการแพทยว์่าผูไ้ด้รบั

ความคุม้ครองนัน้ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร บรษิทัจะใชค้่าสนิไหมทดแทนใหต้ามจํานวนเงนิเอาประกนัภยั

ดงัระบุไว้ในตาราง หกัด้วยจํานวนเงนิที่ใช้ หรอืต้องใช้ตามความคุม้ครองขอ้ 1 หรอื ขอ้ 2 ให้แก่ผู้ได้รบัความ

คุม้ครอง 
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การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพชัว่คราว 

 ถา้ความบาดเจบ็ทีไ่ดร้บัทาํใหผู้ไ้ดร้บัความคุม้ครองตกเป็นบุคคลทพุพลภาพชัว่คราวภายใน 180 วนั นบั

แต่วนัทีเ่กดิอุบตัเิหตุ หรอืความบาดเจบ็ทีไ่ดร้บัทาํใหผู้ไ้ดร้บัความคุม้ครองตอ้งรกัษาตวัตดิต่อกนัในโรงพยาบาล

ในฐานะคนไขใ้น และเป็นเหตุใหผู้ไ้ดร้บัความคุม้ครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชัว่คราว บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหม

ทดแทนใหแ้กผู่ไ้ดร้บัความคุม้ครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลาทีย่งัทพุพลภาพอยู่ตามจาํนวนเงนิทีร่ะบุไวใ้นตารางแต่

ไมเ่กนิ 52 สปัดาห ์ต่ออบุตัเิหตุแต่ละครัง้ 

 บรษิทัจะไม่ชดใชค้่าสนิไหมทดแทนตามความคุม้ครองนี้ หากอุบตัเิหตุมผีลทําใหผู้ไ้ดร้บัความคุม้ครอง

เกดิความสญูเสยีตามการคุม้ครองตามขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 หากความสญูเสยีมผีลทาํใหม้ทีุพพลภาพถาวรเกดิขึน้ต่อผู้

ได้รบัความคุม้ครองตามการคุม้ครอง ขอ้ 3 ค่าสนิไหมทดแทนทีบ่รษิทัใชต้ามการคุม้ครองขอ้นี้ จะมกีารหกัจาก

จาํนวนเงนิเอาประกนัภยัทีบ่รษิทัตอ้งใชต้ามการคุม้ครอง ขอ้ 3. 

การยกเว้น : การขยายเพ่ิมเติมน้ีไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ หรือการทุพพลภาพ อนัเกิดขึน้

เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมทัง้หมดหรือบางส่วนจากการกระทาํผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รบั

ความคุ้มครองนัน้ 

เงือ่นไขอืน่ : การขยายเพิม่เตมิตามเอกสารแนบทา้ยนี้ อยูภ่ายใตบ้งัคบัของเงือ่นไขและการยกเวน้แหง่กรมธรรม ์

                  ประกนัภยัทีป่รากฏในสญัญาหมวดเงือ่นไขทัว่ไป 

 

เอกสารแนบท้าย                                                  ความคุ้มครองเพ่ิมเติม 

การประกนัภยัค่ารกัษาพยาบาล (ร.ย.02) 

 เป็นทีต่กลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไดม้กีารขยายเพิม่เตมิ ดงัต่อไปนี้ 

 บรษิทัจะใชค้า่รกัษาพยาบาล คา่บรกิารทางการแพทย ์คา่ผา่ตดั และคา่บรกิารอืน่ ๆ ตามทีจ่่ายจรงิซึง่ได้

เกดิขึน้ภายใน 12 เดอืน นบัแต่วนัเกดิอบุตัเิหตุเพือ่บุคคลใดซึง่ไดร้บัความบาดเจบ็ทางรา่งกาย เนื่องจากอบุตัเิหตุ

ในขณะอยูใ่น หรอืกาํลงัขึน้ หรอืกาํลงัลงจากรถยนต ์

 ความรบัผดิชอบของบรษิทัต่อคนในแต่ละครัง้จะไม่เกนิจํานวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไว้ในตารางการ

ขยายเพิม่เตมินี้มผีลบงัคบัเฉพาะต่อรถยนตท์ีร่ะบุไวใ้นตาราง 

เอกสารแนบท้าย                                                  ความคุ้มครองเพ่ิมเติม 

การประกนัตวัผู้ขบัข่ี (ร.ย.03) 

 เป็นทีต่กลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไดม้กีารขยายเพิม่เตมิ ดงัต่อไปนี้ 

 บริษัทจะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขบัขี่รถยนต์โดยได้รบัความยินยอมจากผู้เอา

ประกนัภยั ในกรณีรถยนตท์ีร่ะบุไวใ้นตารางเกดิอบุตัเิหตุ เป็นเหตุใหบุ้คคลดงักล่าวถกูควบคมุตวัในคดอีาญา 

 การประกนัตัวบุคคลดังกล่าว บรษิัทจะดําเนินการโดยไม่ชกัช้าตามจํานวนเงนิที่พนักงานสอบสวน 

พนกังานอยัการหรอืศาลกาํหนดจนกว่าคดจีะถงึทีส่ดุ 

เงือ่นไข : การขยายเพิม่เตมินี้ อยูภ่ายใตบ้งัคบัของเงือ่นไขและการยกเวน้แหง่กรมธรรมป์ระกนัภยัทีป่รากฏใน 

            สญัญาหมวดเงือ่นไขทัว่ไป. 
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เอกสารแนบท้าย                                                  ข้อยกเว้นภยัก่อการร้าย (ร.ย.30) 

 ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนี้ขดัหรอืแยง้กบัขอ้ความทีป่รากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัหรอื สลกัหลงัใด ๆ ให้

เป็นทีต่กลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไม่คุม้ครองความสญูเสยี ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใด ๆ กต็าม ไม่ว่า

จะเป็นสาเหตุโดยตรงหรอืโดยออ้ม เป็นผลมาจากหรอืเกีย่วเนื่องมาจากการกระทําก่อการรา้ย ไม่ว่าจะเกดิจาก

สาเหตุหรอืเหตุการณ์ซึง่สง่ผลกระทบอยา่งต่อเนื่องหรอืมลีาํดบัเหตุการณ์เป็นอยา่งไรสาํหรบัความสญูเสยีนัน้ 

 โดยจุดประสงค์ของขอ้ยกเวน้นี้ การกระทําก่อการรา้ยใหห้มายความรวมถงึการกระทาํซึ่งใชก้ําลงัหรอื

ความรุนแรง และ/หรอืมกีารขม่ขูโ่ดยบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทาํเพยีงลําพงั การกระทาํการ

แทน หรือที่เกี่ยวเนื่อง กับองค์กรใด หรือรฐับาลใด ซึ่งกระทําเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือ

จุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกนั รวมทัง้เพื่อต้องการส่งผลให้รฐับาลและหรอืสาธารณชนหรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของ

สาธารณชนตกอยูใ่นภาวะตื่นตระหนก หวาดกลวั  

 ขอ้ยกเวน้นี้ไม่คุม้ครองความสญูเสยี ความเสยีหาย ค่าใชจ้่ายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรง หรอืโดย

ออ้ม เป็นผลมาจากหรอืมสี่วนเกีย่วเนื่องกบัการกระทาํใด ๆ ทีต่อ้งกระทาํขึน้เพื่อควบคุม ป้องกนั หยุดยัง้ ไม่ว่า

จะเป็นรปูแบบใด ซึง่เกีย่วเนื่องกบัการกระทาํกอ่การรา้ย  

 ในกรณีทีส่่วนหนึ่งส่วนใดของขอ้ยกเว้นนี้ไม่สามารถนํามาใช้บงัคบัได้ให้ถือว่าส่วนที่เหลือยงัคงมผีล

บงัคบั  

เอกสารแนบท้าย                                                  การชาํระเบีย้ประกนัภยั 

กรณีผู้เอาประกนัภยัเป็นนิติบคุคล 

 ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัเป็นนิตบิุคคล บรษิทัตกลงใหผู้เ้อาประกนัภยัสามารถชาํระเบี้ยได้ ภายใน 15 

วนันับแต่วนัทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบั กรณีเกดิอุบตัเิหตุภายใตค้วามคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

บรษิทัจะรบัผดิชอบความเสยีหายตามความคุม้ครอง ของกรมธรรมป์ระกนัภยัและผูเ้อาประกนัภยัต้องชาํระเบี้ย

ประกนัภยัทนัท ี

 หากผูเ้อาประกนัภยัมไิดช้าํระเบีย้ประกนัภยัภายใน 15 วนั นบัแต่กรมธรรมป์ระกนัภยัเริม่มผีลบงัคบัให้

ถอืว่าผูเ้อาประกนัภยัไมป่ระสงคจ์ะเอาประกนัภยัอกีต่อไป และใหก้รมธรมป์ระกนัภยัฉบบันี้สิน้ผลบงัคบั ณ วนั

พน้กาํหนดดงักล่าว 

 

หมายเหต ุขอ้ความใดในกรมธรรมป์ระกนัภยัทีข่ดัหรอืแยง้กบัเอกสารแนบทา้ยนี้ใหใ้ชข้อ้ความใน

เอกสารแนบทา้ยนี้บงัคบั 
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