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โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคำาขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

กรมธรรม์ประกันภัยน้ี และเพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีผู้เอาประกันภัย 

ต้องชำาระภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเอกสาร

แนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทให้สัญญากับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ 

ถ้อยคำาและคำาบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของ

กรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใด

ก็ตาม เว้นแต่จะได้กำาหนดเป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย

1. บริษัท หมายถึง บริษัท วิริยะประกันภัยจำากัด (มหาชน)

2. กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เง่ือนไขทั่วไป

และข้อกำาหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น 

เอกสารแนบท้าย ใบรับรองการประกันภัย

กรณต่ีออายุ ใบสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยั

และเอกสารสรุปสาระสำาคัญตามกรมธรรม์

ประกันภัยนี้ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญา

ประกันภัย

3. ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการ

ประกันภัยเพ่ือประโยชน์ของผู้ได้รับความ

คุ้มครอง

4. ผู้ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง ผูข้บัขีแ่ละ/หรอืผูโ้ดยสารตามจำานวนทีร่ะบใุน

หน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั ซึง่อยู่ในหรอื

กำาลังขับขี่หรือกำาลังขึ้น หรือกำาลังลงจาก

รถยนต์ทีร่ะบไุว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย

เงื่อนไขและความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ “ขับขี่สุขใจ” 
(สำาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ)

 

หมวดที่ 1  คำาจำากัดความ



2 เงือ่นไขและความคุม้ครอง กรมธรรมป์ระกนัภยัอบุตัเิหตุ “ขบัขีส่ขุใจ” (ส�าหรับผูข้บัขีแ่ละผู ้โดยสารไมร่ะบชุือ่)

5. อุบัติเหตุแต่ละครั้ง หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัย

ภายนอกร่างกายและทำาให้เกิดผลที่ผู้ได้รับ

ความคุ้มครองมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง รวม

ถึงผลที่สืบเนื่องจากเหตุการณ์เดียวกัน

6. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลโดยตรง

จากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดย

อิสระจากเหตุอื่น

7. ความสูญเสียหรือ

ความเสียหายใดๆ

หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ได้รับความ

คุ้มครองโดยอุบัติเหตุและทำาให้ผู้ได้รับความ

คุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา

ทุพพลภาพ หรือต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล

8. ความรับผิดส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้อง

รับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

9. การนัดหยุดงาน

(strike)

หมายถึง การกระทำาโดยเจตนาของผู้นดัหยดุงาน หรอื

คนงานทีถ่กูห้ามเข้าทำางาน เพือ่ส่งเสรมิการ

นัดหยุดงานหรือการต่อต้านการห้ามเข้า

ทำางานไม่ว่าการกระทำาดังกล่าวจะเป็นการ

ก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชนหรือไม่

ก็ตาม

10.การจลาจล (riot) หมายถึง การกระทำาของบุคคลใดๆ ซึ่งร่วมกับกลุ่ม

บุคคลอื่นเพ่ือก ่อกวนความสงบสุขแห่ง

สาธารณชน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการเมือง

หรือไม่ก็ตาม

11.การก่อความวุ่นวาย

ทางการเมือง 

(civil commotion)

หมายถึง การที่ประชาชนจำานวนมากร่วมกันก่อความ

ไม่สงบ หรือการก่อความวุ ่นวายอันเข้า

ลักษณะถึงลุกฮือขึ้นต ่อต ้านรัฐบาลโดย 

ใช้กำาลังประทุษร้าย ขู ่เข็ญว่าจะใช้กำาลัง

ประทุษร้าย หรือกระทำาการอย่างหนึ่งอย่าง

ใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง

12.การก่อวินาศกรรม

(sabotage)

หมายถึง การกระทำาใดๆ อันเป็นการมุ่งทำาลายทรัพย์สิน

ของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็น

สาธารณูปโภคอันเป็นการก่อให้เกิดความ 

ปั่นป่วนทางการเมืองการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติโดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสีย

หายต่อความมั่นคงของรัฐ
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13.การก่อการร้าย

(terrorism)

หมายถึง การกระทำาซ่ึงใช้กำาลังหรือความรุนแรง และ

หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด 

ไม่ว่าจะเป็นการกระทำาเพียงลำาพัง การกระทำา

แทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือ

รัฐบาลใด ซึ่งกระทำาเพื่อผลทางการเมือง 

ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค ์ที่

คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้

รัฐบาลและหรือสาธารณชน หรือส่วนหน่ึง

ส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่น

ตระหนกหวาดกลัว

1. สัญญาประกันภัย

สญัญาประกนัภยันีเ้กดิขึน้จากการทีบ่รษิทัเชือ่ถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภยั 

ในใบคำาขอเอาประกันภัย และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือ

ชือ่ให้ไว้เป็นหลกัฐานในการตกลงรบัประกนัภยัตามสัญญา บรษิทัจงึได้ออกกรมธรรม์

ประกันภัยนี้ไว้ให้

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลง

ตามวรรคหนึง่ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจรงิใดแต่ปกปิดข้อความจรงินัน้ไว้โดยไม่แจ้ง

ให้บรษิทัทราบ ซ่ึงถ้าบริษทัทราบข้อความจริงนัน้ๆ อาจจะได้จงูใจให้บรษิทัเรียกเบีย้

ประกันภัยสูงข้ึนหรือบอกปัดไม่ยอมทำาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตก

เป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิ

บอกล้างสัญญาได้ 

บรษิทัจะไม่ปฏเิสธความรับผดิโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนอืจากทีผู้่เอาประกนัภยั 

ได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง

2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ ้มครองและเอกสารแนบท้าย 

ประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย การเปล่ียนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาจะต้อง 

ได้รบัความยนิยอมจากบรษิทัและได้บนัทกึไว้ในกรมธรรม์ประกนัภยันี ้หรอืในเอกสาร

แนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์

3. การชำาระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง

3.1)  การชำาระเบ้ียประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ สามารถกำาหนด

ได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทกับ 

ผู้เอาประกันภัยและได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

    3.1.1)  การชำาระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปี

    3.1.2)  การชำาระเบีย้ประกนัภยัเป็นงวดราย.................................. 

        เดือนติดต่อกัน

หมวดที่ 2  เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำาหนด

ตามท่ีระบใุนหน้าตารางกรมธรรม์(ถ้าม)ี
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3.2)  เบีย้ประกนัภยัของงวดแรกจะถึงกำาหนดชำาระทนัท ีและกรมธรรม์ประกนัภยั 

จะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่ที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

3.3)  เบี้ยประกันภัยในงวดถัดไป จะถึงกำาหนดชำาระในวันครบรอบงวดชำาระ

เบี้ยประกันภัยของงวดก่อนหน้า โดยบริษัทจะทำาการเรียกเก็บตามวิธีการที่ได้ตกลง

กันไว้ในใบคำาขอเอาประกันภัยโดยอัตโนมัติ

3.4)  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ชำาระเบี้ยประกันภัยของงวดถัดไปตามวิธี

การที่ได้ตกลงกันไว้กับบริษัท ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นผลบังคับทันที ในวัน

ที่เบี้ยประกันภัยที่ได้ชำาระมาแล้วสามารถซื้อความคุ้มครองได้ 

4. การสิ้นสุดความคุ้มครองสำาหรับกรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับ

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์

หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

4.1)  ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์

ประกันภัย

4.2)  ผูเ้อาประกนัภยัไม่ชำาระเบีย้ประกนัภยัตามเงือ่นไขและข้อกำาหนดข้อ 3

4.3)  เมือ่ผูเ้อาประกนัภัยหรือบริษทับอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัตามเงือ่นไข

ทั่วไปและข้อกำาหนดข้อ 5

4.4)  เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติจากสาเหตุอืน่ที่ไม่ได้รบัความคุ้มครองภาย

ใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้รับผลประโยชน์โดยหัก

เบี้ยประกนัภยัสำาหรบัระยะเวลาที่กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออก

ตามส่วน

4.5)  เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจำาอยู่ในเรือนจำาหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัท

จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำาหรับระยะเวลาที่

กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

5. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

5.1) บรษิทัเป็นผูบ้อกเลกิ : บรษิทัสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบั

นี้ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายท่ีแจ้งให้บริษัททราบ 

ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย การคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอา

ประกันภัยจะเป็นไปตามการชำาระเบี้ยประกันภัยดังนี้

  5.1.1)  การชำาระเบีย้ประกนัภยัแบบงวดรายเดอืน กรมธรรม์ประกนัภยั 

จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในวันที่ครบกำาหนดเก็บค่าเบี้ยประกันภัย โดยบริษัทไม่ต้องคืน

เบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด

  5.1.2)  การชำาระเบีย้ประกนัภยัแบบงวดรายปี บรษัิทจะคนืเบีย้ประกนัภยั 

ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้

ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

5.2) ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก :  ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์

ประกันภัยนี้ได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย
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เป็นผู้บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย การคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยจะเป็น

ไปตามการชำาระเบี้ยประกันภัยดังนี้

  5.2.1)  การชำาระเบีย้ประกันภยัแบบงวดรายเดือน กรมธรรม์ประกนัภยั 

จะสิน้สดุโดยอัตโนมตัิในวนัท่ีครบกำาหนดเกบ็ค่าเบีย้ประกนัภยั โดยบรษิทัไม่ต้องคนื

เบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด

  5.2.2)  การชำาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายปี ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ

ได้รบัเบ้ียประกันภยัคนืหลงัจากหกัเบีย้ประกนัภยัสำาหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรม์ประกนัภยั 

นี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดังนี้

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขข้อนี้ ไม่ว่าจะกระทำาโดยฝ่ายใด

ก็ตามต้องเป็นการบอกเลิกท้ังฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกบอกเลิกความคุ้มครอง

เพียงหมวดใดหมวดหนึ่งได้

6. การเรียกร้องค่าทดแทน

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย

จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสูญเสียหรือความเสียหายโดยไม่ชักช้าและดำาเนิน

การส่งหลักฐานตามที่บริษัทระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองหรือเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) 

ให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำาหนดโดยค่าใช้จ่ายของตนเองเว้นแต่จะพิสูจน์

ได้ว่ามีเหตุจำาเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังท่ีได้กล่าวมาแล้วได้แต่

ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้แล้ว

บรษิทัมสีทิธเิข้าดำาเนนิการในนามของผู้เอาประกนัภยัเกีย่วกบัอบุติัเหตุทีเ่กดิ

ข้ึนได้หากเป็นการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีเกิดขึ้นกับรถยนต์หรือทรัพย์สินและความ

คุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยดำาเนินการโดยสุจริต

7. การจ่ายค่าทดแทน

บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัได้รบัหลักฐานแสดง

ความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

อัตราคืนเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาที่เอาประกันภัย เบี้ยร้อยละ / 
ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี  (ไม่เกิน/เดือน)

1 15
2 25
3 35
4 45
5 55
6 65
7 75
8 80
9 85
10 90
11 95
12 100
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ในกรณีมีเหตุจำาเป็นที่ทำาให้บริษัทไม่อาจประเมินความเสียหายให้แล้วเสร็จ

ภายในกำาหนดวรรคหนึ่ง ระยะเวลาที่กำาหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามสมควร 

แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 

หากบรษิทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกำาหนดระยะเวลาข้างต้น 

บรษิทัจะรบัผดิชดใช้ดอกเบีย้ให้อกีในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจำานวนเงนิท่ีต้องจ่าย 

ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบกำาหนดชำาระ

8. การเฉลี่ยค่าทดแทน

ในกรณีที่จำานวนผู้ขับขี่และผู้โดยสารอันแท้จริงมีจำานวนมากกว่าผู้ได้รับความ

คุ้มครองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ความรับผิดของบริษัทต่อหนึ่งคนจะ

ลดลงตามส่วนของจำานวนผูไ้ด้รับความคุม้ครองทีร่ะบไุว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 

กับจำานวนผู้โดยสารที่แท้จริง

9. การเรียกร้องค่าทดแทนโดยฉ้อฉล

บริษัทไม่ต้องรับผิดสำาหรับการเรียกร้องค่าทดแทนอันเกิดจากการฉ้อฉลหรือ

ทุจริต และบริษัทอาจใช้สิทธิบอกเลิกความคุ้มครองสำาหรับผู้เอาประกันภัยได้ทันที

โดยไม่คืนเบี้ยประกันภัย หากการเรียกร้องค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

เป็นการฉ้อฉลหรือทุจริตโดยประการใดๆ ซ่ึงผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลท่ีทำาแทน 

ผู้เอาประกันภัยได้ใช้วิธีการหรือเครื่องมือฉ้อฉลหรือทุจริตใดๆ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์

ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

10.การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ในกรณทีีม่ข้ีอพพิาท ข้อขดัแย้ง หรอืข้อเรยีกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยั 

ฉบบันี ้ระหว่างผูมี้สิทธเิรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภยักบับรษัิท และหากผู้มสีทิธิ

เรยีกร้องประสงค์และเหน็ควรยตุข้ิอพพิาทนัน้ โดยวธิอีนญุาโตตลุาการ บรษัิทตกลง

ยนิยอมและให้ทำาการวนิจิฉยัชีข้าดโดยอนญุาโตตุลาการตามระเบยีบสำานกังานคณะ

กรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

11. เงื่อนไขบังคับก่อน

บริษัทอาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เว้นแต ่

ผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่ง

กรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยน้ีไม่คุ้มครองความเสียหายใดๆ หรือความรับผิดอันเกิด

ขึ้นหรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก

1. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย

2. การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย 

3. การใช้รถยนต์ในการแข่งขันความเร็ว

4. สงคราม การรกุราน การกระทำาท่ีมุง่ร้ายของศตัรตู่างชาต ิหรอืการกระทำา 

 ที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม 

หมวดที่ 3  ข้อยกเว้นทั่วไป
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 หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัด 

 หยดุงานการก่อความวุน่วายทางการเมอืง การก่อวนิาศกรรม การปฏวิตั ิ

 การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ 

 ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก

5. การก่อการร้าย

6. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือ 

 จากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนือ่งมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร ์

 และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำาเนินติดต่อ 

 ไปด้วยตัวเอง

7. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือ 

 วัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำาหนด และ

เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัย

ที่บริษัทได้รับชำาระ  บริษัทจะให้ความคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่แนบติดกับ

กรมธรรม์ประกันภยัน้ีและมีจำานวนเงนิเอาประกันภยัระบใุนตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 

เท่านั้น

    ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายดงัต่อไปนีข้ดัหรอืแย้งกบัข้อความในกรมธรรม์ 

ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้แทน

    ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย 

ยังคงใช้บังคับตามเดิม

(กรณีมีการขยายความคุ้มครองบริษัทจะระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยพร้อม

จำานวนเงินเอาประกันภัย)

หมวดที่ 4  ข้อตกลงคุ้มครอง

หมวดที่ 5  เอกสารแนบท้าย
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