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1. บริษทั หมายถึง บริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
2. กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนดขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ขอ้ยกเวน้เอกสารแนบทา้ยใบรับรองการประกนัภยัและใบสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั       
ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยั 

3. ผูเ้อาประกนัภยั หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัซ่ึงเป็นผูจ้ดัใหมี้การประกนัภยั 
  เพื่อประโยชน์ของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

4. ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หมายถึง ผูข้บัข่ีและ/หรือผูโ้ดยสารตามจ านวนที่ระบุในหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัซ่ึงอยูใ่นหรือ 
  ก าลงัขบัข่ีหรือก าลงัข้ึน หรือก าลงัลงจากรถยนตท่ี์ระบุไวใ้นตารางกรมธรรรม ์ประกนัภยั 

5. อุบติัเหตุแต่ละคร้ัง หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกายและท าใหเ้กิดผลท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
  มิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั รวมถึงผลท่ีสืบเน่ืองจากเหตุการณ์เดียวกนั 

6. การบาดเจบ็ หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 
7. ความสูญเสียหรือความ หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกายของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองโดยอุบติัเหตุและท าใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

เสียหายใดๆ  เสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล 
8. ความรับผดิส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผดิชอบเองต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง  
 
 
 
 
1. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั หากพบวา่มีการปกปิดขอ้เทจ็จริง จะท าใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัไม่มี

ผลบงัคบัตั้งแต่ตน้ 
2. หากเกิดความเสียหายบริษทัจะชดใชต้ามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
3. บริษทัจะไม่ชดใชค่้าเสียหายหากความเสียหายเกิดข้ึนจากการทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง หรือเกิดจากการกระท าโดยเจตนา

ของผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ 
4. กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีจะส้ินสุดลงโดยอตัโนมติั เม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ีแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 

1) ณ วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบัดงัท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
2) ผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยั 
3) มีการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั 
4) เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติจากสาเหตุอ่ืนท่ีไม่ไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั 
5) เม่ือผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจ าอยูใ่นเรือนจ าหรือทณัฑสถาน 

 
 
 
 

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไม่คุม้ครองความเสียหายใดๆ หรือความรับผดิอนัเกิดข้ึนหรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยออ้มจาก 
1. การใชร้ถยนตน์อกอาณาเขตประเทศไทย 
2. การใชร้ถยนตไ์ปในทางท่ีผดิกฎหมาย หรือในฐานะเป็นผูข้นส่งท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต เช่น ใชร้ถยนตไ์ปปลน้ทรัพย ์ ชิงทรัพยห์รือใชข้น

ยาเสพติด เป็นตน้ 
3. การใชร้ถยนตใ์นการแข่งขนัความเร็ว 
4. สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคลา้ยสงคราม ไม่วา่จะไดมี้การประกาศสงคราม

หรือไม่ก็ตามหรือสงครามกลางเมือง การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนดัหยดุงาน การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อ
วนิาศกรรม การปฏิวติั การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุใหมี้การประกาศหรือคงไวซ่ึ้งกฎ
อยัการศึก 

5. การแผรั่งสี หรือการแพร่กมัมนัตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อนัเน่ืองมาจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิง
นิวเคลียร์และจากกรรมวธีิใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินติดต่อไปดว้ยตวัเอง 

เอกสารสรุปสาระส าคัญกรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุ “ขับข่ีสุขใจ” 
 (ส าหรับผู้ขับข่ีและผู้โดยสารไม่ระบุช่ือ) 

ค าจ ากดัความที่ส าคัญ 
 

เงื่อนไขท่ัวไปและข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ข้อยกเว้นทั่วไป 
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6. การระเบิดของกัมมนัตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวตัถุอันตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดการระเบิดในกระบวนการ
นิวเคลียร์ได ้

7. การก่อการร้าย 
 

 
 
   
ค าจ ากดัความเพิม่เติม  
1. การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และให้หมายรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพใน 

การใช้งานของอวยัวะดงักล่าวโดยส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ัดเจนว่าไม่สามารถกลบัมา
ใช้งานไดอี้กตลอดไป 

2. การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
3. ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง   หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ าและอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดย  
     ส้ินเชิงตลอดไป 
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีใหก้ารคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากความบาดเจบ็ของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองซ่ึงไดรั้บอุบติัเหตุ
ขณะอยูใ่นหรือก าลงัขบัข่ีหรือก าลงัข้ึนหรือก าลงัลงจากรถยนตค์นัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัเท่านั้น และความบาดเจบ็ท่ีไดรั้บท าให้
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงทนัทีหรือภายใน 180 วนันบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุ หรือความ
บาดเจบ็ท่ีไดรั้บท าใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมและเสียชีวติ
เพราะความบาดเจบ็นั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ดงัน้ี 

1 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวติ 
2 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพลภาพถาวร

ส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิง 

3 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือสายตาสอง
ขา้ง 

4 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
5 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
6 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
7   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  
8   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
9   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 9 เพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น  
 ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนัไม่เกินจ านวนเงินดงัระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงัไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกนัภยั  บริษทัจะยงัคงใหค้วามคุม้ครอง
จนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 
 
เงื่อนไขเฉพาะ  (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตา  หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุรถยนต)์ 
1. การตรวจทางการแพทย์ 
 ภายในระยะเวลาอนัสมควร บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉยัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเท่าท่ี
จ  าเป็นกบัการประกนัภยัน้ีและมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายโดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
 ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่ยินยอมใหบ้ริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉัยของผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองเพ่ือประกอบพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษทัสามารถปฏิเสธความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีแก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองได ้
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ    (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองการเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา  หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุรถยนต)์ 
 การประกนัภยัน้ีไม่คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ หรือเกิดข้ึนในเวลาต่อไปน้ี 
1. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
2. การไดรั้บเช้ือโรค ปรสิต เวน้แต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยกั หรือโรคกลวัน ้า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีไดรั้บมาจากอุบติัเหตุ 

ข้อตกลงคุ้มครอง : การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง อันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุรถยนต์ 
   (คนละ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 7 คน) 
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3. การรักษาทางเวชกรรมหรือศลัยกรรม เวน้แต่ท่ีจ  าเป็นจะตอ้งกระท า เน่ืองจากไดรั้บบาดเจบ็ซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรม์

ประกนัภยัน้ี และไดก้ระท าภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 
4. การแทง้ลูก 
5. ขณะท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเขา้ร่วมทะเลาะววิาทหรือมีส่วนยัว่ยใุหเ้กิดการทะเลาะววิาท 
6. ขณะท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนกั หรือขณะถูกจบักุมหรือหลบหนีการจบักุม 
7. การร้องขอเขา้อยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือการพกัเพ่ือการฟ้ืนฟหูรือการรักษาโดยวธีิให้พกัอยูเ่ฉยๆ การ

ตรวจวเิคราะห์เพ่ือหาสาเหตุใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเขา้รักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม การตรวจวนิิจฉัย การ
บาดเจบ็ การรักษาหรือตรวจวเิคราะห์เพ่ือหาสาเหตุซ่ึงไม่ใช่ความจ าเป็นทางการแพทยห์รือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย ์

8. การตรวจรักษาท่ีไม่ใช่แผนปัจจุบนั รวมถึงแพทยท์างเลือก 
9. การขบัข่ีโดยบุคคลท่ีไม่เคยไดรั้บใบอนุญาตขบัข่ีใดๆ หรือเคยไดรั้บแต่ถูกตดัสิทธิตามกฎหมายหรือใชใ้บขบัข่ีรถจกัรยานยนตไ์ปขบัข่ี

รถยนต ์
10. การขบัข่ีโดยบุคคลซ่ึงในขณะขบัข่ีมีปริมาณแอลกอฮอลใ์นเส้นเลือดไม่นอ้ยกวา่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์
 แต่การยกเวน้ตามขอ้ 9. และ 10. น้ีจะไม่น ามาบงัคบัใชส้ าหรับกรณีการบาดเจบ็ของผูโ้ดยสารไม่วา่ผูข้บัข่ีจะเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่ก็
ตาม  และจะไม่น ามาบงัคบัใชส้ าหรับกรณีการบาดเจบ็ของผูข้บัข่ีท่ีมิไดเ้กิดจากความประมาทของผูข้บัข่ีรถยนตค์นัท่ีเอาประกนัภยัตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 
 
 
ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
 ยานพาหนะทางบก หมายถึง รถท่ีเดินดว้ยก าลงัเคร่ืองยนต ์ โดยใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง เช่นน ้ามนัก๊าซ หรือก าลงัไฟฟ้า ท่ีจดทะเบียน
ภายใตพ้ระราชบญัญติัขนส่งทางบก และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง 
 การเข้าซ่อมแซมในอู่หรือศูนย์ซ่อมคร้ังใดคร้ังหน่ึง หมายถึง การท่ีรถยนตค์นัท่ีระบุในหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัเขา้ซ่อมแซม
ในอู่หรือศูนยซ่์อมเกินกวา่ 12 ชัว่โมง รวมถึง  

1) การเขา้รับการซ่อมแซมในอู่หรือศูนยซ่์อมมากกวา่หน่ึงคร้ังจากอุบติัเหตุเดียวกนั 
2) การเขา้อู่หรือศูนยซ่์อมแต่ละคร้ังอนัเกิดจากการซ่อมแซมมากกวา่หน่ึงอุบติัเหตุ 

ความคุ้มครอง 
 เป็นท่ีตกลงกนัวา่ ในระยะเวลาซ่ึงมีผลบงัคบัดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือเอกสารแนบทา้ยน้ี หากรถยนตข์องผู้
เอาประกนัภยัคนัท่ีระบุในหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัไดรั้บอุบติัเหตุซ่ึงมีสาเหตุมาจากการชนกบัยานพาหนะทางบกและเกิดความเสียหาย
ต่อรถยนตจ์นท าใหต้อ้งน ารถยนตค์นัดงักล่าวเขา้ซ่อมแซมในอู่หรือศูนยซ่์อมรถยนตแ์ละผูเ้อาประกนัภยัสามารถแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงหมายเลข
ทะเบียนของรถยนตค์ู่กรณีได ้
 บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผูเ้อาประกนัภยัเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากการไม่มีรถยนตใ์ชใ้นระหวา่งซ่อมแซม 
โดยจะชดใชใ้หต้ามจ านวนเงินเอาประกนัภยัต่อการเขา้ซ่อมแซมในอู่หรือศูนยซ่์อมคร้ังใดคร้ังหน่ึง และสูงสุดไม่เกินจ านวนคร้ังตามท่ีระบุไวใ้น
หนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือเอกสารแนบทา้ยน้ี  
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะเอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครองเงินชดเชยค่าใชจ่้ายในการเดินทางระหวา่งรถยนตเ์ขา้อู่ซ่อมจากอุบติัเหตุ) 
การประกนัภยัน้ีไม่คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุหรือเกิดข้ึนในเวลาต่อไปน้ี 

1. การเส่ือมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต ์
2. การแตกหกัของเคร่ืองจกัรกลไกของรถยนต ์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเคร่ืองจกัรกลไก หรือเคร่ืองไฟฟ้าของรถยนตอ์นัมิได้

เกิดจากอุบติัเหตุ 
3. ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต ์อนัเกิดจากการบรรทุกน ้าหนกัหรือจ านวนผูโ้ดยสารเกินกวา่ท่ีไดรั้บอนุญาตอนัมิไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ 
4. ความเสียหายต่อยางรถยนตอ์นัเกิดจากการฉีกขาดหรือการระเบิด เวน้แต่กรณีมีความเสียหายเกิดข้ึนต่อส่วนอ่ืนของรถยนตใ์นเวลา

เดียวกนั 
5. การขบัข่ีโดยบุคคลท่ีไม่เคยไดรั้บใบอนุญาตขบัข่ีใดๆ หรือเคยไดรั้บแต่ถูกตดัสิทธิตามกฎหมาย หรือใชใ้บขบัข่ีรถจกัรยานยนตไ์ปขบั

ข่ีรถยนต ์
6. การใชล้ากจูง หรือผลกัดนั 
7. การขบัข่ีโดยบุคคลซ่ึงในขณะขบัข่ีมีปริมาณแอลกอฮอลใ์นเส้นเลือดไม่นอ้ยกวา่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์
แต่การยกเวน้ตามขอ้ 5. และ 6. และ 7. น้ีจะไม่น ามาบงัคบัใชส้ าหรับกรณีผูข้บัข่ีรถยนตเ์ป็นฝ่ายถูก (ความเสียหายไม่ไดเ้กิดจากความ

ประมาทของผูข้บัข่ีรถยนตค์นัท่ีเอาประกนัภยั) 
 
 

เอกสารแนบท้าย : เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุ 
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 ใบมรณบตัร 
 ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 
 ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของทายาทผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง   
 ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือการสูญเสียอวยัวะ หรือการสูญเสียสายตา 

 
 
 

 ใบส่งซ่อมจากบริษทัประกนัภยัของคู่กรณี หรือ 
 ส าเนาแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือแบบฟอร์มแจง้อุบติัเหตุรถยนตข์องกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ
ของรถยนตค์นัท่ีเอาประกนัภยัระบุสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุไวอ้ยา่งชดัเจน หรือ  

 ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของสถานีต ารวจเก่ียวกบัอุบติัเหตุรถยนตท่ี์รับรองส าเนาถูกตอ้งและมีการระบุสาเหตุและหมายเลขทะเบียน
รถยนตค์ู่กรณีอยา่งชดัเจน 

 ใบรับรถยนตท่ี์มีการระบุวนัท่ีรถเขา้ซ่อมแซมและออกจากอู่หรือศูนยซ่์อมรถยนต ์
 ส าเนาใบเสร็จรับเงินจากอู่ซ่อมหรือศูนยซ่์อม (ถา้ม)ี 
 ภาพถ่ายความเสียหายก่อนซ่อมแซม 
 เอกสารอื่นๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 

 
 
  

 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

กรณีเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

การเรียกร้องเงนิชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอบุัตเิหต ุ
 

หมายเหตุ :  
ความคุม้ครองและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีละเอียดครบถว้นใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุ “ขบัข่ีสุขใจ” (ส าหรับผูข้บัข่ีหรือ
ผูโ้ดยสารไม่ระบุช่ือ) ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  
[ท่านสามารถดูรายละเอียดท่ีครบถว้นไดท่ี้ www.viriyah.co.th] 

 

http://www.viriyah.co.th/

