เอกสารสรุ ปสาระสาคัญกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุ “ขับขี่สุขใจ”
(สาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ ระบุชื่อ)
คาจากัดความที่สาคัญ
1.
2.

บริ ษทั
กรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง
หมายถึง

3.

ผูเ้ อาประกันภัย

หมายถึง

4.

ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง

หมายถึง

5.

อุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง

หมายถึง

6.
7.

การบาดเจ็บ
ความสู ญเสี ยหรื อความ
เสี ยหายใดๆ
ความรับผิดส่ วนแรก

หมายถึง
หมายถึง

8.

หมายถึง

บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนดข้อตกลงคุม้ ครอง
ข้อยกเว้นเอกสารแนบท้ายใบรับรองการประกันภัยและใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย
ซึ่งถือเป็ นส่ วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการประกันภัย
เพื่อประโยชน์ของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ผูข้ บั ขี่และ/หรื อผูโ้ ดยสารตามจานวนที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งอยูใ่ นหรื อ
กาลังขับขี่หรื อกาลังขึ้น หรื อกาลังลงจากรถยนต์ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรรม์ ประกันภัย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่ างกายและทาให้เกิดผลที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครอง
มิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง รวมถึงผลที่สืบเนื่องจากเหตุการณ์เดียวกัน
การบาดเจ็บทางร่ างกายอันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุซ่ ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น
การบาดเจ็บทางร่ างกายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองโดยอุบตั ิเหตุและทาให้ผไู้ ด้รับความคุม้ ครอง
เสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรื อต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล
ความเสี ยหายส่ วนแรกที่ผเู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง

เงื่อนไขทั่วไปและข้ อกาหนดที่สาคัญ
1. ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หากพบว่ามีการปกปิ ดข้อเท็จจริ ง จะทาให้กรมธรรม์ประกันภัยไม่มี
ผลบังคับตั้งแต่ตน้
2. หากเกิดความเสี ยหายบริ ษทั จะชดใช้ตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ งแต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
3. บริ ษทั จะไม่ชดใช้ค่าเสี ยหายหากความเสี ยหายเกิดขึ้นจากการทุจริ ต หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรื อเกิดจากการกระทาโดยเจตนา
ของผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์
4. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้ นสุ ดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
1) ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2) ผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัย
3) มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
4) เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ จากสาเหตุอื่นที่ไม่ได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
5) เมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน
ข้ อยกเว้ นทั่วไป
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครองความเสี ยหายใดๆ หรื อความรับผิดอันเกิดขึ้นหรื อเป็ นผลโดยตรงหรื อโดยอ้อมจาก
1. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย
2. การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผดิ กฎหมาย หรื อในฐานะเป็ นผูข้ นส่ งที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรื อใช้ขน
ยาเสพติด เป็ นต้น
3. การใช้รถยนต์ในการแข่งขันความเร็ ว
4. สงคราม การรุ กราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่วา่ จะได้มีการประกาศสงคราม
หรื อไม่ก็ตามหรื อสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อ
วินาศกรรม การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้มีการประกาศหรื อคงไว้ซ่ ึงกฎ
อัยการศึก
5. การแผ่รังสี หรื อการแพร่ กมั มันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ ึงดาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
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6. การระเบิ ดของกัมมัน ตภาพรั งสี หรื อ ส่ วนประกอบของนิ วเคลี ย ร์ หรื อ วัตถุ อ ัน ตรายอื่ น ใดที่ อ าจเกิ ดการระเบิ ดในกระบวนการ
นิวเคลียร์ได้
7. การก่อการร้าย
ข้ อตกลงคุ้มครอง : การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถยนต์
(คนละ 50,000 บาท สู งสุ ดไม่เกิน 7 คน)
คาจากัดความเพิม่ เติม
1. การสู ญเสี ยอวัยวะ

หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึงการสู ญเสี ยสมรรถภาพใน
การใช้งานของอวัยวะดังกล่าวโดยสิ้ นเชิ ง และมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมา
ใช้งานได้อีกตลอดไป
2. การสู ญเสี ยสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
3. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจาและอาชีพอื่นๆ ได้โดย
สิ้ นเชิงตลอดไป
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจากความบาดเจ็บของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองซึ่งได้รับอุบตั ิเหตุ
ขณะอยูใ่ นหรื อกาลังขับขี่หรื อกาลังขึ้นหรื อกาลังลงจากรถยนต์คนั ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น และความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุ พพลภาพถาวรสิ้ นเชิงทันทีหรื อภายใน 180 วันนับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อความ
บาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมและเสี ยชีวติ
เพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้ดงั นี้
1
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการเสี ยชีวติ
2
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรั บการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง และการทุพพลภาพถาวร
สิ้ นเชิงนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ
หรื อมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิง
3
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตาสอง
ข้าง
4
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
8
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
9
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้รวมกันไม่เกินจานวนเงินดังระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ยงั ไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครอง
จนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองการเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุรถยนต์)
1. การตรวจทางการแพทย์
ภายในระยะเวลาอันสมควร บริ ษทั มีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเท่าที่
จาเป็ นกับการประกันภัยนี้และมีสิทธิทาการชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองไม่ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองเพื่อประกอบพิจารณาจ่ายผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั สามารถปฏิเสธความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แก่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองได้
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองการเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุรถยนต์)
การประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากหรื อสื บเนื่องจากสาเหตุ หรื อเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ายร่ างกายตนเอง
2. การได้รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบตั ิเหตุ
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3. การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้นแต่ที่จาเป็ นจะต้องกระทา เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ และได้กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4. การแท้งลูก
5. ขณะที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองเข้าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัว่ ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
6. ขณะที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุมหรื อหลบหนีการจับกุม
7. การร้องขอเข้าอยูร่ ักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อการพักเพื่อการฟื้ นฟูหรื อการรักษาโดยวิธีให้พกั อยูเ่ ฉยๆ การ
ตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม การตรวจวินิจฉัย การ
บาดเจ็บ การรักษาหรื อตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุซ่ ึงไม่ใช่ความจาเป็ นทางการแพทย์หรื อไม่เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์
8. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปั จจุบนั รวมถึงแพทย์ทางเลือก
9. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ
หรื อเคยได้รับแต่ถูกตัดสิ ทธิตามกฎหมายหรื อใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่
รถยนต์
10. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริ มาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่นอ้ ยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์
แต่การยกเว้นตามข้อ 9. และ 10. นี้จะไม่นามาบังคับใช้สาหรับกรณี การบาดเจ็บของผูโ้ ดยสารไม่วา่ ผูข้ บั ขี่จะเป็ นฝ่ ายประมาทหรื อไม่ก็
ตาม
และจะไม่นามาบังคับใช้สาหรับกรณี การบาดเจ็บของผูข้ บั ขี่ที่มิได้เกิดจากความประมาทของผูข้ บั ขี่รถยนต์คนั ที่เอาประกันภัยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
เอกสารแนบท้ าย : เงินชดเชยค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางระหว่ างรถยนต์ เข้ าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุ
คาจากัดความเพิม่ เติม
ยานพาหนะทางบก หมายถึง รถที่เดินด้วยกาลังเครื่ องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่นน้ ามันก๊าซ หรื อกาลังไฟฟ้ า ที่จดทะเบียน
ภายใต้พระราชบัญญัติขนส่ งทางบก และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง
การเข้ าซ่ อมแซมในอู่หรื อศูนย์ ซ่อมครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การที่รถยนต์คนั ที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยเข้าซ่อมแซม
ในอู่หรื อศูนย์ซ่อมเกินกว่า 12 ชัว่ โมง รวมถึง
1) การเข้ารับการซ่อมแซมในอู่หรื อศูนย์ซ่อมมากกว่าหนึ่งครั้งจากอุบตั ิเหตุเดียวกัน
2) การเข้าอู่หรื อศูนย์ซ่อมแต่ละครั้งอันเกิดจากการซ่อมแซมมากกว่าหนึ่งอุบตั ิเหตุ
ความคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อเอกสารแนบท้ายนี้ หากรถยนต์ของผู้
เอาประกันภัยคันที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยได้รับอุบตั ิเหตุซ่ ึงมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบกและเกิดความเสี ยหาย
ต่อรถยนต์จนทาให้ตอ้ งนารถยนต์คนั ดังกล่าวเข้าซ่อมแซมในอู่หรื อศูนย์ซ่อมรถยนต์และผูเ้ อาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงหมายเลข
ทะเบียนของรถยนต์ค่กู รณี ได้
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้ผเู้ อาประกันภัยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการไม่มีรถยนต์ใช้ในระหว่างซ่อมแซม
โดยจะชดใช้ให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยต่อการเข้าซ่อมแซมในอู่หรื อศูนย์ซ่อมครั้งใดครั้งหนึ่ง และสู งสุ ดไม่เกินจานวนครั้งตามที่ระบุไว้ใน
หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อเอกสารแนบท้ายนี้
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะเอกสารแนบท้ายขยายความคุม้ ครองเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบตั ิเหตุ)
การประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุหรื อเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
1. การเสื่ อมราคา หรื อการสึ กหรอของรถยนต์
2. การแตกหักของเครื่ องจักรกลไกของรถยนต์ หรื อการเสี ยหรื อการหยุดเดินของเครื่ องจักรกลไก หรื อเครื่ องไฟฟ้ าของรถยนต์อนั มิได้
เกิดจากอุบตั ิเหตุ
3. ความเสี ยหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ าหนักหรื อจานวนผูโ้ ดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตอันมิได้เกิดจากอุบตั ิเหตุ
4. ความเสี ยหายต่อยางรถยนต์อนั เกิดจากการฉีกขาดหรื อการระเบิด เว้นแต่กรณี มีความเสี ยหายเกิดขึ้นต่อส่ วนอื่นของรถยนต์ในเวลา
เดียวกัน
5. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรื อเคยได้รับแต่ถูกตัดสิ ทธิตามกฎหมาย หรื อใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับ
ขี่รถยนต์
6. การใช้ลากจูง หรื อผลักดัน
7. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริ มาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่นอ้ ยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แต่การยกเว้นตามข้อ 5. และ 6. และ 7. นี้จะไม่นามาบังคับใช้สาหรับกรณี ผขู้ บั ขี่รถยนต์เป็ นฝ่ ายถูก (ความเสี ยหายไม่ได้เกิดจากความ
ประมาทของผูข้ บั ขี่รถยนต์คนั ที่เอาประกันภัย)
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การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
กรณีเสียชีวติ สู ญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 ใบมรณบัตร
 สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
 สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของทายาทผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
 ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อการสู ญเสี ยอวัยวะ หรื อการสู ญเสี ยสายตา

การเรียกร้ องเงินชดเชยค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางระหว่ างรถยนต์ เข้ าอู่ซ่อมจากอุบัตเิ หตุ
 ใบส่ งซ่อมจากบริ ษทั ประกันภัยของคู่กรณี หรื อ
 สาเนาแบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนหรื อแบบฟอร์ มแจ้งอุบตั ิเหตุรถยนต์ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ของรถยนต์คนั ที่เอาประกันภัยระบุสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุไว้อย่างชัดเจน หรื อ
 สาเนาบันทึกประจาวันของสถานี ตารวจเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุรถยนต์ที่รับรองสาเนาถูกต้องและมีการระบุสาเหตุและหมายเลขทะเบียน
รถยนต์ค่กู รณี อย่างชัดเจน
 ใบรับรถยนต์ที่มีการระบุวนั ที่รถเข้าซ่อมแซมและออกจากอู่หรื อศูนย์ซ่อมรถยนต์
 สาเนาใบเสร็ จรับเงินจากอู่ซ่อมหรื อศูนย์ซ่อม (ถ้ามี)
 ภาพถ่ายความเสี ยหายก่อนซ่อมแซม
 เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
หมายเหตุ :
ความคุม้ ครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วนให้เป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุ “ขับขี่สุขใจ” (สาหรับผูข้ บั ขี่หรื อ
ผูโ้ ดยสารไม่ระบุชื่อ) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
[ท่านสามารถดูรายละเอียดที่ครบถ้วนได้ที่ www.viriyah.co.th]

PA511_สรุปสาระสาคัญกรรธรรรธป ประรญภัญอุุัญิเหติุ “ขญัขี่สุขใจ” (แผภรรญ ัประรญภุุัญิเหติุส่วภัุคัคัล)

หน้า 4 / 4

