เงื่อนไขและความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
(มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2563)
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลใช้บงั คับทันที เมื่อผูเ้ อาประกันภัยชาระเบีย้ ประกันภัยแล้ว
การชาระเบีย้ ประกันภัยให้แก่ตวั แทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พนักงาน
บริษทั หรือนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ผู้ได้รบั มอบอานาจให้รบั ชาระ
เบีย้ ประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ยอมรับการกระทาของบุคคลหรือนิตบิ ุคคลดังกล่าวเสมือน
ตัวแทนของบริษทั ให้ถอื ว่าเป็ นการชาระเบีย้ ประกันภัยแก่บริษทั โดยถูกต้อง
ข้อ 2. นิ ยามศัพท์ กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริษทั ”
หมายความว่า
บริษทั ทีอ่ อกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“ผูเ้ อาประกันภัย”
หมายความว่า
บุคคลทีร่ ะบุช่อื เป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตาราง
“ผูป้ ระสบภัย”
หมายความว่า
ผูซ้ ง่ึ ได้รบั อันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามัย เนื่องจากรถ
ทีใ่ ช้หรืออยูใ่ นในทางหรือเนื่องจากสิง่ ทีบ่ รรทุก หรือติดตัง้ ใน
รถนัน้ และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของ
ผูป้ ระสบภัยซึง่ ถึงแก่ความตายด้วย
“นายทะเบียน”
หมายความว่า
เลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย หรือผูซ้ ง่ึ เลขาธิการคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
“ตาราง”
หมายความว่า
ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“รถ”
หมายความว่า
รถคันทีเ่ อาประกันภัยซึง่ มีรายการทีร่ ะบุไว้ในตารางแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
“อุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ ”
หมายความว่า
เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์สบื เนื่องกันซึง่ เกิดจาก
สาเหตุอนั เดียวกัน
ข้อ 3. การคุ้มครองผู้ประสบภัย ภายใต้บงั คับข้อ 6 บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อ
ชีวติ ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมายต่อผู้ประสบภัย เนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิง่ ที่บรรทุก หรือติดตัง้ ในรถนัน้ ใน
ระหว่างระยะเวลาประกันภัย ดังนี้
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3.1 ผูป้ ระสบภัย
3.1.1 ในกรณีได้รบั ความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
อย่างถาวร หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง ตามข้อ 3.1.2 บริษทั จะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอื่น
ทีผ่ ปู้ ระสบภัยสามารถเรียกร้องได้ตามมูลละเมิด ตามความเสียหายทีแ่ ท้จริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน
3.1.2 ในกรณีได้รบั ความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษทั จะจ่ายจานวน
เงินคุม้ ครอง ดังนี้
(1) กรณีทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน
(2) กรณีสูญเสียมือสองข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า หรือ
ขาสองข้าง หรือสายตาสองข้าง (ตาบอด) บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน
(3) กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า ขาหนึ่งข้าง
สายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) ตัง้ แต่ 2 กรณีขน้ึ ไป บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน
(4) กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
(5) กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า หรือ
ขาหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อ
หนึ่งคน
(6) กรณีหูหนวก เป็ นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิน้ ขาด สูญเสีย อวัยวะสืบพันธุ์
หรือความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึ่งคน
(7) กรณีสูญเสียอวัยวะอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน (2) (3) (5) (6) และ (8) ซึง่ การสูญเสีย
หรือการถูกทาลายลงแล้วนัน้ จะกระทบต่อการดารงชีวติ อย่างปกติสุขของผู้ประสบภัย เช่น การสูญเสีย ม้าม
ปอด ตับ ไต หรือ ฟั นแท้ทงั ้ ซี่ตงั ้ แต่ 5 ซี่ ขึ้นไป หรือกรณีกะโหลกศีรษะถูกทาให้เสียหายเป็ นเหตุให้ต้องใช้
กะโหลกเทียม เป็ นต้น บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึ่งคน
(8) กรณีสูญเสียนิ้วตัง้ แต่ข้อ นิ้ว ขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะจ่ายค่าสิน ไหม
ทดแทน 200,000 บาทต่อหนึ่งคน
ทัง้ นี้ กรณีผู้ประสบภัยได้รบั ความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษทั จะจ่ายจานวน
เงินคุม้ ครองเฉพาะกรณีทม่ี จี านวนเงินคุม้ ครองทีส่ งู กว่า
3.1.3 ในกรณีเสียชีวติ บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน
3.1.4 ในกรณีได้รบั ความเสียหายตามข้อ 3.1.1 และต่อมาได้รบั ความเสียหายตามข้อ 3.1.2 บริษทั จะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามข้อ 3.1.2 แต่หากเป็ นกรณีได้รบั ความเสียหายตามข้อ 3.1.1 และต่อมาได้รบั ความ
เสียหายตามข้อ 3.1.3 หรือทัง้ ข้อ 3.1.2 และข้อ 3.1.3 บริษทั จะจ่าย ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อคน
3.1.5 ในกรณีทเ่ี ข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน บริษทั จะจ่ายค่าชดเชย
รายวัน วันละ 200 บาท จานวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน เป็ นค่าเสียหายทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกเหนือจากความคุม้ ครองที่
ระบุใน 3.1.1 ข้อ 3.1.2 ข้อ 3.1.3 และข้อ 3.1.4
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3.1.6 กรณีผปู้ ระสบภัยเป็ นผูเ้ อาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัย ซึง่ มิใช่ผู้ขบั ขี่
ทัง้ นี้ในกรณีผขู้ บั ขีเ่ ป็ นฝ่ ายทีต่ ้องรับผิดต่ออุบตั เิ หตุ ให้นาความในข้อ 3.1.1 ข้อ 3.1.2 ข้อ 3.1.3 ข้อ 3.1.4 และ
ข้อ 3.1.5 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
3.1.7 กรณีผปู้ ระสบภัยเป็ นผูข้ บั ขีร่ ถคันทีเ่ อาประกันภัย บริษทั จะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน
ค่าเสียหายเบือ้ งต้นเท่านัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทัง้ หมดดังกล่าวข้างต้น รวมกันแล้วไม่เกินจานวนเงินคุ้มครอง
สูงสุดต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ ทีร่ ะบุไว้ในรายการที่ 4 ของตาราง
ข้อ 4. ค่าเสียหายเบือ้ งต้น ภายใต้บงั คับข้อ 6 บริษทั จะจ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยทีไ่ ด้รบั ความ
เสียหายต่อชีวติ ร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั
การร้องขอ โดยจ่ายเป็ นค่าเสียหายเบือ้ งต้นดังต่อไปนี้
4.1 กรณีผู้ประสบภัยได้รบั ความเสียหายต่ อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอัน
จาเป็ นเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล ตามจานวนทีจ่ า่ ยไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน
4.2 กรณีผปู้ ระสบภัยได้รบั ความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ บริษทั จะจ่ายค่าเสียหาย
เบือ้ งต้นจานวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เป็ นใบ้ หรือเสียความสามารในการพูด หรือลิน้ ขาด
(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว
(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
(ช) จิตพิการอย่างติดตัว
(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
4.3 กรณีผปู้ ระสบภัยได้รบั ความเสียหายต่อชีวติ บริษทั จะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นเกี่ยวกับ
การจัดการศพของผูป้ ระสบภัยตามจานวนเงินค่าเสียหายเบือ้ งต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
4.4 จานวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกันหรือจานวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แต่หากผู้ประสบภัยได้รบั ความ
เสียหายตามข้อ 4.1 4.2 และ 4.3 หรือได้รบั ความเสียหายตามข้อ 4.2 และ 4.3 ให้ได้รบั ค่าเสียหายเบื้องต้น
รวมกันไม่เกินจานวน 65,000 บาท
4.5 กรณีรถตัง้ แต่สองคันขึน้ ไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผปู้ ระสบภัย บริษทั จะจ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้น
ตาม 4.1 4.2 4.3 หรือ 4.4 แล้ว แต่ ก รณี ให้แก่ ผู้ประสบภัย ซึ่งอยู่ใ นรถที่เ อาประกัน ภัย ไว้กับ บริษัท แต่ ถ้า
ผู้ประสบภัยมิใช่เป็ นผู้ซ่งึ อยู่ในรถคันหนึ่งคันใดที่ร่วมก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่ าวข้างต้น บริษัทจะจ่าย
ค่าเสียหายเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยในอัตราส่วนทีเ่ ท่ากัน
ความเสียหายเบือ้ งต้นทัง้ หมดนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3
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ข้อ 5. การขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้ น ผูป้ ระสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบือ้ งต้นต่อบริษทั ภายใน 180 วัน นับ
แต่วนั ทีม่ คี วามเสียหายเกิดขึน้ และต้องมีหลักฐานดังนี้
5.1 ความเสียหายต่อร่างกาย
5.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาล หรือ หลักฐานการแจ้งหนี้เ กี่ยวกับ การ
รักษาพยาบาล
5.1.2 สาเนาบัตรประจาตัว หรือสาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางหรือ
หลักฐานอื่นใดทีท่ างราชการเป็ นผูอ้ อกให้ทส่ี ามารถพิสูจน์ได้ว่าผูท้ ม่ี ชี ่อื ในหลักฐานนัน้ เป็ นผูป้ ระสบภัย แล้วแต่
กรณี
ในกรณีทผ่ี ปู้ ระสบภัยได้รบั ความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 4.2 นอกจากต้องยื่น
หลักฐานตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แล้ว ให้ย่นื ใบรับรองแพทย์ หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่า
เป็ นผู้ประสบภัยซึ่งได้รบั ความเสียหายต่ อ ร่างกายดังกล่ าว พร้อ มทัง้ สาเนาบันทึกประจาวันของพนัก งาน
สอบสวน หรือหลักฐานอื่นทีแ่ สดงว่าผูน้ นั ้ ได้รบั ความเสียหายจากการประสบภัยจากรถเพิม่ เติมด้วย
5.2 ความเสียหายต่อชีวิต
5.2.1 สาเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดทีน่ ายทะเบียนประกาศกาหนดซึง่ สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ท่มี ี
ชื่อในหลักฐานนัน้ เป็ นผูป้ ระสบภัย
5.2.2 สาเนาบันทึกประจาวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นทีแ่ สดงว่าผูน้ นั ้ ถึงแก่ความ
ตายเพราะการประสบภัยจากรถ
5.2.3 การร้องขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้นตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันให้มหี ลักฐานตาม 5.1 และ 5.2
ข้อ 6. การสารองจ่ายค่ ารักษาพยาบาล ค่ าชดเชยรายวัน ค่ าทดแทนกรณี สูญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพ
อย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง หรือเสียชี วิต ในกรณีรถทีเ่ อาประกันภัยไว้กบั บริษทั ประสบอุบตั เิ หตุชน
กับรถอื่น ซึง่ มีการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้วยเป็ นเหตุให้ผู้ประสบภัย
ได้รบั อันตรายต่อชีวติ ร่างกาย บริษทั ตกลงจะสารองจ่าย ให้แก่ ผูป้ ระสบภัยซึง่ โดยสารมาในรถ หรือกาลังขึน้
หรือกาลังลงจากรถทีเ่ อาประกันภัยไว้กบั บริษทั ดังนี้
6.1 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับกรณีได้รบั บาดเจ็บ
6.2 ค่าทดแทนกรณีสญ
ู เสียอวัยวะ กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร หรือกรณีทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง ตามข้อ
3.1.2 เป็ นเงินจานวน 200,000 บาท หรือ 250,000 บาท หรือ 300,000 หรือ 500,000 บาทต่อหนึ่งคน หรือ
กรณีเสียชีวติ ตามข้อ 3.1.3 เป็ นจานวนเงิน 500,000 บาทต่อหนึ่งคนแล้วแต่กรณี
6.3 ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันละ 200 บาท
รวมไม่เกิน 20 วัน
6.4 ข้อ 6.1 และข้อ 6.2 รวมกันจานวนเงินตามข้อ 3.1.4
สาหรับผู้ประสบภัยที่เป็ นบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผู้รบั ประกันภัยรถอื่นจะร่วมกันสารองจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณีสญ
ู เสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวร
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สิน้ เชิง หรือเสียชีวติ ตามวรรคต้น โดยเฉลีย่ ฝ่ ายละเท่าๆ กัน เมื่อมีการสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย
รายวัน ค่ าทดแทนกรณีสูญ เสียอวัยวะ ทุพ พลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ เสียชีว ิต ตาม
เงื่อนไขนี้แล้ว หากปรากฏว่าอุบตั ิเหตุนัน้ เกิดจากความประมาทของผู้อ่ื น มิใช่ผู้ขบั ขี่หรือผู้โดยสารรถที่เอา
ประกันภัยไว้กบั บริษัทแล้ว บริษัทมีสทิ ธิท่จี ะไล่เบี้ยเอาค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณี
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวติ ที่บริษทั ได้สารองจ่ายไปคืนจาก
บริษทั ผูร้ บั ประกันภัยรถที่เป็ นฝ่ ายต้องรับผิดตามกฎหมายนัน้ ในทางกลับกันหากบริษทั ผู้รบั ประกันภัยรถอื่น
ได้สารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพล
ภาพถาวรสิน้ เชิง หรือเสียชีวติ ให้แก่ผปู้ ระสบภัยหรือทายาทผูป้ ระสบภัยทีโ่ ดยสารมา หรือกาลังขึ้นหรือกาลังลง
จากรถทีต่ นรับประกันภัยไว้ หรือผูป้ ระสบภัยทีอ่ ยู่นอกรถแล้ว และปรากฏว่าอุบตั เิ หตุนนั ้ เกิดจากความประมาท
ของผู้ข บั ขี่ หรือ ผู้โ ดยสารรถคัน ที่เ อาประกัน ภัย ไว้กับ บริษัท แล้ว บริษัท ตกลงจ่า ยเงิน ค่ า รัก ษาพยาบาล
ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวติ
คืนแก่บริษทั ผู้รบั ประกันภัยรถอื่นซึ่งได้สารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั
การร้องขอ
ข้อ 7. การคุ้มครองผู้ขบั ขี่ บริษัทจะถือว่าบุคคลใด ซึ่งขับขี่รถโดยได้รบั ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย
เสมือนหนึ่งเป็ นผู้เอาประกันภัยเอง และบุคคลนัน้ ต้องปฏิบตั ติ นเสมือนหนึ่งเป็ นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่
ภายใต้ขอ้ กาหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้อ 8. การคุ้มครองความรับผิ ดของผู้โดยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง เมื่อผู้โดยสารนัน้
จะต้องรับผิดจากรถทีใ่ ช้ หรืออยูใ่ นทาง หรือสิง่ ทีบ่ รรทุก หรือติดตัง้ ในรถนัน้
ข้อ 9. การแจ้งอุบตั ิ เหตุ เมือ่ มีความเสียหายต่อผูป้ ระสบภัยจากรถ ผูเ้ อาประกันภัยหรือผูข้ บั ขีต่ อ้ ง
9.1 แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ผู้เ อาประกันภัยอาจแจ้งให้บริษัททราบผ่ านแอพพลิเ คชัน
สาหรับการแจ้งอุบตั เิ หตุรถยนต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หรือ แอพพลิเ คชัน ที่บ ริษั ท เป็ นผู้ พ ัฒ นาขึ้น ซึ่ง ได้ เ ชื่อ มโยงข้อ มู ล เข้ า กับ แอพพลิเ คชัน ของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกาหนด
9.2 ส่งต่อให้บริษทั ทันทีเมือ่ ได้รบั หมายศาล หรือคาสัง่ หรือคาบังคับของศาล
9.3 มีหนังสือบอกกล่าวให้บริษทั ทราบทันทีเมื่อมีการดาเนินคดีแพ่ง หรือคดีอาญาทางศาล อันอาจทาให้
เกิดสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้ปฏิบตั ิตามข้อนี้ บริษัทอาจเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจากผูเ้ อาประกันภัยเพื่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการนั ้น เว้นแต่ผเู้ อาประกันภัยจะพิสจู น์
ได้ว่าจะไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้
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ข้อ 10. การจัดการเรียกร้อง
10.1 ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอม เสนอ หรือให้สญ
ั ญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใด
โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากบริษทั และทาให้บริษทั เสียหาย บริษทั อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอา
ประกัน ภัย อัน เกิด จากการนัน้ เว้น แต่ ค วามเสีย หายนัน้ ผู้เ อาประกัน ภัย เป็ น ฝ่ ายที่จ ะต้อ งรับ ผิดชอบตาม
กฎหมาย และบริษทั ไม่จดั การต่อการเรียกร้องนัน้
10.2 บริษทั มีสทิ ธิเข้าดาเนินการต่อสูค้ ดี
10.3 บริษทั มีสทิ ธิฟ้องบุคคลใดให้ใช้ความเสียหายเพื่อประโยชน์ของบริษทั ในนามของผู้เอาประกันภัย
ในการนี้ผเู้ อาประกันภัยต้องให้ขอ้ เท็จจริงและให้ความช่วยเหลือแก่บริษทั ตามสมควรจนคดีถงึ ทีส่ ุด
10.4 เมื่อบริษทั ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนที่บริษทั ต้องรับผิดตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ตามแต่กรณี
แล้วก่อนดาเนินคดีทางศาล บริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อสูค้ ดีแทนผูเ้ อาประกันภัย
10.5 กรณีบริษทั ปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยมิชอบ ผูเ้ สียหายได้นาคดีขน้ึ สู่ศาลหรือเสนอข้อ
พิพาทต่ออนุ ญาโตตุลาการ เมื่อศาลพิพากษาหรืออนุ ญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษทั แพ้ คดี บริษทั จะต้องชดใช้
ค่าเสียหายตามคาพิพากษาหรือตามคาชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบีย้ ในฐานะลูกหนี้ผดิ นัดในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ผิดนัด
ข้อ 11. การแจ้งความ เมื่อมีการกระทาความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ่งทาให้เกิดสิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีต่ ารวจโดยไม่ชกั ช้า
ข้อ 12. ค่าใช้ จ่ายต่ อสู้คดี ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้ องศาลให้ใช้ค่าเสียหาย ซึ่งการประกันภัยนี้มกี ารคุ้มครอง
บริษทั จะต่อสูค้ ดีในนามของผูเ้ อาประกันภัยโดยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
ข้อ 13. การโอนรถ ในกรณีทร่ี ถทีเ่ จ้าของได้เอาประกันภัยไว้กบั บริษทั ได้โอนไปยังบุคคลอื่น ให้ผไู้ ด้มาซึง่ รถ
ดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็ นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนัน้ และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยทีย่ งั เหลืออยู่
ข้อ 14. การใช้ รถ กรณีใช้รถในเวลาที่เกิดอุบตั เิ หตุนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในตาราง ซึ่งทาให้การเสี่ยงภัย
เพิม่ ขึน้ ผูเ้ อาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษทั ตามจานวนทีบ่ ริษทั ได้จ่ายไป แต่ไม่เกิน 2,000 บาท
ข้อ 15. การเลิ กกรมธรรม์ประกันภัย
15.1 บริษทั เป็ นผูบ้ อกเลิก: บริษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยวิธกี ารอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) บริษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามทีอ่ ยู่ครัง้ สุดท้ ายทีแ่ จ้งให้บริษทั ทราบ ซึง่ จะมี
ผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ ผลบังคับ ณ วันพ้นกาหนดดังกล่าว
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(2) บริษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบอกกล่าว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และบริษทั ต้องทาตามวิธกี ารแบบปลอดภัยในระดับทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั ทีม่ ลี กั ษณะทีเ่ ชื่อถือได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก ส์ โดยส่งข้อมูลการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไปยังระบบข้อ มูล ที่ผู้เ อา
ประกันภัยระบุไว้เท่านัน้ ทัง้ นี้ ผูเ้ อาประกันภัยต้องยินยอมให้บริษทั จัดส่งข้อมูลการบอกเลิกด้วยวิธกี ารดังกล่าว
และบริษทั ต้องจัดให้มกี ระบวนการแจ้งเตือนแก่ผเู้ อาประกันภัย เมื่อได้ดาเนินการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณี น้ี บ ริษัท จะคืน เบี้ย ประกัน ภัย ให้แ ก่ ผู้เ อาประกัน ภัย โดยหัก เบี้ย ประกัน ภัย ส าห รับ
ระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
15.2 ผู้เอาประกันภัยเป็ นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้ว ย
วิธกี ารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยการแจ้งให้บริษั ททราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ซึง่ จะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ ผลบังคับทันที ณ วันเวลาทีบ่ ริษทั ได้รบั หนังสือบอกเลิก หรือ
วันเวลาทีร่ ะบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็ นวันหลังสุด
(2) ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิ กส์ โดย
บริษทั ต้องทาตามวิธกี ารแบบปลอดภัยในระดับทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
แจ้งวิธกี ารให้ผู้เอาประกันภัยทราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่ขอ้ มูลการบอกเลิก
ส่งไปยังระบบข้อมูลทีบ่ ริษทั ระบุไว้เท่านัน้ หรือ ณ วันที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็ นวันหลังสุด
ในกรณีน้ีผเู้ อาประกันภัยมีสทิ ธิได้รบั เบีย้ ประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบีย้ ประกันภัยทีร่ ะบุไว้
ข้างล่าง
จานวนเดือนทีค่ ุม้ ครอง
เบีย้ ประกันภัยคืนร้อยละ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 70 60 50 40 30 20 15 10 0 0 0

ข้อ 16. การระงับข้อพิ พาทโดยอนุ ญาโตตุลาการ ในกรณีท่มี ขี ้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษทั และหากผูม้ สี ทิ ธิ
เรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุตขิ อ้ พิพาทนัน้ โดยวิธกี ารอนุญาโตตุลาการ บริษทั ตกลงยินยอม และให้ทาการ
วินิจฉัยชีข้ าดโดยอนุ ญาโตตุลาการตามข้อบังคับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 17. การตี ความกรมธรรม์ประกันภัย ความหมายและเจตนารมณ์ของข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ รวมทัง้ เอกสารแนบท้ายและเอกสารประกอบให้ตคี วามตามทีน่ ายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้
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ข้อ 18. ข้อยกเว้น การประกันภัยไม่ค้มุ ครองความรับผิดอันเกิ ดจาก
18.1 สงคราม การรุกราน การกระทาของชาติศตั รู การสู้รบ หรือการปฏิบตั กิ ารทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการทา
สงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่กต็ าม)
18.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวตั ิ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอานาจการ
ปกครองโดยกาลังทหารหรือโดยประการอืน่ ประชาชนก่ อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้าน
รัฐบาล
18.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
18.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รงั สี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือจากกาก
ปรมาณู อนั เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสาหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานี้การเผาไหม้นัน้ รวมถึง
กรรมวิธใี ด ๆ แห่งการแตกแยกปรมาณู ซึง่ ดาเนินต่อไปด้วยตัวของมันเอง
18.5 ความเสียหายทีเ่ กิดจากรถทีถ่ ูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้น
ทรัพย์
18.6 การใช้นอกประเทศไทย
18.7 การใช้รถยนต์ในทางผิ ดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิ งทรัพย์หรื อใช้ขนยาเสพติ ด ไม่ว่าจะมี การดัดแปลง
รถหรื อไม่ก็ตาม หรื อใช้รถยนต์ หลบหนีจากการกระทาความผิ ดทางอาญา หรื อหลบหนีการตรวจค้นหรื อการจับกุมของเจ้าหน้าที ่
เป็ นต้น

18.8 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
ข้อ 19. ข้อสัญญาพิ เศษ ภายใต้จานวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยที่ร ะบุไว้ในตาราง บริษทั จะไม่ยกเอาความไม่
สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้ อาประกันภัย หรือเงื่อนไขแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ขอ้ 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เป็ นข้อต่อสูผ้ ปู้ ระสบภัย เพื่อปฏิเสธความ
รับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อบริษทั ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่บริษทั ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผูเ้ อาประกันภัย เพราะกรณีดงั กล่าวข้างต้นนัน้ ซึ่ง ผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิด
ต่อผูป้ ระสบภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินทีบ่ ริษทั ได้จ่ายไปนัน้ คืนให้บริษทั ภายใน 7 วัน
องค์กร
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