เงื่อนไขและความคุมครอง
กรมธรรมประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ
(มีผลบังคับใช 1 เมษายน 2559)
ภายใตการคุมครอง เงื่อนไข และขอยกเวนแหงกรมธรรมประกันภัยและเอกสารแนบทายกรมธรรม
ประกันภัยนี้ บริษัทใหสัญญาตอผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ :
ขอ 1. กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลใชบังคับทันทีเมื่อผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยแลว
การชําระเบี้ยประกันภัยใหแกตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหนาประกันภัยผูไดรับมอบอํานาจ
ใหรับชําระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิติบุคคล
ดังกลาวเสมือนตัวแทนของบริษัท ใหถือวาเปนการชําระเบี้ยประกันภัยแกบริษัทโดยถูกตอง
ขอ 2. นิยามศัพท
กรมธรรมประกันภัยหรือเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยนี้
“บริษัท”
หมายความวา บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้
“ผูเอาประกันภัย”
หมายความวา บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตาราง
“ผูประสบภัย”
หมายความวา ผูซึ่งไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยเนื่องจาก
รถที่ใชหรืออยูในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือ
ติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรม
ของผูประสบภัยซึ่งถึงแกความตายดวย
“นายทะเบียน”
หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มอบหมายโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ตาราง”
หมายความวา ตารางแหงกรมธรรมประกันภัยนี้
“รถ”
หมายความวา รถที่เอาประกันภัยซึ่งมีรายการที่ระบุไวในตาราง
“อุบัติเหตุแตละครั้ง” หมายความวา เหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณสืบเนื่องกันซึ่งเกิดจาก
สาเหตุอันเดียวกัน

ขอ 3. การคุมครองผูประสบภัย
ภายใตบังคับขอ 6. บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย
ของผูประสบภัยในนามผูเอาประกันภัย ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอผูประสบภัย
เนื่องจากรถที่ใชหรืออยูในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหวางระยะเวลาประกันภัย
ดังนี้ :3.1 ผูประสบภัย
3.1.1 ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัย แตไมถึงกับสูญเสียอวัยวะหรือทุพพล
ภาพอยางถาวรตามขอ 3.1.2 บริษัทจะจายคารักษาพยาบาล และคาเสียหายอยางอื่นที่ผูประสบภัยสามารถ
เรียกรองไดตามมูลละเมิด ตามความเสียหายที่แทจริงแตไมเกิน 80,000 บาทตอหนึ่งคน
3.1.2 ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจาย
จํานวนเงินคุมครอง ดังนี้
(1) กรณีทุพพลภาพอยางถาวร บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 300,000 บาท ตอหนึ่งคน
(2) กรณีสูญเสียมือสองขางตั้งแตขอมือ หรื อแขนสองขาง หรือเท าสองขางตั้งแตขอเท า
หรือขาสองขาง หรือสายตาสองขาง(ตาบอด) บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 300,000 บาท ตอหนึ่งคน
(3) กรณีสูญเสียมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ แขนหนึ่งขาง เทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา ขาหนึ่งขาง
สายตาหนึ่งขาง(ตาบอด) ตั้งแต 2 กรณีขึ้นไป บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 300,000 บาท ตอหนึ่งคน
(4) กรณีสูญเสียมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ หรือแขนหนึ่งขาง หรือเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
หรือขาหนึ่งขาง หรือสายตาหนึ่งขาง(ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 250,000 บาท
ตอหนึ่งคน
(5) กรณีหูหนวก เปนใบหรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ
หรื อความสามารถสื บ พั น ธุ จิ ตพิ การอย า งติดตัว หรือเสีย อวัย วะอื่น ใด บริ ษัทจะจายคา สิน ไหมทดแทน
250,000 บาท ตอหนึ่งคน
(6) กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแตขอนิ้วขึ้นไป ไมวานิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะจายคาสินไหม
ทดแทน 200,000 บาท ตอหนึ่งคน
กรณี ได รั บ ความเสี ย หายต อ ร างกาย หรือ อนามั ย หลายกรณี บริ ษัท จะจ า ยจํ า นวนเงิ น
คุมครองเฉพาะกรณีที่มีจํานวนเงินคุมครองที่สูงกวา
3.1.3 ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน 300,000 บาท ตอหนึ่งคน
3.1.4 ในกรณีไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.1 และตอมาได รับความเสียหายตามขอ 3.1.2
บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนตามขอ 3.1.2 แตหากเปนกรณีไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.1 และตอมา
ไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.3 หรือทั้งขอ 3.1.2 และขอ 3.1.3 บริษัทจะจาย 300,000 บาทตอคน

3.1.5 ในกรณี ที่ เ ข ารั บ การรั กษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข ใน บริ ษั ทจะจ า ย
คาชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จํานวนรวมกันไมเกิน 20 วัน เปนคาเสียหายที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากความ
คุมครองที่ระบุในขอ 3.1.1 ขอ 3.1.2 ขอ 3.1.3 และขอ 3.1.4
3.1.6 กรณีผูประสบภัยเปนผูเอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผูเอาประกันภัย ซึ่งมิใชผู
ขับขี่ ทั้งนี้ในกรณีผูขับขี่เปนฝายที่ตองรับผิดตออุบัติเหตุ ใหนําความในขอ 3.1.1 ขอ 3.1.2 ขอ 3.1.3 ขอ 3.1.4
และขอ 3.1.5 มาใชบังคับโดยอนุโลม
3.1.7 กรณีผูประสบภัย เปนผูขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย และเปนฝายที่ตองรับผิดตออุบัติเหตุ
หรือไมมีผูใดตองรับผิดตามกฎหมายตอผูขับขี่ที่เปนผูประสบภัย บริษัทจะรับผิดจายคาสินไหมทดแทนไมเกิน
คาเสียหายเบื้องตนเทานั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนทั้งหมดดังกลาวขางตน ไมเกินจํานวนคุมครองสูงสุดตอหนึ่งคน
และรวมกันแลวไมเกินจํานวนเงินคุมครองสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้งที่ระบุไวในรายการที่ 4 ของตาราง
ขอ 4 คาเสียหายเบื้องตน
ภายใตบังคับขอ 6 บริษัทจะจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยที่ไดรับความเสียหายตอชีวิต
รางกาย โดยไมตองรอการพิสูจนความรับผิดใหเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับการรองขอ โดย
จายเปนคาเสียหายเบื้องตนดังตอไปนี้ :4.1 กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกาย บริษัทจะจายคารักษาพยาบาล และคาใชจายอัน
จําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูประสบภัยตามจํานวนที่จายไปจริง แตไมเกิน 30,000 บาท ตอหนึ่งคน
4.2 กรณี ผู ป ระสบภั ย ได รั บ ความเสีย หายต อร างกายอยา งหนึ่ง อย างใดดัง ตอ ไปนี้ บริ ษัท จะจา ย
คาเสียหายเบื้องตน 35,000 บาท ตอหนึ่งคน
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เปนใบหรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ หรือความสามารถในการสืบพันธุ
(จ) เสียแขน ขา มือ เทา หรือนิ้ว
(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
(ช) จิตพิการอยางติดตัว
(ซ) ทุพพลภาพอยางถาวร
4.3 กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอชีวิต บริษัทจะจายคาปลงศพและคาใชจายอันจําเปน
เกี่ยวกับการจัดการศพของผูประสบภัยตามจํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน 35,000 บาท ตอหนึ่งคน

4.4 จํานวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกัน หรือจํานวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แตหากผูประสบภัยไดรับ
ความเสียหายตามขอ 4.1 4.2 และ 4.3 หรือไดรับความเสียหายตามขอ 4.2 และ 4.3 ใหไดรับคาเสียหาย
เบื้องตนรวมกันไมเกินจํานวน 65,000 บาท
4.5 กรณีร ถตั้ งแต สองคั นขึ้ น ไป ก อใหเกิดความเสีย หายแกผูป ระสบภัย บริษัทจะจายคาเสียหาย
เบื้องตนตาม 4.1 4.2 4.3 หรือ 4.4 แลวแตกรณี ใหแกผูประสบภัยซึ่งอยูในรถที่เอาประกันภัยไวกับบริษัท แต
ถาผูประสบภัยมิใชเปนผูซึ่งอยูในรถที่กอใหเกิดความเสียหายดังกลาวขางตน บริษัทจะจายคาเสียหายเบื้องตน
ใหแกผูประสบภัยในอัตราสวนที่เทากัน
ความเสียหายเบื้องตนทั้งหมดนี้เปนสวนหนึ่งของการจายคาสินไหมทดแทนตามที่กําหนดไวในขอ 3.
ขอ 5. การขอรับคาเสียหายเบื้องตน
ผูป ระสบภัย ต องร องขอค า เสี ย หายเบื้องตน ตอบริษัทภายใน 180 วัน นับ แตวันที่มีความเสียหาย
เกิดขึ้นและตองมีหลักฐานดังนี้ :5.1 ความเสียหายตอรางกาย
5.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจงหนี้เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล
5.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการ เปนผูออกใหท่ีสามารถพิสูจนไดวา ผูที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเปนผูประสบภัย
แลวแตกรณี
ในกรณีที่ผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกายอยางหนึ่งอยางใดตามขอ4.2 นอกจากตอง
ยื่นหลักฐานตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แลวใหยื่นใบรับรองแพทยหรือความเห็นแพทย หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุวา
เปนผูป ระสบภั ยซึ่งได รับความเสียหายตอร างกายดังกล าว พร อมทั้งสําเนา บันทึกประจําวั นของพนักงาน
สอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงวาผูนั้นไดรับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถเพิ่มเติมดวย
5.2 ความเสียหายตอชีวิต
5.2.1 สําเนามรณบัตรหรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดซึ่งสามารถพิสูจนไดวาผู
ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเปนผูประสบภัย
5.2.2 สําเนาบันทึกประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงวาผูนั้นถึงแก
ความตาย เพราะการประสบภัยจากรถ
5.2.3 การรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันใหมีหลักฐานตาม 5.1 และ
5.2

ขอ 6 การสํารองจายคารักษาพยาบาล คาทดแทน คาชดเชยรายวัน และคาปลงศพ
ในกรณีรถที่เอาประกันภัยไวกับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น ซึ่งมีการประกันภัยตามกรมธรรม
ประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถดวย เปนเหตุใหผูประสบภัยไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย บริษัทตกลง
จะสํารองจายใหแกผูประสบภัยซึ่งโดยสารมาในรถ หรือกําลังขึ้นหรือกําลังลงจากรถที่เอาประกันภัยไวกับ
บริษัท ดังนี้
6.1 คารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไมเกิน 80,000 บาท ตอหนึ่งคน สําหรับกรณีไดรับบาดเจ็บ
6.2 คาทดแทน กรณีสูญเสียอวัยวะจํานวนเงินตามขอ 3.1.2 คาปลงศพกรณีเสียชีวิต หรือคาทดแทน
กรณีทุพพลภาพอยางถาวร เปนเงินจํานวน 300,000 บาท ตอหนึ่งคน
6.3 คาชดเชยรายวันกรณีเขารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใน วันละ 200 บาท รวมไม
เกิน 20 วัน
6.4 ขอ 6.1 และขอ 6.2 รวมกันจํานวนเงินตามขอ 3.1.4
สําหรับผูประสบภัยที่เปนบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผูรับประกันภัยรถอื่นจะรวมกันสํารอง
จายคารักษาพยาบาล คาทดแทน คาชดเชยรายวัน หรือคาปลงศพตามวรรคตน โดยเฉลี่ยฝายละเทาๆ กัน
เมื่อมีการสํารองจายคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทน หรือคาปลงศพตามเงื่อนไขนี้
แลว หากปรากฏวาอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผูอื่น มิใชผูขับขี่หรือผูโดยสารรถที่เอาประกันภัยไว
กับบริษัทแลว บริษัทมีสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาคารักษาพยาบาล คาทดแทน คาชดเชยรายวัน หรือคาปลงศพที่
บริษัทไดสํารองจายไปคืนจากบริษัทผูรับประกันภัยรถที่เปนฝายตองรับผิดตามกฎหมายนั้น
ในทางกลั บ กั น หากบริ ษั ทผู รั บ ประกัน ภั ย รถอื่น ไดสํา รองจา ยคารัก ษาพยาบาล ค าทดแทน
คาชดเชยรายวัน หรือคาปลงศพใหแกผูประสบภัยหรือทายาทของผูประสบภัยที่โดยสารมา หรือกําลังขึ้นหรือ
กําลังลงจากรถที่ตนรับประกันภัยไว หรือผูประสบภัยที่อยูนอกรถแลว และปรากฏวาอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความ
ประมาทของผูขับขี่ หรือผูโดยสารรถคันที่เอาประกันภัยไวกับบริษัทแลว บริษัทตกลงจายเงินคารักษาพยาบาล
คา ชดเชยรายวั น คา ทดแทน หรือค าปลงศพคืนแกบ ริษัทผูรับประกัน ภัยรถอื่นซึ่งไดสํารองจายคาสินไหม
ทดแทนภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอ
ขอ 7. การคุมครองผูขับขี่
บริษัทจะถือวาบุคคลใด ซึ่งขับขี่รถโดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเปนผูเอา
ประกันภัยเอง และบุคคลนั้นตองปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง และอยูภายใตขอกําหนดตาม
กรมธรรมประกันภัยนี้

ขอ 8. การคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร
กรมธรรมประกันภัยนี้ใหความคุมครอง เมื่อผูโดยสารนั้นจะตองรับผิดจากรถที่ใช หรืออยูในทางหรือ
สิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น
ขอ 9. การแจงอุบัติเหตุ
เมื่อมีความเสียหายตอผูประสบภัยจากรถ ผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่ตอง
9.1 แจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา
9.2 สงตอใหบริษัททันทีเมื่อไดรับหมายศาล หรือคําสั่ง หรือคําบังคับของศาล
9.3 มีหนังสือบอกกลาวใหบริษัททราบทันทีเมื่อมีการดําเนินคดีแพง หรือคดีอาญาทางศาล อันอาจทํา
ใหเกิดสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ ถาผูเอาประกันภัยมิไดปฏิบัติตามขอนี้ บริษัทอาจเรียกรองคา
สินไหมทดแทนจากผูเอาประกันภัยเพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการนั้น เวนแตผูเอาประกันภัยจะพิสูจน
ไดวาจะไมสามารถปฏิบัติได
ขอ 10. การจัดการเรียกรอง
10.1 ผูเอาประกันภัยจะตองไมตกลงยินยอม เสนอ หรือใหสัญญาวาจะชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลใด
โดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัท เวนแตความเสียหายนั้น ผูเอาประกันภัยเปนฝายที่จะตองรับผิดชอบตาม
กฎหมาย และบริษัทไมจัดการตอการเรียกรองนั้น
10.2 บริษัทมีสิทธิเขาดําเนินการตอสูคดี
10.3 บริษัทมีสิทธิฟองบุคคลใดใหใชความเสียหายเพื่อประโยชนของบริษัทในนามผูเอาประกันภัย ใน
การนี้ผูเอาประกันภัยตองใหขอเท็จจริงและใหความชวยเหลือแกบริษัทตามสมควร
10.4 เมื่อบริษัทไดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนที่บริษัทตองรับผิดตามขอ 3 หรือขอ 4 ตามแตกรณี
แลวกอนดําเนินคดีทางศาล บริษัทไมตองรับผิดชอบตอสูคดีแทนผูเอาประกันภัย
10.5 กรณีบริษัทปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทน ผูเสียหายไดนําคดีขึ้นสูศาลหรือเสนอขอพิพาทตอ
อนุญาโตตุลาการ เมื่อศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหบริษัทแพคดี บริษัทจะตองชดใชคาเสียหาย
ตามคําพิพากษาหรือตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พรอมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตรารอยละ 15
ตอป นับแตวันผิดนัด
ขอ 11. การแจงความ
เมื่อมีการกระทําความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ่งทําใหเกิดสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย
ผูเอาประกันภัยตองแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจโดยไมชักชา

ขอ 12. คาใชจายตอสูคดี
ถาผูเอาประกันภัยถูกฟองศาลใหใชคาเสียหาย ซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุมครองบริษัทจะตอสูคดีใน
นามของผูเอาประกันภัยโดยคาใชจายของบริษัท
ขอ 13. การโอนรถ
ในกรณีที่รถที่เจาของไดเอาประกันภัยไวกับบริษัท ไดโอนไปยังบุคคลอื่น ใหผูไดมาซึ่งรถดังกลาวมี
ฐานะเสมือนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนั้น และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย
ดังกลาวตอไปตลอดอายุของกรมธรรมประกันภัยที่ยังเหลืออยู
ขอ 14. การใชรถ
กรณีใชรถในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากที่ไดระบุไวในตาราง ซึ่งทําใหการเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ผูเอา
ประกันภัยตองชดใชคาเสียหายคืนใหบริษัทตามจํานวนที่บริษัทไดจายไป แตไมเกิน 2,000 บาท
ขอ 15. การเลิกกรมธรรมประกันภัย
15.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30
วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหทราบในกรณีนี้ บริษัท
จะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยไดใช
บังคับมาแลวออกตามสวน
15.2 ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิ กกรมธรรมประกันภัยนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณ
อักษรและมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไวขางลางนี้
จํานวนเดือนที่คุมครอง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
เบี้ยประกันภัยคืนรอยละ
80 70 60 50 40 30 20 15 10 0 0 0
ขอ 16. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ระหวางผูมี
สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาท
นั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตาม
ขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ

ขอ 17. การตีความกรมธรรมประกันภัย
ความหมายและเจตนารมณของขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบทาย
และเอกสารประกอบใหตีความตามที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไว
ขอ 18. ขอยกเวน การประกันภัยไมคุมครองความรับผิดอันเกิดจาก
18.1 สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติศัตรู การสูรบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเปนการ
ทําสงคราม (จะไดประกาศสงครามหรือไมก็ตาม)
18.2 สงครามกลางเมือง การแข็งขอของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การตอตานรัฐบาล การยึดอํานาจ
การปกครองโดยกําลังทหารหรือโดยประการอื่น ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดหรือเทากับการลุกฮื อ
ตอตานรัฐบาล
18.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
18.4 การแตกตัวของประจุ การแผรังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือจาก
กากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงปรมาณู และสําหรับจุดประสงคขอสัญญานี้การเผาไหมนั้นรวมถึง
กรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกปรมาณู ซึ่งดําเนินตอไปดวยตัวของมันเอง
18.5 ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉอโกง กรรโชก ลักทรัพย รีดเอาทรัพย ชิงทรัพยหรือ
ปลนทรัพย
18.6 การใชนอกประเทศไทย
18.7 การใชในทางที่ผิดกฎหมาย ไดแก ใชรถไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือใชขนยาเสพติด เปนตน
18.8 การใชในการแขงขันความเร็ว
ขอ 19. ขอสัญญาพิเศษ
ภายใตจํานวนเงิน คุมครองผู ประสบภัยที่ ระบุไว ในตาราง บริษัทจะไมย กเอาความไมสมบู รณ แหง
กรมธรรมประกันภัย หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย หรือเงื่อนไขแหงกรมธรรม
ประกันภัยนี้ เวนแตขอ 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เปนขอตอสูผูประสบภัย เพื่อปฏิเสธความรับ
ผิดตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เมื่อบริษัทไดใชคาสินไหมทดแทนไปแลว แตบริษัทไมตองรับผิดตามกฎหมาย
หรือตามกรมธรรมประกันภัยนี้ตอผูเอาประกันภัย เพราะกรณีดังกลาวขางตนนั้นซึ่งผูเอาประกันภัยตองรับผิด
ตอผูประสบภัย ผูเอาประกันภัยตองใชจํานวนเงินที่บริษัทไดจายไปนั้นคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน

