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เงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์ ประเภท 1 

 

  
ภายใต้การคุ้มครอง เง่ือนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์

ประกนัภยันี ้บริษัทให้สญัญาตอ่ผู้ เอาประกนัภยัดงัตอ่ไปนี ้
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภยันีมี้ผลใช้บังคับทนัทเีม่ือผู้เอาประกันภยัชาํระเบีย้ประกันภยัแล้ว 
 การชําระเบีย้ประกนัภยัให้แก่ตวัแทนประกนัภยั พนกังานและนายหน้าประกนัภยัผู้ ได้รับมอบอํานาจให้
รับชําระเบีย้ประกนัภยั ตลอดจนบคุคลหรือนิติบคุคลท่ีบริษัทยอมรับการกระทําของบคุคลหรือนิติบคุคลดงักล่าว
เสมือนตวัแทนของบริษัทให้ถือวา่เป็นการชําระเบีย้ประกนัภยัแก่บริษัทโดยถกูต้อง 
ข้อ 2. คาํนิยามศัพท์ เม่ือใช้ในกรมธรรม์ประกนัภยั หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภยันี ้

“บริษัท” หมายถึง บริษัทท่ีออกกรมธรรม์ประกนัภยันี ้
“ผู้ เอาประกนัภยั” หมายถึง บคุคลท่ีระบช่ืุอเป็นผู้ เอาประกนัภยัในตาราง 
“รถยนต์” หมายถึง รถยนต์ท่ีเอาประกนัภยั ซึง่มีรายการท่ีระบไุว้ในตาราง 
“ตาราง” หมายถึง ตารางแห่งกรมธรรม์ประกนัภยันี ้
“อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้” หมายถึง เหตกุารณ์หนึ่ง หรือหลายเหตกุารณ์สืบเน่ืองกัน ซึ่งเกิดจากสาเหตุ

เดียวกนั 
“ความเสียหายสว่นแรก” หมายถึง สว่นแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอนัมีการคุ้มครองตามข้อ

สัญญา หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนีท่ี้ผู้ เอา
ประกนัภยัต้องรับผิดชอบเอง 

ข้อ 3. การยกเว้นทั่วไป 
 กรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึน้เป็นผลโดยตรงหรือ
โดยอ้อมจาก 
 3.1 สงคราม การรุกราน การกระทาํของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็น
การทาํสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) 
 3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัต ิการต่อต้านรัฐบาล การยึด
อาํนาจการปกครองโดยกําลังทหาร หรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับ
การลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 

หมวดเงื่อนไขทั่วไป
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 3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู 
 3.4 การแตกตวัของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชือ้เพลิงปรมาณู หรือ
จากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชือ้เพลิงปรมาณูและสาํหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานีก้ารเผา
นัน้รวมถงึกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตวัปรมาณู ซึ่งดาํเนินตดิต่อกันไปด้วยตวัของมันเอง 
ข้อ 4. การจัดการเรียกร้องเม่ือเกิดความเสียหาย 
 เม่ือมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกนัภยัเกิดขึน้ ผู้ เอาประกนัภยั หรือผู้ขบัข่ีจะต้อง
แจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้า และดําเนินการอนัจําเป็นเพ่ือรักษาสทิธิตามกฎหมาย 
 บริษัทมีสิทธิเข้าดําเนินการในนามของผู้ เอาประกนัภยัเก่ียวกบัอบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้ได้ หากความเสียหายท่ี
เกิดขึน้นัน้อยูภ่ายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกนัภยั 
 ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึน้เม่ือผู้ เอาประกนัภยัหรือผู้ขบัข่ีดําเนินการโดยสจุริต 
ข้อ 5. ความรับผิดของบริษัทเม่ือมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
 เม่ือมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม 
จนเป็นเหตุให้ผู้ เอาประกันภัยหรือผู้ เ สียหายนําคดีขึน้สู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชีข้าดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้ เอา
ประกันภัยหรือผู้ เสียหายนัน้ โดยชดใช้ค่าเสียหายตามคําพิพากษา หรือคําชีข้าดของอนุญาโตตุลาการพร้อม
ดอกเบีย้ผิดนดัในอตัราร้อยละ 15 ตอ่ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีผิดนดั 
ข้อ 6. การแก้ไข สัญญาคุ้ มครองและเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี  ้จะเปล่ียนแปลงแก้ไขได้โดย
เอกสารแนบท้ายของบริษัทเท่านัน้ 
ข้อ 7. การลดเบีย้ประกันภยัประวัตดิ ี
 7.1 ในกรณีผู้ เอาประกนัภยัมีรถยนต์เอาประกนัภยัไว้กบับริษัท บริษัทจะลดเบีย้ประกนัภยัให้แก่ผู้ เอา
ประกนัภยัเป็นลําดบัขัน้ ดงันี ้
  ขัน้ที่ 1  20% ของเบีย้ประกนัภยัในปีท่ีตอ่อาย ุสําหรับรถยนต์คนัท่ีไมมี่การเรียกร้องคา่เสียหาย
ตอ่บริษัท ในการประกนัภยัปีแรก 
  ขัน้ที่ 2  30% ของเบีย้ประกนัภยัในปีท่ีตอ่อาย ุสําหรับรถยนต์คนัท่ีไมมี่การเรียกร้องคา่เสียหาย
ตอ่บริษัท ในการประกนัภยั 2 ปีตดิตอ่กนั 

 ขัน้ที่ 3  40% ของเบีย้ประกนัภยัในปีท่ีตอ่อาย ุสําหรับรถยนต์คนัท่ีไม่มีการเรียกร้องคา่เสียหาย
ตอ่บริษัท ในการประกนัภยั 3 ปีตดิตอ่กนั 
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ขัน้ที่ 4  50% ของเบีย้ประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุสําหรับรถยนต์คนัท่ีไม่มีการเรียกร้องคา่เสียหาย
ตอ่บริษัท ในการประกนัภยั 4 ปีตดิตอ่กนั หรือกวา่นัน้ 
 ทัง้นี ้บริษัทจะลดเบีย้ประกนัภยัให้ต่อเม่ือผู้ เอาประกนัภยัได้ต่ออายกุารประกนัภยักบับริษัท และเฉพาะ
ข้อตกลงคุ้มครองท่ีตอ่อายเุท่านัน้ 
 คําว่า “รถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คันท่ีมีการเรียกร้อง
คา่เสียหาย แตค่า่เสียหายนัน้เกิดจากความประมาทของบคุคลภายนอกและรู้ตวัผู้ ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึง่มีผล
ทําให้บริษัทมีสทิธิท่ีจะเรียกคา่เสียหายท่ีบริษัทได้จ่ายไปคืนจากบคุคลภายนอกได้ 
 หากในระหวา่งปีกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีผู้ เอาประกนัภยัได้รับสว่นลดเบีย้ประกนัภยัประวตัิดีมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัทแล้ว ในการต่ออายกุารประกนัภยัปีต่อไป บริษัทจะลดเบีย้ประกนัภยัให้แก่ผู้ เอาประกันภยั 
ดงันี ้

(ก) ลดลงหนึง่ลําดบัขัน้จากเดมิ หากการเรียกร้องนัน้เกิดจากความประมาทของรถยนต์คนัเอาประกนัภยั 
หรือผู้ เอาประกนัภยัไมส่ามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคูก่รณีอีกฝ่ายหนึง่ได้ 

(ข) ลดลงสองลําดบัขัน้จากเดิมแต่ไม่เกินอตัราปกติ หากมีการเรียกร้องท่ีรถยนต์คนัเอาประกนัภยัเป็น
ฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตัง้แต่ 2 ครัง้ขึน้ไป รวมกันมีจํานวนเงิน
เกิน 200% ของเบีย้ประกนัภยั 

7.2 กรณีผู้ เอาประกันภัยทําประกันภัยกับผู้ รับประกันภัยอ่ืน และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท 
บริษัทจะนําความใน 7.1 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมก็ได้ 
ข้อ 8. การเพิ่มเบีย้ประกันภยัประวัตไิม่ด ี
 ในกรณีท่ีผู้ เอาประกนัภยัมีรถยนต์เอาประกนัภยัไว้กบับริษัท และมีการเรียกร้องคา่เสียหายระหวา่งปีท่ีเอา
ประกนัภยัท่ีเกิดจากอบุตัิเหต ุซึง่รถยนต์คนัท่ีเอาประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึง
คูก่รณีอีกฝ่ายหนึง่ได้ อยา่งน้อยตัง้แต ่2 ครัง้ขึน้ไปรวมกนัมีจํานวนเงินเกิน 200% ของเบีย้ประกนัภยั บริษัทจะเพิ่ม
เบีย้ประกนัภยัเป็นขัน้ๆ ดงันี ้
  ขัน้ที่ 1  20% ของอตัราเบีย้ประกนัภยัในปีท่ีตอ่อาย ุ
  ขัน้ที่ 2   30% ของอตัราเบีย้ประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุ ในกรณีมีค่าเสียหายดงักลา่วเกิดขึน้ต่อ
บริษัท 2 ปีตดิตอ่กนั 

ขัน้ที่ 3   40% ของอตัราเบีย้ประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุ ในกรณีมีค่าเสียหายดงักล่าวเกิดขึน้ต่อ
บริษัท 3  ปีตดิตอ่กนั 
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ขัน้ที่ 4   50% ของอตัราเบีย้ประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุ ในกรณีมีค่าเสียหายดงักล่าวเกิดขึน้ต่อ
บริษัท 4  ปีตดิตอ่กนั หรือกวา่นัน้ 
 ในกรณีท่ีผู้ เอาประกนัภยัถกูเพิ่มเบีย้ประกนัภยัประวตัิไม่ดีไม่ว่าลําดบัขัน้ใดและในปีกรมธรรม์ประกนัภยั
นัน้ มีการเรียกร้องค่าเสียหาย ท่ีรถยนต์คนัเอาประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึง
คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ไม่ถึง 2 ครัง้ หรือถึง 2 ครัง้แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบีย้ประกนัภยัแล้วในการต่อ
อายุการประกันภัย บริษัทจะใช้เบีย้ประกันภัยในลําดับขัน้เดิมเช่นในปีท่ีผ่านมา แต่หากไม่มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้นัน้ มิได้เกิดจากความประมาทของรถยนต์คนั
เอาประกันภัยและผู้ เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้ว ในการต่ออายุการ
ประกนัภยัในปีตอ่ไป บริษัทจะใช้เบีย้ประกนัภยัในอตัราปกต ิ
ข้อ 9. การโอนรถยนต์ 
 เม่ือผู้ เอาประกนัภยัได้โอนรถให้แก่ผู้ อ่ืน ให้ถือว่า ผู้ รับโอนเป็นผู้ เอาประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยันี ้
และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกนัภยัตอ่ไปตลอดอายกุรมธรรม์ประกนัภยัท่ีเหลืออยู ่
 อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีทําประกนัภยัประเภทระบช่ืุอผู้ขบัข่ี ผู้ เอาประกนัภยัจะต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงผู้
ขับข่ีให้บริษัททราบ เพ่ือจะได้มีการปรับปรุงอัตราเบีย้ประกันภัยตามสภาพความเส่ียงภัยท่ีเปล่ียนแปลงไป 
มิฉะนัน้ผู้ เอาประกนัภยัอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายสว่นแรกเองตามเง่ือนไขความคุ้มครองท่ีปรากฎใน
กรมธรรม์ประกนัภยันี ้
ข้อ 10. การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขดัแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันีร้ะหว่างผู้ มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภยักบับริษัท และหากผู้ มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยตุิข้อพิพาทนัน้โดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม และ ให้ทําการวินิจฉัยชีข้าดโดยอนุญาโตตลุาการตามข้อบงัคบั
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ด้วยอนญุาโตตลุาการ 
ข้อ 11. การตคีวามกรมธรรม์ประกันภยั 
 ข้อความท่ีปรากฎในกรมธรรม์ประกนัภยันี ้รวมทัง้เอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตีความตาม
คูมื่อการตีความท่ีนายทะเบียน ได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
 
ข้อ 12. การสิน้ผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภยั กรมธรรม์ประกนัภยันีจ้ะสิน้ผลบงัคบัเม่ือ 
 12.1 วนัท่ี เวลา ท่ีระบไุว้ในตาราง 
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 12.2 มีการบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยั 
  12.2.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลกิ : บริษัทอาจบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยันีไ้ด้ด้วยการสง่หนงัสือบอก
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ เอาประกันภยัตามท่ีอยู่ครัง้สดุท้ายท่ีแจ้งให้
บริษัททราบซึง่จะมีผลให้กรมธรรม์ประกนัภยัสิน้ผลบงัคบั ณ วนัพ้นกําหนดดงักลา่ว 
  ในกรณีนีบ้ริษัทจะคืนเบีย้ประกันภัยให้แก่ผู้ เอาประกันภัย โดยหักเบีย้ประกันภัยสําหรับ
ระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัได้ใช้บงัคบัมาแล้วออกตามสว่น 
  12.2.2 ผู้ เอาประกนัภยัเป็นผู้บอกเลกิ : ผู้ เอาประกนัภยัอาจบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยันีไ้ด้ โดย
แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่จะมีผลให้กรมธรรม์ประกนัภยัสิน้ผลบงัคบั ณ วนัท่ีบริษัทได้รับหนงัสือ
บอกเลกิ หรือวนัท่ีระบไุว้ในหนงัสือบอกเลกิ แล้วแตว่า่วนัใดเป็นวนัหลงัสดุ 
 ในกรณีนีผู้้ เอาประกนัภยัมีสทิธิได้รับเบีย้ประกนัภยัคืน ตามอตัราการคืนเบีย้ประกนัภยัท่ีระบไุว้ข้างลา่ง 

อัตราคืนเบีย้ประกันภยั 

จาํนวนวัน
ประกันภยั 

ร้อยละ ของ
เบีย้ประกันภยั

เตม็ปี 

จาํนวนวัน
ประกันภยั 

ร้อยละ ของ
เบีย้ประกันภยั

เตม็ปี 

จาํนวนวัน
ประกันภยั 

ร้อยละ ของ
เบีย้ประกันภยั

เตม็ปี 
1 – 9 72 120 – 129 44 240 – 249 20 

10 – 19 68 130 – 139  41 250 – 259 18 
20 – 29 65 140 – 149 39 260 – 269 16 
30 - 39 63 150 – 159 37 270 – 279 15 
40 – 49 61 160 – 169 35 280 – 289 13 
50 – 59 59 170 – 179 32 290 – 299 12 
60 – 69 56 180 – 189 30 300 – 309 10 
70 – 79 54 190 – 199 29 310 – 319 8 
80 – 89 52 200 – 209 27 320 – 329 6 
90 – 99 50 210 – 219 25 330 – 339 4 

100 – 109 48 220 – 229 23 340 – 349 3 
110 – 119 46 230 – 239 22 350 – 359 1 

    360 – 366 0 
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ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 
 บริษัทจะชดใช้คา่สนิไหมทดแทนเพ่ือความสญูเสีย หรือความเสียหายอยา่งใดๆ อนัเกิดแก่บคุคลภายนอก 
ซึง่ผู้ เอาประกนัภยัจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เน่ืองจากอบุตัิเหตอุนัเกิดจากรถยนต์ท่ีใช้หรืออยู่ในทาง หรือสิ่ง
ท่ีบรรทกุ หรือตดิตัง้ในรถยนต์นัน้ ในระหวา่งระยะเวลาประกนัภยัในนามผู้ เอาประกนัภยั ดงันี ้
 1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความ
เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยั ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายท่ีแท้จริงท่ีผู้ เอาประกันภยัจะต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมายตอ่บคุคลภายนอกนัน้ 
 กรณีบคุคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน แต่หาก
การเสียชีวิตนัน้ทําให้มีผู้ ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อการเสียชีวิตของ
บคุคลภายนอกนัน้ไมน้่อยกวา่ 300,000 บาทตอ่คน 
 กรณีบคุคลภายนอกทพุพลภาพถาวร บริษัทจะชดใช้คา่สนิไหมทดแทนไมน้่อยกวา่ 300,000 บาทตอ่คน 
 ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกนัน้มีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์
ประกนัภยั บริษัทจะร่วมเฉล่ียจ่ายเท่าๆ กนั อย่างไรก็ ตามความรับผิดของบริษัทตอ่คนจะมีไม่เกินจํานวนเงินเอา
ประกนัภยัตอ่คนท่ีระบไุว้ในตาราง และความรับผิดของบริษัทตอ่ครัง้ในกรณีท่ีมากกว่าหนึ่งคน จะมีไม่เกินจํานวน
เงินเอาประกนัภยัตอ่ครัง้ท่ีระบไุว้ในตาราง 
 ทุพพลภาพถาวร ในท่ีนีห้มายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆในอาชีพ
ประจํา และอาชีพอ่ืนๆ ได้โดยสิน้เชิงตลอดไป 
 บคุคลภายนอกท่ีได้รับความคุ้มครองตาม 1.1 นี ้ไม่รวมถึงผู้ขบัข่ีท่ีเป็นฝ่ายท่ีจะต้องรับผิดตามกฎหมาย 
ตลอดจนลกูจ้างในทางการท่ีจ้าง คูส่มรส บดิา มารดา บตุรของผู้ขบัข่ีนัน้ 
 1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้ เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกิน
จํานวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบไุว้ในตาราง 
 ความเสียหายต่อทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้จะไม่ได้รับความคุ้มครอง 

(ก) ทรัพย์สินที่ ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับข่ีที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา 
บุตรของผู้เอาประกันภยัหรือผู้ขับข่ีนัน้เป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง 

หมวดความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 



 
 

หน้า 7 of 18 

(ข) เคร่ืองช่ัง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางว่ิง ทางเดนิ สนาม หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดที่อยู่ใต้ส่ิง
ดงักล่าว อันเกิดจากการส่ันสะเทอืน หรือจากนํา้หนักรถยนต์ หรือนํา้หนักบรรทุกของรถยนต์ 

(ค) สัมภาระหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่นําตดิตัวขึน้บนรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ 
หรือกาํลังยกขึน้ หรือกาํลังยกลง จากรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่รถยนต์กาํลังยกจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง 

(ง) ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการร่ัวไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่ใน
รถยนต์ เว้นแต่การร่ัวไหลนัน้เกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์หรือการร่ัวไหลของแก๊สหรือเชือ้เพลิงเพื่อ
การเดนิเคร่ืองของรถยนต์ 
ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก 
 ผู้เอาประกันภยัจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัตเิหตุแต่ละครัง้ ดงันี ้

(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีที่ใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ 
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตาราง 

(ข) ตามจาํนวนเงนิส่วนแรกของความเสียหาย ดงัระบุไว้ในตาราง 
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในกรณีเป็นการ

ประกันภัยประเภทระบุช่ือผู้ขับข่ี หากความเสียหายนัน้เป็นความรับผิดชอบของผู้ขับข่ีรถยนต์คันเอา
ประกันภยัซึ่งมิใช่ผู้ขับข่ีที่ระบุช่ือในกรมธรรม์ประกันภยั 

ในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเกินหน่ึงข้อ ให้ถือว่าความ
รับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้ 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะ
จ่ายแทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เม่ือบริษัทได้จ่ายเงินที่ ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอา
ประกันภยัต้องใช้คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คด ี
 ถ้าผู้ เอาประกนัภยัถกูฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซึง่การประกนัภยันีมี้การคุ้มครองบริษัทจะต่อสู้คดี
ในนามของผู้ เอาประกนัภยัโดยค่าใช้จ่ายของบริษัทเว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินความ
คุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว 
ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับข่ี 
 บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขบัข่ีรถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้ เอาประกนัภยัเสมือนหนึ่งเป็นผู้ เอา
ประกนัภยัเอง แตมี่เง่ือนไขวา่ 
 4.1 บุคคลนัน้ต้องปฏิบตัิตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้ เอาประกนัภยัเอง และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดตามกรมธรรม์
ประกนัภยันี ้
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 4.2 บุคคลนัน้ไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภยัอ่ืนหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 
บริษัทจงึจะรับผิดชดใช้คา่สนิไหมทดแทนเฉพาะสว่นท่ีเกินเท่านัน้ 
ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร 
 กรมธรรม์ประกันภัยนีใ้ห้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้ โดยสาร เม่ือผู้ โดยสารนัน้จะต้องรับผิดจาก
รถยนต์ท่ีใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตัง้ในรถยนต์นัน้ทัง้นีเ้ฉพาะเท่าท่ีมีการประกันภยัไว้ โดยมี
เง่ือนไขว่า บุคคลนัน้ไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภยัอ่ืน หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 
บริษัทจงึจะรับผิดชดใช้คา่สนิไหมทดแทนเฉพาะสว่นท่ีเกินเท่านัน้ 
ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง 
 กรมธรรม์ประกนัภยันีใ้ห้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้ เอาประกนัภยัเม่ือนายจ้างจะต้องรับผิดจาก
การใช้รถยนต์คนัเอาประกนัภยัโดยลกูจ้างในทางการท่ีจ้างทัง้นีเ้ฉพาะเท่าท่ีมีการประกนัภยัไว้ แตมี่เง่ือนไขวา่ 
 6.1 นายจ้างต้องปฏิบตัตินอยูภ่ายใต้ข้อกําหนดของกรมธรรม์ประกนัภยันี ้
 6.2 นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภยัอ่ืน เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทนท่ี
ได้รับชดใช้นัน้ไมเ่พียงพอ บริษัทจงึจะรับผิดชดใช้คา่สนิไหมทดแทนเฉพาะสว่นท่ีเกินเท่านัน้ 
 6.3 การคุ้มครองนีไ้มเ่พิ่มจํานวนเงินจํากดัความรับผิดของบริษัท 
ข้อ 7. การยกเว้นทั่วไป การประกันภยัตามหมวดนี ้ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก 
 7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง 
 7.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพ

ตดิ เป็นต้น 

 7.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
 7.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย 
หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเช่ือมโยงถงึกัน 
 7.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้ขับข่ีทาํขึน้ ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานัน้แล้ว ความรับผิดของผู้ขับข่ี
จะไม่เกิดขึน้ 
 7.6 การขับข่ีโดยบุคคลซ่ึงในขณะขับข่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 
มิลลิกรัมเปอร์เซน็ต์ 
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ข้อ 8. ข้อสัญญาพิเศษ ภายใต้จํานวนเงินจํากัดความรับผิดท่ีระบุไว้ในตารางบริษัท จะไม่ยกเอาความไม่
สมบรูณ์แห่งกรมธรรม์ประกนัภยัหรือความประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงของผู้ เอาประกนัภยั หรือข้อ 7.1 7.2 7.3 
7.4 7.5 หรือ เง่ือนไขทัว่ไป เว้นแตข้่อ 3 ของหมวดเง่ือนไขทัว่ไป เป็นข้อตอ่สู้บคุคลภายนอกเพ่ือปฏิเสธความรับผิด
ตาม 1.1 ในหมวดนี ้
 ส่วนเง่ือนไข 7.6 บริษัทจะไม่นํามาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพ่ือปฏิเสธความรับผิดทัง้ตาม 1.1 และ 
1.2 ในหมวดนี ้
 ในกรณีท่ีบริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกนัภยันีต้่อผู้ เอาประกันภยั แต่
บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในความรับผิดท่ีผู้ เอาประกนัภยัต้องรับผิดต่อ
บคุคลภายนอกไปแล้วผู้ เอาประกนัภยัต้องใช้จํานวนเงินท่ีบริษัทได้จ่ายไปนัน้คืนให้บริษัทภายใน 7 วนันบัแตไ่ด้รับ
หนงัสือเรียกร้องจากบริษัท 
 

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 
ความเสียหายต่อรถยนต์  บริษัทจะชดใช้คา่สินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายท่ีเกิดขึน้ระหว่างระยะเวลา

ประกันภยั  ต่อรถยนต์รวมทัง้อุปกรณ์  เคร่ืองตกแต่ง  หรือสิ่งท่ีติดประจําอยู่กับรถยนต์มาตรฐานท่ีติดตัง้มากับ
รถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศนูย์จําหน่ายรถยนต์  และให้รวมถึงอปุกรณ์เคร่ืองตกแต่งท่ีได้ทําเพิ่มขึน้
และผู้ เอาประกนัภยัได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว  แตไ่มร่วมถึงความเสียหายท่ีเกิดจากไฟไหม้ 

ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีไมเ่กิดจํานวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบไุว้ในตาราง 
ไฟไหม้ ในท่ีนีห้มายถึง ความเสียหายตอ่รถยนต์ท่ีเป็นผลมาจากไฟไหม้ไมว่า่จะเป็นการไหม้โดยตวัของมนั

เอง  หรือเป็นการไหม้ท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากสาเหตอ่ืุนใด 
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์ 
 2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิน้เชิง บริษัทจะจ่ายคา่สินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุ
ไว้ในตาราง 
 ในกรณีท่ีเอาประกนัภยัไว้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของมลูคา่รถยนต์ในขณะท่ีเอาประกนัภยั ผู้ เอาประกนัภยั
หรือผู้ รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ให้แก่บริษัททนัที  โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทและให้ถือว่า
การคุ้มครองรถยนต์นัน้เป็นอนัสิน้สดุ 

หมวดความคุ้มครองความเสียหาย ต่อรถยนต์ 
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 รถยนต์เสียหายสิน้เชิง  ในท่ีนีห้มายถึง  รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้  
หรือเสียหายไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70 ของมลูคา่รถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย 
 2.2 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถงึกับเสียหายสิน้เชิง 
 บริษัทและผู้ เอาประกันภยัอาจตกลงให้มีการซ่อม  หรือเปล่ียนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทัง้นี ้
รวมทัง้อปุกรณ์ของรถยนต์นัน้  หรือจะชดใช้เงินเพ่ือทดแทนความเสียหายนัน้ก็ได้ 
 ในการซ่อมรถยนต์ หรือในการกําหนดจํานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการ
ประกนัภยัท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัแตง่ตัง้ 
 ข้อจาํกัดความรับผิดของบริษัท 
 ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องสัง่อะไหลจ่ากตา่งประเทศ  บริษัทรับผิดไมเ่กินกวา่ราคานําเข้าท่ีสง่มาทางเรือ 
ข้อ 3. การดแูลขนย้าย 
 เม่ือรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภยันี ้บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษา
รถยนต์  และค่าขนย้ายรถยนต์ทัง้หมดนบัแต่วนัเกิดเหตจุนกว่าการซ่อมแซม  หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะ
เสร็จสิน้ตามจํานวนท่ีจ่ายไปจริงแตไ่มเ่กินร้อยละย่ีสบิของคา่ซอ่มแซม 
ข้อ 4. ความเสียหายส่วนแรก  ผู้ เอาประกนัภยัต้องรับผิดชอบเองตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้ ดงันี ้

(ก) 1,000 บาทแรกของความเสียหายอนัมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ํา  หรือกรณีท่ีเกิดจากการชนแตผู่้ เอา
ประกนัภยัไมส่ามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคูก่รณีอีกฝ่ายหนึง่ได้ 

(ข) ตามจํานวนเงินสว่นแรกของความเสียหายดงัระบไุว้ในตาราง 
(ค) 6,000 บาทแรก  ของความเสียหายต่อตัวรถยนต์  ท่ีเกิดจากการชน  การคว่ํา ในกรณีเป็นการ

ประกนัภยัประเภทระบช่ืุอผู้ขบัข่ี  หากผู้ขบัข่ีรถยนต์คนัเอาประกนัภยัในขณะเกิดอบุตัิเหต ุ มิใช่ผู้ขบัข่ีท่ีระบช่ืุอใน
กรมธรรม์ประกนัภยั 

ในกรณีท่ีผู้ เอาประกนัภยัต้องรับผิดชอบตามข้อตา่งๆ ดงักลา่วเกินกวา่หนึง่ข้อให้ถือว่าความรับผิดชอบแต่
ละข้อเป็นความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้ 

ผู้ เอาประกันภยัไม่ต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตาม (ข) และ(ค) หากความเสียหายนัน้  เกิดขึน้
จากการกระทําของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ ต้องรับผิดตามกฎหมาย  ซึ่งมีผลทําให้บริษัทมีสิทธิท่ีจะเรียก
คา่เสียหายท่ีบริษัทได้จ่ายไปคืนจากบคุคลภายนอกได้ 
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ในกรณีท่ีผู้ เอาประกนัภยัต้องรับผิดชอบคา่เสียหายสว่นแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ(ค) บริษัทจะจ่ายแทนผู้
เอาประกนัภยัไปก่อน เม่ือบริษัทได้จ่ายเงินท่ีผู้ เอาประกนัภยัต้องรับผิดชอบไปแล้ว  ผู้ เอาประกนัภยัต้องใช้คืนให้
บริษัทภายใน 7 วนั นบัแตไ่ด้รับหนงัสือเรียกร้องจากบริษัท 
ข้อ 5. การรักษารถยนต์ 
 ผู้ เอาประกนัภยัจะต้องรับผิดชอบเอง เม่ือเกิดความเสียหายเพิ่มขึน้ หรือต้องประสบอบุตัเิหตอ่ืุน เน่ืองจาก
การใช้รถยนต์ก่อนท่ีจะมีการซ่อมแซมตามท่ีจําเป็นหรือไม่ได้จดัให้มีการดแูลเม่ือรถยนต์เกิดอบุตัิเหตหุรือเคร่ือง
เสีย 
ข้อ 6. การสละสิทธิ 
 ในกรณีท่ีมีความเสียหายต่อรถยนต์ เม่ือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้ เอา
ประกนัภยั บริษัทสละสิทธิในการไล่เบีย้จากผู้ ใช้รถยนต์นัน้เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเก่ียวกับ
การซอ่มแซมรถ การทําความสะอาดรถ การบํารุงรักษารถ หรือการตดิตัง้อปุกรณ์เพิ่มเตมิ เม่ือรถยนต์ได้สง่มอบให้
เพ่ือรับบริการนัน้ 
ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภยันีไ้ม่คุ้มครอง 
 7.1 การเส่ือมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์ 
 7.2 การแตกหักของเคร่ืองจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเคร่ืองจักร
กลไก หรือเคร่ืองไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัตเิหตุ  
 7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกนํา้หนักหรือจํานวนผู้โดยสารเกิน
กว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัตเิหตุ 
 7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิดเว้นแต่กรณีมีความ
เสียหายเกิดขึน้ต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดยีวกัน 
 7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นัน้เกิดจาก
บริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภยันีไ้ม่คุ้มครอง 
 8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง 
 8.2 การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฏหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยา
เสพตดิ เป็นต้น 
 8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
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ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อ่ืน ๆ การประกันภยันีไ้ม่คุ้มครอง 
 9.1 การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย 
หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเช่ือมโยงถงึกัน 
 9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัตเิหตุ  
 9.3 การขับข่ีโดยบุคคลซ่ึงในขณะขับข่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 
มิลลิกรัมเปอร์เซน็ต์ 
 9.4 การขับข่ีโดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับข่ีใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตาม
กฏหมาย หรือใช้ใบขับข่ีรถจักรยานยนต์ไปขับข่ีรถยนต์ 
 การยกเว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไม่นํามาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึน้
และมิใช่ความประมาทของผู้ขับข่ีรถยนต์ที่เอาประกันภยัตามกรมธรรม์ประกันภยันี ้
 แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุช่ือผู้ขับข่ี การยกเว้นตาม 9.4 จะไม่นํามาใช้บังคับ 
หากผู้ขับข่ีในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผู้ขับข่ีที่ถูกระบุช่ือในกรมธรรม์ประกันภยั 
 

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 
 รถยนต์สญูหาย  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  เม่ือรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์  รวมทัง้
อุปกรณ์  เคร่ืองตกแต่ง หรือสิ่งท่ีติดประจําอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานท่ีติดตัง้มากับรถยนต์โดยโรงงาน
ประกอบรถยนต์หรือศนูย์จําหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอปุกรณ์เคร่ืองตกแต่งท่ีทําเพิ่มขึน้และผู้ เอาประกนัภยัได้
แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว  สูญหายไป  อนัเกิดจากการกระทําความผิดเฉพาะฐาน ลกัทรัพย์ ชิงทรัพย์  ปล้น
ทรัพย์ ยกัยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อนัเกิดจากการกระทําความผิด  หรือการพยายามกระทํา
ความผิดเช่นวา่นัน้ 
 รถยนต์ไฟไหม้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เม่ือรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้  ไม่ว่าจะเป็น
การไหม้โดยตวัของมนัเอง  หรือเป็นการไหม้ท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากสาเหตใุดๆ ก็ตาม 
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ 

 2.1 ในกรณีรถยนต์สูญหาย  อนัเกิดจากการ ลกัทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์  และยกัยอกทรัพย์  บริษัท
จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไว้ในตาราง โดยผู้ เอาประกนัภยัหรือผู้ รับประโยชน์
แล้วแตก่รณีต้องโอนกรมสิทธ์ิรถยนต์ให้แก่บริษัททนัที โดยคา่ใช้จ่ายของบริษัท  และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์
นัน้เป็นอนัสิน้สดุ 

หมวดความคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้ 
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 ในกรณีท่ีบริษัทได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ เอาประกันภยัทราบทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับรถยนต์คืนมาตามท่ีอยู่ครัง้สดุท้ายท่ีผู้ เอาประกนัภยัแจ้งให้บริษัททราบ
และบริษัทยินยอมให้ผู้ เอาประกนัภยัใช้สทิธิ 
  2.1.1 ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้ เอาประกันภยัต้องคืนเงินท่ีได้รับชดใช้ไปทัง้หมดให้แก่บริษัท  ถ้า
รถยนต์นัน้เกิดความเสียหายบริษัทต้องจดัซอ่มให้โดยคา่ใช้จ่ายของบริษัทก่อนคืน 
  2.1.2 สละสทิธิไมข่อรับรับรถยนต์คืน 

ทัง้นีผู้้ เอาประกนัภยัจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บริษัททราบภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือ
แจ้งจากบริษัท  ถ้าผู้ เอาประกันภัยไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ เอาประกันภัยไม่
ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน 
 2.2 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิน้เชิง บริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกนัภยั ท่ีระบไุว้
ในตาราง 
 รถยนต์เสียหายสิน้เชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้  หรือ
เสียหายไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70 ของมลูคา่รถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย 
 ในกรณีท่ีเอาประกนัภยัไว้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของมลูคา่รถยนต์ในขณะท่ีเอาประกนัภยั ผู้ เอาประกนัภยั
หรือผู้ รับประโยชน์แล้วแตก่รณี  ต้องโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ให้แก่บริษัททนัที  โดยคา่ใช้จ่ายของบริษัทและให้ถือว่า
การคุ้มครองรถยนต์นัน้เป็นอนัสิน้สดุ 
 2.3 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถงึกับเสียหายสิน้เชิง  หรือสูญหายบางส่วน  บริษัท
และผู้ เอาประกนัภยัอาจตกลงกนัให้มีการซอ่ม  หรือเปล่ียนรถยนต์ซึง่มีสภาพเดียวกนัแทนได้ ทัง้นีร้วมทัง้อปุกรณ์
ของรถยนต์นัน้  หรือจะชดใช้เงินเพ่ือทดแทนความเสียหายหรือสญูหายนัน้ก็ได้ 
 ในการซ่อมรถยนต์หรือในการกําหนดจํานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้  ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการ
ประกนัภยัท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัแตง่ตัง้ 
 ข้อจาํกัดความรับผิดของบริษัท   
 ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องสัง่อะไหลจ่ากตา่งประเทศ  บริษัทรับผิดไมเ่กินกวา่ราคานําเข้าท่ีสง่มาทางเรือ 
ข้อ 3. การดแูลขนย้าย 
 เม่ือมีความเสียหายตอ่รถยนต์  ท่ีเกิดจากไฟไหม้  บริษัทจะจ่ายคา่ดแูลรักษารถยนต์  และคา่ขนย้าย
รถยนต์ทัง้หมดนบัแตว่นัเกิดเหต ุ จนกวา่การซอ่มแซมหรือการชดใช้คา่สนิไหมทดแทนจะเสร็จสิน้ตามจํานวนท่ี
จ่ายไปจริง  แตไ่มเ่กินร้อยละย่ีสบิของคา่ซอ่มแซม 
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ข้อ 4. การสละสิทธิ 
 ในกรณีท่ีมีความเสียหายหรือสญูหายตอ่รถยนต์  เม่ือบคุคลอ่ืนเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยนิยอม
จากผู้ เอาประกนัภยั บริษัทสละสทิธิในการไลเ่บีย้จากผู้ใช้รถยนต์นัน้  เว้นแตก่ารใช้โดยบคุคลของสถานให้บริการ
เก่ียวกบัการซอ่มแซมรถ การทําความสะอาดรถ  การบํารุงรักษารถ  หรือการตดิตัง้อปุกรณ์เพิ่มเตมิเม่ือรถยนต์ได้
สง่มอบให้เพ่ือรับบริการนัน้ 
ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครองความสูญหายหรือไฟไหม้อันเกิด

จาก 
5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์  หรือยักยอกทรัพย์โดยบุคคลได้รับ

มอบหมาย  หรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า  สัญญาเช่าซือ้หรือสัญญาจาํนํา  หรือโดยบุคคลที่
จะกระทาํสัญญาดงักล่าวข้างต้น 

5.2 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง 
 

 

เม่ือใช้ในเอกสารแนบท้ายนี ้ 
ผู้ ท่ีได้รับความคุ้มครอง  หมายถึง  ผู้ขบัข่ีและ/หรือผู้ โดยสารตามจํานวนท่ีระบใุนตาราง 

ซึง่อยูใ่นหรือกําลงัขบัข่ี หรือกําลงัขึน้ หรือกําลงัลง   
จากรถยนต์ 

อบุตัเิหต ุ   หมายถึง เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้อยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอก 
ร่างกายและทําให้เกิดผลท่ีผู้ ได้รับความคุ้มครองมิได้เจตนา
หรือมุง่หวงัและให้หมายความรวมถึงการถกูฆาตกรรมด้วย 

การสญูเสียโดยถาวรสิน้เชิง  ให้รวมถึงการสญูเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวยัวะนัน้โดยถาวรสิน้เชิง 
การสญูเสียสายตา  หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมี่ทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
ทพุพลภาพถาวร   หมายถึง ทพุพลภาพถึงขนาดท่ีไมส่ามารถประกอบอาชีพใดหรือ 

ทํางานใดเพ่ือสนิจ้างได้โดยสิน้เชิงและตลอดไป 
 
 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเตมิ 
การประกันภยัอุบัตเิหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) 
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ทพุพลภาพชัว่คราว  หมายถึง ทพุพลภาพถึงขนาดท่ีไมส่ามารถประกอบหน้าท่ีการ 
งาน ในอาชีพประจําตามปกติได้โดยสิน้เชิงในชั่วระยะเวลา
หนึง่   

 เป็นท่ีตกลงกนัว่า กรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติมดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพ่ือความสญูเสียอนัเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ ได้รับความคุ้มครองโดยอบุตัิเหต ุซึง่ทําให้เกิดผล
ดงัตอ่ไปนี ้
การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต 
 ถ้าความบาดเจ็บท่ีได้รับทําให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตใน 180 วนั นบัตัง้แตว่นัเกิดอบุตัิเหตก็ุดี หรือ
ความบาดเจ็บท่ีได้รับทําให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันท่ีโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และ
เสียชีวิตเพราะเหตบุาดเจ็บนัน้ก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันท่ีระบุไว้ในตาราง 
ให้แก่ทายาทของผู้ ท่ีได้รับความคุ้มครอง 
การคุ้มครองข้อ 2 : สูญเสีย มือ เท้า สายตา 
 ถ้าความบาดเจ็บท่ีได้รับไม่มีผลทําให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองต้องเสียชีวิตภายใน 180 วนั นบัแต่วนัเกิด
อุบัติเหตุแต่มีผลทําให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิน้เชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิด
อบุตัิเหตก็ุดีหรือความบาดเจ็บท่ีได้รับทําให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตวัติดต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะ
คนไข้ในและเป็นเหตใุห้ผู้ ได้รับความคุ้มครองได้รับการสญูเสียโดยถาวรสิน้เชิงดงักําหนดข้างล่างนี ้บริษัทจะจ่าย
คา่สนิไหมทดแทนให้แก่ผู้ ได้รับความคุ้มครองดงันี ้
 100%  ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับมือสองข้าง ตัง้แตข้่อมือ หรือ เท้าสองข้าง ตัง้แตข้่อเท้า  

หรือสายตาสองข้าง 
 100% ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับมือหนึง่ข้าง ตัง้แตข้่อมือ และเท้าหนึง่ข้าง ตัง้แตข้่อเท้า 
 100% ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับมือหนึง่ข้าง ตัง้แตข้่อมือ และสายตาหนึง่ข้าง 
 100% ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับเท้าหนึง่ข้าง ตัง้แตข้่อเท้า และสายตาหนึง่ข้าง 
 60% ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับมือหนึง่ข้าง ตัง้แตข้่อมือ 
 60% ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับเท้าหนึง่ข้าง ตัง้แตข้่อเท้า 
 60% ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับตาหนึง่ข้าง 
 บริษัทจะจ่ายคา่ทดแทนตามข้อนีเ้พียงรายการท่ีสงูสดุรายการเดียวเทา่นัน้ 
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การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวร 
 ถ้าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นบัแต่วนัเกิดอบุตัิเหตทํุาให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองเกิดทพุพลภาพ
ถาวรและทุพพลภาพถาวรนัน้ได้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีข้อบ่งชีท้างการแพทย์ว่าผู้ ได้รับ
ความคุ้มครองนัน้ตกเป็นบคุคลทพุพลภาพถาวร บริษัทจะใช้คา่สนิไหมทดแทนให้ตามจํานวนเงินเอาประกนัภยัดงั
ระบไุว้ในตาราง หกัด้วยจํานวนเงินท่ีใช้ หรือต้องใช้ตามความคุ้มครองข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ให้แก่ผู้ ได้รับความคุ้มครอง 
การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพช่ัวคราว 
 ถ้าความบาดเจ็บท่ีได้รับทําให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบคุคลทพุพลภาพชัว่คราวภายใน 180 วนั นบั
แตว่นัท่ีเกิดอบุตัเิหต ุหรือความบาดเจ็บท่ีได้รับทําให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตวัตดิตอ่กนัในโรงพยาบาลใน
ฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้ ได้รับความคุ้มครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลาท่ียงัทพุพลภาพอยู่ตามจํานวนเงินท่ีระบไุว้ในตารางแต่
ไมเ่กิน 52 สปัดาห์ ตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้ 
 บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี ้หากอุบตัิเหตมีุผลทําให้ผู้ ได้รับความคุ้มครอง
เกิดความสญูเสียตามการคุ้มครองตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสญูเสียมีผลทําให้มีทพุพลภาพถาวรเกิดขึน้ตอ่ผู้
ได้รับความคุ้มครองตามการคุ้มครอง ข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษัทใช้ตามการคุ้มครองข้อนี ้จะมีการหกัจาก
จํานวนเงินเอาประกนัภยัท่ีบริษัทต้องใช้ตามการคุ้มครอง ข้อ 3. 
การยกเว้น : การขยายเพิ่มเตมินีไ้ม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพ อันเกิดขึน้
เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมทัง้หมดหรือบางส่วนจากการกระทาํผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รับ
ความคุ้มครองนัน้ 
เง่ือนไขอ่ืน : การขยายเพิ่มเตมิตามเอกสารแนบท้ายนี ้อยูภ่ายใต้บงัคบัของเง่ือนไขและการยกเว้นแหง่กรมธรรม์ 
                  ประกนัภยัท่ีปรากฏในสญัญาหมวดเง่ือนไขทัว่ไป 
 

 

 เป็นท่ีตกลงกนัวา่ กรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเตมิ ดงัตอ่ไปนี ้
 บริษัทจะใช้คา่รักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ คา่ผ่าตดั และค่าบริการอ่ืน ๆ ตามท่ีจ่ายจริงซึง่ได้
เกิดขึน้ภายใน 12 เดือน นบัแตว่นัเกิดอบุตัิเหตเุพ่ือบคุคลใดซึง่ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เน่ืองจากอบุตัิเหตุ
ในขณะอยูใ่น หรือกําลงัขึน้ หรือกําลงัลงจากรถยนต์ 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเตมิ 
การประกันภยัค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) 
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 ความรับผิดชอบของบริษัทต่อคนในแต่ละครัง้จะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภยัท่ีระบุไว้ในตารางการ
ขยายเพิ่มเตมินีมี้ผลบงัคบัเฉพาะตอ่รถยนต์ท่ีระบไุว้ในตาราง 
 
 
 
 เป็นท่ีตกลงกนัวา่ กรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเตมิ ดงัตอ่ไปนี ้
 บริษัทจะประกันตัวผู้ เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับข่ีรถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้ เอา
ประกนัภยั ในกรณีรถยนต์ท่ีระบไุว้ในตารางเกิดอบุตัเิหต ุเป็นเหตใุห้บคุคลดงักลา่วถกูควบคมุตวัในคดีอาญา 
 การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดําเนินการโดยไม่ชักช้าตามจํานวนเงินท่ีพนักงานสอบสวน 
พนกังานอยัการหรือศาลกําหนดจนกวา่คดีจะถึงท่ีสดุ 
 
เง่ือนไข : การขยายเพิ่มเตมินี ้อยูภ่ายใต้บงัคบัของเง่ือนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีปรากฏใน 
              สญัญาหมวดเง่ือนไขทัว่ไป 
 
 
 

 ถ้าข้อความใดในเอกสารนีข้ดัหรือแย้งกบัข้อความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกนัภยัหรือ สลกัหลงัใด ๆ ให้
เป็นท่ีตกลงกนัวา่ กรมธรรม์ประกนัภยันีไ้มคุ่้มครองความสญูเสีย ความเสียหายหรือคา่ใช้จ่ายใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะ
เป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเก่ียวเน่ืองมาจากการกระทําก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจาก
สาเหตหุรือเหตกุารณ์ซึง่สง่ผลกระทบอยา่งตอ่เน่ืองหรือมีลําดบัเหตกุารณ์เป็นอยา่งไรสําหรับความสญูเสียนัน้ 
 โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี ้การกระทําก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทําซึ่งใช้กําลงัหรือ
ความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทําเพียงลําพงั การกระทําการ
แทน หรือท่ีเก่ียวกบัองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทําเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยม หรือจดุประสงค์ท่ี
คล้ายคลงึกนั รวมทัง้เพ่ือต้องการสง่ผลให้รัฐบาลและหรือสาธารณชนหรือสว่นหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่
ในภาวะต่ืนตระหนก หวาดกลวั  

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเตมิ 
การประกันตวัผู้ขับข่ี (ร.ย.03) 

เอกสารแนบท้าย 
 ข้อยกเว้นภยัก่อการร้าย (ร.ย.30) 
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 ข้อยกเว้นนีไ้ม่คุ้มครองความสญูสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตโุดยตรง หรือโดย
อ้อม เป็นผลมาจากหรือมีสว่นเก่ียวเน่ืองกบัการกระทําใด ๆ ท่ีต้องกระทําขึน้เพ่ือควบคมุ ป้องกนั หยดุยัง้ ไม่วา่จะ
เป็นรูปแบบใด ซึง่เก่ียวเน่ืองกบัการกระทําก่อการร้าย  
 ในกรณีท่ีสว่นหนึง่สว่นใดของข้อยกเว้นนีไ้มส่ามารถนํามาใช้บงัคบัได้ให้ถือวา่สว่นท่ีเหลือยงัคงมีผลบงัคบั
  
 
 ในกรณีท่ีผู้ เอาประกันภยัเป็นนิติบุคคล บริษัทตกลงให้ผู้ เอาประกันภยัสามารถชําระเบีย้ประกันภยัได้ 
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบั กรณีเกิดอุบตัิเหตภุายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกนัภยันี ้บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายตามความคุ้มครอง ของกรมธรรม์ประกนัภยัและผู้ เอาประกนัภยั
ต้องชําระเบีย้ประกนัภยัทนัที 
 หากผู้ เอาประกนัภยัมิได้ชําระเบีย้ประกนัภยัภายในกําหนด 15 วนั นบัแต่กรมธรรม์ประกันภยัเร่ิมมีผล
บงัคบัให้ถือวา่ผู้ เอาประกนัภยัไมป่ระสงค์จะเอาประกนัภยัอีกตอ่ไป และให้กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันีส้ิน้ผลบงัคบั 
ณ วนัพ้นกําหนดดงักลา่ว 
 
หมายเหตุ ข้อความใดในกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีขดัหรือแย้งกบัเอกสารแนบท้ายนีใ้ห้ใช้ข้อความใน 
  เอกสารแนบท้ายนีบ้งัคบั 
 
 

เอกสารแนบท้าย การชาํระเบีย้ประกันภยักรณีผู้เอาประกันภยัเป็นนิตบุิคคล 
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