เงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3
หมวดเงื่อนไขทั่วไป
ภายใต้ การคุ้มครอง เงื่ อนไข และข้ อยกเว้ น แห่งกรมธรรม์ ประกันภัยและเอกสารแนบท้ ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี ้ บริ ษัทให้ สญ
ั ญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. กรมธรรม์ ประกันภัยนีม้ ีผลใช้ บังคับทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยชําระเบีย้ ประกันภัยแล้ ว
การชําระเบี ้ยประกันภัยให้ แก่ตวั แทนประกันภัย พนักงานและนายหน้ าประกันภัยผู้ได้ รับมอบอํานาจให้
รับชําระเบี ้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่บริ ษัทยอมรับการกระทําของบุคคลหรื อนิติบคุ คลดังกล่าว
เสมือนตัวแทนของบริษัทให้ ถือว่าเป็ นการชําระเบี ้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้ อง
ข้ อ 2. คํานิยามศัพท์ เมื่อใช้ ในกรมธรรม์ประกันภัย หรื อเอกสารแนบท้ ายกรมธรรม์ประกันภัยนี ้
“บริษัท”
หมายถึง บริ ษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี ้
“ผู้เอาประกันภัย”
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผู้เอาประกันภัยในตาราง
“รถยนต์”
หมายถึง รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึง่ มีรายการที่ระบุไว้ ในตาราง
“ตาราง”
หมายถึง ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี ้
“อุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ ”
หมายถึง เหตุการณ์ หนึ่ง หรื อหลายเหตุการณ์ สืบเนื่องกัน ซึ่งเกิดจากสาเหตุ
เดียวกัน
“ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิด หรื อความเสียหายอันมีการคุ้มครองตามข้ อ
สัญ ญา หรื อ เอกสารแนบท้ า ยแห่ ง กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นี ท้ ี่ ผ้ ูเ อา
ประกันภัยต้ องรับผิดชอบเอง
ข้ อ 3. การยกเว้ นทั่วไป
กรมธรรม์ ประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ ุมครองความเสียหายหรื อความรั บผิดอันเกิดขึน้ เป็ นผลโดยตรงหรื อ
โดยอ้ อมจาก
3.1 สงคราม การรุ กราน การกระทําของชาติศัตรู การสู้รบ หรื อการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็ น
การทําสงคราม (จะได้ ประกาศสงครามหรื อไม่ ก็ตาม)
3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้ อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่ อต้ านรั ฐบาล การยึด
อํานาจการปกครองโดยกําลังทหาร หรื อโดยประการอื่น ประชาชนก่ อความวุ่นวายถึงขนาดหรื อเท่ ากับ
การลุกฮือต่ อต้ านรั ฐบาล
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3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
3.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่ รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรั งสีจากเชือ้ เพลิงปรมาณู หรื อ
จากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้ เชือ้ เพลิงปรมาณูและสําหรั บจุดประสงค์ ของข้ อสัญญานีก้ ารเผา
นัน้ รวมถึงกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึ่งดําเนินติดต่ อกันไปด้ วยตัวของมันเอง
ข้ อ 4. การจัดการเรียกร้ องเมื่อเกิดความเสียหาย
เมื่อมีความเสียหาย หรื อความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ ้น ผู้เอาประกันภัย หรื อผู้ขบั ขี่จะต้ อง
แจ้ งให้ บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า และดําเนินการอันจําเป็ นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย
บริ ษัทมีสิทธิเข้ าดําเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นได้ หากความเสียหายที่
เกิดขึ ้นนันอยู
้ ภ่ ายใต้ ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรื อผู้ขบั ขี่ดําเนินการโดยสุจริ ต
ข้ อ 5. ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจ่ ายค่ าสินไหมทดแทน
เมื่อมีการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนต่อบริ ษัท และหากบริ ษัทปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม
จนเป็ นเหตุ ใ ห้ ผู้ เอาประกั น ภั ย หรื อ ผู้ เสี ย หายนํ า คดี ขึ น้ สู่ ก ารพิ จ ารณาของศาลหรื อ เสนอข้ อพิ พ าทต่ อ
อนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรื ออนุญาโตตุลาการชีข้ าดให้ บริ ษัทแพ้ คดี บริ ษัทจะต้ องรับผิดต่อผู้เอา
ประกันภัยหรื อผู้เสียหายนัน้ โดยชดใช้ ค่าเสียหายตามคําพิพากษา หรื อคําชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการพร้ อม
ดอกเบี ้ยผิดนัดในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี นับตังแต่
้ วนั ที่ผิดนัด
ข้ อ 6. การแก้ ไข สัญ ญาคุ้ม ครองและเงื่ อ นไขแห่ ง กรมธรรม์ ป ระกั น ภัย นี ้ จะเปลี่ ย นแปลงแก้ ไขได้ โ ดย
เอกสารแนบท้ ายของบริษัทเท่านัน้
ข้ อ 7. การลดเบีย้ ประกันภัยประวัตดิ ี
7.1 ในกรณีผ้ เู อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้ กบั บริษัท บริษัทจะลดเบี ้ยประกันภัยให้ แก่ผ้ เู อา
ประกันภัยเป็ นลําดับขัน้ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 20% ของเบี ้ยประกันภัยในปี ที่ตอ่ อายุ สําหรับรถยนต์คนั ที่ไม่มีการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
ต่อบริ ษัท ในการประกันภัยปี แรก
ขัน้ ที่ 2 30% ของเบี ้ยประกันภัยในปี ที่ตอ่ อายุ สําหรับรถยนต์คนั ที่ไม่มีการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
ต่อบริ ษัท ในการประกันภัย 2 ปี ติดต่อกัน
ขัน้ ที่ 3 40% ของเบี ้ยประกันภัยในปี ที่ตอ่ อายุ สําหรับรถยนต์คนั ที่ไม่มีการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
ต่อบริ ษัท ในการประกันภัย 3 ปี ติดต่อกัน
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ขัน้ ที่ 4 50% ของเบี ้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุ สําหรับรถยนต์คนั ที่ไม่มีการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
ต่อบริ ษัท ในการประกันภัย 4 ปี ติดต่อกัน หรื อกว่านัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะลดเบี ้ยประกันภัยให้ ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ ต่ออายุการประกันภัยกับบริ ษัท และเฉพาะ
ข้ อตกลงคุ้มครองที่ตอ่ อายุเท่านัน้
คํา ว่า “รถยนต์ คัน ที่ ไม่มี การเรี ย กร้ องค่า เสีย หาย” ให้ ห มายความรวมถึง รถยนต์ คัน ที่ มี ก ารเรี ย กร้ อง
ค่าเสียหาย แต่คา่ เสียหายนันเกิ
้ ดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตวั ผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึง่ มีผล
ทําให้ บริ ษัทมีสทิ ธิที่จะเรี ยกค่าเสียหายที่บริ ษัทได้ จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้
หากในระหว่างปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผ้ เู อาประกันภัยได้ รับส่วนลดเบี ้ยประกันภัยประวัติดีมีการเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายต่อบริ ษัทแล้ ว ในการต่ออายุการประกันภัยปี ต่อไป บริ ษัทจะลดเบี ้ยประกันภัยให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัย
ดังนี ้
(ก) ลดลงหนึ่งลํ า ดับขัน้ จากเดิม หากการเรี ยกร้ องนัน้ เกิ ดจากความประมาทของรถยนต์ คันเอา
ประกันภัย หรื อผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงคูก่ รณีอีกฝ่ ายหนึง่ ได้
(ข) ลดลงสองลําดับขันจากเดิ
้
มแต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรี ยกร้ องที่รถยนต์คนั เอาประกันภัย
เป็ นฝ่ ายประมาท หรื อไม่สามารถแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ ายหนึ่งได้ ตงแต่
ั ้ 2 ครัง้ ขึ ้นไป รวมกันมีจํานวน
เงินเกิน 200% ของเบี ้ยประกันภัย
7.2 กรณี ผ้ ูเอาประกันภัยทําประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอื่น และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริ ษัท
บริ ษัทจะนําความใน 7.1 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลมก็ได้
ข้ อ 8. การเพิ่มเบีย้ ประกันภัยประวัตไิ ม่ ดี
ในกรณีที่ผ้ เู อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้ กบั บริ ษัท และมีการเรี ยกร้ องค่าเสียหายระหว่างปี ที่เอา
ประกันภัยที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ ซึง่ รถยนต์คนั ที่เอาประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาทหรื อไม่สามารถแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึง
้ 2 ครัง้ ขึ ้นไปรวมกันมีจํานวนเงินเกิน 200% ของเบี ้ยประกันภัย บริ ษัทจะเพิ่ม
คูก่ รณีอีกฝ่ ายหนึง่ ได้ อย่างน้ อยตังแต่
เบี ้ยประกันภัยเป็ นขันๆ
้ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 20% ของอัตราเบี ้ยประกันภัยในปี ที่ตอ่ อายุ
ขัน้ ที่ 2 30% ของอัตราเบี ้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ ้นต่อ
บริษัท 2 ปี ติดต่อกัน
ขัน้ ที่ 3 40% ของอัตราเบี ้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ ้นต่อ
บริษัท 3 ปี ติดต่อกัน
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ขัน้ ที่ 4 50% ของอัตราเบี ้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ ้นต่อ
บริษัท 4 ปี ติดต่อกัน หรื อกว่านัน้
กรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณีที่ผ้ เู อาประกันภัยถูกเพิ่มเบี ้ยประกันภัยประวัติไม่ดีไม่ว่าลําดับขันใดและในปี
้
นัน้ มีการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย ที่รถยนต์คนั เอาประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาท หรื อไม่สามารถแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึง
คู่กรณีอีกฝ่ ายหนึ่งได้ ไม่ถึง 2 ครัง้ หรื อถึง 2 ครัง้ แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบี ้ยประกันภัยแล้ วในการต่อ
อายุก ารประกัน ภัย บริ ษั ท จะใช้ เ บี ย้ ประกัน ภัย ในลํ า ดับ ขัน้ เดิ ม เช่ น ในปี ที่ ผ่ า นมา แต่ห ากไม่มี ก ารเรี ย กร้ อง
ค่าเสียหาย หรื อมีการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นนัน้ มิได้ เกิดจากความประมาทของรถยนต์คนั
เอาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ ายหนึ่งได้ แล้ ว ในการต่ออายุการ
ประกันภัยในปี ต่อไป บริ ษัทจะใช้ เบี ้ยประกันภัยในอัตราปกติ
ข้ อ 9. การโอนรถยนต์
เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ โอนรถให้ แก่ผ้ อู ื่น ให้ ถือว่า ผู้รับโอนเป็ นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี ้
และบริ ษัทต้ องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขบั ขี่ ผู้เอาประกันภัยจะต้ องแจ้ งการเปลี่ยนแปลงผู้
ขับขี่ ให้ บริ ษั ท ทราบ เพื่ อจะได้ มี ก ารปรั บปรุ งอัตราเบีย้ ประกันภัย ตามสภาพความเสี่ย งภัย ที่ เปลี่ยนแปลงไป
มิฉะนันผู
้ ้ เอาประกันภัยอาจจะต้ องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ปรากฎใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี ้
ข้ อ 10. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้ อขัดแย้ ง หรื อข้ อเรี ยกร้ องใดๆ ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ้ระหว่างผู้มีสิทธิ
้
เรี ยกร้ องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษัท และหากผู้มีสิทธิเรี ยกร้ องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาทนันโดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการ บริ ษัทตกลงยินยอม และ ให้ ทําการวินิจฉัยชี ้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้ อบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยอนุญาโตตุลาการ
ข้ อ 11. การตีความกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อความที่ปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัยนี ้ รวมทังเอกสารแนบท้
้
าย และเอกสารประกอบให้ ตีความตาม
คูม่ ือการตีความที่นายทะเบียน ได้ ให้ ความเห็นชอบไว้
ข้ อ 12. การสิน้ ผลบังคับของกรมธรรม์ ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี ้จะสิ ้นผลบังคับเมื่อ
12.1 วันที่ เวลา ที่ระบุไว้ ในตาราง
12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
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12.2.1 บริษัทเป็ นผู้บอกเลิก : บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี ้ได้ ด้วยการส่งหนังสือบอก
กล่าวล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครัง้ สุดท้ ายที่แจ้ งให้
บริ ษัททราบซึง่ จะมีผลให้ กรมธรรม์ประกันภัยสิ ้นผลบังคับ ณ วันพ้ นกําหนดดังกล่าว
ในกรณี นี บ้ ริ ษั ท จะคื น เบี ย้ ประกัน ภัย ให้ แก่ ผ้ ูเ อาประกัน ภัย โดยหัก เบี ย้ ประกัน ภัย สํ า หรั บ
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ ใช้ บงั คับมาแล้ วออกตามส่วน
12.2.2 ผู้เอาประกันภัยเป็ นผู้บอกเลิก : ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี ้ได้ โดย
แจ้ งให้ บริษัททราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ จะมีผลให้ กรมธรรม์ประกันภัยสิ ้นผลบังคับ ณ วันที่บริษัทได้ รับหนังสือ
บอกเลิก หรื อวันที่ระบุไว้ ในหนังสือบอกเลิก แล้ วแต่วา่ วันใดเป็ นวันหลังสุด
ในกรณีนี ้ผู้เอาประกันภัยมีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี ้ยประกันภัยที่ระบุไว้ ข้างล่าง
อัตราคืนเบีย้ ประกันภัย
จํานวนวัน
ประกันภัย
1–9
10 – 19
20 – 29
30 - 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
80 – 89
90 – 99
100 – 109
110 – 119

ร้ อยละ ของ
เบีย้ ประกันภัย
เต็มปี
72
68
65
63
61
59
56
54
52
50
48
46

จํานวนวัน
ประกันภัย
120 – 129
130 – 139
140 – 149
150 – 159
160 – 169
170 – 179
180 – 189
190 – 199
200 – 209
210 – 219
220 – 229
230 – 239

ร้ อยละ ของ
เบีย้ ประกันภัย
เต็มปี
44
41
39
37
35
32
30
29
27
25
23
22

จํานวนวัน
ประกันภัย
240 – 249
250 – 259
260 – 269
270 – 279
280 – 289
290 – 299
300 – 309
310 – 319
320 – 329
330 – 339
340 – 349
350 – 359
360 – 366

ร้ อยละ ของ
เบีย้ ประกันภัย
เต็มปี
20
18
16
15
13
12
10
8
6
4
3
1
0
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หมวดความคุ้มครองความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก
ข้ อ 1. ข้ อตกลงคุ้มครอง
บริษัทจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรื อความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่บคุ คลภายนอก
ซึง่ ผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบตั ิเหตุอนั เกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรื ออยู่ในทาง หรื อสิ่ง
ที่บรรทุก หรื อติดตังในรถยนต์
้
นนั ้ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยในนามผู้เอาประกันภัย ดังนี ้
1.1 ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย บริ ษัทจะรับผิดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้ จริ งที่ผ้ เู อาประกันภัยจะต้ อง
รับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนัน้
กรณีบคุ คลภายนอกเสียชีวิต บริ ษัทจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน แต่หาก
การเสี ย ชี วิตนัน้ ทํ าให้ มีผ้ ูขาดไร้ อุปการะตามกฎหมาย บริ ษั ท จะชดใช้ ค่า สิน ไหมทดแทนต่อการเสีย ชี วิตของ
บุคคลภายนอกนันไม่
้ น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน
กรณีบคุ คลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษัทจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน
้ สิทธิได้ รับการชดใช้ จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์
ในกรณีที่บุคคลภายนอกนันมี
ประกันภัย บริ ษัทจะร่ วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กัน อย่างไรก็ ตามความรับผิดของบริ ษัทต่อคนจะมีไม่เกินจํานวนเงินเอา
ประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ ในตาราง และความรับผิดของบริ ษัทต่อครัง้ ในกรณีที่มากกว่าหนึ่งคน จะมีไม่เกินจํานวน
เงินเอาประกันภัยต่อครัง้ ที่ระบุไว้ ในตาราง
ทุพพลภาพถาวร ในที่นีห้ มายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้ าที่การงานใดๆในอาชีพ
ประจํา และอาชีพอื่นๆ ได้ โดยสิ ้นเชิงตลอดไป
บุคคลภายนอกที่ได้ รับความคุ้มครองตาม 1.1 นี ้ ไม่รวมถึงผู้ขบั ขี่ที่เป็ นฝ่ ายที่จะต้ องรับผิดตามกฎหมาย
ตลอดจนลูกจ้ างในทางการที่จ้าง คูส่ มรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขบั ขี่นนั ้
1.2 ความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน บริ ษัทจะรับผิดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริ ษัทจะมีไม่เกิ น
จํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ ในตาราง
ความเสียหายต่ อทรั พย์ สินดังต่ อไปนี ้ จะไม่ ได้ รับความคุ้มครอง
(ก) ทรั พย์ สินที่ผ้ ูเอาประกันภัย ผู้ขับขี่ท่ ีเป็ นฝ่ ายต้ องรั บผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา
บุตรของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นัน้ เป็ นเจ้ าของ หรือเป็ นผู้เก็บรั กษา ควบคุม หรือครอบครอง
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(ข) เครื่ องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรื อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้ ส่ ิง
ดังกล่ าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากนํา้ หนักรถยนต์ หรือนํา้ หนักบรรทุกของรถยนต์
(ค) สัมภาระหรื อทรั พย์ สินอื่นใดที่นําติดตัวขึน้ บนรถยนต์ หรื อทรั พย์ สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์
หรือกําลังยกขึน้ หรือกําลังยกลง จากรถยนต์ หรือทรั พย์ สินที่รถยนต์ กาํ ลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
(ง) ทรั พย์ สินที่ได้ รับความเสียหายจากการรั่ วไหลของสารเคมีหรื อวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่ใน
รถยนต์ เว้ นแต่ การรั่ วไหลนั น้ เกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรื อการรั่ วไหลของแก๊ สหรื อเชือ้ เพลิงเพื่อ
การเดินเครื่องของรถยนต์
ข้ อ 2. ความเสียหายส่ วนแรก
ผู้เอาประกันภัยจะต้ องรั บผิดชอบเองต่ ออุบัตเิ หตุแต่ ละครัง้ ดังนี ้
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน ในกรณี ท่ ีใช้ รถยนต์ ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในตาราง
(ข) ตามจํานวนเงินส่ วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ ในตาราง
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลภายนอกในกรณี เ ป็ นการ
ประกันภัยประเภทระบุช่ ือผู้ขับขี่ หากความเสียหายนัน้ เป็ นความรั บผิดชอบของผู้ขับขี่รถยนต์ คันเอา
ประกันภัยซึ่งมิใช่ ผ้ ูขับขี่ท่ รี ะบุช่ ือในกรมธรรม์ ประกันภัย
ในกรณีท่ ีผ้ ูเอาประกันภัยจะต้ องรั บผิดชอบในความเสียหายส่ วนแรกเกินหนึ่งข้ อ ให้ ถือว่ าความ
รับผิดชอบแต่ ละข้ อเป็ นความรั บผิดชอบที่เพิ่มขึน้
ในกรณีท่ ผี ้ ูเอาประกันภัยต้ องรั บผิดชอบค่ าเสียหายส่ วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริ ษัทจะ
จ่ ายแทนผู้เอาประกันภัยไปก่ อน เมื่อบริ ษัทได้ จ่ายเงินที่ผ้ ูเอาประกันภัยต้ องรั บผิดชอบไปแล้ ว ผู้เอา
ประกันภัยต้ องใช้ คืนให้ บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ ได้ รับหนังสือเรี ยกร้ องจากบริษัท
ข้ อ 3. ค่ าใช้ จ่ายในการต่ อสู้คดี
ถ้ าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ ใช้ ค่าสินไหมทดแทนซึง่ การประกันภัยนี ้มีการคุ้มครองบริ ษัทจะต่อสู้คดี
ในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทเว้ นแต่บริ ษัทได้ ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินความ
คุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้ องแล้ ว
ข้ อ 4. การคุ้มครองความรั บผิดของผู้ขับขี่
บริ ษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์ โดยได้ รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็ นผู้เอา
ประกันภัยเอง แต่มีเงื่อนไขว่า
4.1 บุคคลนันต้
้ องปฏิบตั ิตนเสมือนหนึ่งเป็ นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ ข้อกําหนดตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี ้
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4.2 บุคคลนันไม่
้ ได้ รับการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นหรื อได้ รับแต่ไม่เพียงพอ
บริ ษัทจึงจะรับผิดชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านัน้
ข้ อ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร
กรมธรรม์ ประกันภัยนี ใ้ ห้ ความคุ้มครองความรั บผิดของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนัน้ จะต้ องรั บผิดจาก
รถยนต์ที่ใช้ หรื ออยู่ในทาง หรื อสิ่งที่บรรทุก หรื อติดตังในรถยนต์
้
นนั ้ ทัง้ นีเ้ ฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้ โดยมี
เงื่อนไขว่า บุคคลนัน้ ไม่ได้ รับการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ ประกันภัยอื่น หรื อได้ รับแต่ไม่เพียงพอ
บริ ษัทจึงจะรับผิดชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านัน้
ข้ อ 6. การคุ้มครองนายจ้ าง
กรมธรรม์ประกันภัยนี ้ให้ ความคุ้มครองถึงนายจ้ างซึ่งไม่ใช่ผ้ เู อาประกันภัยเมื่อนายจ้ างจะต้ องรับผิดจาก
การใช้ รถยนต์คนั เอาประกันภัยโดยลูกจ้ างในทางการที่จ้างทังนี
้ ้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้ แต่มีเงื่อนไขว่า
6.1 นายจ้ างต้ องปฏิบตั ติ นอยูภ่ ายใต้ ข้อกําหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี ้
6.2 นายจ้ างไม่ได้ รับการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เว้ นแต่ค่าสินไหมทดแทนที่
ได้ รับชดใช้ นนไม่
ั ้ เพียงพอ บริ ษัทจึงจะรับผิดชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านัน้
6.3 การคุ้มครองนี ้ไม่เพิ่มจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษัท
ข้ อ 7. การยกเว้ นทั่วไป การประกันภัยตามหมวดนี ้ ไม่ ค้ ุมครองความรั บผิดอันเกิดจาก
7.1 การใช้ รถยนต์ นอกอาณาเขตคุ้มครอง
7.2 การใช้ รถยนต์ ในทางผิดกฎหมาย เช่ น ใช้ รถยนต์ ไปปล้ นทรั พย์ ชิงทรั พย์ หรื อใช้ ขนยาเสพ
ติด เป็ นต้ น
7.3 การใช้ ในการแข่ งขันความเร็ว
7.4 การใช้ ลากจูงหรื อผลักดัน เว้ นแต่ รถที่ถูกลากจูงหรื อผลักดันได้ ประกันภัยไว้ กับบริ ษัทด้ วย
หรือเป็ นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ ามล้ อเชื่อมโยงถึงกัน
7.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผ้ ูขับขี่ทาํ ขึน้ ซึ่งถ้ าไม่ มีสัญญานัน้ แล้ ว ความรั บผิดของผู้ขับขี่
จะไม่ เกิดขึน้
7.6 การขั บ ขี่ โ ดยบุ ค คลซึ่ ง ในขณะขั บ ขี่ มี ป ริ ม าณแอลกอฮอล์ ใ นเส้ น เลื อ ดไม่ น้ อยกว่ า 150
มิลลิกรั มเปอร์ เซ็นต์
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ข้ อ 8. ข้ อสั ญญาพิเศษ ภายใต้ จํานวนเงิ นจํ ากัดความรั บผิดที่ ระบุไว้ ในตารางบริ ษั ท จะไม่ยกเอาความไม่
สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัยหรื อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรื อข้ อ 7.1 7.2 7.3
7.4 7.5 หรื อ เงื่อนไขทัว่ ไป เว้ นแต่ข้อ 3 ของหมวดเงื่อนไขทัว่ ไป เป็ นข้ อต่อสู้บคุ คลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิด
ตาม 1.1 ในหมวดนี ้
ส่วนเงื่อนไข 7.6 บริ ษัทจะไม่นํามาเป็ นข้ อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดทังตาม
้
1.1 และ
1.2 ในหมวดนี ้
ในกรณีที่บริ ษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรื อรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี ้ต่อผู้เอาประกันภัย แต่
บริ ษัทได้ ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ วตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในความรับผิดที่ผ้ เู อาประกันภัยต้ องรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกไปแล้ วผู้เอาประกันภัยต้ องใช้ จํานวนเงินที่บริ ษัทได้ จ่ายไปนันคื
้ นให้ บริ ษัทภายใน 7 วันนับแต่ได้ รับ
หนังสือเรี ยกร้ องจากบริ ษัท
เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิ่มเติม
การประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)
เมื่อใช้ ในเอกสารแนบท้ ายนี ้
ผู้ที่ได้ รับความคุ้มครอง
หมายถึง

อุบตั เิ หตุ

การสูญเสียโดยถาวรสิ ้นเชิง
การสูญเสียสายตา
ทุพพลภาพถาวร
ทุพพลภาพชัว่ คราว

ผู้ขบั ขี่และ/หรื อผู้โดยสารตามจํานวนที่ระบุในตาราง
ซึง่ อยูใ่ นหรื อกําลังขับขี่ หรื อกําลังขึ ้น หรื อกําลังลง
จากรถยนต์
หมายถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอก
ร่ างกายและทํ าให้ เกิ ดผลที่ ผ้ ูได้ รับความคุ้มครองมิได้ เจตนา
หรื อมุง่ หวังและให้ หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมด้ วย
ให้ รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้ งานของอวัยวะนันโดยถาวรสิ
้
้นเชิง
ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้ หายได้ ตลอดไป
หมายถึง
หมายถึง
ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรื อ
ทํางานใดเพื่อสินจ้ างได้ โดยสิ ้นเชิงและตลอดไป
หมายถึง
ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบหน้ าที่การ
งาน ในอาชี พประจํ าตามปกติได้ โดยสิน้ เชิงในชั่วระยะเวลา
หนึง่
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เป็ นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้ างต้ นได้ มีการขยายเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ บริ ษัทจะชดใช้ ค่า
สินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ได้ รับความคุ้มครองโดยอุบตั ิเหตุ ซึง่ ทําให้ เกิดผล
ดังต่อไปนี ้
การคุ้มครองข้ อ 1 : เสียชีวิต
ถ้ าความบาดเจ็บที่ได้ รับทําให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองเสียชีวิตใน 180 วัน นับตังแต่
้ วนั เกิดอุบตั ิเหตุก็ดี หรื อ
ความบาดเจ็ บที่ ได้ รับทํ าให้ ผ้ ูได้ รับความคุ้มครองต้ องรักษาตัวติดต่อกันที่ โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ ใน และ
เสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนันก็
้ ดี บริ ษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันที่ระบุไว้ ในตาราง
ให้ แก่ทายาทของผู้ที่ได้ รับความคุ้มครอง
การคุ้มครองข้ อ 2 : สูญเสีย มือ เท้ า สายตา
ถ้ าความบาดเจ็บที่ได้ รับไม่มีผลทําให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองต้ องเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วนั เกิด
อุบัติเหตุแต่มีผลทํ าให้ ผ้ ูได้ รับความคุ้มครองได้ รับการสูญเสียโดยถาวรสิ ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิ ด
อุบตั ิเหตุก็ดีหรื อความบาดเจ็บที่ได้ รับทําให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองต้ องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะ
คนไข้ ในและเป็ นเหตุให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองได้ รับการสูญเสียโดยถาวรสิ ้นเชิงดังกําหนดข้ างล่างนี ้ บริ ษัทจะจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองดังนี ้
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองข้ าง ตังแต่
้ ข้อมือ หรื อ เท้ าสองข้ าง ตังแต่
้ ข้อเท้ า
หรื อสายตาสองข้ าง
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึง่ ข้ าง ตังแต่
้ ข้อมือ และเท้ าหนึง่ ข้ าง ตังแต่
้ ข้อเท้ า
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึง่ ข้ าง ตังแต่
้ ข้อมือ และสายตาหนึง่ ข้ าง
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้ าหนึง่ ข้ าง ตังแต่
้ ข้อเท้ า และสายตาหนึง่ ข้ าง
้ ข้อมือ
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึง่ ข้ าง ตังแต่
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้ าหนึง่ ข้ าง ตังแต่
้ ข้อเท้ า
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับตาหนึง่ ข้ าง
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้ อนี ้เพียงรายการที่สงู สุดรายการเดียวเท่านัน้
การคุ้มครองข้ อ 3 : ทุพพลภาพถาวร
ถ้ าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุทําให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองเกิดทุพพลภาพ
ถาวรและทุพพลภาพถาวรนันได้
้ เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรื อมีข้อบ่งชี ้ทางการแพทย์ว่าผู้ได้ รับ
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ความคุ้มครองนันตกเป็
้
นบุคคลทุพพลภาพถาวร บริษัทจะใช้ คา่ สินไหมทดแทนให้ ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยดัง
ระบุไว้ ในตาราง หักด้ วยจํานวนเงินที่ใช้ หรื อต้ องใช้ ตามความคุ้มครองข้ อ 1 หรื อ ข้ อ 2 ให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครอง
การคุ้มครองข้ อ 4 : ทุพพลภาพชั่วคราว
ถ้ าความบาดเจ็บที่ได้ รับทําให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพชัว่ คราวภายใน 180 วัน นับ
แต่วนั ที่เกิดอุบตั เิ หตุ หรื อความบาดเจ็บที่ได้ รับทําให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองต้ องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลใน
ฐานะคนไข้ ใน และเป็ นเหตุให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราว บริ ษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองเป็ นระยะๆ ตลอดเวลาที่ยงั ทุพพลภาพอยู่ตามจํานวนเงินที่ระบุไว้ ในตารางแต่
ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้
บริ ษัทจะไม่ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี ้ หากอุบตั ิเหตุมีผลทําให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครอง
เกิดความสูญเสียตามการคุ้มครองตามข้ อ 1 หรื อข้ อ 2 หากความสูญเสียมีผลทําให้ มีทพุ พลภาพถาวรเกิดขึ ้นต่อผู้
ได้ รับความคุ้มครองตามการคุ้มครอง ข้ อ 3 ค่าสินไหมทดแทนที่บริ ษัทใช้ ตามการคุ้มครองข้ อนี ้ จะมีการหักจาก
จํานวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทต้ องใช้ ตามการคุ้มครอง ข้ อ 3.
การยกเว้ น : การขยายเพิ่มเติมนีไ้ ม่ ค้ ุมครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพ อันเกิดขึน้
เป็ นผลโดยตรงหรื อโดยอ้ อมทัง้ หมดหรื อบางส่ วนจากการกระทําผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้ รับ
ความคุ้มครองนัน้
เงื่อนไขอื่น : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ ายนี ้ อยูภ่ ายใต้ บงั คับของเงื่อนไขและการยกเว้ นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทัว่ ไป
เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิ่มเติม
การประกันภัยค่ ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)
เป็ นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้ างต้ นได้ มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
บริ ษัทจะใช้ คา่ รักษาพยาบาล ค่าบริ การทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริ การอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริ งซึง่ ได้
เกิดขึ ้นภายใน 12 เดือน นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุเพื่อบุคคลใดซึง่ ได้ รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบตั ิเหตุ
ในขณะอยูใ่ น หรื อกําลังขึ ้น หรื อกําลังลงจากรถยนต์
ความรับผิดชอบของบริ ษัทต่อคนในแต่ละครัง้ จะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ ในตารางการ
ขยายเพิ่มเติมนี ้มีผลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ที่ระบุไว้ ในตาราง
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เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิ่มเติม
การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)
เป็ นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้ างต้ นได้ มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
บริ ษั ท จะประกัน ตัว ผู้เ อาประกัน ภัย หรื อ บุค คลใดซึ่ง ขับ ขี่ ร ถยนต์ โ ดยได้ รั บ ความยิ น ยอมจากผู้เ อา
ประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ระบุไว้ ในตารางเกิดอุบตั เิ หตุ เป็ นเหตุให้ บคุ คลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา
การประกัน ตัว บุค คลดัง กล่า ว บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การโดยไม่ชัก ช้ า ตามจํ า นวนเงิ น ที่ พ นัก งานสอบสวน
พนักงานอัยการหรื อศาลกําหนดจนกว่าคดีจะถึงที่สดุ
เงื่อนไข : การขยายเพิ่มเติมนี ้ อยูภ่ ายใต้ บงั คับของเงื่อนไขและการยกเว้ นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏใน
สัญญาหมวดเงื่อนไขทัว่ ไป
เอกสารแนบท้ าย
ข้ อยกเว้ นภัยก่ อการร้ าย (ร.ย.30)
ถ้ าข้ อความใดในเอกสารนี ้ขัดหรื อแย้ งกับข้ อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรื อ สลักหลังใด ๆ ให้
เป็ นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี ้ไม่ค้ มุ ครองความสูญเสีย ความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะ
เป็ นสาเหตุโดยตรงหรื อโดยอ้ อม เป็ นผลมาจากหรื อเกี่ ยวเนื่องมาจากการกระทําก่อการร้ าย ไม่ว่าจะเกิดจาก
สาเหตุหรื อเหตุการณ์ซงึ่ ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องหรื อมีลําดับเหตุการณ์เป็ นอย่างไรสําหรับความสูญเสียนัน้
โดยจุดประสงค์ของข้ อยกเว้ นนี ้ การกระทําก่อการร้ ายให้ หมายความรวมถึงการกระทําซึ่งใช้ กําลังหรื อ
ความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่โดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็ นการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการ
แทน หรื อที่เกี่ยวกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึ่งกระทําเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรื อจุดประสงค์ที่
คล้ ายคลึงกัน รวมทังเพื
้ ่อต้ องการส่งผลให้ รัฐบาลและหรื อสาธารณชนหรื อส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่
ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
ข้ อยกเว้ นนี ้ไม่ค้ มุ ครองความสูญสีย ความเสียหาย ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็ นสาเหตุโดยตรง หรื อโดย
อ้ อม เป็ นผลมาจากหรื อมีสว่ นเกี่ยวเนื่องกับการกระทําใด ๆ ที่ต้องกระทําขึ ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยัง้ ไม่ว่าจะ
เป็ นรูปแบบใด ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับการกระทําก่อการร้ าย
ในกรณีที่สว่ นหนึง่ ส่วนใดของข้ อยกเว้ นนี ้ไม่สามารถนํามาใช้ บงั คับได้ ให้ ถือว่าส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับ
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เอกสารแนบท้ าย การชําระเบีย้ ประกันภัยกรณีผ้ ูเอาประกันภัยเป็ นนิตบิ ุคคล
ในกรณีที่ผ้ ูเอาประกันภัยเป็ นนิติบุคคล บริ ษัทตกลงให้ ผ้ ูเอาประกันภัยสามารถชําระเบี ้ยประกันภัยได้
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ กรณีเกิดอุบตั ิเหตุภายใต้ ความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัยนี ้ บริ ษัทจะรับผิดชอบความเสียหายตามความคุ้มครอง ของกรมธรรม์ประกันภัยและผู้เอาประกันภัย
ต้ องชําระเบี ้ยประกันภัยทันที
หากผู้เอาประกันภัยมิได้ ชําระเบี ้ยประกันภัยภายในกําหนด 15 วัน นับแต่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มมีผล
บังคับให้ ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะเอาประกันภัยอีกต่อไป และให้ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ้สิ ้นผลบังคับ
ณ วันพ้ นกําหนดดังกล่าว
หมายเหตุ

ข้ อความใดในกรมธรรม์ประกันภัยที่ขดั หรื อแย้ งกับเอกสารแนบท้ ายนี ้ให้ ใช้ ข้อความใน
เอกสารแนบท้ ายนี ้บังคับ
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