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เง่ือนไขและความคุ้มครองกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท 3 

 
หมวดท่ี 1                                                  เง่ือนไขทัว่ไป 

 ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และขอ้ยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกนัภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์

ประกนัภยันี้ บรษิทัใหส้ญัญาต่อผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1. กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลใช้บงัคบัทนัทีเม่ือผู้เอาประกนัภยัชาํระเบี้ยประกนัภยัแล้ว 

 การชาํระเบี้ยประกนัภยัใหแ้ก่ตวัแทนประกนัภยั พนักงานและนายหน้าประกนัภยัผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจให้

รบัชาํระเบี้ยประกนัภยั ตลอดจนบุคคลหรอืนิตบิุคคลทีบ่รษิทัยอมรบัการกระทาํของบุคคลหรอืนิตบิุคคลดงักล่าว

เสมอืนตวัแทนของบรษิทัใหถ้อืว่าเป็นการชาํระเบีย้ประกนัภยัแกบ่รษิทัโดยถกูตอ้ง 

ข้อ 2. คาํนิยามศพัท์ เมือ่ใชใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

 “บรษิทั”   หมายถงึ  บรษิทัทีอ่อกกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

 “ผูเ้อาประกนัภยั”  หมายถงึ  บุคคลทีร่ะบุชือ่เป็นผูเ้อาประกนัภยัในตาราง 

 “รถยนต”์  หมายถงึ  รถยนตท์ีเ่อาประกนัภยั ซึง่มรีายการทีร่ะบุไวใ้นตาราง 

 “ตาราง”   หมายถงึ  ตารางแหง่กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

 “อบุตัเิหตุแต่ละครัง้” หมายถงึ  เหตุการณ์หนึ่ง หรอืหลายเหตุการณ์สบืเนื่องกนั ซึง่เกดิ 

      จากสาเหตุเดยีวกนั 

 “ความเสยีหายสว่นแรก” หมายถงึ  สว่นแรกของความรบัผดิ หรอืความเสยีหายอนัมกีาร    

      คุม้ครองตามขอ้สญัญา หรอืเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์

      ประกนัภยันี้ทีผู่เ้อาประกนัภยัตอ้งรบัผดิชอบเอง 

ข้อ 3. การยกเว้นทัว่ไป 

 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรบัผิดอนัเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือ

โดยอ้อมจาก 

 3.1 สงคราม การรกุราน การกระทําของชาติศตัร ูการสู้รบ หรือการปฏิบติัการท่ีมีลกัษณะเป็น

การทาํสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่กต็าม) 

 3.2 สงครามกลางเมือง การแขง็ข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวติั การต่อต้านรฐับาล การยึด

อาํนาจการปกครองโดยกาํลงัทหาร หรือโดยประการอ่ืน ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากบั

การลุกฮือต่อต้านรฐับาล 

 3.3 วตัถอุาวธุปรมาณู 

 3.4 การแตกตวัของประจุ การแผ่รงัสี การกระทบกบักมัมนัตภาพรงัสีจากเช้ือเพลิงปรมาณู หรือ

จากกากปรมาณูอนัเกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงปรมาณูและสาํหรบัจดุประสงคข์องข้อสญัญาน้ีการเผา

นัน้รวมถึงกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตวัปรมาณู ซ่ึงดาํเนินติดต่อกนัไปด้วยตวัของมนัเอง 
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ข้อ 4. การจดัการเรียกร้องเม่ือเกิดความเสียหาย 

 การจัดการเรียกร้องเม่ือเกิดความเสียหาย เม่ือมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย

เกิดขึน้ ผู้ เอาประกันภัยหรือผู้ขับข่ีจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และดําเนินการอนัจําเป็นเพ่ือรักษาสิทธิ

ตามกฎหมาย ทัง้นีผู้้ เอาประกันภัยอาจแจ้งให้บริษัททราบผ่านแอพพลิเคชั่นสําหรับการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ของ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั หรือแอพพลิเคชัน่ท่ีบริษัทเป็นผู้พฒันาขึน้ 

ซึ่งได้เช่ือมโยงข้อมูลเข้ากับแอพพลิเคชั่นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัและมีรายละเอียดตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักําหนด 

 บริษัทมีสิทธิเข้าดําเนินการในนามของผู้ เอาประกันภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดขึน้ได้ หากความเสียหายท่ี

เกิดขึน้นัน้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกนัภยั 

 ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึน้เม่ือผู้ เอาประกนัภยัหรือผู้ขบัข่ีดําเนินการโดยสจุริต 

ข้อ 5. ความรับผิดของบริษัทเม่ือมีการปฏเิสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

 เม่ือมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม จน

เป็นเหตุให้ผู้ เอาประกนัภยัหรือผู้ เสียหายนําคดีขึน้สู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ 

หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตลุาการชีข้าดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้ เอาประกนัภยัหรือผู้ เสียหาย

นัน้ โดยชดใช้ค่าเสียหายตามคําพิพากษา หรือคําชีข้าดของอนุญาโตตลุาการพร้อมดอกเบีย้ผิดนดัในอตัราร้อยละ 

15 ตอ่ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีผิดนดั 

ข้อ 6. การแก้ไข สัญญาคุ้มครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้  จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดย

เอกสารแนบทา้ยของบรษิทัเทา่นัน้ 

ข้อ 7. การลดเบีย้ประกนัภยัประวติัดี 

 7.1 ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัมรีถยนต์เอาประกนัภยัไว้กบับรษิัท บรษิทัจะลดเบี้ยประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อา

ประกนัภยัเป็นลาํดบัขัน้ ดงันี้ 

  ขัน้ท่ี 1  20% ของเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออาย ุสาํหรบัรถยนตค์นัทีไ่มม่กีารเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย

ต่อบรษิทั ในการประกนัภยัปีแรก 

  ขัน้ท่ี 2  30% ของเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออาย ุสาํหรบัรถยนตค์นัทีไ่มม่กีารเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย

ต่อบรษิทั ในการประกนัภยั 2 ปีตดิต่อกนั 

 ขัน้ท่ี 3 40% ของเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออาย ุสาํหรบัรถยนตค์นัทีไ่มม่กีารเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย

ต่อบรษิทั ในการประกนัภยั 3 ปีตดิต่อกนั 

ขัน้ท่ี 4 50% ของเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออายุ สาํหรบัรถยนต์คนัทีไ่มม่กีารเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย

ต่อบรษิทั ในการประกนัภยั 4 ปีตดิต่อกนั หรอืกว่านัน้ 

 ทัง้นี้ บรษิทัจะลดเบี้ยประกนัภยัใหต่้อเมื่อผูเ้อาประกนัภยัไดต่้ออายุการประกนัภยักบับรษิทั และเฉพาะ

ขอ้ตกลงคุม้ครองทีต่่ออายเุทา่นัน้ 

 คําว่า “รถยนต์คนัที่ไม่มกีารเรยีกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คนัที่มกีารเรยีกร้อง

คา่เสยีหาย แต่คา่เสยีหายนัน้เกดิจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรูต้วัผูต้อ้งรบัผดิตามกฎหมาย ซึง่มผีล

ทาํใหบ้รษิทัมสีทิธทิีจ่ะเรยีกคา่เสยีหายทีบ่รษิทัไดจ้่ายไปคนืจากบุคคลภายนอกได ้
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 หากในระหว่างปีกรมธรรม์ประกนัภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้รบัส่วนลดเบี้ยประกนัภัยประวัติดีมีการ

เรยีกรอ้งค่าเสยีหายต่อบรษิทัแล้ว ในการต่ออายุการประกนัภยัปีต่อไป บรษิทัจะลดเบี้ยประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อา

ประกนัภยั ดงันี้ 

(ก) ลดลงหนึ่งลําดับขัน้จากเดิมหากการเรยีกร้องนัน้เกิดจากความประมาทของรถยนต์คนัเอา

ประกนัภยั หรอืผูเ้อาประกนัภยัไมส่ามารถแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึคูก่รณีอกีฝ่ายหนึ่งได ้

(ข) ลดลงสองลาํดบัขัน้จากเดมิแต่ไมเ่กนิอตัราปกต ิ หากมกีารเรยีกรอ้งทีร่ถยนต์คนัเอาประกนัภยั

เป็นฝ่ายประมาท หรอืไมส่ามารถแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึคูก่รณีอกีฝ่ายหนึ่งไดต้ัง้แต่ 2 ครัง้ขึน้ไป รวมกนัมจีาํนวน

เงนิเกนิ 200% ของเบีย้ประกนัภยั 

7.2 กรณีผู้เอาประกนัภยัทําประกนัภัยกบัผู้รบัประกนัภัยอื่น และมาต่ออายุการประกนัภยักบับรษิัท 

บรษิทัจะนําความใน 7.1 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกไ็ด ้

ข้อ 8. การเพ่ิมเบีย้ประกนัภยัประวติัไม่ดี 

 ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัมรีถยนต์เอาประกนัภยัไวก้บับรษิทั และมกีารเรยีกรอ้งค่าเสยีหายระหว่างปีที่

เอาประกนัภยัที่เกดิจากอุบตัเิหตุ ซึ่งรถยนต์คนัที่เอาประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาทหรอืไม่สามารถแจ้งใหบ้รษิัท

ทราบถงึคู่กรณีอกีฝ่ายหนึ่งได้ อย่างน้อยตัง้แต่ 2 ครัง้ขึน้ไปรวมกนัมจีํานวนเงนิเกนิ 200% ของเบี้ยประกนัภยั 

บรษิทัจะเพิม่เบีย้ประกนัภยัเป็นขัน้ๆ ดงันี้ 

  ขัน้ท่ี 1  20% ของอตัราเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออาย ุ

  ขัน้ท่ี 2  30% ของอตัราเบี้ยประกนัภยัในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมคี่าเสยีหายดงักล่าวเกดิขึ้นต่อ

บรษิทั 2 ปีตดิต่อกนั 

ขัน้ท่ี 3   40% ของอตัราเบี้ยประกนัภยัในปีทีต่่ออายุ ในกรณีมคี่าเสยีหายดงักล่าวเกดิขึน้ต่อ

บรษิทั 3  ปีตดิต่อกนั 

ขัน้ท่ี 4   50% ของอตัราเบี้ยประกนัภยัในปีทีต่่ออายุ ในกรณีมคี่าเสยีหายดงักล่าวเกดิขึน้ต่อ

บรษิทั 4  ปีตดิต่อกนั หรอืกว่านัน้ 

 ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัถกูเพิม่เบีย้ประกนัภยัประวตัไิมด่ไีม่ว่าลาํดบัขัน้ใดและในปีกรมธรรมป์ระกนัภยั

นัน้ มกีารเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ทีร่ถยนต์คนัเอาประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาท หรอืไมส่ามารถแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึ

คู่กรณีอกีฝ่ายหนึ่งไดไ้ม่ถงึ 2 ครัง้ หรอืถงึ 2 ครัง้แต่มคี่าเสยีหายไม่เกนิ 200% ของเบี้ยประกนัภยัแลว้ในการต่อ

อายุการประกนัภัย บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในลําดับขัน้เดิมเช่นในปีที่ผ่านมา แต่หากไม่มีการเรียกร้อง

คา่เสยีหาย หรอืมกีารเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย แต่ค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้นัน้ มไิดเ้กดิจากความประมาทของรถยนต์คนั

เอาประกนัภยัและผู้เอาประกนัภยัสามารถแจ้งให้บรษิัททราบถงึคู่กรณีอกีฝ่ายหนึ่งได้แล้ว ในการต่ออายุการ

ประกนัภยัในปีต่อไป บรษิทัจะใชเ้บีย้ประกนัภยัในอตัราปกต ิ

ข้อ 9. การโอนรถยนต ์

 เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัไดโ้อนรถใหแ้กผู่อ้ ืน่ ใหถ้อืว่า ผูร้บัโอนเป็นผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

และบรษิทัตอ้งรบัผดิตามกรมธรรมป์ระกนัภยัต่อไปตลอดอายกุรมธรรมป์ระกนัภยัทีเ่หลอือยู ่

 อย่างไรกต็าม ในกรณีทีท่าํประกนัภยัประเภทระบุชือ่ผูข้บัขี ่ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้การเปลีย่นแปลง

ผูข้บัขีใ่หบ้รษิทัทราบ เพือ่จะไดม้กีารปรบัปรงุอตัราเบีย้ประกนัภยัตามสภาพความเสีย่งภยัทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
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มฉิะนัน้ผูเ้อาประกนัภยัอาจจะตอ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายส่วนแรกเองตามเงือ่นไขความคุม้ครองทีป่รากฎใน

กรมธรรมป์ระกนัภยันี้      

                                                                                         

ข้อ 10. การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตลุาการ 

 ในกรณีทีม่ขีอ้พพิาท ขอ้ขดัแยง้ หรอืขอ้เรยีกรอ้งใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ระหว่างผูม้สีทิธิ

เรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับรษิทั และหากผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งประสงค ์และเหน็ควรยุตขิอ้พพิาทนัน้โดย

วธิกีารอนุญาโตตุลาการ บรษิัทตกลงยนิยอม และ ใหท้ําการวนิิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอ้บงัคบั

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

ข้อ 11. การตีความกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 ขอ้ความทีป่รากฎในกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ รวมทัง้เอกสารแนบทา้ย และเอกสารประกอบใหต้คีวามตาม

คูม่อืการตคีวามทีน่ายทะเบยีน ไดใ้หค้วามเหน็ชอบไว ้

ข้อ 12. การส้ินผลบงัคบัของกรมธรรมป์ระกนัภยั กรมธรรมป์ระกนัภยันี้จะสิน้ผลบงัคบัเมือ่ 

 12.1 วนัที ่เวลา ทีร่ะบุไวใ้นตาราง 

 12.2 มกีารบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยั 

  12.2.1 บรษิทัเป็นผูบ้อกเลกิ : บรษิทัอาจบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไดด้ว้ยการสง่หนงัสอื

บอกกล่าวล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึผูเ้อาประกนัภยัตามทีอ่ยูค่ร ัง้สดุทา้ยทีแ่จง้

ใหบ้รษิทัทราบซึง่จะมผีลใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัสิน้ผลบงัคบั ณ วนัพน้กาํหนดดงักล่าว 

  ในกรณีนี้บรษิทัจะคนืเบีย้ประกนัภยัใหแ้กผู่เ้อาประกนัภยั โดยหกัเบีย้ประกนัภยัสาํหรบั

ระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามสว่น 

  12.2.2 ผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูบ้อกเลกิ : ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ได ้

โดยแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่จะมผีลใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัสิน้ผลบงัคบั ณ วนัทีบ่รษิทัไดร้บั

หนงัสอืบอกเลกิ หรอืวนัทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืบอกเลกิ แลว้แต่ว่าวนัใดเป็นวนัหลงัสดุ 

 ในกรณีนี้ผูเ้อาประกนัภยัมสีทิธไิดร้บัเบีย้ประกนัภยัคนื ตามอตัราการคนืเบีย้ประกนัภยัทีร่ะบุไวข้า้งล่าง 
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อตัราคืนเบีย้ประกนัภยั 

จาํนวนวนั

ประกนัภยั 

ร้อยละ ของเบี้ย

ประกนัภยัเตม็ปี 

จาํนวนวนั

ประกนัภยั 

ร้อยละ ของเบี้ย

ประกนัภยัเตม็ปี 

จาํนวนวนั

ประกนัภยั 

ร้อยละ ของเบี้ย

ประกนัภยัเตม็ปี 

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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         46 230 – 239 22 350 – 359 1 

    360 – 366 0 
 

หมวดท่ี 2                                                  ความคุ้มครองความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก 

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่ อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใดๆ อัน เกิดแก่

บุคคลภายนอก ซึง่ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบตัเิหตุอนัเกดิจากรถยนต์ทีใ่ชห้รอื

อยูใ่นทาง หรอืสิง่ทีบ่รรทกุ หรอืตดิตัง้ในรถยนตน์ัน้ ในระหว่างระยะเวลาประกนัภยัในนามผูเ้อาประกนัภยั ดงันี้ 

 1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยั บรษิัทจะรบัผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ

เสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย หรอือนามยั ของบุคคลภายนอก ตามความเสยีหายทีแ่ทจ้รงิทีผู่เ้อาประกนัภยัจะต้อง

รบัผดิชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนัน้ 

 กรณีบุคคลภายนอกเสยีชวีติ บรษิทัจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนไมน้่อยกว่า 100,000 บาทต่อคน แต่หาก

การเสียชวีิตนัน้ทําให้มีผู้ขาดไรอุ้ปการะตามกฎหมาย บรษิัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อการเสยีชวีิตของ

บุคคลภายนอกนัน้ไมน้่อยกว่า 300,000 บาทต่อคน 

 กรณีบุคคลภายนอกทพุพลภาพถาวร บรษิทัจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนไมน้่อยกว่า 300,000 บาทต่อคน 

 ในกรณีทีบุ่คคลภายนอกนัน้มสีทิธไิดร้บัการชดใชจ้ากกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์

ประกนัภยั บรษิทัจะรว่มเฉลีย่จ่ายเทา่ๆ กนั อยา่งไรก ็ตามความรบัผดิของบรษิทัต่อคนจะมไีมเ่กนิจาํนวนเงนิเอา

ประกนัภยัต่อคนทีร่ะบุไวใ้นตาราง และความรบัผดิของบรษิทัต่อครัง้ในกรณีทีม่ากกว่าหนึ่งคน จะมไีมเ่กนิจาํนวน

เงนิเอาประกนัภยัต่อครัง้ทีร่ะบุไวใ้นตาราง 
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 ทุพพลภาพถาวร ในทีน่ี้หมายถงึ ทุพพลภาพถงึขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีก่ารงานใดๆในอาชพี

ประจาํ และอาชพีอืน่ๆ ไดโ้ดยสิน้เชงิตลอดไป 

 บุคคลภายนอกทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตาม 1.1 นี้ ไมร่วมถงึผูข้บัขีท่ีเ่ป็นฝ่ายทีจ่ะตอ้งรบัผดิตามกฎหมาย 

ตลอดจนลกูจา้งในทางการทีจ่า้ง คูส่มรส บดิา มารดา บุตรของผูข้บัขีน่ัน้    

 1.2 ความเสียหายต่อทรพัยสิ์น บรษิทัจะรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพื่อความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ

ของบุคคลภายนอก ซึ่งผูเ้อาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบตามกฎหมาย และความรบัผดิของบรษิัทจะมไีม่เกนิ

จาํนวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นตาราง 

 กรณีเกดิความเสยีหายต่อทรพัยส์นิบุคคลภายนอก และมกีารเรยีกค่าเสยีหายอนัเกดิจากการขาดการใช้

ประโยชน์รถยนต์ บรษิัทจะชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามจรงิ ทัง้นี้  สําหรบัรถยนต์ที่มีทีน่ัง่ไม่เกนิ 7 คน หรอื

รถยนตบ์รรทกุผูโ้ดยสารรวมทัง้ผูข้บัขีไ่มเ่กนิ 7 คน ในอตัราไม่น้อยกว่าวนัละ 500 บาท รถยนต์รบัจา้งสาธารณะ

ที่มทีี่นัง่ไม่เกนิ 7 คน ในอตัราไม่น้อยกว่าวนัละ 700 บาท และรถยนต์ที่มทีี่นัง่เกนิ 7 คน หรอืรถยนต์บรรทุก

ผูโ้ดยสารรวมทัง้ผูข้บัขีเ่กนิ 7 คน ในอตัราไมน้่อยกว่าวนัละ 1,000 บาท 

 ในกรณีบุคคลภายนอกนัน้มสีทิธไิด้รบัการชดใชจ้ากกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์

ประกนัภยั บรษิทัจะเฉลีย่จ่ายเทา่ๆ กนั 

 ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิต่อไปนี้ จะไมไ่ดร้บัความคุม้ครอง 

 (ก) ทรพัยส์นิทีผู่เ้อาประกนัภยั ผูข้บัขีท่ีเ่ป็นฝ่ายตอ้งรบัผดิตามกฎหมาย คูส่มรส บดิา มารดา บุตรของผู้

เอาประกนัภยัหรอืผูข้บัขีน่ัน้เป็นเจา้ของ หรอืเป็นผูเ้กบ็รกัษา ควบคมุ หรอืครอบครอง 

 (ข) เครื่องชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง่ ทางเดนิ สนาม หรอืสิง่หนึ่งสิง่ใดทีอ่ยู่ใตส้ิง่ดงักล่าว 

อนัเกดิจากการสัน่สะเทอืน หรอืจากน้ําหนกัรถยนต ์หรอืน้ําหนกับรรทกุของรถยนต ์

 (ค) สมัภาระหรอืทรพัยส์นิอืน่ใดทีนํ่าตดิตวัขึน้บนรถยนต ์หรอืทรพัยส์นิทีบ่รรทกุอยูใ่นรถยนต ์หรอืกาํลงั

ยกขึน้ หรอืกาํลงัยกลง  จากรถยนต ์ หรอืทรพัยส์นิทีร่ถยนตก์าํลงัยกจากทีห่นึ่งไปยงัอกีทีห่นึ่ง 

 (ง) ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการรัว่ไหลของสารเคมหีรอืวตัถุอนัตรายทีบ่รรทกุอยูใ่นรถยนต ์

เวน้แต่การรัว่ไหลนัน้เกดิจากอบุตัเิหตุจากรถยนต ์หรอืการรัว่ไหลของแก๊สหรอืเชือ้เพลงิเพือ่การเดนิเครือ่งของ

รถยนต ์

ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก 

 ผู้เอาประกนัภยัจะต้องรบัผิดชอบเองต่ออบุติัเหตแุต่ละครัง้ ดงัน้ี 

(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรพัยสิ์น ในกรณีท่ีใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบติัเหต ุ

นอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในตาราง 

(ข) ตามจาํนวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดงัระบไุว้ในตาราง 

(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรพัย์สินของบุคคลภายนอกในกรณีเป็นการ

ประกนัภยัประเภทระบุช่ือผู้ขบัข่ี หากความเสียหายนัน้เป็นความรบัผิดชอบของผู้ขบัข่ีรถยนต์คนัเอา

ประกนัภยัซ่ึงมิใช่ผู้ขบัข่ีท่ีระบช่ืุอในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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ในกรณีท่ีผู้เอาประกนัภยัจะต้องรบัผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเกินหน่ึงข้อ ให้ถือว่าความ

รบัผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรบัผิดชอบท่ีเพ่ิมขึน้ 

ในกรณีท่ีผู้เอาประกนัภยัต้องรบัผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะ

จ่ายแทนผู้เอาประกนัภยัไปก่อน เม่ือบริษัทได้จ่ายเงินท่ีผู้เอาประกนัภยัต้องรบัผิดชอบไปแล้ว ผู้เอา

ประกนัภยัต้องใช้คืนให้บริษทัภายใน 7 วนั นับแต่ได้รบัหนังสือเรียกร้องจากบริษทั 

  กรมธรรม์ประกนัภยันี้ให้ความคุ้มครองความรบัผดิของผู้โดยสาร เมื่อผูโ้ดยสารนัน้จะต้องรบัผดิจาก

รถยนต์ทีใ่ช ้หรอือยู่ในทาง หรอืสิง่ทีบ่รรทุก หรอืตดิตัง้ในรถยนต์นัน้ทัง้นี้เฉพาะเท่าทีม่กีารประกนัภยัไว ้โดยมี

เงื่อนไขว่า บุคคลนัน้ไม่ไดร้บัการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภยัอื่น หรอืได้รบัแต่ไม่เพยีงพอ 

บรษิทัจงึจะรบัผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเฉพาะสว่นทีเ่กนิเทา่นัน้ 

ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง 

 กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองถงึนายจา้งซึง่ไม่ใช่ผูเ้อาประกนัภยัเมื่อนายจา้งจะตอ้งรบัผดิจาก

การใชร้ถยนตค์นัเอาประกนัภยัโดยลกูจา้งในทางการทีจ่า้งทัง้นี้เฉพาะเทา่ทีม่กีารประกนัภยัไว ้แต่มเีงือ่นไขว่า 

 6.1 นายจา้งตอ้งปฏบิตัตินอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

 6.2 นายจา้งไมไ่ดร้บัการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัอืน่ เวน้แต่คา่สนิไหมทดแทนที่

ไดร้บัชดใชน้ัน้ไมเ่พยีงพอ บรษิทัจงึจะรบัผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเฉพาะสว่นทีเ่กนิเทา่นัน้ 

 6.3 การคุม้ครองนี้ไมเ่พิม่จาํนวนเงนิจาํกดัความรบัผดิของบรษิทั 

ข้อ 7. การยกเว้นทัว่ไป การประกนัภยัตามหมวดน้ี ไม่คุ้มครองความรบัผิดอนัเกิดจาก 

 7.1 การใช้รถยนตน์อกอาณาเขตคุ้มครอง 

 7.2 การใช้รถยนตใ์นทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนตไ์ปปล้นทรพัย ์ชิงทรพัย ์หรือใช้ขนยาเสพ

ติด เป็นต้น 

 7.3 การใช้ในการแข่งขนัความเรว็ 

 7.4 การใช้ลากจงูหรือผลกัดนั เว้นแต่รถท่ีถกูลากจงูหรือผลกัดนัได้ประกนัภยัไว้กบับริษทัด้วย 

หรือเป็นรถลากจงูโดยสภาพ หรือรถท่ีมีระบบห้ามล้อเช่ือมโยงถึงกนั 

 7.5 ความรบัผิดซ่ึงเกิดจากสญัญาท่ีผู้ขบัข่ีทาํขึน้ ซ่ึงถ้าไม่มีสญัญานัน้แล้ว ความรบัผิดของผู้ขบัข่ี

จะไม่เกิดขึน้ 

 7.6 การขบัข่ีโดยบคุคลซ่ึงในขณะขบัข่ีมีปริมาณแอลกอฮอลใ์นเส้นเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรมั

เปอรเ์ซน็ต ์ซ่ึงเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 16 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจรทาง

บก พ.ศ. 2522 กาํหนดให้ถือว่าเมาสรุา 

ข้อ 8. ข้อสญัญาพิเศษ ภายใตจ้าํนวนเงนิจาํกดัความรบัผดิทีร่ะบุไวใ้นตารางบรษิทั จะไมย่กเอาความไมส่มบรูณ์

แหง่กรมธรรมป์ระกนัภยัหรอืความประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรงของผูเ้อาประกนัภยั หรอืขอ้ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 

หรอื เงือ่นไขทัว่ไป เวน้แต่ขอ้ 3 ของหมวดเงือ่นไขทัว่ไป เป็นขอ้ต่อสูบุ้คคลภายนอกเพือ่ปฏเิสธความรบัผดิตาม 

1.1 ในหมวดนี้ 

 สว่นเงือ่นไข 7.6 บรษิทัจะไมนํ่ามาเป็นขอ้ต่อสูบุ้คคลภายนอก เพือ่ปฏเิสธความรบัผดิทัง้ตาม 1.1 และ 

1.2 ในหมวดนี้ 
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 ในกรณีทีบ่รษิทัไมต่อ้งรบัผดิตามกฎหมาย หรอืรบัผดิตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ต่อผูเ้อาประกนัภยั แต่

บรษิทัไดช้ดใชค้า่สนิไหมทดแทนไปแลว้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในความรบัผดิทีผู่เ้อาประกนัภยัตอ้งรบัผดิต่อ 

บุคคลภายนอกไปแลว้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใชจ้าํนวนเงนิทีบ่รษิทัไดจ้่ายไปนัน้คนืใหบ้รษิทัภายใน 7 วนันบัแต่

ไดร้บัหนงัสอืเรยีกรอ้งจากบรษิทั 

 

เอกสารแนบท้าย                                                  ความคุ้มครองเพ่ิมเติม  

การประกนัภยัอบุติัเหตสุ่วนบคุคล (ร.ย.01) 

เม่ือใช้ในเอกสารแนบท้ายน้ี  

ผูท้ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง  หมายถงึ  ผูข้บัขีแ่ละ/หรอืผูโ้ดยสารตามจาํนวนทีร่ะบุในตาราง 

ซึง่อยูใ่นหรอืกาํลงัขบัขี ่หรอืกาํลงัขึน้ หรอืกาํลงัลง   

จากรถยนต ์

อบุตัเิหตุ    หมายถงึ  เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้อยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอก 

รา่งกายและทาํใหเ้กดิผลทีผู่ไ้ดร้บัความคุม้ครองมไิดเ้จตนา

หรอืมุง่หวงัและใหห้มายความรวมถงึการถกูฆาตกรรมดว้ย 

การสญูเสยีโดยถาวรสิน้เชงิ  ใหร้วมถงึการสญูเสยีสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะนัน้โดยถาวรสิน้เชงิ 

การสญูเสยีสายตา  หมายถงึ  ตาบอดสนิท และไมม่ทีางรกัษาใหห้ายไดต้ลอดไป 

 

ทพุพลภาพถาวร   หมายถงึ  ทพุพลภาพถงึขนาดทีไ่มส่ามารถประกอบอาชพีใดหรอื 

ทาํงานใดเพือ่สนิจา้งไดโ้ดยสิน้เชงิและตลอดไป 

ทพุพลภาพชัว่คราว  หมายถงึ  ทพุพลภาพถงึขนาดทีไ่มส่ามารถประกอบหน้าทีก่าร 

งาน ในอาชพีประจําตามปกตไิดโ้ดยสิน้เชงิในชัว่ระยะเวลา

หนึ่ง   

 เป็นทีต่กลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งต้นไดม้กีารขยายเพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ บรษิทัจะชดใช้

ค่าสนิไหมทดแทนเพื่อความสูญเสยีอนัเกดิจากความบาดเจ็บของผูไ้ด้รบัความคุม้ครองโดยอุบตัเิหตุ ซึ่งทําให้

เกดิผลดงัต่อไปนี้ 

การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต 

 ถ้าความบาดเจบ็ทีไ่ด้รบัทําให้ผู้ได้รบัความคุม้ครองเสยีชวีติใน 180 วนั นับตัง้แต่วนัเกดิอุบตัเิหตุก็ด ี

หรอืความบาดเจ็บทีไ่ด้รบัทําใหผู้ไ้ดร้บัความคุม้ครองตอ้งรกัษาตวัตดิต่อกนัทีโ่รงพยาบาลในฐานะคนไขใ้น และ

เสยีชวีติเพราะเหตุบาดเจบ็นัน้กด็ ีบรษิทัจะจา่ยค่าสนิไหมทดแทนตามจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นตาราง 

ใหแ้กท่ายาทของผูท้ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง 

การคุ้มครองข้อ 2 : สญูเสีย มือ เท้า สายตา 

 ถา้ความบาดเจบ็ทีไ่ดร้บัไม่มผีลทําใหผู้ไ้ด้รบัความคุม้ครองต้องเสยีชวีติภายใน 180 วนั นับแต่วนัเกดิ

อุบตัิเหตุแต่มผีลทําให้ผู้ได้รบัความคุ้มครองได้รบัการสูญเสยีโดยถาวรสิ้นเชงิ ภายใน 180 วนั นับแต่วนัเกดิ

อบุตัเิหตุกด็หีรอืความบาดเจบ็ทีไ่ดร้บัทาํใหผู้ไ้ดร้บัความคุม้ครองตอ้งรกัษาตวัตดิต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะ 
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คนไขใ้นและเป็นเหตุใหผู้ไ้ดร้บัความคุม้ครองไดร้บัการสญูเสยีโดยถาวรสิน้เชงิดงักาํหนดขา้งล่างนี้ บรษิทัจะจ่าย

คา่สนิไหมทดแทนใหแ้กผู่ไ้ดร้บัความคุม้ครองดงันี้ 

 100%  ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืสองขา้ง ตัง้แต่ขอ้มอื หรอื เทา้สองขา้ง ตัง้แต่ขอ้เทา้  

หรอืสายตาสองขา้ง 

 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืหนึ่งขา้ง ตัง้แต่ขอ้มอื และเทา้หนึ่งขา้ง ตัง้แต่ขอ้เทา้ 

 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืหนึ่งขา้ง ตัง้แต่ขอ้มอื และสายตาหนึ่งขา้ง 

 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัเทา้หนึ่งขา้ง ตัง้แต่ขอ้เทา้ และสายตาหนึ่งขา้ง 

 60% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืหนึ่งขา้ง ตัง้แต่ขอ้มอื 

 60% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัเทา้หนึ่งขา้ง ตัง้แต่ขอ้เทา้ 

 60% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัตาหนึ่งขา้ง 

 บรษิทัจะจ่ายคา่ทดแทนตามขอ้นี้เพยีงรายการทีส่งูสดุรายการเดยีวเทา่นัน้ 

การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวร 

 ถา้ความบาดเจบ็มผีลภายใน 12 เดอืน นบัแต่วนัเกดิอบุตัเิหตุทาํใหผู้ไ้ดร้บัความคุม้ครองเกดิทพุพลภาพ

ถาวรและทุพพลภาพถาวรนัน้ได้เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดอืน หรอืมขีอ้บ่งชีท้างการแพทยว์่าผูไ้ด้รบั

ความคุม้ครองนัน้ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร บรษิทัจะใชค้่าสนิไหมทดแทนใหต้ามจํานวนเงนิเอาประกนัภยั

ดงัระบุไว้ในตาราง หกัด้วยจํานวนเงนิที่ใช้ หรอืต้องใช้ตามความคุม้ครองขอ้ 1 หรอื ขอ้ 2 ให้แก่ผู้ได้รบัความ

คุม้ครอง 

การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพชัว่คราว 

 ถา้ความบาดเจบ็ทีไ่ดร้บัทาํใหผู้ไ้ดร้บัความคุม้ครองตกเป็นบุคคลทพุพลภาพชัว่คราวภายใน 180 วนั นบั

แต่วนัทีเ่กดิอุบตัเิหตุ หรอืความบาดเจบ็ทีไ่ดร้บัทาํใหผู้ไ้ดร้บัความคุม้ครองตอ้งรกัษาตวัตดิต่อกนัในโรงพยาบาล

ในฐานะคนไขใ้น และเป็นเหตุใหผู้ไ้ดร้บัความคุม้ครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชัว่คราว บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหม

ทดแทนใหแ้กผู่ไ้ดร้บัความคุม้ครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลาทีย่งัทพุพลภาพอยู่ตามจาํนวนเงนิทีร่ะบุไวใ้นตารางแต่

ไมเ่กนิ 52 สปัดาห ์ต่ออบุตัเิหตุแต่ละครัง้ 

 บรษิทัจะไมช่ดใชค้า่สนิไหมทดแทนตามความคุม้ครองนี้ หากอบุตัเิหตุมผีลทาํใหผู้ไ้ดร้บัความคุม้ครอง

เกดิความสญูเสยีตามการคุม้ครองตามขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 หากความสญูเสยีมผีลทาํใหม้ทีพุพลภาพถาวรเกดิขึน้ต่อผู้

ไดร้บัความคุม้ครองตามการคุม้ครอง ขอ้ 3 คา่สนิไหมทดแทนทีบ่รษิทัใชต้ามการคุม้ครองขอ้นี้ จะมกีารหกัจาก

จาํนวนเงนิเอาประกนัภยัทีบ่รษิทัตอ้งใชต้ามการคุม้ครอง ขอ้ 3. 

การยกเว้น : การขยายเพ่ิมเติมน้ีไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ หรือการทุพพลภาพ อนัเกิดขึน้

เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมทัง้หมดหรือบางส่วนจากการกระทาํผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รบั

ความคุ้มครองนัน้ 

เงือ่นไขอืน่ : การขยายเพิม่เตมิตามเอกสารแนบทา้ยนี้ อยูภ่ายใตบ้งัคบัของเงือ่นไขและการยกเวน้แหง่กรมธรรม ์

                  ประกนัภยัทีป่รากฏในสญัญาหมวดเงือ่นไขทัว่ไป 
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เอกสารแนบท้าย                                                  ความคุ้มครองเพ่ิมเติม  

การประกนัภยัค่ารกัษาพยาบาล (ร.ย.02) 

 เป็นทีต่กลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไดม้กีารขยายเพิม่เตมิ ดงัต่อไปนี้ 

 บรษิทัจะใชค้า่รกัษาพยาบาล คา่บรกิารทางการแพทย ์คา่ผา่ตดั และคา่บรกิารอืน่ ๆ ตามทีจ่่ายจรงิซึง่ได้

เกดิขึน้ภายใน 12 เดอืน นบัแต่วนัเกดิอบุตัเิหตุเพือ่บุคคลใดซึง่ไดร้บัความบาดเจบ็ทางรา่งกาย เนื่องจากอบุตัเิหตุ

ในขณะอยูใ่น หรอืกาํลงัขึน้ หรอืกาํลงัลงจากรถยนต ์

 ความรบัผดิชอบของบรษิทัต่อคนในแต่ละครัง้จะไม่เกนิจํานวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไว้ในตารางการ

ขยายเพิม่เตมินี้มผีลบงัคบัเฉพาะต่อรถยนตท์ีร่ะบุไวใ้นตาราง 

 

เอกสารแนบท้าย                                                  ความคุ้มครองเพ่ิมเติม  

การประกนัตวัผู้ขบัข่ี (ร.ย.03) 

 เป็นทีต่กลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไดม้กีารขยายเพิม่เตมิ ดงัต่อไปนี้ 

 บริษัทจะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขบัขี่รถยนต์โดยได้รบัความยินยอมจากผู้เอา

ประกนัภยั ในกรณีรถยนตท์ีร่ะบุไวใ้นตารางเกดิอบุตัเิหตุ เป็นเหตุใหบุ้คคลดงักลา่วถกูควบคมุตวัในคดอีาญา 

 การประกนัตัวบุคคลดังกล่าว บรษิัทจะดําเนินการโดยไม่ชกัช้าตามจํานวนเงนิที่พนักงานสอบสวน 

พนกังานอยัการหรอืศาลกาํหนดจนกว่าคดจีะถงึทีส่ดุ 

เงือ่นไข : การขยายเพิม่เตมินี้ อยูภ่ายใตบ้งัคบัของเงือ่นไขและการยกเวน้แหง่กรมธรรมป์ระกนัภยัทีป่รากฏใน 

              สญัญาหมวดเงือ่นไขทัว่ไป 

เอกสารแนบท้าย                                                  ความคุ้มครองเพ่ิมเติม  

ข้อยกเว้นภยัก่อการร้าย (ร.ย.30) 

 ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนี้ขดัหรอืแยง้กบัขอ้ความทีป่รากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัหรอื สลกัหลงัใด ๆ ให้

เป็นทีต่กลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไม่คุม้ครองความสญูเสยี ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใด ๆ กต็าม ไม่ว่า

จะเป็นสาเหตุโดยตรงหรอืโดยออ้ม เป็นผลมาจากหรอืเกีย่วเนื่องมาจากการกระทําก่อการรา้ย ไม่ว่าจะเกดิจาก

สาเหตุหรอืเหตุการณ์ซึง่สง่ผลกระทบอยา่งต่อเนื่องหรอืมลีาํดบัเหตุการณ์เป็นอยา่งไรสาํหรบัความสญูเสยีนัน้ 

 โดยจุดประสงค์ของขอ้ยกเวน้นี้ การกระทําก่อการรา้ยใหห้มายความรวมถงึการกระทาํซึ่งใชก้ําลงัหรอื

ความรุนแรง และ/หรอืมกีารขม่ขูโ่ดยบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทาํเพยีงลําพงั การกระทาํการ

แทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรฐับาลใด ซึ่งกระทําเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือ

จุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกนั รวมทัง้เพื่อต้องการส่งผลให้รฐับาลและหรอืสาธารณชนหรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของ

สาธารณชนตกอยูใ่นภาวะตื่นตระหนก หวาดกลวั  

 ขอ้ยกเวน้นี้ไม่คุม้ครองความสญูเสยี ความเสยีหาย ค่าใชจ้่ายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรง หรอืโดย

ออ้ม เป็นผลมาจากหรอืมสี่วนเกีย่วเนื่องกบัการกระทาํใด ๆ ทีต่อ้งกระทาํขึน้เพื่อควบคุม ป้องกนั หยุดยัง้ ไม่ว่า

จะเป็นรปูแบบใด ซึง่เกีย่วเนื่องกบัการกระทาํกอ่การรา้ย  

 ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของขอ้ยกเว้นนี้ไม่สามารถนํามาใช้บงัคบัได้ให้ถือว่าส่วนที่เหลือยงัคงมผีล

บงัคบั  
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เอกสารแนบท้าย                                                  การชาํระเบีย้ประกนัภยั 

กรณีผู้เอาประกนัภยัเป็นนิติบคุคล 

 ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัเป็นนิตบิุคคล บรษิทัตกลงใหผู้เ้อาประกนัภยัสามารถชาํระเบีย้ได ้ภายใน 15 

วนันบัแต่วนัทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบั กรณีเกดิอบุตัเิหตุภายใตค้วามคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

บรษิทัจะรบัผดิชอบความเสยีหายตามความคุม้ครอง ของกรมธรรมป์ระกนัภยัและผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระเบีย้

ประกนัภยัทนัท ี

 หากผูเ้อาประกนัภยัมไิดช้าํระเบีย้ประกนัภยัภายใน 15 วนั นบัแต่กรมธรรมป์ระกนัภยัเริม่มผีลบงัคบัให้

ถอืว่าผูเ้อาประกนัภยัไมป่ระสงคจ์ะเอาประกนัภยัอกีต่อไป และใหก้รมธรมป์ระกนัภยัฉบบันี้สิน้ผลบงัคบั ณ วนั

พน้กาํหนดดงักล่าว 

 

หมายเหต ุขอ้ความใดในกรมธรรมป์ระกนัภยัทีข่ดัหรอืแยง้กบัเอกสารแนบทา้ยนี้ใหใ้ชข้อ้ความใน

เอกสารแนบทา้ยนี้บงัคบั 
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