เงื่อนไขและความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ป้องกันภัย
(มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2563)
หมวดเงื่อนไขทัวไป
่
ภายใต้การคุ้มครองเงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริษทั ให้สญ
ั ญาต่อผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลใช้บงั คับทันที เมื่อผูเ้ อาประกันภัยชาระเบีย้ ประกันภัยแล้ว
การช าระเบี้ย ประกัน ภัย ให้แ ก่ ต ัว แทนประกัน วิน าศภัย ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการประกัน วิน าศภัย
พนักงานบริษทั หรือนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ผูไ้ ด้รบั มอบอานาจให้
รับชาระเบีย้ ประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ยอมรับการกระทาของบุคคลหรือนิตบิ ุคคลดังกล่าว
เสมือนตัวแทนของบริษทั ให้ถอื ว่าเป็ นการชาระเบีย้ ประกันภัยแก่บริษทั โดยถูกต้อง
ข้อ 2. นิ ยามศัพท์ กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริษทั ”
หมายความว่า บริษทั ทีอ่ อกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“ผูเ้ อาประกันภัย”
หมายความว่า บุคคลทีร่ ะบุช่อื เป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตาราง
“รถยนต์”
หมายความว่า รถยนต์ทเ่ี อาประกันภัย ซึง่ มีรายการทีร่ ะบุไว้ในตาราง
“ตาราง”
หมายความว่า ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“อุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ ” หมายความว่า เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์สบื เนื่องกันซึง่ เกิด
จากสาเหตุอนั เดียวกัน
ข้อ 3. ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สนิ
บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบตั เิ หตุอนั เกิดจากรถยนต์ท่ใี ช้
หรืออยูใ่ นทาง หรือสิง่ ทีบ่ รรทุก หรือติดตัง้ ในรถยนต์นนั ้ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผูเ้ อาประกันภัย
ความรับผิดของบริษทั จะมีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตาราง
กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก และมีการเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการขาด
การใช้ประโยชน์รถยนต์ บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจริง ทัง้ นี้ สาหรั บรถยนต์ท่มี ที ่นี ัง่ ไม่เกิน 7 คน
หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทัง้ ผู้ขบั ขีไ่ ม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท รถยนต์รบั จ้าง
สาธารณะทีม่ ที น่ี งั ่ ไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท และรถยนต์ทม่ี ที น่ี งั ่ เกิน 7 คน หรือรถยนต์
บรรทุกผูโ้ ดยสารรวมทัง้ ผูข้ บั ขีเ่ กิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท
ในกรณีบุคคลภายนอกนัน้ มีสทิ ธิได้รบั การชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์
ประกันภัย บริษทั จะเฉลีย่ จ่ายเท่าๆ กัน
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ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขบั ขี่
บริษทั จะถือว่าบุคคลใดซึง่ ขับขีร่ ถยนต์ โดยได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็ นผูเ้ อา
ประกันภัยเอง แต่มเี งือ่ นไขว่า
4.1 บุคคลนัน้ ต้องปฏิบตั ติ นเสมือนหนึ่งเป็ นผูเ้ อาประกันภัยเอง และอยูภ่ ายใต้ข้อกาหนดตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
4.2 บุคคลนัน้ ไม่ได้รบั การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รบั แต่ไม่เพียงพอ
บริษทั จึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่ กินเท่านัน้
ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผูโ้ ดยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อ ผู้โดยสารนัน้ จะต้องรับผิดจาก
รถยนต์ทใ่ี ช้ หรืออยูใ่ นทาง หรือสิง่ ทีบ่ รรทุก หรือติดตัง้ ในรถยนต์นนั ้ ทัง้ นี้เฉพาะเท่าทีม่ กี ารประกันภัยไว้ โดยมี
เงื่อนไขว่า บุคคลนัน้ ไม่ได้รบั การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รบั แต่ไม่เพียงพอ
บริษทั จึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่ กินเท่านัน้
ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิด
จากการใช้รถยนต์คนั เอาประกันภัยโดยลูก จ้างในทางการที่จ้าง ทัง้ นี้เ ฉพาะเท่าที่มกี ารประกันภัยไว้ แต่ ม ี
เงือ่ นไขว่า
6.1 นายจ้างต้องปฏิบตั ติ นอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
6.2 นายจ้างไม่ได้รบั การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทน
ทีไ่ ด้รบั ชดใช้นนั ้ ไม่เพียงพอ บริษทั จึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่ กินเท่านัน้
6.3 การคุม้ ครองนี้ไม่เพิม่ จานวนเงินจากัดความรับผิดของบริษทั
ข้อ 7. ข้อยกเว้น การประกันภัยไม่ค้มุ ครองความรับผิดอันเกิ ดจาก
7.1 กรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึ้นเป็ นผลโดยตรงหรือโดย
อ้อมจาก
7.1.1 สงคราม การรุกราน การกระทาของชาติศตั รู การสู้รบ หรือการปฏิบตั กิ ารทีม่ ลี กั ษณะเป็ น
การทาสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่กต็ าม)
7.1.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวตั ิ การต่อต้านรัฐบาล การยึด
อานาจการปกครองโดยกาลังทหารหรือโดยประการอืน่ ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาด หรือเท่ากับการลุก
ฮือต่อต้านรัฐบาล
7.1.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
7.1.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รงั สี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิ งปรมาณูหรือ
จากกากปรมาณูอนั เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสาหรับจุดประสงค์ขอ้ สัญญานี้การเผาไหม้นัน้
รวมถึงกรรมวิธใี ดๆ แห่งการแตกแยกปรมาณู ซึง่ ดาเนินต่อไปด้วยตัวของมันเอง
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7.1.5 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุม้ ครอง
7.1.6 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพ
ติดไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่กต็ าม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทาความผิดทางอาญาหรือหลบหนี
การตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที ่ เป็นต้น
7.1.7 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
7.1.8 การใช้ล ากจูง หรือ ผลัก ดัน รถหรือ ทรัพ ย์ส ิน อืน่ ใด เว้น แต่ ร ถทีถ่ ู ก ลากจูง หรือ ผลัก ดัน ได้
ประกันภัยไว้กบั บริษทั ด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถทีม่ รี ะบบห้ามล้อเชือ่ มโยงถึงกัน
7.1.9 ความรับผิดซึง่ เกิดจากสัญญาหรือบันทึกทีผ่ ู้ขบั ขีท่ าขึ้น ซึง่ ถ้าไม่มสี ญ
ั ญาหรือบันทึกนัน้ แล้ว
ความรับผิดของผูข้ บั ขีจ่ ะไม่เกิดขึน้
7.1.10 การขับขีโ่ ดยบุคคลซึง่ ในขณะขับขีใ่ ห้ถอื ว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอืน่ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการจราจรทางบก ดังนี้
(1) มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ
(2) มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีการขับขีโ่ ดยบุคคล
ซึง่ มีอายุตา่ กว่ายีส่ บิ ปีบริบูรณ์ หรือโดยบุคคลทีม่ ใี บอนุญาตขับรถชัวคราว
่
หรือโดยบุคคลทีไ่ ม่มใี บอนุญาตขับรถ
หรืออยูร่ ะหว่างพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือ
(3) กรณีไ ม่ยนิ ยอมให้เ จ้า พนัก งานจราจร พนักงานสอบสวน หรือ พนักงานเจ้า หน้ า ที ่
ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จนถูกดาเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอืน่ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการจราจรทางบก และผูข้ บั ขีไ่ ด้ยอมรับหรือศาลได้มคี าพิพากษาถึงทีส่ ุดลงโทษในความผิดดังกล่าว
7.1.11 การขับขีโ่ ดยบุคคลซึง่ ขณะขับขีม่ สี ารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือมี
สารทีอ่ อกฤทธิต์ ่อจิต และประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุทอี ่ อกฤทธิต์ ่อจิต และประสาทในร่างกายจนถูก
ดาเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และผู้ขบั ขีไ่ ด้ยอมรับหรือศาลได้ มคี าพิพากษาถึงทีส่ ุดลงโทษใน
ความผิดดังกล่าว
เงือ่ นไขข้อ 7.1.10 บริษทั จะไม่นามาเป็ นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพือ่ ปฏิเสธความรับผิด แต่เมือ่
บริษทั ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินทีบ่ ริษทั ได้จ่ายไปนัน้ คืนให้บริษัท
ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รบั หนังสือเรียกร้องจากบริษทั
7.2 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครองความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
7.2.1 ทรัพย์สนิ ทีผ่ ู้เอาประกันภัย ผู้ขบั ขีท่ เี ่ ป็ นฝ่ ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา
บุตรของผูเ้ อาประกันภัยหรือผูข้ บั ขีน่ นั ้ เป็ นเจ้าของ หรือเป็นผูเ้ ก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง
7.2.2 เครือ่ งชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง่ ทางเดิน สนามหรือสิง่ หนึง่ สิ ่งใดทีอ่ ยู่ใต้สงิ ่
ดังกล่าว อันเกิดจากการสันสะเทื
่
อน หรือจากน้ าหนักรถยนต์ หรือน้ าหนักบรรทุกของรถยนต์
7.2.3 สัมภาระหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดทีน่ าติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สนิ ทีบ่ รรทุกอยู่ในรถยนต์
หรือกาลังยกขึน้ หรือกาลังยกลงจากรถยนต์ หรือทรัพย์สนิ ทีร่ ถยนต์กาลังยกจากทีห่ นึง่ ไปยังอีกทีห่ นึง่
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7.2.4 ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการรัวไหลของสารเคมี
่
หรือวัตถุอนั ตรายทีบ่ รรทุกอยู่ใน
รถยนต์ เว้นแต่ ก ารรัวไหลนั
่
น้ เกิดจากอุบตั ิเหตุจากรถยนต์ หรือ การรัวไหลของแก๊
่
ส หรือเชื้อเพลิงเพือ่ การ
เดินเครือ่ งของรถยนต์
ข้อ 8. การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิ ดความเสียหาย
เมือ่ มีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึน้ ผูเ้ อาประกันภัย หรือผูข้ บั ขีจ่ ะต้อง
แจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า และดาเนินการอันจาเป็ นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย ทัง้ นี้ผเู้ อาประกันภัยอาจ
แจ้งให้บริษทั ทราบผ่านแอพพลิเคชันสาหรับการแจ้งอุบตั เิ หตุรถยนต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือแอพพลิเคชันทีบ่ ริษทั เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาขึน้ ซึง่ ได้เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับ
แอพพลิเคชันของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และมีร ายละเอียด
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกาหนด
บริษทั มีสทิ ธิเข้าดาเนินการในนามของผูเ้ อาประกันภัยเกี่ยวกับอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ ได้ หากความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุม้ ครองของบริษทั จะเกิดขึน้ เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัย หรือผูข้ บั ขีด่ าเนินการโดยสุจริต
ข้อ 9. ค่าใช้จ่ายต่อสู้คดี
ถ้าผูเ้ อาประกันภัย ถูกฟ้ องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึง่ การประกัน ภัยนี้มกี ารคุม้ ครองบริษทั จะต่อสู้
คดีในนามของผูเ้ อาประกันภัย โดยค่าใช้จา่ ยของบริษทั เว้นแต่บริษทั ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงิน
ความคุม้ ครองก่อนมีการฟ้ องร้องแล้ว
ข้อ 10. การโอนรถยนต์
เมื่อผูเ้ อาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ ผอู้ ่นื ให้ถอื ว่าผูร้ บั โอนเป็ นผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย
นี้และบริษทั ต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม
ในกรณีท่ที าประกันภัยประเภทระบุช่อื ผู้ ขบั ขี่ ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขบั ขีใ่ ห้บริษทั ทราบ
เพื่อจะได้มกี ารปรับปรุงอัตราเบีย้ ประกันภัยตามสภาพความเสีย่ งภัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป มิฉะนัน้ ผูเ้ อาประกันภัย
อาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเงือ่ นไขความคุม้ ครองทีป่ รากฎในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ท่มี ีความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ และผูเ้ อาประกันภัยได้
ขายรถยนต์ให้แก่ผมู้ อี าชีพรับซือ้ ขายรถยนต์ หรือให้ เช่ารถยนต์ หรือซ่อมแซมรถยนต์ หรือบารุงรักษารถยนต์
ไม่ว่าการขายนัน้ จะได้มกี ารทาเป็ นหนังสือ หรือมีการจดทะเบียนโอนทางทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดความคุ้มครองนับแต่ วัน เวลาทีม่ กี ารขายรถยนต์ บริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย โดยหัก เบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใ ช้บงั คับมาแล้ว ออกตามส่วน
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั แจ้งการขายจากผู้เอาประกันภัย หรือกรณีท่บี ริษัททราบถึงการขาย
รถยนต์ดงั กล่าว บริษัทจะแจ้งการสิ้นสุ ดความคุ้มครองพร้อ มคืนเบี้ยประกันภัย โดยการส่งหนังสือถึงผู้เ อา
ประกันภัยตามทีอ่ ยูค่ รัง้ สุดท้ายทีแ่ จ้งให้บริษทั ทราบ
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ข้อ 11. การใช้รถ
กรณีใช้รถในเวลาที่เกิดอุบตั เิ หตุนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ 6 ของตารางซึ่งทาให้การเสี่ยงภัย
เพิม่ ขึน้ ผูเ้ อาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษทั ตามจานวนทีบ่ ริษัทได้จ่ายไป แต่ไม่เกิน 2,000 บาท
ต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้
ข้อ 12. การระงับข้อพิ พาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีท่มี ขี อ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ฉบับนี้ ระหว่างผู้ม ี
สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษทั และหากผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุตขิ อ้ พิพาทนัน้
โดยวิธกี ารอนุญาโตตุลาการ บริษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชีข้ าดโดยอนุ ญาโตตุลาการตามข้อบังคับ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 13. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย
ความหมายและเจตนารมณ์ของข้อความทีป่ รากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทัง้ เอกสารแนบท้ายและ
เอกสารประกอบให้ตคี วามตามทีน่ ายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้
ข้อ 14. การแก้ ไข สัญ ญาคุ้ม ครองและเงื่อ นไขแห่ ง กรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ จะเปลี่ย นแปลงแก้ไ ขได้โ ดย
เอกสารแนบท้ายของบริษทั เท่านัน้
ข้อ 15. การสิ้ นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิน้ ผลบังคับเมือ่
15.1 ณ วันที่ เวลา ทีร่ ะบุไว้ในตาราง
15.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
15.2.1 บริษัทเป็ นผู้บอกเลิก : บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธกี ารอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บริษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามทีอ่ ยู่ครัง้ สุดท้ายทีแ่ จ้งให้บริษทั ทราบ ซึง่
จะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ ผลบังคับ ณ วันพ้นกาหนดดังกล่าว
(2) บริษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบอก
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และบริษทั ต้องทาตามวิธกี ารแบบปลอดภัยในระดับทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ และลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทที่มลี กั ษณะที่เ ชื่อถือได้ต าม
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้อมูลการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไปยังระบบข้อมูลทีผ่ ู้
เอาประกันภัยระบุไว้เท่านัน้ ทัง้ นี้ ผู้เอาประกันภัยต้องยินยอมให้บริษัทจั ดส่งข้อมูลการบอกเลิกด้วยวิธ ีการ
ดังกล่าว และบริษทั ต้องจัดให้มกี ระบวนการแจ้งเตือนแก่ผเู้ อาประกันภัย เมื่อได้ดาเนินการบอกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณี น้ี บ ริษัท จะคืน เบี้ย ประกัน ภัย ให้แ ก่ ผู้เ อาประกัน ภัย โดยหัก เบี้ย ประกัน ภัย ส าหรับ
ระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
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15.2.2 ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูบ้ อกเลิก: ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ย
วิธกี ารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยการแจ้งให้บริษทั ทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ จะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ ผลบังคับทันที ณ วันเวลาทีบ่ ริษทั ได้รบั หนังสือบอกเลิก
หรือวันเวลาทีร่ ะบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็ นวันหลังสุด
(2) ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยวิธกี ารทางอิเ ล็กทรอนิกส์
โดยบริษทั ต้องทาตามวิธ ีการแบบปลอดภัยในระดับทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และแจ้งวิธกี ารให้ผู้เอาประกันภัยทราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่ขอ้ มู ลการบอก
เลิกส่งไปยังระบบข้อมูลทีบ่ ริษทั ระบุไว้เท่านัน้ หรือ ณ วันทีร่ ะบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดหลังสุด
ในกรณีน้ีผเู้ อาประกันภัยมีสทิ ธิได้รบั เบีย้ ประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบีย้ ประกันภัยทีร่ ะบุไว้
ข้างล่าง

จานวนวัน
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

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

อัตราคืนเบีย้ ประกันภัย
จานวนวัน ร้อยละ ของ
ประกันภัย เบีย้ ประกันภัย
เต็มปี
120 – 129
44
130 – 139
41
140 – 149
39
150 – 159
37
160 – 169
35
170 – 179
32
180 – 189
30
190 – 199
29
200 – 209
27
210 – 219
25
220 – 229
23
230 – 239
22
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จานวนวัน ร้อยละ ของเบีย้
ประกันภัย ประกันภัยเต็มปี
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

20
18
16
15
13
12
10
8
6
4
3
1
0

ข้อ 16. การเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทนโดยฉ้ อฉล
บริษทั ไม่ต้องรับผิดสาหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการฉ้อฉลหรือทุจริตโดยประการ
ใดๆ ซึ่งผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลที่ทาแทนผู้เอาประกันภัยได้กระทาเพื่อให้ได้รบั ประโยชน์ ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ และบริษทั อาจใช้สทิ ธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ทนั ที โดยไม่คนื เบีย้ ประกันภัย
ข้อ 17. การลดเบีย้ ประกันภัยประวัติดี
17.1 ในกรณีผเู้ อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กบั บริษทั บริษทั จะลดเบีย้ ประกันภัยให้แก่ผเู้ อา
ประกันภัย เป็ นลาดับขัน้ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 20% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปี ท่ตี ่ออายุ สาหรับรถยนต์คนั ที่ไม่มกี ารเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษทั ในการประกันภัยปี แรก
ขัน้ ที่ 2 30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปี ท่ตี ่ออายุ สาหรับรถยนต์คนั ที่ไม่มกี ารเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษทั ในการประกันภัย 2 ปี ตดิ ต่อกัน
ขัน้ ที่ 3 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปี ท่ตี ่ออายุ สาหรับรถยนต์คนั ที่ไม่มกี ารเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษทั ในการประกันภัย 3 ปี ตดิ ต่อกัน
ขัน้ ที่ 4 50% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปี ท่ตี ่ออายุ สาหรับรถยนต์คนั ที่ไม่มกี ารเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษทั ในการประกันภัย 4 ปี ตดิ ต่อกัน หรือกว่านัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท
และเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีต่ ่ออายุเท่านัน้
คาว่า “รถยนต์คนั ที่ไ ม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์ค นั ที่มกี าร
เรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนัน้ เกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตวั ผู้ต้อ งรับผิดตาม
กฎหมาย ซึง่ มีผลทาให้บริษทั มีสทิ ธิทจ่ี ะเรียกค่าเสียหายทีบ่ ริษทั ได้จา่ ยไปคืนจากบุคคลภายนอกได้
หากในระหว่างปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้รบั ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยประวัตดิ มี ี
การเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยปี ต่อไป บริษทั จะลดเบีย้ ประกันภัยให้แก่ผู้
เอาประกันภัย ดังนี้
(ก) ลดลงหนึ่งลาดับขัน้ จากเดิม หากการเรียกร้องนัน้ เกิดจากความประมาทของรถยนต์คนั เอา
ประกันภัย หรือผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคู่กรณีอกี ฝ่ ายหนึ่งได้
(ข) ลดลงสองล าดับ ขัน้ จากเดิม แต่ ไม่เ กิน อัต ราปกติ หากมีก ารเรี ย กร้อ งที่ร ถยนต์ค ัน เอา
ประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ ายหนึ่งได้ตงั ้ แต่ 2 ครัง้ ขึ้นไป
รวมกันมีจานวนเงินเกิน 200% ของเบีย้ ประกันภัย
17.2 กรณีผู้เอาประกันภัยทาประกันภัยกับผู้รบั ประกันภัยอื่น และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริษั ท
บริษทั จะนาความใน 17.1 มาใช้บงั คับโดยอนุโลมก็ได้
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ข้อ 18. การเพิ่ มเบีย้ ประกันภัยประวัติไม่ดี
ในกรณีผเู้ อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กบั บริษทั และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปี ท่ี
เอาประกันภัยที่เกิดจากอุบตั เิ หตุ ซึง่ รถยนต์คนั ทีเ่ อาประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษทั
ทราบถึงคู่กรณีอกี ฝ่ ายหนึ่งได้ อย่างน้อยตัง้ แต่ 2 ครัง้ ขึน้ ไปรวมกันมีจานวนเงินเกิน 200% ของเบีย้ ประกันภัย
บริษทั จะเพิม่ เบีย้ ประกันภัยเป็ นขัน้ ๆ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 20% ของอัตราเบีย้ ประกันภัยในปี ทต่ี ่ออายุ
ขัน้ ที่ 2 30% ของอัตราเบีย้ ประกันภัยในปี ทต่ี ่ออายุ ในกรณีมคี ่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึน้ ต่อ
บริษทั 2 ปี ตดิ ต่อกัน
ขัน้ ที่ 3 40% ของอัตราเบีย้ ประกันภัยในปี ทต่ี ่ออายุ ในกรณีมคี ่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึน้ ต่อ
บริษทั 3 ปี ตดิ ต่อกัน
ขัน้ ที่ 4 50% ของอัตราเบีย้ ประกันภัยในปี ทต่ี ่ออายุ ในกรณีมคี ่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึน้ ต่อ
บริษทั 4 ปี ตดิ ต่อกัน หรือกว่านัน้
ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยถูกเพิม่ เบีย้ ประกันภัยประวัตไิ ม่ดไี ม่ว่าลาดับ ขัน้ ใด และในปี กรมธรรม์
ประกันภัยนัน้ มีการเรียกร้องค่าเสียหาย ที่รถยนต์คนั เอาประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้
บริษัท ทราบถึง คู่ก รณีอีก ฝ่ ายหนึ่ ง ได้ไ ม่ถึง 2 ครัง้ หรือ ถึง 2 ครัง้ แต่ ม ีค่ า เสีย หายไม่เ กิน 200% ของเบี้ย
ประกันภัยแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริษทั จะใช้เบี้ยประกันภัยในลาดับขัน้ เดิมเช่นในปี ท่ผี ่านมา แต่
หากไม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มิได้เกิดจากความ
ประมาทของรถยนต์ค นั เอาประกันภัย และผูเ้ อาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคู่กรณีอกี ฝ่ ายหนึ่งได้
แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยในปี ต่อไป บริษทั จะใช้เบีย้ ประกันภัยในอัตราปกติ
การชาระเบีย้ ประกันภัยกรณี ผเ้ ู อาประกันภัยเป็ นนิ ติบคุ คล
ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยเป็ นนิตบิ ุคคล บริษทั ตกลงให้ผเู้ อาประกันภัยสามารถชาระเบี้ยประกันภัยได้
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีก่ รมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ กรณีเกิดอุบตั เิ หตุภายใต้ความคุม้ ครองของกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริษทั จะรับผิดชอบความเสียหายตามความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยและผูเ้ อาประกันภัย
ต้องชาระเบีย้ ประกันภัยทันที
หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้ชาระค่าเบี้ยประกันภัยภายในกาหนด 15 วันนับแต่กรมธรรม์ประกันภัยเริม่ มี
ผลบังคับ ให้ถอื ว่าผูเ้ อาประกันภัยไม่ประสงค์จะเอาประกันภัยอีกต่อไป และให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ส้นิ ผล
บังคับ ณ วันพ้นกาหนดดังกล่าว
หมายเหตุ ข้อ ความใดในกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ที่ข ัด หรือ แย้ ง กับ เอกสารแนบท้ า ยนี้ ให้ ใ ช้ ข้อ ความใน
เอกสารแนบท้ายนี้บงั คับ
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