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เง่ือนไขและความคุ้มครองกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท 4 

ใช้สาํหรบัการขายผา่นโทรศพัท ์
 

หมวดท่ี 1                                                  เง่ือนไขทัว่ไป 

 ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกนัภัยและเอกสารแนบท้าย

กรมธรรมป์ระกนัภยันี้บรษิทัใหส้ญัญาต่อผูเ้อาประกนัภยั ดงัต่อไปนี้ : 

Under general coverage, conditions and exclusions of this policy and endorsement document, 

the company agrees with the insured to pay within the limits of liability described as follows: 

ข้อ 1. กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบัใช้ทนัที เม่ือผู้เอาประกนัภยัชาํระเบีย้ประกนัภยัแล้ว 

        THIS POLICY WILL BE EFFECTIVE IMMEDIATELY UPON PAYMENT OF THE INSURED : 

 การชาํระเบีย้ประกนัภยัใหแ้ก่ ตวัแทนประกนัภยั พนกังานและนายหน้าประกนัภยัผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจให้

ชาํระคา่เบีย้ประกนัภยั ตลอดจนบุคคล หรอืนิตบิุคคล ทีบ่รษิทัยอมรบัการกระทาํของบุคคลหรอืนิตบิุคคลดงักล่าว

เสมอืนตวัแทนของบรษิทัใหถ้อืว่าเป็นการชาํระเบีย้ประกนัภยัแกบ่รษิทัโดยถกูตอ้ง 

A premium payment made to any authorized insurance company officer, agent and broker is 

deemed to be payment made to the insurer.  

ข้อ 2. คาํนิยามศพัท์ กรมธรรมป์ระกนัภยัหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

        DEFINITIONS:   When use in this policy or endorsement to this policy: 

 “บรษิทั”   หมายความว่า บรษิทัทีอ่อกกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

 “COMPANY”    Is the Company issuing the Policy. 

 “ผูเ้อาประกนัภยั”  หมายความว่า บุคคลทีร่ะบุชือ่เป็นผูเ้อาประกนัภยัในตาราง 

 “INSURED”    Is the person named as the Insured in the Schedule 

 “รถยนต”์  หมายความว่า รถยนตท์ีเ่อาประกนัภยัซึง่มรีายการทีร่ะบุไวใ้นตาราง 

 “MOTOR VEHICLE”   Is the vehicle insured with particulars stated in the  

      Schedule. 

 “ตาราง”   หมายความว่า ตารางแหง่กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

 “SCHEDULE”    Is the Schedule of the Policy. 

 “อบุตัเิหตุแต่ละครัง้” หมายความว่า เหตุการณ์หนึ่งหรอืหลายเหตุการณ์สบืเนื่องกนัซึง่เกดิ 

      จากสาเหตุอนัเดยีวกนั 

 “EACH ACCIDENT”   Is an event or series of events arising from one cause. 

 

ข้อ 3. ข้อตกลงคุ้มครอง  

         COVERAGE AGREEMENT : 

 บรษิัทจะชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเพื่อความสูญเสยี หรอืความเสยีหายอย่างใดๆ อนัเกดิแก่ทรพัย์สนิ

บุคคลภายนอก ซึง่ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอบุตัเิหตุอนัเกดิจากรถยนตท์ีใ่ช ้หรอื 
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อยูใ่นทาง หรอืสิง่ทีบ่รรทกุ หรอืตดิตัง้ในรถยนตน์ัน้ ในระหว่างระยะเวลาประกนัภยัในนามผูเ้อาประกนัภยั  ความ

รบัผดิของบรษิทัจะมไีมเ่กนิจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นตาราง 

 กรณีเกดิความเสยีหายต่อทรพัย์สนิของบุคคลภายนอก และมกีารเรยีกรอ้งค่าเสยีหายอนัเกดิจากการ

ขาดการใชป้ระโยชน์รถยนต ์บรษิทัจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนตามจรงิ ทัง้นี้ สาํหรบัรถยนตท์ีม่ทีีน่ัง่ไม่เกนิ 7 คน 

หรอืรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทัง้ผู้ขบัขีไ่ม่เกนิ 7 คน ในอตัราไม่น้อยกว่าวนัละ 500 บาท รถยนต์รบัจ้าง

สาธารณะทีม่ทีีน่ัง่ไม่เกนิ 7 คน ในอตัราไม่น้อยกว่าวนัละ 700 บาท และรถยนต์ทีม่ทีีน่ัง่เกนิ 7 คน หรอืรถยนต์

บรรทกุผูโ้ดยสารรวมทัง้ผูข้บัขีเ่กนิ 7 คน ในอตัราไมน้่อยกว่าวนัละ 1,000 บาท 

 ในกรณีบุคคลภายนอกนัน้มสีทิธไิด้รบัการชดใชจ้ากกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์

ประกนัภยั บรษิทัจะเฉลีย่จ่ายเทา่ๆ กนั 

 The Company agrees to pay compensation to any Third Party on behalf of the Insured, who is 

liable by the law for loss arising from use of the insured vehicle in the driveway, or from articles carried 

on or equipped with the vehicle during the insurance period. Liability of the company shall not exceed 

the sum insured as stated  in the schedule. 

 In the event of The Third Party Property Damage caused the "Loss of Use" compensation, the 

company agrees to pay compensation to :-  

- The motor vehicle (Car / Truck) with seven seats are not less than 500 Baht per day. 

- The public hire vehicle with seven seats are not less than 700 Baht per day.  

- The motor vehicle (Car / Truck) with more than seven seats are not less than 1,000 Baht per day. 

 In case of Third Party has the right to receive compensation more than one motor insurance 

Policy. The insurance Companies will pay compensation in equal shares to the third party. 

ข้อ 4. ความคุ้มครองความรบัผิดของผู้ขบัข่ี 

COVERAGE OF THE LIABILITY OF THE DRIVER : 

 บรษิทัจะถอืว่าบุคคลใดซึง่ขบัขีร่ถยนต ์โดยไดร้บัความยนิยอมจากผูเ้อาประกนัภยัเสมอืนหนึ่งเป็นผูเ้อา

ประกนัภยัเอง แต่มเีงือ่นไขว่า 

The Company shall treat any person driving the Insured vehicle with the consent of the Insured 

as if such person were the Insured, provided that: 

 4.1 บุคคลนัน้ตอ้งปฏบิตัตินเสมอืนหนึ่งเป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง และอยู่ภายใตข้อ้กาํหนดตามกรมธรรม์

ประกนัภยันี้ 

Such person shall perform as if that person was the Insured and shall be subject to the 

provisions of this policy.  

 4.2 บุคคลนัน้ไม่ไดร้บัการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัอื่น หรอืไดร้บัแต่ไมเ่พยีงพอ 

บรษิทัจงึจะรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภยัอื่น หรอืได้รบัแต่ไม่เพยีงพอ  บรษิทัจงึจะรบั

ผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเฉพาะสว่นทีเ่กนิเทา่นัน้ 

Such person shall not be indemnified by any other insurance policy, or shall have been 

indemnified, but is not adequately covered.  The Company shall then be liable to pay compensation for 

that part which is in excess.  
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ข้อ 5. ความคุ้มครองความรบัผิดของผู้โดยสาร 

        COVERAGE OF THE LIABILITY OF THE PASSENGER : 

 กรมธรรม์ประกนัภยันี้ให้ความคุ้มครองความรบัผดิของผู้โดยสาร เมื่อผูโ้ดยสารนัน้จะต้องรบัผดิจาก

รถยนต์ทีใ่ช ้หรอือยู่ในทาง หรอืสิง่ทีบ่รรทุก หรอืตดิตัง้ในรถยนต์นัน้ ทัง้นี้เฉพาะเท่าทีม่กีารประกนัภยัไว ้โดยมี

เงื่อนไขว่า บุคคลนัน้ไม่ไดร้บัการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภยัอืน่ หรอืได้รบัแต่ไม่เพยีงพอ 

บรษิทัจงึจะรบัผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเฉพาะสว่นทีเ่กนิเทา่นัน้ 

This Policy provides coverage of the passenger’s liability, when the passenger is liable by law 

from use of the vehicle in the driveway, or from the articles carried in or equipped with the vehicle 

provided that such person shall not have been indemnified from another insurance policy or they shall 

have been indemnified, but is not adequately covered. The Company shall then be liable to pay 

compensation for that part  which is in excess. 

ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง 

        COVERAGE OF THE EMPLOYER: 

 กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองถงึนายจา้งซึง่ไม่ใช่ผูเ้อาประกนัภยั เมือ่นายจา้งจะตอ้งรบัผดิจาก

การใชร้ถยนตค์นัเอาประกนัภยัโดยลกูจา้งในทางการทีจ่า้ง ทัง้นี้เฉพาะเทา่ทีม่กีารประกนัภยัไว ้แต่มเีงีอ่นไขว่า 

This Policy covers the employer who is not the Insured, when the employer is liable by law from use of 

the vehicle by the employee under the employment agreement, provided that: 

 6.1 นายจา้งตอ้งปฏบิตัตินอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

The employer shall perform under the conditions of the policy.  

 6.2 นายจา้งไมไ่ดร้บัการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัอืน่ เวน้แต่คา่สนิไหมทดแทนที่

ไดร้บัชดใชน้ัน้ไมเ่พยีงพอ บรษิทัจงึจะรบัผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเฉพาะสว่นทีเ่กนิเทา่นัน้ 

The employer cannot  be indemnified by any other insurance policy, or shall have been             

indemnified but is not adequately covered. The Company shall then be liable to pay compensation for 

that part which is in excess. 

 6.3 การคุม้ครองนี้ไมเ่พิม่จาํนวนเงนิจาํกดัความรบัผดิของบรษิทั 

The liability of the coverage in clause 6 shall not be an increased liability of the Company. 

ข้อ 7. ข้อยกเว้น การประกนัภยัน้ี ไม่คุ้มครองความรบัผิดอนัเกิดจาก : 

        GENERAL EXCULSIONS :  

 7.1 กรมธรรม์ประกนัภยันี้ไม่คุม้ครองความเสยีหายหรอืความรบัผดิอนัเกดิขึน้เป็นผลโดยตรงหรอืโดย

ออ้มจาก 

This Policy does not cover loss or liability arising directly or indirectly from: 

7.1.1 สงคราม การรกุราน การกระทาํของชาตศิตัร ูการสูร้บ หรอืการปฏบิตัทิีม่ลีกัษณะเป็นการ

ทาํสงคราม (จะไดป้ระกาศสงครามหรอืไมก่ต็าม) 

War, invasion, acts of Foreign enemies, hostilities or warlike operations (Whether war  

be declared or not). 
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7.1.2 สงครามการเมอืง การแขง็ขอ้ของทหาร การกบฏ การปฏวิตั ิการต่อตา้นรฐับาล การยดึ

อาํนาจการปกครองโดยกําลงัทหารหรอืโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถงึขนาดหรอืเท่ากบั

การลุกฮอืต่อตา้นรฐับาล 

Civil war, rebellion, military or usurped power, civil commotion, assuming the proportion 

of or amounting to a popular uprising. 

  7.1.3 วตัถุอาวุธปรมาณู  

Nuclear weapons material. 

7.1.4 การแตกตวัของประจุ การแผ่รงัส ีการกระทบกมัมนัตภาพรงัสจีากเชือ้เพลงิปรมาณู หรอื

จากกากปรมาณูอนัเกดิจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิปรมาณู และสาํหรบัจุดประสงคข์อ้สญัญานี้การเผานัน้

รวมถงึกรรมวธิใีดๆ แหง่การแตกแยกปรมาณู ซึง่ดาํเนินตดิต่อกนัไปดว้ยตวัของมนัเอง 

Ionization, radiation or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any 

nuclear waste from the combustion of nuclear fuel and for the purpose of this clause, 

combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission. 

7.1.5 การใชร้ถยนตน์อกอาณาเขตคุม้ครอง 

Use of the vehicle outside the territorial limits of the Policy. 

7.1.6 การใชร้ถในทางผดิกฎหมาย เชน่ ใชร้ถไปปลน้ทรพัย ์ชงิทรพัย ์หรอืใชข้นยาเสพตดิ เป็น

ตน้ 

Use of the vehicle for illegal activities such as robbery, or drug activities, etc.  

7.1.7 การใชใ้นการแขง่ขนัความเรว็  

Use of the vehicle for racing. 

7.1.8 การใชล้ากจูงหรอืผลกัดนั เวน้แต่รถทีถู่กลากจูงหรอืถูกผลกัดนัไดป้ระกนัภยัไวก้บับรษิทั

ดว้ย หรอืเป็นรถลากจงูโดยสภาพ หรอืรถทีม่รีะบบหา้มลอ้เชือ่มโยงถงึกนั 

Use of the vehicle for towing or pushing, except if the vehicle being towed or pushed is 

also insured by this Company or the vehicle is specially built for towing purpose, or the vehicle 

is adapted with the connecting braking system.  

7.1.9 ความรบัผดิซึง่เกดิจากสญัญาทีผู่ข้บัขีท่าํขึน้ ซึ่งถา้ไม่มสีญัญานัน้แลว้ ความรบัผดิของผู้

ขบัขีจ่ะไมเ่กดิขึน้ 

Any agreement or acceptance of liability committed by the driver without the consent of 

the company 

7.1.10 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกินกว่า 50 

มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต์ ซึง่เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที ่16 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ

จราจรทางบก พ.ศ. 2522 กาํหนดใหถ้อืว่าเมาสรุา 

  Driving by any person who has been determined to be under the influence of alcohol 

with a blood alcohol content over 50 milligrams percent. This is according to the Ministerial Regulation 

No.16(B.E.2537) which is followed the Land Traffic Act B.E.2522 is considered legally drunk. 

 



 

5 / 9 

 

 

เงือ่นไขขอ้ 7.1.10 บรษิทัจะไมนํ่ามาเป็นขอ้ต่อสูบุ้คคลภายนอก เพือ่ปฏเิสธความรบัผดิ แต่เมือ่บรษิทัได้

ชดใชค้่าสนิไหมทดแทนไปแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใชจ้ํานวนเงนิทีบ่รษิทัไดจ้่ายไปนัน้คนืใหบ้รษิทัภายใน 7 วนั 

นบัแต่ทีไ่ดร้บัหนงัสอืเรยีกรอ้งจากบรษิทั 

Under general exclusion item 7.1.10 The Company shall not refuse payment of the 

compensation against the third party. When indemnity has been paid by the company, the insured shall 

be liable to reimbursement of the claim payment to the company within 7 days from the day the insured 

received the requesting letter from the company. 

7.2 กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไมคุ่ม้ครองความเสยีหายต่อทรพัยส์นิดงัต่อไปนี้ 

       The following items are not covered 

7.2.1 ทรพัยส์นิทีผู่เ้อาประกนัภยั ผูข้บัขีท่ีเ่ป็นฝ่ายตอ้งรบัผดิตามกฎหมาย คู่สมรส บดิา มารดา 

บุตรของ ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูข้บัขีน่ัน้เป็นเจา้ของ หรอืเป็นผูเ้กบ็รกัษา ควบคมุ หรอืครอบครอง 

All articles belonging to the Insured, or belonging to the Driver whom was at fault by 

law, or belonging to husband/wife, parents, child of the Insured or their person in charge of the 

vehicle. 

7.2.2 เครื่องชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง่ ทางเดนิ สนามหรอืสิง่หนึ่งสิง่ใดทีอ่ยู่ใต้

สิง่ดงักล่าวอนัเกดิจากการสัน่สะเทอืน หรอืจากน้ําหนกัรถยนต ์หรอืน้ําหนกับรรทกุของรถยนต ์

Weighing station, bridge, train bridge, road, runway, walkway, field, or anything 

underneath caused by vibration or weight of the vehicle, or weight of the load on the vehicle 

7.2.3 สมัภาระหรอืทรพัยส์นิอื่นใดทีนํ่าตดิตวัขึน้บนรถยนต์ หรอืทรพัย์สนิทีบ่รรจุอยู่ในรถยนต ์

หรอืกาํลงัยกขึน้ หรอืกาํลงัยกลงจากรถยนต ์หรอืทรพัยส์นิทีร่ถยนตก์าํลงัยกจากทีห่นึ่งไปยงัอกีทีห่นึ่ง 

All articles carried in or bouncing up and down in or out of the vehicle, or articles that 

vehicle bounced from one place to another place. 

7.2.4 ทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการรัว่ไหลของสารเคมหีรอืวตัถุอนัตรายทีบ่รรทุกอยู่

ในรถยนต์เวน้แต่การรัว่ไหลนัน้เกดิจากอุบตัเิหตุจากรถยนต์ หรอืการรัว่ไหลของแก๊สหรอืเชื้อเพลงิเพื่อ

การเดนิเครือ่งของรถยนต ์

All articles damaged by toxic chemical leaking, carried in or equipped with the vehicle,                    

except that leaking arises from accident or leaking of gas or fuel for operating the car. 

ข้อ 8. การจดัการเรียกร้องเม่ือเกิดความเสียหาย 

 REPORT OF ACCIDENT AND CLAIM PROCESS :  

 การจัดการเรียกร้องเม่ือเกิดความเสียหาย เม่ือมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย

เกิดขึน้ ผู้ เอาประกันภัยหรือผู้ขับข่ีจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และดําเนินการอนัจําเป็นเพ่ือรักษาสิทธิ

ตามกฎหมาย ทัง้นีผู้้ เอาประกันภัยอาจแจ้งให้บริษัททราบผ่านแอพพลิเคชั่นสําหรับการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ของ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั หรือแอพพลิเคชัน่ท่ีบริษัทเป็นผู้พฒันาขึน้ 

ซึ่งได้เช่ือมโยงข้อมูลเข้ากับแอพพลิเคชั่นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัและมีรายละเอียดตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักําหนด 
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 บริษัทมีสิทธิเข้าดําเนินการในนามของผู้ เอาประกันภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดขึน้ได้ หากความเสียหายท่ี

เกิดขึน้นัน้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกนัภยั 

 ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึน้เม่ือผู้ เอาประกนัภยัหรือผู้ขบัข่ีดําเนินการโดยสจุริต 

 When loss or liability occurs, the insured or the driver shall report to the company without delay, 

and taking the necessary action to protect the legal rights. The insured may report via either accident report 

application of Office of Insurance Commission(OIC) or company’s developed application, which connects 

with and delivers required information to the OIC’s application. The Company shall have the right to handle 

all concerned in the accident on behalf of the insured, if loss incurred is under the coverage of the policy, 

which shall be enforced only when the insured or the driver shall present their honesty in the claim process. 

ข้อ 9. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 

        LEGAL EXPENSE : 

 ถา้ผูเ้อาประกนัภยั ถูกฟ้องศาลใหใ้ชค้่าสนิไหมทดแทน ซึ่งการประกนัภยันี้มกีารคุม้ครองบรษิทัจะต่อสู้

คดใีนนามของผูเ้อาประกนัภยั โดยค่าใชจ้่ายของบรษิทั เวน้แต่บรษิทัไดช้ดใชค้่าสนิไหมทดแทนเต็มจํานวนเงนิ

ความคุม้ครองกอ่นมกีารฟ้องรอ้งแลว้ 

If the Insured has been sued to pay compensation which is covered by this Policy, the 

Company shall defend such suit on behalf of the Insured at the expense of the Company unless the 

Company had already paid full compensation to the insured.  

ข้อ 10. การโอนรถยนต ์

          TRANSFER OF POLICY OWNERSHIP : 

 เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัไดโ้อนรถใหแ้กผู่อ้ ื่น ใหถ้อืว่าผูร้บัโอนเป็นผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

และบรษิัทต้องรบัผดิตามกรมธรรม์ประกนัภยัต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกนัภยัที่ยงัเหลอือยู่ เว้นแต่ผู้เอา

ประกนัภยัไดแ้จง้การยกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยั 

In the event the Insured transferred the Insured vehicle to another person (the transferee), the 

Company considers that the transferee then becomes the Insured of this Policy, and the Company 

assumes responsibility until the expiry date of coverage. Unless the insured gives notice of cancellation 

to the company. 

For the Policy which specifies “NAMED DRIVER” on the Schedule, and the Insured must notify 

the company of the new driver’s name, in order to adjust the premium according to the circumstances 

of risk that has been changed. Failure to accomplish this requirement will result in the Insured being 

required to pay the amount of deductible as mentioned in the Schedule. 
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ข้อ 11. การใช้รถ 

 USE A CAR : 

 กรณีใชร้ถในเวลาทีเ่กดิอุบตัเิหตุนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในรายการที ่6 ของตารางซึ่งทําใหก้ารเสีย่งภยั

เพิม่ขึน้ ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งชดใชค้่าเสยีหายคนืใหบ้รษิทัตามจํานวนทีบ่รษิทัไดจ้่ายไปแต่ไม่เกนิ 2,000 บาท

ต่ออบุตัเิหตุแต่ละครัง้ 

 In case of a car accident happen apart from being identified on item 6 of the schedule and lead 

to the higher risk. The insured must reimburse the company for the actual loss paid out but not exceed  

฿2,000 per accident. 

ข้อ 12. การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตลุาการ 

          ARBITRATION: 

 ในกรณีทีม่ขีอ้พพิาท ขอ้ขดัแยง้ หรอืขอ้เรยีกรอ้งใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ ระหว่างผูม้สีทิธิ

เรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับรษิทั และหากผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งประสงคแ์ละเหน็ควรยุตขิอ้พพิาทนัน้ โดย

วธิีการอนุญาโตตุลาการ บรษิัทตกลงยนิยอมและให้ทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอ้บังคบั

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

Any disagreement for a claim for compensation under this coverage, by the party who has a 

right to a claim, and wishing to settle the claim by arbitration, the Company shall be agreeable to follow 

the arbitration rules of office of Insurance Commission. 

ข้อ 13. การตีความกรมธรรมป์ระกนัภยั 

          INTERPRETATION OF POLICY WORDING : 

 ความหมายและเจตนารมณ์ของขอ้ความทีป่รากฎในกรมธรรมป์ระกนัภยันี้รวมทัง้เอกสารแนบทา้ยและ

เอกสารประกอบใหต้คีวามตามทีน่ายทะเบยีนไดใ้หค้วามเหน็ชอบไว ้

All the terms, conditions, provisions, attachments and endorsements are interpreted according 

to the handbook of the Insurance Commissioner.  

ข้อ 14. การแก้ไข 

AMENDMENT : 

 สญัญาคุม้ครองและเงือ่นไขแหง่กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ จะเปลีย่นแปลงแกไ้ขไดโ้ดยเอกสารแนบทา้ยของ

บรษิทัเทา่นัน้ 

 The general condition of this policy can be changed only by Endorsement that is issued by the 

company. 

ข้อ 15. การส้ินผลบงัคบัของกรมธรรมป์ระกนัภยั กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะส้ินผลบงัคบัเม่ือ 

POLICY NOT IN FORCE The insurance expires:  

 15.1 ณ วนัที ่เวลา ทีร่ะบุไวใ้นตาราง 

         At the expiration date shown on the Schedule. 
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  15.2 มกีารบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยั 

          Notice of Cancellation: 

15.2.1 บรษิทัเป็นผูบ้อกเลกิ : บรษิทัอาจบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยันี้ได้ด้วยการส่งหนังสอื

บอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึผูเ้อาประกนัภยัตามทีอ่ยู่

ครัง้สุดท้ายที่แจ้งให้บรษิัททราบ ซึ่งจะมผีลให้กรมธรรม์ประกนัภัยสิ้นผลบงัคบั ณ วนัที่พ้น

กาํหนดดงักล่าว 

Cancelled by the Company: The Company may cancel this Policy by advance written 

notice of not less than 30 days, sent by registered mail to the Insured at the last known 

address made known to the Company.  

 ในกรณีนี้บรษิัทจะคนืเบี้ยประกนัภัยให้แก่ผู้เอาประกนัภยั โดยหกัเบี้ยประกนัภยัสําหรบัระยะเวลาที่

กรมธรรมป์ระกนัภยัไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามสว่น 

In such an event the Company shall return to the Insured a refund premium after deduction  of 

a prorata premium for the period the Policy has been in effect. 

15.2.2 ผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูบ้อกเลกิ : ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยันี้ได ้

โดยแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่จะมผีลใหก้รมธรรมป์ระกนัภยันี้สิน้ผลบงัคบั ณ 

วนัที่บรษิัทได้รบัหนังสอืบอกเลิกหรอืวนัที่ระบุไว้ในหนังสอืบอกเลิก แล้วแต่ว่าวนัใดเป็นวนั

หลงัสดุ 

Cancelled by the Insured: The Insured may cancel this Policy by submitting written 

notice to the Company and the enforcement of the cancellation date is the date the 

Company receives the Notice from the Insured or the date stated in the cancellation 

notice, whatever comes last. 

ในกรณีนี้ผูเ้อาประกนัภยัมสีทิธไิดร้บัเบีย้ประกนัภยัคนื ตามอตัราการคนืเบีย้ประกนัภยัทีร่ะบุไวข้า้งล่าง 

 In this case, the Insured is entitled to a return premium at the rate that is specified in the chart 

below. 
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อตัราคืนเบีย้ประกนัภยั  

PREMIUM RATE REFUND 

จาํนวนวนั

ประกนัภยั 

NO.OF 

DAYS 

INSURED 

ร้อยละ ของเบี้ย

ประกนัภยัเตม็ปี 

% OF ANNUAL 

PREMIUM 

จาํนวนวนั

ประกนัภยั 

NO.OF 

DAYS 

INSURED 

ร้อยละ ของเบี้ย

ประกนัภยัเตม็ปี 

% OF ANNUAL 

PREMIUM 

จาํนวนวนั

ประกนัภยั 

NO.OF 

DAYS 

INSURED 

ร้อยละ ของเบี้ย

ประกนัภยัเตม็ปี 

% OF ANNUAL 

PREMIUM 

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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