เงื่อนไขและความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 แบบเฉพาะภัย
(มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2563)
หมวดที่ 1 : หมวดเงื่อนไขทัวไป
่
ภายใต้ก ารคุ้มครอง เงื่อ นไข และข้อ ยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริษทั ให้สญ
ั ญาต่อผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลใช้บงั คับทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยชาระเบีย้ ประกันภัยแล้ว
การช าระเบี้ย ประกัน ภัย ให้แ ก่ ต ัว แทนประกัน วิน าศภัย ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการประกัน วิน าศภัย
พนักงานบริษทั หรือนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ผูไ้ ด้รบั มอบอานาจให้
รับชาระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุค คลหรือ นิติบุค คล ที่บริษัทยอมรับการกระทาของบุค คลหรือ นิติบุค คล
ดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษทั ให้ถอื ว่าเป็ นการชาระเบีย้ ประกันภัยแก่บริษทั โดยถูกต้อง
ข้อ 2. คานิ ยามศัพท์ เมือ่ ใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริษทั ”
หมายถึง บริษทั ทีอ่ อกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“ผูเ้ อาประกันภัย”
หมายถึง บุคคลทีร่ ะบุช่อื เป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตาราง
“รถยนต์”
หมายถึง รถยนต์ทเ่ี อาประกันภัย ซึง่ มีรายการทีร่ ะบุไว้ในตาราง
“ตาราง”
หมายถึง ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“อุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ ”
หมายถึง เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์สบื เนื่องกัน ซึง่ เกิดจากสาเหตุ
เดียวกัน
“ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการคุม้ ครองตาม
ข้อสัญญา หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ทผ่ี ู้เอา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
ข้อ 3. การยกเว้นทัวไป
่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึ้นเป็ นผลโดยตรง หรือโดยอ้อม
จาก
3.1. สงคราม การรุก ราน การกระทาของชาติศ ัต รู การสู้รบ หรือ การปฏิบตั ิการทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการท า
สงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่กต็ าม)
3.2. สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวตั ิ การต่อต้าน รัฐบาล การยึดอานาจการ
ปกครองโดยกาลังทหาร หรือโดยประการอืน่ ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับการลุกฮือ
ต่อต้านรัฐบาล
3.3. วัตถุอาวุธปรมาณู
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3.4. การแตกตัวของประจุ การแผ่รงั สี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือจากกาก
ปรมาณูอนั เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสาหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี้ การเผานัน้
รวมถึงกรรมวิธใี ด ๆ แห่งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึง่ ดาเนินติดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง
ข้อ 4. การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิ ดความเสียหาย
เมือ่ มีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึน้ ผูเ้ อาประกันภัย หรือผูข้ บั ขีจ่ ะต้องแจ้ง
ให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า และดาเนินการอันจาเป็ นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย ทัง้ นี้ผเู้ อาประกันภัยอาจแจ้ง
ให้บริษทั ทราบผ่านแอพพลิเคชันสาหรับการแจ้งอุบตั เิ หตุรถยนต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย หรือแอพพลิเคชันทีบ่ ริษทั เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาขึน้ ซึง่ ได้เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับแอพพลิเค
ชันของสานัก งานคณะกรรมการก ากับและส่ งเสริมการประกอบธุ รกิจประกัน ภัย และมีรายละเอียดตามที่
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกาหนด
บริษทั มีสทิ ธิเข้าดาเนินการในนามของผูเ้ อาประกันภัยเกี่ยวกับอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ ได้หากความเสียหายที่
เกิดขึน้ นัน้ อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุม้ ครองของบริษทั จะเกิดขึน้ เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัย หรือผูข้ บั ขีด่ าเนินการโดยสุจริต
ข้อ 5. ความรับผิดของบริ ษทั เมื่อมีการปฏิ เสธการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษทั และหากบริษทั ปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
จนเป็ นเหตุ ใ ห้ ผู้ เ อาประกัน ภัย หรือ ผู้ เ สีย หายน าคดีข้ึน สู่ ก ารพิจ ารณาของศาลหรือ เสนอข้อ พิพ าทต่ อ
อนุ ญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุ ญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษทั แพ้คดี บริษทั จะต้องรับผิดต่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผูเ้ สียหายนัน้ โดยชดใช้ค่าเสียหายตามคาพิพากษา หรือคาชีข้ าดของอนุ ญาโตตุลาการ พร้อม
ดอกเบีย้ ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ผิดนัด
ข้ อ 6. การแก้ ไ ข สัญ ญาคุ้ม ครองและเงื่อ นไขแห่ ง กรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ จะเปลี่ย นแปลงแก้ ไ ขได้ โ ดย
เอกสารแนบท้ายของบริษทั เท่านัน้
ข้อ 7. การลดเบีย้ ประกันภัยประวัติดี
7.1. ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กบั บริษัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ ผู้เ อา
ประกันภัย เป็ นลาดับขัน้ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 20% ของเบีย้ ประกันภัยในปี ทต่ี ่ออายุ สาหรับรถยนต์คนั ทีไ่ ม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษทั ในการประกันภัยปี แรก
ขัน้ ที่ 2 30% ของเบีย้ ประกันภัยในปี ทต่ี ่ออายุ สาหรับรถยนต์คนั ทีไ่ ม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษทั ในการประกันภัย 2 ปี ตดิ ต่อกัน
ขัน้ ที่ 3 40% ของเบีย้ ประกันภัยในปี ทต่ี ่ออายุ สาหรับรถยนต์คนั ทีไ่ ม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษทั ในการประกันภัย 3 ปี ตดิ ต่อกัน
ขัน้ ที่ 4 50% ของเบีย้ ประกันภัยในปี ทต่ี ่ออายุ สาหรับรถยนต์คนั ทีไ่ ม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษทั ในการประกันภัย 4 ปี ตดิ ต่อกัน หรือกว่านัน้
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ทัง้ นี้ บริษทั จะลดเบีย้ ประกันภัยให้ต่อเมื่อผูเ้ อาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษทั และเฉพาะ
ข้อตกลงคุม้ ครองทีต่ ่ออายุเท่านัน้
ค าว่า “รถยนต์ค นั ที่ไ ม่ม ีก ารเรีย กร้อ งค่ า เสียหาย ให้หมายความรวมถึงรถยนต์ค ันที่ม ีก ารเรีย กร้อ ง
ค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนัน้ เกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอก และรูต้ วั ผูต้ อ้ งรับผิดตามกฎหมาย ซึง่ มี
ผลทาให้บริษทั มีสทิ ธิทจ่ี ะเรียกค่าเสียหายทีบ่ ริษทั ได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้
หากในระหว่างปี กรมธรรม์ประกันภัยทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้รบั ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยประวัตดิ มี กี ารเรียกร้อง
ค่ า เสีย หายต่ อ บริษัท แล้ว ในการต่ อ อายุก ารประกัน ภัย ปี ต่ อ ไป บริษัท จะลดเบี้ย ประกัน ภัย ให้แ ก่ ผู้ เอา
ประกันภัย ดังนี้
(ก) ลดลงหนึ่งลาดับขัน้ จากเดิม หากการเรียกร้องนัน้ เกิดจากความประมาทของรถยนต์คนั เอาประกันภัย
หรือผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคู่กรณีอกี ฝ่ ายหนึ่งได้
(ข) ลดลงสองลาดับขัน้ จากเดิมแต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องที่รถยนต์คนั เอาประกันภัยเป็ น
ฝ่ ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคู่กรณีอกี ฝ่ ายหนึ่งได้ตงั ้ แต่ 2 ครัง้ ขึน้ ไป รวมกันมีจานวนเงิน
เกิน 200% ของเบีย้ ประกันภัย
7.2. กรณีผเู้ อาประกันภัยทาประกันภัยกับผูร้ บั ประกันภัยอื่น และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริษทั บริษทั
จะนาความใน 7.1 มาใช้บงั คับโดยอนุโลมก็ได้
ข้อ 8. การเพิ่ มเบีย้ ประกันภัยประวัติไม่ดี
ในกรณีผเู้ อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กบั บริษทั และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปี ท่เี อา
ประกันภัยทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุ ซึง่ รถยนต์คนั ทีเ่ อาประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบ
ถึงคู่กรณีอกี 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 ต่อบริษทั
2 ปี ติดต่อกัน
ขัน้ ที่ 3 40% ของอัตราเบีย้ ประกันภัยในปี ทต่ี ่ออายุ ในกรณีมคี ่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึน้ ต่อบริษทั
3 ปี ติดต่อกัน
ขัน้ ที่ 4 50% ของอัตราเบีย้ ประกันภัยในปี ทต่ี ่ออายุ ในกรณีมคี ่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึน้ ต่อบริษทั
4 ปี ติดต่อกัน หรือกว่านัน้
ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยถูกเพิม่ เบีย้ ประกันภัยประวัตไิ ม่ดไี ม่ว่าลาดับขัน้ ใด และในปี กรมธรรม์ประกันภัย
นัน้ มีการเรียกร้องค่าเสียหาย ทีร่ ถยนต์คนั เอาประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบ
ถึงคู่กรณีอกี ฝ่ ายหนึ่งได้ไม่ถงึ 2 ครัง้ หรือถึง 2 ครัง้ แต่มคี ่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบีย้ ประกันภัยแล้ว ใน
การต่ อ อายุก ารประกัน ภัย บริษัทจะใช้เ บี้ยประกันภัยในล าดับขัน้ เดิม เช่น ในปี ท่ผี ่ านมาแต่ ห ากไม่ ม ีก าร
เรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มิได้เกิดจากความประมาทของ
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รถยนต์คนั เอาประกันภัย และผูเ้ อาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคู่กรณีอกี ฝ่ ายหนึ่งได้แล้ว ในการต่อ
อายุการประกันภัยในปี ต่อไป บริษทั จะใช้เบีย้ ประกันภัยในอัตราปกติ
ข้อ 9. การโอนรถยนต์
เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผอู้ ่นื ให้ถอื ว่าผูร้ บั โอนเป็ นผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ
บริษทั ต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยทีเ่ หลืออยู่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทท่ี า
ประกันภัยประเภทระบุช่อื ผูข้ บั ขี่ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปลีย่ นแปลง ผูข้ บั ขีใ่ ห้บริษทั ทราบ เพื่อจะได้มกี าร
ปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนัน้ ผู้เอาประกันภัยอาจจะต้ อง
รับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเงือ่ นไขความคุม้ ครองทีป่ รากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ท่มี คี วามคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ และผูเ้ อาประกันภัยได้ขาย
รถยนต์ให้แก่ผมู้ อี าชีพรับซือ้ ขายรถยนต์ หรือให้เช่ารถยนต์ หรือซ่อมแซมรถยนต์ หรือบารุงรักษารถยนต์ ไม่ว่าการ
ขายนัน้ จะได้มกี ารทาเป็ นหนังสือ หรือมีการจดทะเบียนโอนทางทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะ
สิน้ สุดความคุ้มครองนับแต่ วัน เวลาที่มกี ารขายรถยนต์ บริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัย โดยหัก
เบีย้ ประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่
บริษทั ได้รบั แจ้งการขายจากผู้เอาประกันภัย หรือกรณีท่บี ริษทั ทราบถึงการขายรถยนต์ดงั กล่าว บริษทั จะแจ้งการ
สิ้นสุดความคุ้มครองพร้อมคืนเบี้ยประกันภัย โดยการส่งหนังสือถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครัง้ สุดท้ายที่แจ้งให้
บริษทั ทราบ
ข้อ 10. การระงับข้อพิ พาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีท่มี ขี ้อ พิพ าท ข้อ ขัดแย้ง หรือ ข้อ เรียกร้อ งใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่าง
ผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษทั และหากผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุตขิ อ้ พิพาท
นัน้ โดยวิธกี ารอนุ ญาโตตุลาการ บริษทั ตกลงยินยอม และให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการ ตาม
ข้อบังคับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อความทีป่ รากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทัง้ เอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตคี วามตาม
คู่มอื การตีความทีน่ ายทะเบียน ได้ให้ความเห็นชอบไว้
ข้อ 12. การสิ้ นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิน้ ผลบังคับเมือ่
12.1 วันที่ เวลา ทีร่ ะบุไว้ในตาราง
12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
12.2.1 บริษทั เป็ นผูบ้ อกเลิก: บริษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยวิธกี ารอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บริษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามทีอ่ ยู่ครัง้
สุดท้ายทีแ่ จ้งให้บริษทั ทราบ ซึง่ จะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ ผลบังคับ ณ วัน
พ้นกาหนดดังกล่าว
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(2) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
บอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และบริษทั ต้องทาตามวิธกี ารแบบปลอดภัย
ในระดับทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือ
ชื่อ ทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ของบริษัท ที่มลี กั ษณะที่เ ชื่อ ถือ ได้ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้อมูลการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไปยัง
ระบบข้อมูลที่ผเู้ อาประกันภัยระบุไว้เท่านัน้ ทัง้ นี้ ผูเ้ อาประกันภัยต้องยินยอมให้
บริษัท จัด ส่ ง ข้อ มูล การบอกเลิก ด้ว ยวิธ ีก ารดัง กล่ า ว และบริษัท ต้ อ งจัด ให้ ม ี
กระบวนการแจ้งเตือนแก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อได้ดาเนินการบอกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณี น้ี บ ริษัท จะคืน เบี้ย ประกัน ภัย ให้ แ ก่ ผู้เ อาประกัน ภัย โดยหัก เบี้ย
ประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตาม
ส่วน
12.2.2 ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผู้บอกเลิก: ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วย
วิธกี ารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยการแจ้งให้บริษทั ทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ จะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ ผลบังคับทันที ณ วัน
เวลาทีบ่ ริษทั ได้รบั หนังสือบอกเลิก หรือวันเวลาทีร่ ะบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่
ว่าวันใดเป็ นวันหลังสุด
(2) ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยบริษทั ต้องทาตามวิธกี ารแบบปลอดภัยในระดับทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งวิธกี ารให้ผู้เอาประกันภัยทราบ ซึ่งจะมีผลให้
กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่ขอ้ มูลการบอกเลิกส่งไปยังระบบข้อมูลที่
บริษทั ระบุไว้เท่านัน้ หรือ ณ วันทีร่ ะบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็ นวัน
หลังสุด
ในกรณีน้ีผเู้ อาประกันภัยมีสทิ ธิได้รบั เบีย้ ประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ย
ประกันภัยทีร่ ะบุไว้ขา้ งล่าง
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อัตราคืนเบีย้ ประกันภัย
จานวนวัน

ร้อยละ ของเบีย้

จานวนวัน ร้อยละ ของเบีย้

จานวนวัน

ร้อยละ ของเบีย้

ประกันภัย ประกันภัยเต็มปี

ประกันภัย ประกันภัยเต็มปี

ประกันภัย

ประกันภัยเต็มปี

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

ข้อ 13. การเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทนโดยฉ้ อฉล
บริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดสาหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการฉ้อฉล หรือทุจริตโดยประการใด
ๆ ซึ่งผู้เ อาประกัน ภัยหรือ บุ ค คลที่ท าแทนผู้เ อาประกัน ภัยได้ก ระท าเพื่อ ให้ไ ด้รบั ประโยชน์ ต ามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ และบริษทั อาจใช้สทิ ธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ทนั ที โดยไม่คนื เบีย้ ประกันภัย
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หมวดที่ 2 : หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่บุคคลภายนอก
ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบตั ิเหตุอนั เกิดจากรถยนต์ท่ใี ช้ หรืออยู่ในทาง
หรือสิง่ ทีบ่ รรทุก หรือติดตัง้ ในรถยนต์นนั ้ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผูเ้ อาประกันภัย ดังนี้
1.1 ความเสียหายต่ อชี วิต ร่างกาย หรืออนามัย บริษทั จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสีย หายต่ อ ชีว ิต ร่า งกาย หรือ อนามัย ของบุ ค คลภายนอก เฉพาะส่ ว นเกิน วงเงิน สูง สุ ด ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัย
จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย และไม่เ กิน จ านวนเงิน เอาประกัน ภัยต่ อ ครัง้ ที่ร ะบุ ไว้ใ นตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ าหนดในข้อนี้
ในกรณีบุคคลภายนอกเสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เมื่อบริษทั ผู้เอาประกันภัย และผู้มสี ทิ ธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยสามารถตกลงในจานวนเงินค่าเสียหายได้ทงั ้ จานวนแล้ว บริษทั จะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน ดังนี้
1.1.1 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ใ นตารางกรมธรรม์ประกันภัยใน
หมวดนี้ โดยต้องมีจานวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อคน
1.1.2 กรณีทจ่ี านวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อคน บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาทต่อคน โดยส่วนเกินจาก 2,000,000 บาท บริษทั จะชดใช้ตามความ
เสียหายทีแ่ ท้จริงทีผ่ เู้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
1.1.3 กรณีทายาทของบุคคลภายนอกผูเ้ สียชีวติ หรือบุคคลภายนอกทีเ่ ป็ นผูท้ ุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงนัน้
มีสทิ ธิได้รบั การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์
รวมถึงกรณีท่รี ถยนต์ท่เี อาประกันภัยได้เอาประกันภัยหลายรายเพื่อความวินาศภัยอันเดียวกัน
โดยได้ทาสัญญาประกันภัยพร้อมกัน หรือสืบเนื่องเป็ นลาดับกัน บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามสัดส่วนความคุม้ ครองของแต่ละกรมธรรม์ประกันภัย รวมกันไม่เกินกว่า 2,000,000 บาทต่อ
คน โดยส่ ว นที่เ กิน 2,000,000 บาท บริษัท จะร่ว มชดใช้ต ามความเสีย หายที่แ ท้จ ริง ที่ผู้เ อา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
ในกรณีท่บี ุค คลภายนอกได้รบั ความเสียหายต่อร่างกาย หรือ อนามัย และมีส ิทธิได้รบั การชดใช้จาก
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ รวมถึงกรณีทร่ี ถยนต์ทเ่ี อาประกันภัยได้เอาประกันภัยหลาย
รายเพื่อความวินาศภัยอันเดียวกัน โดยได้ทาสัญญาประกันภัยพร้อมกัน หรือสืบเนื่อ งเป็ นลาดับกัน บริษทั จะ
ร่วมเฉลีย่ จ่ายเท่า ๆ กัน
ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงในทีน่ ้ี หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีก่ ารงานใด ๆ ใน
อาชีพประจา และอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิน้ เชิงตลอดไป
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บุคคลภายนอกทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตาม 1.1 นี้ ไม่รวมถึงผูข้ บั ขีท่ เ่ี ป็ นฝ่ ายทีจ่ ะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ตลอดจนลูกจ้างในทางการทีจ่ า้ ง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผูข้ บั ขีน่ นั ้
1.2 ความเสี ย หายต่ อ ทรัพ ย์สิ น บริษัท จะรับ ผิด ชดใช้ค่ า สิน ไหมทดแทนเพื่อ ความเสีย หายต่ อ
ทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก ซึง่ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับ ผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิด
ของบริษทั จะมีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตาราง
กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก และมีการเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการขาด
การใช้ประโยชน์รถยนต์ บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจริง ทัง้ นี้ สาหรับรถยนต์ท่มี ที ่ี นัง่ ไม่เกิน 7 คน
หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทัง้ ผู้ขบั ขี่ไม่เกิน 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 จ่ายเท่า ๆ กัน
ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครอง
(ก) ทรัพย์สนิ ทีผ่ เู้ อาประกันภัย ผูข้ บั ขีท่ เี ่ ป็ นฝ่ ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้
เอาประกันภัยหรือผูข้ บั ขีน่ นั ้ เป็นเจ้าของ หรือเป็นผูเ้ ก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง
(ข) เครือ่ งชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง่ ทางเดิน สนาม หรือสิง่ หนึง่ สิง่ ใดทีอ่ ยู่ใต้สงิ ่ ดังกล่าว
อันเกิดจากการสันสะเทื
่
อน หรือจากน้ าหนักรถยนต์ หรือน้ าหนักบรรทุกของรถยนต์
(ค) สัมภาระหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดทีน่ าติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สนิ ที ่ บรรทุกอยู่ในรถยนต์ หรือกาลัง
ยกขึน้ หรือกาลังยกลง จากรถยนต์ หรือทรัพย์สนิ ทีร่ ถยนต์กาลังยกจากทีห่ นึง่ ไปยังอีกทีห่ นึง่
(ง) ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการรัวไหลของสารเคมี
่
หรือวัตถุอนั ตรายทีบ่ รรทุกอยู่ในรถยนต์
เว้นแต่การรัวไหลนั
่
น้ เกิดจากอุบตั เิ หตุจากรถยนต์ หรือการรัวไหลของแก๊
่
สหรือเชื้อเพลิงเพือ่ การ
เดินเครือ่ งของรถยนต์
ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ ดังนี้
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสีย หายต่ อ ทรัพ ย์ ส ิน ในกรณี ท่ีใ ช้ ร ถยนต์ ใ นเวลาเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ
นอกเหนือจากทีไ่ ด้ระบุไว้ในตาราง
(ข) ตามจานวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่ อ ทรัพ ย์ส ิน ของบุค คลภายนอก ในกรณีเ ป็ นการประกัน ภัย
ประเภทระบุ ช่ ือ ผู้ข ับ ขี่ หากความเสีย หายนั ้น เป็ นความรับ ผิด ชอบของผู้ข ับ ขี่ร ถยนต์ ค ัน เอา
ประกันภัยซึง่ มิใช่ผขู้ บั ขีท่ ร่ี ะบุช่อื ในกรมธรรม์ประกันภัย
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ในกรณี ท่ีผู้เ อาประกัน ภัย จะต้ อ งรับ ผิด ชอบในความเสีย หายส่ ว นแรก เกิน หนึ่ ง ข้อ ให้ถือ ว่ า ความ
รับผิดชอบแต่ละข้อเป็ นความรับผิดชอบทีเ่ พิม่ ขึน้
ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษทั จะจ่ายแทน
ผูเ้ อาประกันภัยไปก่อน เมือ่ บริษทั ได้จ่ายเงินทีผ่ เู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้คนื
ให้บริษทั ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รบั หนังสือเรียกร้องจากบริษทั
ข้อ 3. ค่าใช้ จ่ายในการต่อสู้คดี
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยถูกฟ้ องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซึง่ การประกันภัยนี้มกี ารคุม้ ครองบริษทั จะต่อสูค้ ดี
ในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษทั ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงิน
ความคุม้ ครองก่อนมีการฟ้ องร้องแล้ว
ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผูข้ บั ขี่
บริษทั จะถือว่าบุคคลใดซึง่ ขับขีร่ ถยนต์ โดยได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็ นผู้เอา
ประกันภัยเอง แต่มเี งือ่ นไขว่า
4.1 บุคคลนัน้ ต้องปฏิบตั ติ นเสมือนหนึ่งเป็ นผูเ้ อาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
4.2 บุคคลนัน้ ไม่ได้รบั การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รบั แต่ไม่เพียงพอ
บริษทั จึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่ กินเท่านัน้
ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผูโ้ ดยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ใ ห้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนัน้ จะต้องรับผิด จาก
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
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองถึงนายจ้างซึง่ ไม่ใช่ผเู้ อาประกันภัย เมือ่ นายจ้างจะต้องรับผิดจาก
การใช้รถยนต์คนั เอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการทีจ่ า้ ง ทัง้ นี้เฉพาะเท่าทีม่ กี ารประกันภัยไว้ แต่มเี งือ่ นไขว่า
6.1 นายจ้างต้องปฏิบตั ติ นอยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
6.2 นายจ้างไม่ได้รบั การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทนที่
ได้รบั ชดใช้นนั ้ ไม่เพียงพอ บริษทั จึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่ กินเท่านัน้
6.3 การคุม้ ครองนี้ไม่เพิม่ จานวนเงินจากัดความรับผิดของบริษทั
ข้อ 7. การยกเว้นทัวไป
่ การประกันภัยตามหมวดนี้ ไม่คุม้ ครองความรับผิดอันเกิดจาก
7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุม้ ครอง
7.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติดไม่ว่า
จะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทาความผิดทางอาญา หรือ
หลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที ่ เป็นต้น
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7.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
7.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดันรถหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใด เว้นแต่รถทีถ่ ูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัย
ไว้กบั บริษทั ด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถทีม่ รี ะบบห้ามล้อเชือ่ มโยงถึงกัน
7.5 ความรับผิดซึง่ เกิดจากสัญญาหรือบันทึกทีผ่ ู้ขบั ขีท่ าขึ้น ซึง่ ถ้าไม่มสี ญ
ั ญาหรือบันทึกนัน้ แล้ว ความ
รับผิดของผูข้ บั ขีจ่ ะไม่เกิดขึน้
7.6 การขับขีโ่ ดยบุ ค คลซึง่ ในขณะขับขีใ่ ห้ถือ ว่ าเมาสุ ราหรือ ของเมาอย่ างอืน่ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การจราจรทางบก ดังนี้
7.6.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ
7.6.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีการขับขีโ่ ดยบุคคลซึง่ มี
อายุตา่ กว่ายีส่ บิ ปีบริบูรณ์ หรือโดยบุคคลทีม่ ใี บอนุ ญาตขับรถชัวคราว
่
หรือโดยบุคคลทีไ่ ม่ม ี
ใบอนุญาตขับรถหรืออยูร่ ะหว่างพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือ
7.6.3 กรณีไม่ยนิ ยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที ่ ทดสอบวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ จนถูกดาเนินคดีฐานขับ รถขณะเมาสุ ร าหรือ ของเมาอย่างอืน่ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ขบั ขีไ่ ด้ยอมรับหรือศาลได้มคี าพิพากษาถึงทีส่ ุด
ลงโทษในความผิดดังกล่าว
7.7 การขับขีโ่ ดยบุคคลซึง่ ขณะขับขีม่ สี ารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีสารทีอ่ อก
ฤทธิต์ ่อจิต และประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุทอี ่ อกฤทธิต์ ่อจิต และประสาทในร่างกาย จนถูก
ดาเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และผูข้ บั ขีไ่ ด้ยอมรับหรือศาลได้มคี าพิพากษาถึงทีส่ ุด
ลงโทษในความผิดดังกล่าว
ข้อ 8. ข้ อสัญญาพิ เศษ ภายใต้จานวนเงินจากัดความรับผิดที่ระบุไว้ใ นตาราง บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่
สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้ อาประกันภัย หรือข้อ 7.1 7.2
7.3 7.4 7.5 หรือเงื่อนไขทัวไป
่ เว้นแต่ข้อ 3 ของหมวดเงื่อนไขทัวไป
่ เป็ นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธ
ความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้
ส่วนเงือ่ นไขข้อ 7.6 และ 7.7 บริษทั จะไม่นามาเป็ นข้อต่อสูบ้ ุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดทัง้ ตาม
1.1 และ 1.2 ในหมวดนี้
ในกรณีท่บี ริษัทไม่ต้อ งรับผิดตามกฎหมาย หรือ รับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่ อ ผู้เ อาประกันภัย
แต่บริษทั ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในความรับผิดทีผ่ เู้ อาประกันภัยต้องรับ
ผิดต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินที่บริษทั ได้จ่ายไปนัน้ คืนให้บริษทั ภายใน 7 วัน
นับแต่ได้รบั หนังสือเรียกร้องจากบริษทั
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หมวดที่ 3 : หมวดการคุ้มครองรถยนต์สญ
ู หาย ไฟไหม้
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
รถยนต์สูญหาย บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทัง้
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิง่ ที่ติดประจาอยู่กบั ตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตัง้ มากับรถยนต์โดยโรงงาน
ประกอบรถยนต์ห รือ ศูน ย์จ าหน่ า ยรถยนต์ และให้ร วมถึง อุ ป กรณ์ เ ครื่อ งตกแต่ ง ที่ได้ท าเพิ่ม ขึ้น และผู้เ อา
ประกันภัยได้แ จ้งให้ บริษัททราบด้วยแล้ว สูญ หายไป อันเกิดจากการกระทาความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อนั เกิดจากการกระทาความผิด หรือการ
พยายามกระทาความผิดเช่นว่านัน้
รถยนต์ไฟไหม้บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็ น
การไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็ นการไหม้ทเ่ี ป็ นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่ อรถยนต์
2.1 ในกรณี รถยนต์สูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ บริษทั
จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงินเอาประกันภัย ทีร่ ะบุไว้ในตาราง โดยผูเ้ อาประกันภัยหรือ
ผู้รบั ประโยชน์ แล้วแต่ กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ ์รถยนต์ให้แก่บริษทั ทันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
และให้ถอื ว่าการคุม้ ครองรถยนต์นนั ้ เป็ นอันสิน้ สุด
ในกรณีท่บี ริษทั ได้รบั รถยนต์คนื มาแล้ว บริษทั ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั รถยนต์คนื มา ตามที่อยู่ครัง้ สุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษทั
ทราบและบริษทั ยินยอมให้ผูเ้ อาประกันภัยใช้สทิ ธิ
2.1.1 ขอรับรถยนต์คนื โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รบั ชดใช้ไปทัง้ หมดให้แก่บริษัท ถ้า
รถยนต์นัน้ เกิดความเสียหายไม่ถึงกับความเสียหายโดยสิ้นเชิงบริษัทต้องจัดซ่อมให้โดย
ค่าใช้จา่ ยของบริษทั ก่อนคืน
2.1.2 สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คนื
ทัง้ นี้ผเู้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สทิ ธิให้บริษทั ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งจาก
บริษทั ถ้าผูเ้ อาประกันภัยไม่แจ้งขอใช้สทิ ธิภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถอื ว่าผูเ้ อาประกันภัยไม่ประสงค์จะ
ขอรับรถยนต์คนื
2.2 ในกรณี รถยนต์เสียหายสิ้ นเชิ ง บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงินเอาประกันภัย ที่
ระบุไว้ในตาราง
รถยนต์เสียหายสิน้ เชิง หมายถึง รถยนต์ได้รบั ความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือ
เสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
ในกรณีทเ่ี อาประกันภัยไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะทีเ่ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย
หรือผูร้ บั ประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ ์รถยนต์ให้แก่บริษทั ทันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษทั และให้ถอื
ว่าการคุม้ ครองรถยนต์นนั ้ เป็ นอันสิน้ สุด
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2.3 ในกรณี รถยนต์ได้รบั ความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้ นเชิ ง หรือสูญหายบางส่วน บริษทั
และผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มกี ารซ่อ ม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซ่งึ มีส ภาพเดียวกันแทนได้ ทัง้ นี้รวมทัง้
อุปกรณ์ของรถยนต์นนั ้ หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนัน้ ก็ได้
ในกรณี ไ ม่ ส ามารถตกลงจ านวนเงิน เ พื่ อ ทดแทนความเสี ย หายได้ ให้ ใ ช้ ร าคามาตรฐาน
ที่ ส มาคมประกั น วิ น าศภั ย ไทยร่ ว มกั บ สมาคมอู่ ก ลางการประกั น ภั ย และสมาคมการซ่ อ มรถยนต์
แห่งประเทศไทยกาหนด โดยได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ข้อจากัดความรับผิดของบริ ษทั
ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นต้องสังอะไหล่
่
จากต่างประเทศ บริษทั รับผิดไม่เกินกว่าราคานาเข้าทีส่ ่งมาทางเรือ
ข้อ 3. การดูแลขนย้าย
เมือ่ มีความเสียหายต่อรถยนต์ทเ่ี กิดจากไฟไหม้ บริษทั จะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์
ทัง้ หมดนับแต่วนั เกิดเหตุจนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิน้ ตามจานวนทีจ่ ่ายไป
จริง แต่ไม่เกินร้อยละยีส่ บิ ของค่าซ่อมแซม
ข้อ 4. การสละสิ ทธิ
ในกรณีทม่ี คี วามเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมือ่ บุคคลอื่นเป็ นผูใ้ ช้รถยนต์โดยได้รบั ความยินยอมจาก
ผู้เอาประกันภัย บริษทั สละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นัน้ เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการ
เกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การทาความสะอาดรถ การบารุงรักษารถ หรือการติดตัง้ อุปกรณ์เพิม่ เติม เมื่อรถยนต์
ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนัน้
ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สญ
ู หาย ไฟไหม้ การประกันภัยนี้ ไม่ค้มุ ครองความสูญหาย หรือไฟไหม้อนั เกิ ด
จาก
5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ โดยคู่สมรส หรือบุคคลซึง่ อยู่
กิน กัน ฉัน สามีภ รรยาโดยไม่ ไ ด้จ ดทะเบีย นสมรส หรือ บุ ค คลทีเ่ ป็ น หุ้น ส่ ว นทางธุ ร กิจ กับ ผู้เ อา
ประกันภัย หรือผูค้ ้ าประกันตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ หรือบุคคลได้รบั มอบรถยนต์หรือครอบครอง
รถยนต์ตามสัญญายืม สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจานา หรือบุคคลทีจ่ ะกระทาสัญ ญา
ดังกล่าวข้างต้น ทัง้ นี้ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวมีเจตนาแท้จริงจะทาสัญญาดังกล่าวหรือไม่กต็ าม
5.2 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตทีค่ ุม้ ครอง
เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่ องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ร.ย.ภ.10)
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทัง้
อุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิง่ ทีต่ ดิ ประจาอยู่กบั ตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับ
ยานพาหนะทางบก ทัง้ นี้ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายทีเ่ กิดจากไฟไหม้อนั มีสาเหตุโดยตรง
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จากการชนกับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คนั ที่เอาประกันภัยหรื อคู่กรณี
และผูเ้ อาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคู่กรณีอกี ฝ่ ายหนึ่งได้
ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้หมายถึงเฉพาะรถที่เดินด้วยกาลังเครื่องยนต์ โดยใช้
พลังงานเชือ้ เพลิง เช่น น้ามัน ก๊าซ หรือกาลังไฟฟ้ า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง
ความรับผิดชอบของบริษทั จะมีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตาราง
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณี รถยนต์เสียหายสิ้ นเชิ ง บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไว้ในตาราง
ในกรณีทท่ี ุนประกันภัยทีร่ ะบุไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าของรถยนต์ในขณะทีเ่ อาประกันภัย ผู้
เอาประกันภัยหรือผูร้ บั ประโยชน์ต้องโอนกรรมสิทธิ ์ให้แก่บริษทั ทันทีโดยค่าใช้จ่ายของบริษทั และให้ถอื ว่าการ
คุม้ ครองนัน้ เป็ นอันสิน้ สุด
รถยนต์เสียหายสิน้ เชิง ในทีน่ ้ีหมายถึง รถยนต์ได้รบั ความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้
หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
2.2 ในกรณี รถยนต์ได้รบั ความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้ นเชิ ง บริษทั และผูเ้ อาประกันภัยอาจ
ตกลงกันให้มกี ารซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซ่งึ มีสภาพเดียวกันแทนได้ ทัง้ นี้ รวมทัง้ อุปกรณ์ ของ
รถยนต์นนั ้ หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนัน้ ก็ได้
ในกรณีไม่สามารถตกลงจานวนเงินเพื่อทดแทนความเสียหายได้ ให้ใช้ราคามาตรฐานทีส่ มาคมประกั น
วิน าศภัย ไทยร่ว มกับ สมาคมอู่ ก ลางการประกัน ภัย และสมาคมการซ่ อ มรถยนต์แ ห่ ง ประเทศไทยก าหนด
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ข้อจากัดความรับผิดของบริ ษทั
ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นต้องสังอะไหล่
่
จากต่างประเทศ บริษทั รับผิดไม่เกินกว่าราคานาเข้าทีส่ ่งมาทางเรือ
ข้อ 3. ความเสียหายส่วนแรก
ผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ คือ 2,000 บาทแรกของความเสียหายอันเกิด
จากการชน ในกรณีทผ่ี ขู้ บั ขีห่ รือผูเ้ อาประกันภัยเป็ นฝ่ ายทีต่ ้องรับผิดตามกฎหมาย โดยบริษทั จะจ่ายแทนผูเ้ อา
ประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษทั ได้จ่ายเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คนื ให้
บริษทั ภายใน 7 วันนับแต่ได้รบั หนังสือเรียกร้องจากบริษทั
ข้อ 4. การดูแลขนย้าย
เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษทั จะจ่ายค่าดูแลรักษา
รถยนต์และค่าขนย้ายรถยนต์ทงั ้ หมดนับแต่วนั เกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จะเสร็จสิน้ ตามจานวนทีจ่ ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยีส่ บิ ของค่าซ่อมแซม
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ข้อ 5. การรักษารถยนต์
ผู้เ อาประกันภัย จะต้อ งรับผิดชอบเอง เมื่อ เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือ ต้อ งประสบอุ บตั ิเ หตุ อ่ืน
เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จาเป็ น หรือไม่ได้จดั ให้มกี ารดูแลเมื่อรถยนต์เกิดอุบตั เิ หตุ
หรือเครือ่ งเสีย
ข้อ 6. การสละสิ ทธิ
ในกรณีท่มี คี วามเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็ นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รบั ความยินยอมจากผู้เ อา
ประกันภัย บริษทั สละสิทธิในการไล่เบีย้ จากผูใ้ ช้รถยนต์นนั ้ เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกี่ยวกับ
การซ่อมแซมรถ การทาความสะอาดรถ การบารุงรักษารถ หรือการติดตัง้ อุป กรณ์เพิม่ เติม เมื่อรถยนต์ได้ส่ง
มอบให้เพื่อรับบริการนัน้
ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครอง
7.1 การเสือ่ มราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
7.2 การแตกหักของเครือ่ งจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสีย หรือการหยุดเดินของเครือ่ งจักรกลไก
หรือเครือ่ งไฟฟ้ าของรถยนต์อนั มิได้เกิดจากอุบตั เิ หตุ
7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ าหนัก หรือจานวนผู้โดยสารเกินกว่าที ่
ได้รบั อนุญาตอันมิได้เกิดจากอุบตั เิ หตุ
7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมคี วามเสียหาย
เกิดขึน้ ต่อส่วนอืน่ ของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดใช้รถยนต์นนั ้ เกิดจากบริษทั ประวิง
การซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าทีค่ วรจะเป็นโดยไม่มเี หตุอนั สมควร
ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ ไม่ค้มุ ครอง
8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตทีค่ ุม้ ครอง
8.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติดไม่ว่า
จะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทาความผิดทางอาญา หรือ
หลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที ่ เป็นต้น
8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อืน่ ๆ การประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครอง
9.1 การใช้ลากจูงหรือผลักดันรถหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใด เว้นแต่ รถทีถ่ ูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัย
ไว้กบั บริษทั ด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถทีม่ รี ะบบห้ามล้อเชือ่ มโยงถึงกัน
9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบตั เิ หตุ
9.3 การขับขีโ่ ดยบุค คลซึง่ ในขณะขับ ขีใ่ ห้ถือ ว่ าเมาสุ ร าหรือ ของเมาอย่า งอืน่ ตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
การจราจรทางบก ดังนี้
9.3.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ
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9.3.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีการขับขีโ่ ดยบุคคลซึง่ มี
อายุตา่ กว่ายีส่ บิ ปีบริบูรณ์ หรือโดยบุคคลทีม่ ใี บอนุ ญาตขับรถชัวคราว
่
หรืออยู่ระหว่างพักใช้
หรือ
9.3.3 กรณีไม่ยนิ ยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที ่ ทดสอบวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ จนถูกดาเนินคดีฐานขับ รถขณะเมาสุ ร าหรือ ของเมาอย่างอืน่ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ขบั ขีไ่ ด้ยอมรับหรือศาลได้มคี าพิพากษาถึงทีส่ ุด
ลงโทษในความผิดดังกล่าว
9.4 การขับขีโ่ ดยบุคคลซึง่ ขณะขับขีม่ สี ารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีสารทีอ่ อก
ฤทธิต์ ่อจิต และประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุทอี ่ อกฤทธิต์ ่อจิตและประสาทในร่างกาย จนถูก
ดาเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และผู้ขบั ขีไ่ ด้ยอมรับ หรือศาลได้มคี าพิพากษาถึง
ทีส่ ุดลงโทษในความผิดดังกล่าว
9.5 การขับขีโ่ ดยบุคคลทีไ่ ม่เคยได้รบั ใบอนุ ญาตขับขีใ่ ด ๆ หรือเคยได้รบั แต่ถู กตัดสิทธิตามกฎหมาย
หรือใช้ใบขับขีร่ ถจักรยานยนต์ไปขับขีร่ ถยนต์
การยกเว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 และ 9.5 จะไม่นามาใช้ในกรณีทมี ่ คี วามเสียหายต่อรถยนต์ทเี ่ กิดขึ้น
และมิใช่ความประมาทของผูข้ บั ขีท่ เี ่ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
แต่ในกรณีทเี ่ ป็ นการประกันภัยประเภทระบุชอื ่ ผูข้ บั ขี ่ การยกเว้นตามข้อ 9.5 จะไม่นามาใช้บงั คับ หาก
ผูข้ บั ขีใ่ นขณะเกิดความเสียหาย เป็นผูข้ บั ขีท่ ถี ่ ูกระบุชอื ่ ในกรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไข: การขยายเพิม่ เติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บงั คับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยทีป่ รากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทัวไป
่ ยกเว้นเงื่อนไขข้อ 7 การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี และ
ข้อ 8 การเพิ่ มเบีย้ ประกันภัยประวัติไม่ดี จะไม่นามาบังคับใช้
เอกสารแนบท้าย : การประกันภัยอุบตั ิ เหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)
เมื่อใช้ในเอกสารแนบท้ายนี้
ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง
หมายถึง
อุบตั เิ หตุ

หมายถึง

การสูญเสียโดยถาวรสิน้ เชิง

ผูข้ บั ขีแ่ ละ/หรือผูโ้ ดยสารตามจานวนที่ระบุในตาราง ซึง่ อยู่ในหรือกาลัง
ขับขี่ หรือกาลังขึน้ หรือกาลังลงจากรถยนต์
เหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ อย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่างกายและทาให้
เกิดผลทีผ่ ไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังและให้หมายความ
รวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย
ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนัน้ โดยถาวร
สิน้ เชิง
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การสูญเสียสายตา
หมายถึง
ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง หมายถึง

ตาบอดสนิท และไม่มที างรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือทางานใดเพื่อ
สินจ้างได้โดยสิน้ เชิงและตลอดไป
ทุพพลภาพชัวคราว
่
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดทีไ่ ม่สามารถประกอบหน้าทีก่ ารงานในอาชีพประจา
ตามปกติได้โดยสิน้ เชิงในชัวระยะเวลาหนึ
่
่ง
เป็ นทีต่ กลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ ความสูญ เสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ไ ด้รบั ความคุ้มครองโดย
อุบตั เิ หตุ ซึง่ ทาให้เกิดผลดังต่อไปนี้
การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต
ถ้าความบาดเจ็บทีไ่ ด้รบั ทาให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองเสียชีวติ ใน 180 วัน นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุกด็ ี หรือ
ความบาดเจ็บที่ได้รบั ทาให้ผู้ได้รบั ความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และ
เสียชีวติ เพราะเหตุบาดเจ็บนัน้ ก็ดี บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ใน
ตาราง ให้แก่ทายาทของผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง
การคุ้มครองข้อ 2 : สูญเสีย มือ เท้า สายตา
ถ้าความบาดเจ็บทีไ่ ด้รบั ไม่มผี ลทาให้ผไู้ ด้รบั ความคุ้มครองต้องเสียชีวติ ภายใน 180 วัน นับแต่วนั เกิด
อุบตั เิ หตุแต่มผี ลทาให้ผู้ได้รบั ความคุ้มครองได้รบั การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วนั เกิด
อุบตั เิ หตุกด็ หี รือความบาดเจ็บทีไ่ ด้รบั ทาให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะ
คนไข้ใน และเป็ นเหตุให้ผู้ได้รบั ความคุ้มครองได้รบั การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงดังกาหนดข้างล่างนี้ บริษทั จะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองดังนี้
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้าง ตัง้ แต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง ตัง้ แต่ข้อเท้า
หรือสายตาสองข้าง
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ เท้า
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ มือ
60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ เท้า
60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับตาหนึ่งข้าง
บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการทีส่ งู สุดรายการเดียวเท่านัน้
การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง
ถ้าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุทาให้ผู้ได้รบั ความคุ้มครองเกิด ทุพพล
ภาพถาวรสิน้ เชิง และทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง นัน้ ได้เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีขอ้ บ่งชีท้ าง
การแพทย์ว่าผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองนัน้ ตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวร บริษทั จะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตาม
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จานวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว้ในตาราง หักด้วยจานวนเงินที่ใช้ หรือต้องใช้ตามความคุ้มครองข้อ 1 หรือ
ข้อ 2 ให้แก่ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครอง
การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพชัวคราว
่
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รบั ทาให้ผู้ได้รบั ความคุ้มครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพชัวคราวภายใน
่
180 วัน
นับ แต่ ว ัน ที่เ กิด อุ บ ัติเ หตุ หรือ ความบาดเจ็บ ที่ไ ด้ร บั ท าให้ผู้ไ ด้ร บั ความคุ้ม ครองต้อ งรัก ษาตัว ติด ต่ อ กันใน
โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็ นเหตุให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองตกเป็ นบุ คคลทุพพลภาพชัวคราว
่
บริษทั จะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผไู้ ด้รบั ความคุ้มครองเป็ นระยะๆ ตลอดเวลาทีย่ งั ทุพพลภาพอยู่ตามจานวนเงินที่
ระบุไว้ในตารางแต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้
บริษทั จะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุม้ ครองนี้ หากอุบตั เิ หตุมผี ลทาให้ ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครอง
เกิดความสูญเสียตามการคุ้มครองตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลทาให้มที ุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เกิดขึน้ ต่อผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองตามการคุม้ ครอง ข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนทีบ่ ริษทั ใช้ตามการคุม้ ครองข้อนี้ จะมี
การหักจากจานวนเงินเอาประกันภัยทีบ่ ริษทั ต้องใช้ตามการคุม้ ครอง ข้อ 3
การยกเว้น: การขยายเพิม่ เติมนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพชัวคราว
่
หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง อันเกิดขึ้นเป็ นผลโดยตรงหรือ โดยอ้อมทัง้ หมดหรือบางส่วนจากการกระทาผิดอาชญากรรมสถาน
หนักโดยผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองนัน้
เงื่อนไขอื่น: การขยายเพิม่ เติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บงั คับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรม
ธรรม์ประกันภัยทีป่ รากฏในสัญญาหมวดเงือ่ นไขทัวไป
่
เอกสารแนบท้าย : การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)
เป็ นทีต่ กลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายเพิม่ เติม ดังต่อไปนี้
บริษทั จะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่น ๆ ตามทีจ่ า่ ยจริง ซึง่
ได้เกิดขึน้ ภายใน 12 เดือน นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุเพื่อบุคคลใดซึ่งได้รบั ความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจาก
อุบตั เิ หตุในขณะอยูใ่ น หรือกาลังขึน้ หรือกาลังลงจากรถยนต์
ความรับผิดชอบของบริษทั ต่อคนในแต่ละครัง้ จะไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางการ
ขยายเพิม่ เติมนี้มผี ลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทร่ี ะบุไว้ในตาราง
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เอกสารแนบท้าย : การประกันตัวผูข้ บั ขี่ (ร.ย.03)
เป็ นทีต่ กลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายเพิม่ เติม ดังต่อไปนี้
บริษัทจะประกันตัว ผู้เ อาประกัน ภัยหรือ บุค คลใดซึ่ง ขับขี่รถยนต์โดยได้ร บั ความยิน ยอมจากผู้เ อา
ประกันภัย ในกรณีรถยนต์ทร่ี ะบุไว้ในตารางเกิดอุบตั เิ หตุ เป็ นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา
การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดาเนินการโดยไม่ชกั ช้าตามจานวนเงินที่พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการหรือศาลกาหนดจนกว่าคดีจะถึงทีส่ ุด
เงื่อนไข: การขยายเพิม่ เติมนี้ อยู่ภายใต้บงั คับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยทีป่ รากฏใน
สัญญาหมวดเงือ่ นไขทัวไป
่
เอกสารแนบท้าย : ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30)
ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขดั หรือแย้งกับข้อความทีป่ รากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใด ๆ ให้
เป็ นทีต่ กลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จา่ ยใด ๆ ก็ตามไม่ว่า
จะเป็ นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็ นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการกระทาก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจาก
สาเหตุหรือเหตุการณ์ ซึง่ ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีลาดับเหตุการณ์เป็ นอย่างไรสาหรับความสูญเสียนัน้
โดยจุดประสงค์ของข้อ ยกเว้นนี้ การกระทาก่อ การร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทา ซึ่งใช้กาลัง
หรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขูโ่ ดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การกระทา
การแทน หรือทีเ่ กีย่ วเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึง่ กระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือ
จุดประสงค์ท่คี ล้ายคลึงกันรวมทัง้ เพื่อต้องการส่งผลให้รฐั บาล และหรือสาธารณชนหรือส่วนห นึ่งส่วนใดของ
สาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
ข้อยกเว้นนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็ นสาเหตุโดยตรงหรือโดย
อ้อมเป็ นผลมาจากหรือมีส่วนเกีย่ วเนื่องกับการกระทาใด ๆ ทีต่ ้องกระทาขึน้ เพื่อควบคุม ป้ องกัน หยุดยัง้ ไม่ว่า
จะรูปแบบใด ซึง่ เกีย่ วเนื่องกับการกระทาก่อการร้าย
ในกรณีทส่ี ่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถนามาใช้บงั คับได้ให้ถอื ว่าส่วนทีเ่ หลือยังคงมีผลบังคับ
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เอกสารแนบท้าย : 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 วัน นับแต่กรมธรรม์ประกันภัยเริม่ มี
ผลบังคับ ให้ถอื ว่าผูเ้ อาประกันภัยไม่ประสงค์จะเอาประกันภัยอีกต่อไป และให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ส้นิ ผล
บังคับ ณ วันพ้นกาหนดดังกล่าว
หมายเหตุ : ข้อ ความใดในกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ที่ข ัด หรือ แย้ง กับ เอกสารแนบท้ า ยนี้ ให้ ใ ช้ ข้อ ความใน
เอกสารแนบท้ายนี้บงั คับ
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