กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุ “ขับขีส่ ขุ ใจ”
(สำหรับผูข้ บั ขีแ่ ละผู้โดยสำรไม่ระบุชื่อ)
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ย
ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชาระภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทั่ วไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทให้สัญญากับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
ถ้อยคาและคาบรรยายซึง่ มีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็นความหมายเดียวกัน
ทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดเป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
1.
2.

บริษัท
กรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง
หมายถึง

3.

ผูเ้ อำประกันภัย

หมายถึง

4.

ผูไ้ ด้รบั ควำมคุม้ ครอง

หมายถึง

5.

อุบตั เิ หตุแต่ละครัง้

หมายถึง

6.

กำรบำดเจ็บ

หมายถึง

7.

ควำมสูญ เสียหรือควำมเสียหำยใดๆ

หมายถึง

บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและข้อกาหนด
ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย ใบรับรอง
การประกันภัยกรณีต่ออายุ ใบสลักหลังกรมธรรม์
ประกันภัยและเอกสารสรุปสาระสาคัญตามกรมธรรม์
ประกันภัยนีซ้ ึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
บุคคลที่ระบุชอื่ เป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยซึ่งเป็นผู้จดั ให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์
ของผู้ได้รับความคุ้มครอง
ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารตามจานวนที่ระบุในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
ซึง่ อยู่ในหรือกาลังขับขี่หรือกาลังขึ้น
หรือกาลังลงจากรถยนต์ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ อย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย
และทาให้เกิดผลที่ผู้ได้รับความคุ้มครองมิได้เจตนาหรือ
มุ่งหวัง รวมถึงผลทีส่ ืบเนือ่ งจากเหตุการณ์เดียวกัน
การบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ
ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น
การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ได้รับความคุ้มครองโดย
อุบัติเหตุและทาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวติ สูญเสีย
อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล
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8.

ควำมรับผิดส่วนแรก

หมายถึง

9.

กำรนัดหยุดงำน (strike)

หมายถึง

10.

กำรจลำจล (riot)

หมายถึง

11.

กำรก่อควำมวุน่ วำยทำงกำรเมือง หมายถึง
(Civil Commotion)

12.

กำรก่อวินำศกรรม
(Sabotage)

หมายถึง

13.

กำรก่อกำรร้ำย (Terrorism)

หมายถึง

ความเสียหายส่วนแรกทีผ่ ู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
การกระทาโดยเจตนาของผู้นดั หยุดงาน หรือคนงานที่ถูก
ห้ามเข้าทางาน เพื่อส่งเสริมการนัดหยุดงานหรือการ
ต่อต้านการห้ามเข้าทางานไม่วา่ การกระทาดังกล่าวจะ
เป็นการก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชนหรือไม่กต็ าม
การกระทาของบุคคลใดๆ ซึง่ ร่วมกับกลุ่มบุคคลอื่นเพื่อ
ก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง
กับการเมืองหรือไม่ก็ตาม
การที่ประชาชนจานวนมากร่วมกันก่อความไม่สงบ หรือ
การก่อความวุน่ วายอันเข้าลักษณะถึงลุกฮือขึน้ ต่อต้าน
รัฐบาลโดยใช้กาลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กาลัง
ประทุษร้าย หรือกระทาการอย่างหนึง่ อย่างใดให้เกิด
ความวุ่นวายขึน้ ในบ้านเมือง
การกระทาใดๆ อันเป็นการมุง่ ทาลายทรัพย์สินของ
ประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภคอัน
เป็นการก่อให้เกิดความปัน่ ป่วนทางการเมืองการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อความมัน่ คงของรัฐ
การกระทาซึ่งใช้กาลังหรือความรุนแรง และหรือมีการ
ข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทา
เพียงลาพัง การกระทาแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด
หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา
ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ทคี่ ล้ายคลึงกัน รวมทัง้ เพื่อ
ต้องการส่งผลให้รัฐบาลและหรือสาธารณชน หรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตืน่ ตระหนก
หวาดกลัว
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หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด
1. สัญ ญ ำประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึน้ จากการทีบ่ ริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัย และข้อแถลงเพิ่มเติม
(ถ้ามี) ที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชือ่ ให้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้
ให้
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึง่ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่
ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนัน้ ๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษัทเรียกเบี้ยประกันภัย
สูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนีจ้ ะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาได้
บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึง่
2. ควำมสมบูรณ์แห่งสัญ ญ ำและกำรเปลีย่ นแปลงข้อควำมในสัญ ญ ำประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลง
ข้อความใดๆ ในสัญญาจะต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษัทและได้บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะ
สมบูรณ์
3. กำรชำระเบีย้ ประกันภัยและกำรเริม่ ควำมคุม้ ครอง
3.1 การชาระเบี้ยประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ สามารถกาหนดได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับ
การตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันภัยและได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3.1.1 การชาระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปี
3.1.2 การชาระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดราย......เดือนติดต่อกัน
3.2 เบี้ยประกันภัยของงวดแรกจะถึงกาหนดชาระทันที และกรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่ที่ระบุในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
3.3 เบี้ยประกันภัยในงวดถัดไป จะถึงกาหนดชาระในวันครบรอบงวดชาระเบี้ยประกันภัยของงวด
ก่อนหน้า
โดยบริษัทจะทาการเรียกเก็บตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ในใบคาขอเอาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
3.4 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ ได้ชาระเบี้ยประกันภัย ของงวดถัด ไปตามวิธีการที่ได้ต กลงกันไว้กับ บริษัท ให้ถือว่า
กรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นผลบังคับทันที ในวันที่เบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระมาแล้วสามารถซื้อความคุ้มครองได้
4. กำรสิน้ สุดควำมคุม้ ครองสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยทัง้ ฉบับ
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิน้ สุดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึน้ ดังต่อไปนี้แล้วแต่เหตุการณ์ใด
จะเกิดขึ้นก่อน
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4.1) ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
4.2) ผู้เอาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยตามเงือ่ นไขและข้อกาหนดข้อ 3
4.3) เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือ่ นไขทั่วไปและข้อกาหนดข้อ 5
4.4) เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นที่ไม่ได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึง่ บริษัทจะคืน
เบี้ยประกันภัยให้ผรู้ ับผลประโยชน์โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
4.5) เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจาอยู่ในเรือนจาหรือทัณฑสถาน
ซึ่งบริษัทจะคืนเบีย้ ประกันภัยให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยโดยหักเบีย้ ประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
5. กำรบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
5.1) บริษทั เป็นผูบ้ อกเลิก : บริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ดว้ ยการบอกกล่าวล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามทีอ่ ยูค่ รั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษทั ทราบ ใน
กรณีที่บริษัทเป็นผูบ้ อกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย การคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยจะเป็นไปตามการชาระเบี้ยประกันภัยดังนี้
5.1.1) การชาระเบีย้ ประกันภัยแบบงวดรายเดือน กรมธรรม์ประกันภัยจะสิน้ สุดโดยอัตโนมัติในวันทีค่ รบ
กาหนดเก็บค่าเบี้ยประกันภัย โดยบริษัทไม่ต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด
5.1.2) การชาระเบีย้ ประกันภัยแบบงวดรายปี บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัยโดยหักเบีย้
ประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
5.2) ผูเ้ อำประกันภัยเป็นผูบ้ อกเลิก : ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้โดยแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผูบ้ อกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย การคืนเบีย้ ประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยจะ
เป็นไปตามการชาระเบี้ยประกันภัยดังนี้
5.2.1) การชาระเบีย้ ประกันภัยแบบงวดรายเดือน กรมธรรม์ประกันภัยจะสิน้ สุดโดยอัตโนมัติในวันทีค่ รบ
กาหนดเก็บค่าเบี้ยประกันภัย โดยบริษัทไม่ต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด
5.2.2) การชาระเบีย้ ประกันภัยแบบงวดรายปี ผู้เอาประกันภัยมีสทิ ธิได้รับเบีย้ ประกันภัยคืนหลังจากหัก
เบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสัน้ ตามตารางทีร่ ะบุไว้ดงั นี้
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ตำรำงอัตรำเบีย้ ประกันภัยระยะสัน้
ระยะเวลาประกันภัย(ไม่เกิน/เดือน)

ร้อยละของเบีย้ ประกันภัยเต็มปี

1

15

2

25

3

35

4

45

5

55

6

65

7

75

8

80

9

85

10

90

11

95

12

100

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขข้อนี้ ไม่วา่ จะกระทาโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็นการบอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้น ไม่
สามารถเลือกบอกเลิกความคุม้ ครองเพียงหมวดใดหมวดหนึง่ ได้
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6. กำรเรียกร้องค่ำทดแทน
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสูญเสียหรือ
ความเสียหายโดยไม่ชักช้าและดาเนินการส่งหลักฐานตามที่บริษัทระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองหรือเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) ให้แก่บริษัท
ภายในระยะเวลาที่บริษัทกาหนดโดยค่าใช้จ่ายของตนเองเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่
ได้กล่าวมาแล้วได้แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
บริษัทมีสิทธิเข้าดาเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุทเี่ กิดขึ้นได้หากเป็นการเรียกร้องค่าทดแทนที่เกิด
ขึ้นกับรถยนต์หรือทรัพย์สินและความคุม้ ครองของบริษัทจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยดาเนินการโดยสุจริต
7. กำรจ่ำยค่ำทดแทน
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ค รบถ้วนและถูกต้อง
แล้ว
ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่ทาให้บริษัทไม่อาจประเมินความเสียหายให้แล้วเสร็จภายในกาหนดวรรคหนึ่ง ระยะเวลาที่กาหนดไว้
อาจขยายออกไปได้ตามสมควร แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อย
ละ 15 ต่อปีของจานวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบกาหนดชาระ
8. กำรเฉลีย่ ค่ำทดแทน
ในกรณีที่จานวนผู้ขับขี่และผู้โดยสารอันแท้จริงมีจานวนมากกว่าผู้ได้รับความคุ้มครองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดของบริษัทต่อหนึ่งคนจะลดลงตามส่วนของจานวนผู้ได้รับความคุ้มครองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยกับจานวน
ผู้โดยสารที่แท้จริง
9. กำรเรียกร้องค่ำทดแทนโดยฉ้อฉล
บริษัทไม่ต้องรับผิดสาหรับการเรียกร้องค่าทดแทนอันเกิดจากการฉ้อฉลหรือทุจริต และบริษัทอาจใช้สิทธิบอกเลิกความ
คุ้มครองสาหรับผู้เอาประกันภัยได้ทันทีโดยไม่คืนเบี้ยประกันภัย หากการเรียกร้องค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นการฉ้อฉล
หรือทุจริตโดยประการใดๆ ซึ่งผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลที่ทาแทนผู้เอาประกันภัยได้ใช้วิธีการหรือเครื่องมือฉ้อฉลหรือทุจริตใดๆ เพื่อให้
ได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
10. กำรระงับข้อพิพำทโดยอนุญ ำโตตุลำกำร
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้ องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลง
ยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
6

11. เงือ่ นไขบังคับก่อน
บริษัทอาจจะไม่รับผิดชดใช้คา่ ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เว้นแต่ผเู้ อาประกันภัยได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
ประกันภัยและเงือ่ นไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองควำมเสียหำยใดๆ หรือควำมรับผิดอันเกิดขึ้นหรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจำก
1.
2.
3.
4.

กำรใช้รถยนต์นอกอำณำเขตประเทศไทย
กำรใช้รถยนต์ไปในทำงที่ผิดกฎหมำย
กำรใช้รถยนต์ในกำรแข่งขันควำมเร็ว
สงครำม กำรรุกรำน กำรกระทำทีม่ งุ่ ร้ำยของศัตรูต่ำงชำติ หรือกำรกระทำที่มุ่งร้ำยคล้ำยสงครำม ไม่ว่ำจะได้มีกำรประกำศ
สงครำมหรือไม่ก็ตำมหรือสงครำมกลำงเมือง กำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรก่อควำมวุ่นวำยทำง
กำรเมือง กำรก่อวินำศกรรม กำรปฏิวัติ กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรือเหตุกำรณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มี
กำรประกำศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยกำรศึก
5. กำรก่อกำรร้ำย
6. กำรแผ่รงั สี หรือกำรแพร่กมั มันตภำพรังสีจำกเชือ้ เพลิง นิวเคลียร์หรือจำกกำกนิวเคลียร์ใดๆ อันเนือ่ งมำจำกกำรเผำไหม้ของ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจำกกรรมวิธีใดๆ แห่งกำรแตกแยกตัวทำงนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
7. กำรระเบิดของกัมมันตภำพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรำยอื่นใดที่อำจเกิดกำรระเบิดในกระบวนกำร
นิวเคลียร์ได้
หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไป และข้อกาหนด และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับชาระ บริษัทจะให้ความคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่แนบติดกับกรมธรรม์
ประกันภัยนี้และมีจานวนเงินเอาประกันภัยระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น

7

ข้อตกลงคุม้ ครอง
กำรเสียชีวติ กำรสูญ เสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิน้ เชิงอันเนือ่ งมำจำกอุบตั เิ หตุรถยนต์
คำจำกัดควำมเพิม่ เติม
1. กำรสูญ เสียอวัยวะ
หมายถึ ง การถู ก ตั ด ออกจากร่ า งกายตั้ ง แต่ ข้ อ มื อ หรื อ ข้ อ เท้ า และให้ ห มายรวมถึ ง การสู ญ เสี ย
สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้
งาน
ได้อีกตลอดไป
2. กำรสูญ เสียสำยตำ
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
3. ทุพพลภำพถำวรสิน้ เชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพ ประจาและ
อาชีพอืน่ ๆ ได้โดยสิน้ เชิงตลอดไป
ควำมคุม้ ครอง
การประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ได้รับความคุ้มครองซึ่งได้รับ
อุบัติเหตุขณะอยู่ในหรือกาลังขับขี่หรือกาลังขึ้นหรือกาลังลงจากรถยนต์คันที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น และความ
บาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผไู้ ด้รับความคุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทันทีหรือภายใน 180 วันนับแต่
วันเกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ดังนี้
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1

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับการเสียชีวิต

2

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ
หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง

3

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสอง
ข้าง

4

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า

5

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง

6

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง

7

60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ

8

60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า

9

60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับสายตาหนึ่งข้าง

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้รวมกันไม่เกินจานวนเงินดัง
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะ
ยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่เท่านั้น
เงือ่ นไขเฉพำะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงอัน
เนื่องมาจากอุบัติเหตุรถยนต์)
1. กำรตรวจทำงกำรแพทย์
ภายในระยะเวลาอันสมควร บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินจิ ฉัยของผู้ได้รบั ความคุ้มครอง
เท่าที่จาเป็นกับการประกันภัยนี้และมีสิทธิทาการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจาเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จา่ ยของ
บริษัท
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ในกรณีที่ผู้ได้รบั ความคุม้ ครองไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้ได้รบั ความ
คุ้มครองเพื่อประกอบพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษัทสามารถปฏิเสธความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แก่ผู้ได้รับความ
คุ้มครองได้
2. กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน
ผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือทายาทของผู้ได้รบั ความคุ้มครอง จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ผู้ได้รบั ความคุ้มครองออกจากโรงพยาบาล หรือสถานเวชกรรมโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
2.1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริษัท
2.2) สาเนาบันทึกประจาวัน
2.3) สาเนาคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
2.4) สาเนาหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุ (ถ้ามี)
2.5) สาเนาใบสรุปรายงานการสารวจอุบัติเหตุที่ระบุชื่อผู้บาดเจ็บในรถยนต์คันที่เอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ (ถ้ามี)
2.6) หลักฐานเพิ่มเติมสาหรับการเรียกร้องค่าทดแทนแล้วแต่กรณีดังนี้
ก. กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรเสียชีวิต
1) ใบมรณบัตร
2) สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
3) สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้ได้รับความคุ้มครอง
5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของทายาทผู้ได้รับความคุ้มครอง
ข. กำรเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง หรือกำรสูญ เสียอวัยวะ กำรสูญ เสียสำยตำ
1) ใบรายงานแพทย์ทยี่ ืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือการสูญเสียสายตา
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงอัน
เนื่องมาจากอุบัติเหตุรถยนต์)
กำรประกันภัยนีไ้ ม่คมุ้ ครองควำมสูญ เสียหรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกหรือสืบเนือ่ งจำกสำเหตุ หรือเกิดขึน้ ในเวลำ
ต่อไปนี้
1. กำรฆ่ำตัวตำย พยำยำมฆ่ำตัวตำย หรือกำรทำร้ำยร่ำงกำยตนเอง
2. กำรได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่กำรติดเชื้อโรค หรือบำดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจำกบำดแผลที่ได้รับมำจำกอุบัติเหตุ
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3. กำรรักษำทำงเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ เนื่องจำกได้รับ บำดเจ็บ ซึ่งได้รับ ควำมคุ้มครองภำยใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4. กำรแท้งลูก
5. ขณะทีผ่ ไู้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองเข้ำร่วมทะเลำะวิวำทหรือมีสว่ นยัว่ ยุให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท
6. ขณะทีผ่ ไู้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองก่ออำชญ ำกรรมทีม่ คี วำมผิดสถำนหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีกำรจับกุม
7. กำรร้องขอเข้ำอยูร่ กั ษำตัวในโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลเวชกรรม หรือกำรพักเพือ่ กำรฟืน้ ฟูห รือกำรรักษำโดยวิธใี ห้พกั อยูเ่ ฉยๆ
กำรตรวจวิเครำะห์เพือ่ หำสำเหตุใดๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องโดยตรงกับกำรเข้ำรักษำในโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลเวชกรรม กำรตรวจ
วินจิ ฉัย กำรบำดเจ็บ กำรรักษำหรือตรวจวิเครำะห์เพือ่ หำสำเหตุซงึ่ ไม่ใช่ควำมจำเป็นทำงกำรแพทย์หรือไม่เป็นมำตรฐำนทำง
กำรแพทย์
8. กำรตรวจรักษำทีไ่ ม่ใช่แผนปัจจุบนั รวมถึงแพทย์ทำงเลือก
9. กำรขับขีโ่ ดยบุคคลทีไ่ ม่เคยได้รบั ใบอนุญ ำตขับขีใ่ ดๆ หรือเคยได้รบั แต่ถกู ตัดสิทธิตำมกฎหมำยหรือใช้ใบขับขีร่ ถจักรยำนยนต์ไปขับ
ขีร่ ถยนต์
10. กำรขับขีโ่ ดยบุคคลซึง่ ในขณะขับขีม่ ปี ริมำณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่นอ้ ยกว่ำ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

แต่กำรยกเว้นตำมข้อ 9. และ 10. นีจ้ ะไม่นำมำบังคับใช้สำหรับกรณีกำรบำดเจ็บของผูโ้ ดยสำรไม่วำ่ ผูข้ บั ขีจ่ ะเป็นฝ่ำย
ประมำทหรือไม่กต็ ำม และจะไม่นำมำบังคับใช้สำหรับกรณีกำรบำดเจ็บของผูข้ บั ขีท่ มี่ ไิ ด้เกิดจำกควำมประมำทของผูข้ บั ขีร่ ถยนต์ คนั ที่
เอำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้
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ข้อตกลงคุม้ ครอง
ค่ำรักษำพยำบำล อันเนือ่ งมำจำกอุบตั เิ หตุรถยนต์

คำจำกัดควำมเพิม่ เติม
1. แพทย์ หมายถึง ผู้ที่สาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภาและได้รบั
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริการทางการแพทย์ หรือทางด้านศัลยกรรม
2. พยำบำล หมายถึง ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
3. ผูป้ ว่ ยใน หมายถึง
ผู้ที่จาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6
ชั่วโมง ซึง่ ต้องลงทะเบียนเป็นผูป้ ่วยใน โดยได้รบั การวินจิ ฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชีซ้ ึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์
และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรบั ตัวไว้เป็นผูป้ ่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ
6 ชั่วโมง
4. ค่ำห้องสำหรับ ผู้ป่ว ยใน หมายถึง ค่าห้องพักผู้ป่วย ค่าอาหารผู้ป่วย ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการในโรงพยาบาล ที่
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้ในแต่ละวัน
5. แพทย์ทำงเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรือการป้องกันโรคด้วยวิธีการแพทย์ การแพทย์ แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน
6. มำตรฐำนทำงกำรแพทย์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นสากล และนามาซึ่งแผนการ
รักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยตามความจาเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติ การบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการ
ชันสูตร หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
7. ควำมจำเป็นทำงกำรแพทย์ การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูร้ ับบริการ
(2) ต้องมีข้อบ่งชีท้ างการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจั จุบัน
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รบั บริการ หรือของครอบครัวผู้รบั บริการ หรือของผู้ให้บริการ รักษาพยาบาล
เพียงฝ่ายเดียว และ
(4) ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่วยที่เหมาะสม ตามความจาเป็นของ
ภาวะการบาดเจ็บของผู้รบั บริการนั้นๆ
8. โรงพยำบำล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับผูป้ ่วยไว้คา้ งคืนและมี องค์ประกอบ
ทางด้านสถานที่มจี านวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริการที่ครบถ้วน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีหอ้ ง
สาหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียนดาเนินการเป็นโรงพยาบาลตาม กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
12

9. สถำนพยำบำลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับผูป้ ่วยไว้ ค้างคืนและ
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
10. คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดาเนินการโดยแพทย์ทาการรักษา พยาบาล ตรวจ
วินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้
ควำมคุม้ ครอง
การประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งได้รั บ
อุบัติเหตุขณะอยู่ใน หรือกาลังขับขี่ หรือกาลังขึ้นหรือกาลังลงจากรถยนต์คันที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และทาให้ผู้ได้รับ
ความคุ้มครองต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันที่
เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจาเป็นทาง
การแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สาหรับค่าห้องสาหรับผู้ป่วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้
ตามจานวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก
(ถ้ามี)
แต่หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว
บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น
ข้อจำกัด
1. ค่าห้องสาหรับผูป้ ่วยใน จากัดไม่เกิน วันละ ........บาท ทั้งนี้ขอ้ จากัดนี้ไม่ใช้บงั คับกรณีเข้ารับการรักษาในห้องผูป้ ่วยหนัก
(ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย์
2. ไม่คุ้มครอง ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ายันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ายัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย
แพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม
เงื่อนไขเฉพำะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถยนต์ )
กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน
ผู้ได้รับความคุ้มครอง จะต้องส่งหลักฐานดัง ต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
2.

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริษัท
ใบรับรองแพทย์หรือใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล
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3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับสาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ
รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
4. สาเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล (ถ้ามี)
5.สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
6. สาเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
7. สาเนาหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุ (ถ้ามี)
8. สาเนาใบสรุปรายงานการสารวจอุบัติเหตุที่ระบุชื่อผู้บาดเจ็บในรถยนต์คันที่เอาประกันภัยของกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ (ถ้ามี)
9. เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจาเป็น
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จา่ ยต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่
จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอืน่ แต่หากผู้เอาประกันภัย
ได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จทีม่ ีการ
รับรองยอดเงินที่จา่ ยจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัท

ข้อยกเว้นเฉพำะ

(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถยนต์)

กำรประกันภัยนีไ้ ม่คมุ้ ครองควำมสูญ เสียหรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกหรือสืบเนือ่ งจำกสำเหตุ หรือเกิดขึน้ ในเวลำ
ต่อไปนี้
1. กำรฆ่ำตัวตำย พยำยำมฆ่ำตัวตำย หรือกำรทำร้ำยร่ำงกำยตนเอง
2. กำรได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่กำรติดเชื้อโรค หรือบำดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจำกบำดแผลที่ได้รับมำจำกอุบัติเหตุ
3. กำรรักษำทำงเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ เนื่องจำกได้รับ บำดเจ็บ ซึ่งได้รับ ควำมคุ้มครองภำยใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4. กำรแท้งลูก
5. ขณะทีผ่ ไู้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองเข้ำร่วมทะเลำะวิวำทหรือมีสว่ นยัว่ ยุให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท
6. ขณะทีผ่ ไู้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองก่ออำชญ ำกรรมทีม่ คี วำมผิดสถำนหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีกำรจับกุม
7. กำรร้องขอเข้ำอยูร่ กั ษำตัวในโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลเวชกรรม หรือกำรพักเพือ่ กำรฟืน้ ฟูหรือกำรรักษำโดยวิธใี ห้พกั อยูเ่ ฉยๆ
กำรตรวจวิเครำะห์เพือ่ หำสำเหตุใดๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องโดยตรงกับกำรเข้ำรักษำในโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลเวชกรรม กำรตรวจ
วินจิ ฉัย กำรบำดเจ็บ กำรรักษำหรือตรวจวิเครำะห์เพือ่ หำสำเหตุซงึ่ ไม่ใช่ควำมจำเป็นทำงกำรแพทย์หรือไม่เป็นมำตรฐำนทำง
กำรแพทย์
8. กำรตรวจรักษำทีไ่ ม่ใช่แผนปัจจุบนั รวมถึงแพทย์ทำงเลือก
9. กำรขับขีโ่ ดยบุคคลทีไ่ ม่เคยได้รบั ใบอนุญ ำตขับขีใ่ ดๆ หรือเคยได้รบั แต่ถกู ตัดสิทธิตำมกฎหมำยหรือใช้ใบขับขีร่ ถจักรยำนยนต์ไปขับ
ขีร่ ถยนต์
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10. กำรขับขีโ่ ดยบุคคลซึง่ ในขณะขับขีม่ ปี ริมำณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่นอ้ ยกว่ำ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แต่กำรยกเว้นตำมข้อ 9. และ 10. นีจ้ ะไม่นำมำบังคับใช้สำหรับกรณีกำรบำดเจ็บของผูโ้ ดยสำร ไม่วำ่ ผูข้ บั ขีจ่ ะเป็นฝ่ำย
ประมำทหรือไม่กต็ ำม และจะไม่นำมำบังคับใช้สำหรับกรณีกำรบำดเจ็บของผูข้ บั ขีท่ มี่ ไิ ด้เกิดจำกควำมประมำทของผูข้ บั ขีร่ ถยนต์คนั ที่
เอำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้
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ข้อตกลงคุม้ ครอง
เงินชดเชยรำยได้รำยวันระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล อันเนือ่ งมำจำกอุบตั เิ หตุรถยนต์
คำจำกัดควำมเพิ่มเติม
1.
2.

การบาดเจ็บ
แพทย์

หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ
หมายถึง ผู้ที่สาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา
และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริการทางการแพทย์ หรือ
ทางด้านศัลยกรรม ซึ่งไม่ใช่แพทย์ที่เป็นผู้ได้รับความคุ้มครองเอง หรือคู่สมรสของผู้ได้รั บความ
คุ้มครอง

3.

ผู้ป่วยใน

4.

มาตรฐานทาง
การแพทย์

5.

ความจาเป็นทาง
การแพทย์

หมายถึง ผู้ที่จาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เวชกรรมติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็น ผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์
ตามข้อบ่งชี้ ซึง่ เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการ
บาดเจ็บนัน้ ๆ และให้รวมถึงกรณีรบั ตัวไว้เป็นผู้ปว่ ยใน แล้วต่อมาเสียชีวติ ก่อนครบ 6 ชั่วโมง
หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัตทิ างการแพทย์ที่เป็นสากลและนามา ซึง่ แผนการรักษาที่
เหมาะสมกับผูป้ ่วย ตามความจาเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติการ
บาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
หมายถึง การบริการทางการแพทย์ตา่ งๆ ที่มีเงื่อนไขดังนี้
1. ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผู้รบั บริการ

6.

7.

2. ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน
3. ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการหรือของครอบครัวผู้รับบริการหรือของผู้ให้บริการ
รักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ
4. ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย ที่เหมาะสมตามความจาเป็น
ของภาวะการบาดเจ็บของผู้รับบริการนั้นๆ
โรงพยาบาล
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถ
รับผู้ปว่ ยไว้ค้างคืนและมี
องค์ประกอบทางด้านสถานทีม่ ีจานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการ
ให้บริการ
ที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหอ้ งสาหรับการผ่าตัดใหญ่
และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาเนินการเป็นโรงพยาบาล
ตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถ
รับผู้ปว่ ยไว้ค้างคืนและ
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาเนินการ
เป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ
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ควำมคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งได้รับ
อุบัติเหตุขณะอยู่ใน หรือกาลังขับขี่ หรือกาลังขึ้นหรือกาลังลงจากรถยนต์คันที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และทาให้ผู้ได้รับ
ความคุ้มครองได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมตามการวินิจฉัยของ
แพทย์ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ และความจาเป็นทางการแพทย์ภายใน 180 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะ
จ่ายเงินค่าทดแทนให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตามจานวนเงินเอาประกันภัยต่อวันและระยะเวลาการจ่ายเงินค่าทดแทนสูงสุดต่อผู้ได้รับ
ความคุ้มครองแต่ละคนต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่ต้องนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วย
ในดังกล่าว (บริษัทกาหนดได้ไม่น้อยกว่า 30 วันและสูงสุดไม่เกิน 180 วัน)
ทั้งนี้ ผู้ได้รับความคุ้มครองจะได้รับค่าทดแทนตามจานวนเงินเอาประกันภัยต่อวันที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยก็
ต่อเมื่อมีจานวนผู้ได้รับความคุ้มครองซึ่ งเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุเดียวกันไม่เกินจานวนคนที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย แต่ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บมากกว่าที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะนาเงินค่าทดแทนที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยมาเฉลี่ยและจ่ายให้กับผู้ได้รับความคุ้มครองทุกคน
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ ซึ่งการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถการตามความจาเป็นทางการแพทย์ต้องตรวจรักษา
ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ทาให้การตรวจรักษานั้นไม่จาเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทจะจ่าย
ค่าชดเชยรายวัน 1 วันสาหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นสาหรับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ โดยถือ
เสมือนว่าผู้เอาประกันภัยได้เข้ารับการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามความคุ้มครองของข้อตกลงคุ้มครองเงินชดเชยรายได้รายวัน
ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุและทาให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบบาดเจ็บ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

การสลายนิ่ว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy)
การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram/Cardiac Catheterization)
การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations)
การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass)
การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
การตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration)
การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration)
การเจาะช่องเยือ่ หุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
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13) การเจาะช่องเยือ่ หุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic
Paracentesis)
14) การเจาะช่องเยือ่ บุชอ่ งท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping)
15) การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation &Curettage, Fractional Curettage)
16) การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Calposcope, Loop diathermy)
17) การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupiaization of Bartholin’s Cyst)
18) การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma knife)
(บริษัทสามารถระบุการรักษาดังกล่าวเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสมกับการรักษาตามวิทยาการใหม่ )
กรณีต้องตรวจรักษาตั้งแต่สองครั้งหรือมากกว่านั้น (ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน โดย
ระยะเวลาห่างกันแต่ละครั้งไม่เกินกว่า ..... วัน ก็ให้ถือว่าเป็นการตรวจรักษาครั้งเดียวกันด้วย (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน)

เงือ่ นไขเฉพำะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองเงินชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุรถยนต์)
1. กำรตรวจทำงกำรแพทย์
ภายในระยะเวลาอันสมควร บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัย
ของผู้ได้รับ
ความคุ้มครองเท่าที่จาเป็นกับการประกันภัยนี้และมีสิทธิทาการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจาเป็น และไม่เป็นการขั ดต่อกฎหมาย
โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
ในกรณีที่ผู้ได้รบั ความคุม้ ครองไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้ได้รบั ความ
คุ้มครองเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นนั้ บริษทั สามารถปฏิเสธความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แก่ผู้ได้รบั ความ
คุ้มครองได้
2. กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน
ผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันทีอ่ อกจากโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยค่าใช้จา่ ยของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริษัท
2. ใบรับรองแพทย์หรือใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล
3. สาเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล (ถ้ามี)
4. สาเนาใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่แสดงจานวนวันที่นอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
5. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
6. สาเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
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7.
8.

สาเนาหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุ (ถ้ามี)
สาเนาใบสรุปรายงานการสารวจอุบัติเหตุที่ระบุชื่อผู้บาดเจ็บในรถยนต์คันที่เอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัย

9.

เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจาเป็น

รถยนต์ (ถ้ามี)

ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองเงินชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุรถยนต์)
กำรประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองควำมสูญ เสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำก หรือสืบเนื่องจำกสำเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลำ
ต่อไปนี้
1. กำรฆ่ำตัวตำย พยำยำมฆ่ำตัวตำย หรือกำรทำร้ำยร่ำงกำยตนเอง
2. กำรได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่กำรติดเชื้อโรค หรือบำดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจำกบำดแผล ที่ได้รับมำจำกอุบัติเหตุ
3. กำรรักษำทำงเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ เนื่องจำกได้รับ บำดเจ็บ ซึ่งได้รับ ควำมคุ้มครองภำยใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4. กำรแท้งลูก
5. ขณะที่ผู้ได้รับควำมคุ้มครองเข้ำร่วมทะเลำะวิวำทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท
6. ขณะที่ผู้ได้รับควำมคุ้มครองก่ออำชญ ำกรรมที่มีค วำมผิดสถำนหนักหรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนี กำรจับกุม
7. กำรร้องขอเข้ำอยูร่ กั ษำตัวในโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลเวชกรรม หรือกำรพักเพื่อกำรฟื้นฟู หรือกำรรักษำโดยวิธีให้พักอยู่
เฉยๆ กำรตรวจวิเครำะห์เพือ่ หำสำเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรเข้ำรักษำ ในโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลเวชกรรม
กำรตรวจวินิจฉัย กำรบำดเจ็บ กำรรักษำหรือตรวจวิเ ครำะห์ เพื่อสำเหตุซึ่งไม่ใช่ควำมจำเป็นทำงกำรแพทย์ห รือไม่เ ป็น
มำตรฐำนทำงกำรแพทย์
8. กำรตรวจรักษำที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทำงเลือก
9. กำรขับขีโ่ ดยบุคคลทีไ่ ม่เคยได้รบั ใบอนุญ ำตขับขีใ่ ดๆ หรือเคยได้รบั แต่ถูกตัดสิทธิตำมกฎหมำย หรือใช้ใบขับขีร่ ถจักรยำนยนต์ไป
ขับขี่รถยนต์
10. กำรขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมำณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
11. กำรขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่อยู่ภำยใต้ฤทธิ์สำรเสพติด หรือยำเสพติดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติได้
แต่กำรยกเว้นตำมข้อ 9. และ 10. และ 11. นี้จะไม่นำมำบังคับใช้สำหรับกรณีกำรบำดเจ็บของผู้โดยสำร ไม่ว่ำผู้ขับขี่จะเป็น
ฝ่ำยประมำทหรือไม่กต็ ำม และจะไม่นำมำบังคับใช้สำหรับกรณีกำรบำดเจ็บของผู้ขับขี่ที่มิได้เกิดจำกควำมประมำทของผู้ขับขี่รถยนต์
คันที่เอำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้
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ข้อตกลงคุม้ ครอง
ควำมสูญ เสียหรือเสียหำยของทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล อันเนือ่ งมำจำกอุบตั เิ หตุรถยนต์หรือจำกกำรลักทรัพย์
คำจำกัดควำมเพิม่ เติม
1. ทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล

หมายถึง

2. ยำนพำหนะทำงบก หมายถึง

ทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้ได้รับความคุม้ ครองที่ไม่ใช่อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ตดิ
ประจาอยู่กบั ตัวรถยนต์มาตรฐานทีต่ ดิ ตั้งมากับรถยนต์ โดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือ
ศูนย์จาหน่ายรถยนต์ เช่น กระเป๋า และทรัพย์สินภายในกระเป๋า โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์
สื่อสารและอุปกรณ์ต่อพ่วง กล้องถ่ายรูป นาฬิกา อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
และของใช้สว่ นตัวอืน่ ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของข้อตกลงคุม้ ครองนี้
รถที่เดินด้วยกาลังเครื่องยนต์โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงเช่น น้ามัน ก๊าซ หรือกาลังไฟฟ้า
ที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัตขิ นส่งทางบก และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง

ควำมคุม้ ครอง
บริษัทจะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเพือ่ ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคลที่เก็บไว้ในรถยนต์คันที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเกิดอุบัตเิ หตุซึ่งมีสาเหตุมาจากการชนกันกับยานพาหนะทางบก และผู้
เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีได้ หรือจากการลักทรัพย์โดยบุคคลใดๆ ทีม่ ิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นซึง่ ได้ใช้กาลังอย่าง
รุนแรงและทาให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวรถยนต์คันดังกล่าว โดยบริษทั จะชดใช้ให้เท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่
เป็นของใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคา ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย
ความรับผิดของบริษทั ต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยสาหรับข้อตกลงคุ้มครองนีจ้ ะไม่เกินจานวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
อนึ่ง ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (หากมี)
เงือ่ นไขเฉพำะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคลจากอุบัติเหตุรถยนต์หรือจากการลัก
ทรัพย์)
1. กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน
ผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดความเสียหายโดย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.1 แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจโดยทันที และแจ้งความเสียหายดังกล่าวต่อบริษัทโดยไม่ชักช้า
1.2 ส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายโดยค่าใช้จา่ ยของตนเอง
12.1 รายการทรัพย์สนิ ที่สญู เสียหรือเสียหายโดยละเอียดเป็นลายลักษ์อักษร
12.2 สาเนาแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
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12.3 สาเนาบันทึกประจาวันของสถานีตารวจที่ระบุสาเหตุของความสูญหาย
12.4 เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจาเป็น
2. กำรประกันภัยซ้ำซ้อน ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้นและปรากฏว่าทรัพย์สินเดียวกันได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัท
ประกันภัยอืน่ หรือกับบริษัทมากกว่า 1 กรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเองหรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระทาในนามของผู้เอา
ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้คา่ ทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจานวนเงินทีบ่ ริษัทได้รับประกันภัยต่อจานวนเงินเอา
ประกันภัยรวมทั้งสิน้ แต่ไม่เกินกว่าจานวนเงินเอาประกันภัยทีบ่ ริษัทได้รบั ประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงกันว่าการจ่ายค่าทดแทนเช่นนี้
บริษัทจะไม่ยกเอาลาดับการรับประกันภัยก่อน-หลังขึ้นเป็นข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลีย่ ชดใช้ความเสียหายดังกล่าว
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลจากอุบตั ิเหตุรถยนต์หรือจากการ
ลักทรัพย์)
กำรประกันภัยนีไ้ ม่คมุ้ ครองควำมสูญ เสียหรือควำมเสียหำยดังต่อไปนี้
1. ควำมสูญ เสียหรือควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรลักทรัพย์โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมำยหรือครอบครองรถยนต์ตำมสัญ ญ ำเช่ำ สัญ ญ ำ
เช่ำซือ้ หรือสัญ ญ ำจำนำ หรือโดยบุคคลทีจ่ ะกระทำสัญ ญ ำดังกล่ำวข้ำงต้น หรือกำรกระทำโดยผูเ้ อำประกันภัยหรือหุน้ ส่วนของผูเ้ อำ
ประกันภัย หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงหรือบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันกับผูเ้ อำประกันภัยทัง้ นีไ้ ม่วำ่ จะกระทำด้วยตนเองโดย
ลำพัง หรือสมรูร้ ว่ มคิดกับบุคคลอืน่
2. ทรัพย์สนิ ต่อไปนี้ :2.1 เงินแท่งหรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญ มณี
2.2 พระเครือ่ ง โบรำณวัตถุหรือศิลปะวัตถุ
2.3 ต้นฉบับหรือสำเนำเอกสำร แบบแปลน แผนผัง ภำพเขียน รูปออกแบบ ลวดลำย แบบ หรือแบบพิมพ์ หรือ
แม่พมิ พ์ หลักประกันหนีส้ นิ
2.4 เงินตรำ ธนบัตร เช็ค ไปรษณียำกร อำกร แสตมป์ เหรียญ ตรำ บัตรเติมเงินโทรศัพท์
2.5 วัตถุระเบิดต่ำงๆ อำวุธต่ำงๆ
2.6 ทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่ใช่ของผูเ้ อำประกันภัย หรืออยูใ่ นกำรดูแลรักษำของผูเ้ อำประกันภัยในฐำนะผูร้ บั ฝำกทรัพย์
2.7 เทป ซีดี ดีวดี ี เครือ่ งเสียง โทรทัศน์ เครือ่ งตรวจหำพิกดั สัญ ญ ำณกันขโมย ทีต่ ดิ ตัง้ หรือเคลือ่ นย้ำยได้ รวมทัง้ ไม่
คุม้ ครองอุปกรณ์เสริมใด ๆ
3. ควำมเสียหำยต่อเนือ่ งใดๆ ทุกชนิด
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หมวดที่ 5 เอกสำรแนบท้ำย
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้าย
ดังต่อไปนี้แทน
ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยยังคงใช้บังคับตามเดิม
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เอกสำรแนบท้ำยขยำยควำมคุม้ ครอง
เงินชดเชยค่ำปลอบขวัญ อันเนือ่ งมำจำกรถยนต์เกิดอุบตั เิ หตุ
(ใช้สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุ “ขับขี่สุขใจ” (สาหรับผู้ขบั ขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ))
รหัสบริษัท
เอกสารแนบท้ายเลขที่

เป็นส่วนหนึง่ ของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่

วันทาเอกสาร

ชื่อผู้เอาประกันภัย

ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่มต้นวันที่

เวลา

สิ้นสุดวันที่

จานวนเงินเอาประกันภัย : 1. กรณีผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายถูก

บาทต่อครัง้

2. กรณีผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายผิด

บาทต่อครัง้

จำกัดควำมรับผิดรวมสูงสุดไม่เกิน
เบี้ยประกันภัย

บาท อากรแสตมป์

เวลา 16.30 น.

ครัง้ ต่อปีกรมธรรม์
ประ กันภัย

บาท

ภาษีมลู ค่าเพิ่ม

บาท เบี้ยประกันภัยรวม

บาท

คำจำกัดควำมเพิ่มเติม
1. ค่าปลอบขวัญ

หมายถึง

จานวนเงินผลประโยชน์ที่จ่ายให้ตามจานวนเงินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

2. ยานพาหนะทางบก

หมายถึง

รถที่ เ ดิ น ด้ ว ยก าลั ง เครื่ อ งยนต์ โ ดยใช้ พ ลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง เช่ น น้ ามั น ก๊ า ซ หรื อ
กาลังไฟฟ้าที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัตขิ นส่งทางบก และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ
รถราง
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ควำมคุ้มครอง
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินชดเชยค่าปลอบขวัญให้แก่ผู้เอาประกันภัย หากรถยนต์คันที่เอา ประกันภัยเกิด
อุบัติเหตุซึ่งมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยค่าปลอบขวัญให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจานวนเงินเอาประกันภัยต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (กำ หนดได้
สูงสุดไม ่เกิน 5,000 บำ ทต่อครั้ง)และสูงสุดไม่เกินจานวนครั้งที่ได้รับความคุ้มครองตามระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/
หรือเอกสารแนบท้ายนี้ (กำ หนดได้สูงสุดไม ่เกิน 5 ครั้งต่อปีกรม ธรรม ์ประกันภัย) สาหรับแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้
1. กรณีผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายถูก
(ความเสียหายไม่ได้เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัย)
2. กรณีผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายผิด หรือประมาทร่วม หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าฝ่ายใดถูก ฝ่ายใดผิด
(ความเสียหายเกิดจาก ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัย ซึ่งต้องรับผิดตามกฎหมายต่อคู่กรณี หรื อ
ประมาทร่วมหรือ ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าฝ่ายใดถูก ฝ่ายใดผิด ต้องดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป)
ทั้งนี้ ทั้งสองกรณีจะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจน
เงื่อนไขเฉพำะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองเงินชดเชยค่าปลอบขวัญอันเนื่องมาจากรถยนต์ เกิดอุบัติเหตุ)
กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน
ผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิด
ความเสียหายต่อรถยนต์โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยเอกสารหลักฐานทีแ่ สดงถึงการเกิดความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
จะต้องมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก อันได้แก่
1. ใบส่งซ่อมจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี หรือ
2. สาเนาแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือแบบฟอร์มแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยที่ระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไว้อย่างชัดเจน หรือ
3. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถยนต์ที่รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีและมีการระบุสาเหตุและ
หมายเลขทะเบียนรถยนต์คู่กรณีไว้อย่างชัดเจน หรือ
4. เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจาเป็น
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ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองเงินชดเชยค่าปลอบขวัญอันเนื่องมาจากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ)
กำรประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองควำมสูญ เสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกหรือสืบเนื่องจำกสำเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลำต่อไปนี้
1. กำรขับ ขี่ โดยบุค คลที่ไม่ เ คยได้ รับ ใบอนุญ ำตขั บ ขี่ ใดๆ หรือ เคยได้รั บ แต่ถู กตัด สิท ธิต ำมกฎหมำย หรื อ ใช้ใบขับ ขี่
รถจักรยำนยนต์ไปขับขี่รถยนต์
2. กำรใช้ลำกจูง หรือผลักดัน
3. กำรขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมำณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
4. กำรขับขีโ่ ดยบุคคลซึง่ ในขณะขับขีอ่ ยูภ่ ำยใต้ฤทธิส์ ำรเสพติด หรือยำเสพติดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติได้
แต่กำรยกเว้นข้ำงต้นจะไม่นำมำบังคับใช้สำหรับกรณีผขู้ บั ขีร่ ถยนต์เป็นฝ่ำยถูก (ควำมเสียหำยไม่ได้เกิดจำกควำมประมำทของ
ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอำประกันภัย)
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เอกสำรแนบท้ำยขยำยควำมคุม้ ครอง
เงินชดเชยค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงระหว่ำงรถยนต์เข้ำอูซ่ อ่ มจำกอุบตั เิ หตุ
(ใช้สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุ “ขับขี่สุขใจ” (สาหรับผู้ขบั ขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ))
รหัสบริษัท
เอกสารแนบท้ายเลขที่

เป็นส่วนหนึง่ ของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่

วันทาเอกสาร

ชื่อผู้เอาประกันภัย

ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่มต้นวันที่

เวลา

สิ้นสุดวันที่

เวลา 16.30 น.

จานวนเงินเอาประกันภัยต่อการซ่อมแซมในอู่หรือศูนย์ซอ่ มครั้งใดครัง้ หนึง่ :

บาทต่อครัง้
และสูงสุดไม่เกิน

ครั้งต่อปี

กรมธรรม์ประกันภัย
เบี้ยประกันภัย

บาท อากรแสตมป์

บาท

ภาษีมลู ค่าเพิ่ม

บาท เบี้ยประกันภัยรวม

คำจำกัดควำมเพิม่ เติม
ยำนพำหนะทำงบก หมายถึง รถที่เดินด้วยกาลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่นน้ามันก๊าซ หรือกาลังไฟฟ้า ที่
จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติขนส่งทางบก และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง
กำรเข้ำซ่อมแซมในอูห่ รือศูนย์ซอ่ มครัง้ ใดครัง้ หนึง่ หมายถึง การที่รถยนต์คันที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยเข้า
ซ่อมแซมในอู่หรือศูนย์ซ่อมเกินกว่า 12 ชั่วโมง รวมถึง
1) การเข้ารับการซ่อมแซมในอูห่ รือศูนย์ซ่อมมากกว่าหนึง่ ครั้งจากอุบัติเหตุเดียวกัน
2) การเข้าอูห่ รือศูนย์ซ่อมแต่ละครัง้ อันเกิดจากการซ่อมแซมมากกว่าหนึ่งอุบัติเหตุ
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บาท

ควำมคุม้ ครอง
เป็นที่ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือเอกสารแนบท้ายนี้ หากรถยนต์
ของผู้เอาประกันภัยคันที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยได้รับอุบัติเหตุซึ่งมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบกและเกิด
ความเสียหายต่อรถยนต์จนทาให้ต้องนารถยนต์คันดังกล่าวเข้าซ่อมแซมในอู่หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้
บริษัททราบถึงหมายเลขทะเบียนของรถยนต์คู่กรณีได้
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการไม่มีรถยนต์ใช้ในระหว่าง
ซ่อมแซม โดยจะชดใช้ให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยต่อการเข้าซ่อมแซมในอู่หรือศูนย์ซ่อมครั้งใดครั้งหนึ่ง (กำ หนดได้สูงสุดไม ่เกิน
5,000 บำ ทต่อครั้ง) และสูงสุดไม่เกินจานวนครั้งตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือเอกสารแนบท้ายนี้ (กำ หนดได้
สูงสุดไม ่เกิน 5 ครั้งต่อปีกรม ธรรม ์ประกันภัย)
เงือ่ นไขเฉพำะ (ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้ายขยายความคุม้ ครองเงินชดเชยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอูซ่ ่อมจาก
อุบัติเหตุ)
กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน
ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดความเสียหายต่อรถยนต์โดยค่าใช้จ่าย
ของตัวเอง
1) ใบส่งซ่อมจากบริษทั ประกันภัยของคูก่ รณี หรือ
2) สาเนาแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือแบบฟอร์มแจ้งอุบตั เิ หตุรถยนต์ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไว้อย่างชัดเจน หรือ
3) สาเนาบันทึกประจาวันของสถานีตารวจเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถยนต์ที่รบั รองสาเนาถูกต้องและมีการระบุสาเหตุและหมายเลข
ทะเบียนรถยนต์คู่กรณีอย่างชัดเจน
4) ใบรับรถยนต์ที่มีการระบุวันที่รถเข้าซ่อมแซมและออกจากอู่หรือศูนย์ซอ่ มรถยนต์
5) สาเนาใบเสร็จรับเงินจากอู่ซอ่ มหรือศูนย์ซอ่ ม (ถ้ามี)
6) ภาพถ่ายความเสียหายก่อนซ่อมแซม
7) เอกสารอืน่ ๆ ทีบ่ ริษัทร้องขอตามความจาเป็น
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้ายขยายความคุม้ ครองเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจาก
อุบัติเหตุ)
กำรประกันภัยนีไ้ ม่คมุ้ ครองควำมสูญ เสียหรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำก หรือสืบเนือ่ งจำกสำเหตุหรือเกิดขึน้ ในเวลำต่อไปนี้
1. กำรเสือ่ มรำคำ หรือกำรสึกหรอของรถยนต์
2. กำรแตกหักของเครือ่ งจักรกลไกของรถยนต์ หรือกำรเสียหรือกำรหยุดเดินของเครือ่ งจักรกลไก หรือเครือ่ งไฟฟ้ำของรถยนต์
อันมิได้เกิดจำกอุบตั เิ หตุ
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3. ควำมเสียหำยโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจำกกำรบรรทุกน้ำหนักหรือจำนวนผูโ้ ดยสำรเกินกว่ำทีไ่ ด้รบั อนุญ ำตอันมิได้เกิดจำก
อุบตั เิ หตุ
4. ควำมเสียหำยต่อยำงรถยนต์อนั เกิดจำกกำรฉีกขำดหรือกำรระเบิด เว้นแต่กรณีมคี วำมเสียหำยเกิดขึน้ ต่อส่วนอืน่ ของรถยนต์
ในเวลำเดียวกัน
5. กำรขับขีโ่ ดยบุคคลทีไ่ ม่เคยได้รบั ใบอนุญ ำตขับขีใ่ ดๆ หรือเคยได้รบั แต่ถกู ตัดสิทธิตำมกฎหมำย หรือใช้ใบขับขี่
รถจักรยำนยนต์ไปขับขีร่ ถยนต์
6. กำรใช้ลำกจูง หรือผลักดัน
7. กำรขับขีโ่ ดยบุคคลซึง่ ในขณะขับขีม่ ปี ริมำณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่นอ้ ยกว่ำ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แต่กำรยกเว้นตำมข้อ 5. และ 6. และ 7. นีจ้ ะไม่นำมำบังคับใช้สำหรับกรณีผขู้ บั ขีร่ ถยนต์เป็นฝ่ำยถูก (ควำมเสียหำยไม่ได้เกิด
จำกควำมประมำทของผูข้ บั ขีร่ ถยนต์คนั ทีเ่ อำประกันภัย)
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