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กรมธรรมป์ระกันภยัอบุตัเิหต ุ“ขบัขีส่ขุใจ”  

(ส ำหรบัผูข้บัขีแ่ละผู้โดยสำรไมร่ะบชุื่อ) 

 โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบค าขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ย

ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องช าระภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์

ประกันภัย บริษัทให้สัญญากับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ 

หมวดที่ 1 ค ำจ ำกัดควำม 

  ถ้อยค าและค าบรรยายซึง่มคีวามหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกันภัยจะถือเปน็ความหมายเดียวกัน

ทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้ก าหนดเป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย 

1. บริษัท หมายถึง บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

2. กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกันภยั เงื่อนไขทั่วไปและข้อก าหนด 

   ข้อตกลงคุม้ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย ใบรบัรอง

   การประกันภยักรณีต่ออายุ ใบสลักหลังกรมธรรม์ 

   ประกันภัยและเอกสารสรุปสาระส าคญัตามกรมธรรม์ 

   ประกันภัยนีซ้ึ่งถอืเป็นสว่นหนึ่งแหง่สญัญาประกันภยั 

3. ผูเ้อำประกนัภยั หมายถึง บุคคลที่ระบุชือ่เป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์

   ประกันภัยซึ่งเปน็ผู้จดัใหม้ีการประกันภัยเพื่อประโยชน์

   ของผู้ไดร้ับความคุ้มครอง 

4. ผูไ้ดร้บัควำมคุม้ครอง หมายถึง ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารตามจ านวนที่ระบุในหนา้ตาราง

   กรมธรรมป์ระกันภัย ซึง่อยู่ในหรือก าลงัขบัขี่หรือก าลงัขึ้น

   หรือก าลงัลงจากรถยนต์ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรมป์ระกันภัย 

5. อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึน้อยา่งฉับพลันจากปัจจยัภายนอกร่างกาย

   และท าให้เกิดผลที่ผู้ได้รับความคุ้มครองมิได้เจตนาหรอื

   มุ่งหวัง  รวมถงึผลทีส่ืบเนือ่งจากเหตุการณ์เดยีวกัน 

6. กำรบำดเจบ็ หมายถึง การบาดเจบ็ทางรา่งกายอันเป็นผลโดยตรงจากอบุัติเหตุ 

   ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอสิระจากเหตุอื่น 

7. ควำมสญู เสยีหรอืควำมเสยีหำยใดๆ หมายถึง การบาดเจบ็ทางรา่งกายของผู้ได้รับความคุ้มครองโดย

   อุบัติเหตุและท าให้ผู้ไดร้ับความคุ้มครองเสยีชีวติ สูญเสยี

   อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือต้องเข้ารบัการรักษาพยาบาล 
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8. ควำมรบัผดิสว่นแรก หมายถึง ความเสยีหายสว่นแรกทีผู่้เอาประกันภัยต้องรบัผิดชอบเอง

   ต่ออบุัติเหตุแต่ละครั้ง 

9. กำรนดัหยดุงำน (strike) หมายถึง การกระท าโดยเจตนาของผู้นดัหยดุงาน หรือคนงานที่ถูก

   ห้ามเขา้ท างาน เพื่อส่งเสริมการนดัหยุดงานหรือการ 

   ต่อตา้นการหา้มเขา้ท างานไม่วา่การกระท าดงักล่าวจะ

   เป็นการก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชนหรือไม่กต็าม 

10. กำรจลำจล (riot)  หมายถึง การกระท าของบุคคลใดๆ ซึง่รว่มกับกลุ่มบคุคลอื่นเพื่อ

   ก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง

   กับการเมอืงหรือไม่ก็ตาม 

11. กำรกอ่ควำมวุน่วำยทำงกำรเมอืง   หมายถึง การที่ประชาชนจ านวนมากรว่มกนักอ่ความไม่สงบ หรือ 

  (Civil Commotion)  การก่อความวุน่วายอันเข้าลักษณะถึงลุกฮือขึน้ตอ่ตา้น

   รัฐบาลโดยใช้ก าลังประทุษรา้ย ขู่เขญ็วา่จะใช้ก าลัง 

   ประทุษรา้ย หรอืกระท าการอย่างหนึง่อยา่งใดให้เกิด 

   ความวุ่นวายขึน้ในบ้านเมือง 

12. กำรกอ่วนิำศกรรม หมายถึง การกระท าใดๆ อันเป็นการมุง่ท าลายทรัพยส์ินของ 

 (Sabotage)  ประชาชนหรือของรฐั หรือสิ่งอนัเป็นสาธารณปูโภคอนั

   เป็นการก่อให้เกิดความปัน่ปว่นทางการเมืองการ 

   เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิด

   ความเสยีหายตอ่ความมัน่คงของรัฐ 

13.  กำรกอ่กำรรำ้ย (Terrorism) หมายถึง การกระท าซึ่งใช้ก าลงัหรือความรุนแรง และหรือมีการ 

   ข่มขู่โดยบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด ไมว่่าจะเปน็การกระท า

   เพียงล าพัง การกระท าแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด 

   หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา 

   ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ทีค่ล้ายคลึงกัน รวมทัง้เพื่อ 

   ต้องการสง่ผลให้รัฐบาลและหรือสาธารณชน หรือส่วน

   หนึ่งสว่นใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตืน่ตระหนก 

   หวาดกลัว 
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หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้อก ำหนด 

1. สัญ ญ ำประกันภัย 

 สัญญาประกันภยันี้เกิดขึน้จากการทีบ่ริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบค าขอเอาประกันภยั และข้อแถลงเพิ่มเตมิ 

(ถ้าม)ี ที่ผู้เอาประกันภยัลงลายมือชือ่ให้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรบัประกันภัยตามสัญญา บริษัทจงึได้ออกกรมธรรมป์ระกันภัยนี้ไว้

ให้ 

 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภยัรู้อยู่แล้ว แต่แถลงขอ้ความอันเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหนึง่ หรือรู้อยู่แล้วในขอ้ความจริงใดแต่

ปกปิดขอ้ความจรงินั้นไว้โดยไม่แจง้ให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนัน้ๆ  อาจจะได้จูงใจใหบ้รษิัทเรียกเบี้ยประกันภยั

สูงขึ้นหรือบอกปดัไม่ยอมท าสญัญาประกันภัย สัญญาประกันภยันีจ้ะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์   บริษัทมีสิทธบิอกลา้งสญัญาได ้ 

 บริษัทจะไมป่ฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัข้อแถลงนอกเหนอืจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหนึง่ 

2. ควำมสมบรูณ์แหง่สญั ญ ำและกำรเปลีย่นแปลงขอ้ควำมในสญั ญ ำประกนัภยั 

กรมธรรมป์ระกันภัยนี ้รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกันเป็นสญัญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลง

ข้อความใดๆ ในสญัญาจะตอ้งได้รบัความยินยอมจากบริษัทและได้บันทกึไว้ในกรมธรรมป์ระกันภยันี้ หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จงึจะ

สมบรูณ์ 

3. กำรช ำระเบีย้ประกนัภยัและกำรเริม่ควำมคุม้ครอง 

3.1 การช าระเบี้ยประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ สามารถก าหนดได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับ

การตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันภัยและได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

3.1.1 การช าระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปี 

3.1.2 การช าระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดราย......เดือนติดต่อกัน 

3.2 เบี้ยประกันภัยของงวดแรกจะถึงก าหนดช าระทันที และกรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่ที่ระบุในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย  

3.3 เบี้ยประกันภัยในงวดถัดไป จะถึงก าหนดช าระในวันครบรอบงวดช าระเบี้ยประกันภัยของงวด             ก่อนหน้า 

โดยบริษัทจะท าการเรียกเก็บตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ในใบค าขอเอาประกันภัยโดยอัตโนมัติ  

3.4 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ช าระเบี้ยประกันภัยของงวดถัดไปตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้กับบริษัท ให้ถือว่า

กรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นผลบังคับทันที ในวันที่เบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระมาแล้วสามารถซื้อความคุ้มครองได้  

4. กำรสิน้สดุควำมคุม้ครองส ำหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัทัง้ฉบบั 

 กรมธรรมป์ระกันภัยฉบบันี้จะสิน้สดุลงโดยอตัโนมัติ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึน้ดงัต่อไปนี้แลว้แต่เหตุการณ์ใด

จะเกิดขึ้นก่อน 
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4.1)  ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภยัสิ้นผลบังคบัดงัที่ระบุในตารางกรมธรรมป์ระกันภัย 

4.2)  ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยตามเงือ่นไขและข้อก าหนดข้อ 3 

4.3)  เมื่อผู้เอาประกันภยัหรือบริษัทบอกเลิกกรมธรรมป์ระกันภัยตามเงือ่นไขทั่วไปและข้อก าหนดข้อ 5 

4.4)  เมื่อผู้เอาประกันภยัเสียชวีิตจากสาเหตุอื่นที่ไม่ได้รับความคุม้ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภยันี้ ซึง่บริษัทจะคืน

เบี้ยประกันภยัให้ผูร้ับผลประโยชน์โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรมป์ระกันภัยฉบบันี้ได้ใชบ้ังคับมาแลว้ออกตามสว่น 

4.5)  เมื่อผู้เอาประกันภยัถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน         ซึ่งบริษัทจะคืนเบีย้ประกันภยัให้แก่ผู้เอา

ประกันภัยโดยหักเบีย้ประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรมป์ระกันภัยได้ใช้บงัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

5. กำรบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยั 

5.1) บรษิทัเปน็ผูบ้อกเลกิ :  บริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรมป์ระกันภยัฉบบันี้ได้ดว้ยการบอกกล่าวลว่งหน้า

เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกวา่ 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนถึงผู้เอาประกันภยัตามทีอ่ยูค่รั้งสุดทา้ยที่แจ้งให้บริษทัทราบ ใน

กรณีที่บริษัทเปน็ผูบ้อกเลิกกรมธรรมป์ระกันภัย การคืนเบี้ยประกันภัยใหผู้้เอาประกันภัยจะเป็นไปตามการช าระเบี้ยประกันภยัดงันี้ 

5.1.1) การช าระเบีย้ประกันภัยแบบงวดรายเดือน กรมธรรม์ประกันภยัจะสิน้สุดโดยอตัโนมัติในวันทีค่รบ

ก าหนดเกบ็คา่เบี้ยประกันภัย โดยบรษิัทไม่ต้องคนืเบี้ยประกันภยัให้แก่ผู้เอาประกันภัยแต่อยา่งใด 

5.1.2) การช าระเบีย้ประกันภัยแบบงวดรายปี บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แกผู่เ้อาประกันภยัโดยหักเบีย้

ประกันภัยส าหรบัระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภยันี้ได้ใชบ้ังคับมาแล้วออกตามส่วน 

5.2) ผูเ้อำประกนัภยัเปน็ผูบ้อกเลกิ :  ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกันภัยนี้ได้โดยแจ้งให้บรษิัท

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผูบ้อกเลิกกรมธรรม์ประกันภยั การคืนเบีย้ประกันภยัให้ผู้เอาประกันภยัจะ

เป็นไปตามการช าระเบี้ยประกันภัยดงันี ้

5.2.1) การช าระเบีย้ประกันภัยแบบงวดรายเดือน กรมธรรม์ประกันภยัจะสิน้สุดโดยอตัโนมัติในวันทีค่รบ

ก าหนดเกบ็คา่เบี้ยประกันภัย โดยบรษิัทไม่ต้องคนืเบี้ยประกันภยัให้แก่ผู้เอาประกันภัยแต่อยา่งใด 

5.2.2) การช าระเบีย้ประกันภัยแบบงวดรายปี ผู้เอาประกันภัยมีสทิธิได้รับเบีย้ประกันภัยคืนหลังจากหัก

เบี้ยประกันภยัส าหรบัระยะเวลาที่กรมธรรมป์ระกันภัยนี้ได้ใช้บงัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบีย้ประกันภัยระยะสัน้ตามตารางทีร่ะบุไว้ดงันี้ 
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   ตำรำงอตัรำเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ 

ระยะเวลาประกันภัย(ไม่เกิน/เดือน) ร้อยละของเบีย้ประกันภยัเตม็ป ี

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 

12 100 

 

 

 การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกันภยัตามเงื่อนไขข้อนี้ ไม่วา่จะกระท าโดยฝา่ยใดก็ตามต้องเป็นการบอกเลิกทั้งฉบับเทา่นั้น ไม่

สามารถเลือกบอกเลิกความคุม้ครองเพียงหมวดใดหมวดหนึง่ได้ 
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6. กำรเรยีกรอ้งคำ่ทดแทน 

 ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสูญเสียหรือ

ความเสียหายโดยไม่ชักช้าและด าเนินการส่งหลักฐานตามที่บริษัทระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองหรือเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) ให้แก่บริษัท

ภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนดโดยค่าใช้จ่ายของตนเองเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่

ได้กล่าวมาแล้วได้แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท าได้แล้ว 

 บริษัทมีสิทธิเข้าด าเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอบุัติเหตุทีเ่กิดขึ้นได้หากเปน็การเรยีกร้องคา่ทดแทนที่เกิด

ขึ้นกับรถยนต์หรอืทรัพย์สินและความคุม้ครองของบริษัทจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยด าเนินการโดยสจุริต 

7. กำรจำ่ยคำ่ทดแทน 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้อง

แล้ว 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ท าให้บริษัทไม่อาจประเมินความเสียหายให้แล้วเสร็จภายในก าหนดวรรคหนึ่ง ระยะเวลาที่ก าหนดไว้

อาจขยายออกไปได้ตามสมควร แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษัทไม่อาจจา่ยค่าทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผดิชดใช้ดอกเบี้ยใหอ้ีกในอตัราร้อย

ละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบก าหนดช าระ 

8. กำรเฉลีย่คำ่ทดแทน 

ในกรณีที่จ านวนผู้ขับขี่และผู้โดยสารอันแท้จริงมีจ านวนมากกว่าผู้ได้รับความคุ้มครองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ความรับผิดของบริษัทต่อหนึ่งคนจะลดลงตามส่วนของจ านวนผู้ได้รับความคุ้มครองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยกับจ านวน

ผู้โดยสารที่แท้จริง 

9. กำรเรยีกรอ้งคำ่ทดแทนโดยฉอ้ฉล 

บริษัทไม่ต้องรับผิดส าหรับการเรียกร้องค่าทดแทนอันเกิดจากการฉ้อฉลหรือทุจริต และบริษัทอาจใช้สิทธิบอกเลิกความ

คุ้มครองส าหรับผู้เอาประกันภัยได้ทันทีโดยไม่คืนเบี้ยประกันภัย หากการเรียกร้องค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นการฉ้อฉล

หรือทุจริตโดยประการใดๆ ซึ่งผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลที่ท าแทนผู้เอาประกันภัยได้ใช้วิธีการหรือเครื่องมือฉ้อฉลหรือทุจริตใดๆ เพื่อให้

ได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

10. กำรระงบัขอ้พพิำทโดยอนญุ ำโตตลุำกำร 

 ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตาม

กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลง

ยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ  



 

 

7 

 

 

11. เงือ่นไขบงัคบักอ่น 

 บริษัทอาจจะไม่รับผิดชดใช้คา่ทดแทนตามกรมธรรมป์ระกันภัยนี้เว้นแตผู่เ้อาประกันภยัได้ปฏบิัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

ประกันภัยและเงือ่นไขแหง่กรมธรรมป์ระกันภัย 

 

หมวดที่  3  ข้อยกเว้นทั่วไป 

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองควำมเสียหำยใดๆ หรือควำมรับผิดอันเกิดขึ้นหรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจำก 

1. กำรใช้รถยนต์นอกอำณำเขตประเทศไทย 

2. กำรใช้รถยนต์ไปในทำงที่ผิดกฎหมำย  

3. กำรใช้รถยนต์ในกำรแข่งขันควำมเร็ว 

4. สงครำม กำรรกุรำน กำรกระท ำทีมุ่ง่รำ้ยของศัตรูต่ำงชำติ หรือกำรกระท ำที่มุ่งร้ำยคล้ำยสงครำม ไม่ว่ำจะได้มีกำรประกำศ

สงครำมหรอืไม่ก็ตำมหรือสงครำมกลำงเมือง กำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรก่อควำมวุ่นวำยทำง

กำรเมือง กำรก่อวินำศกรรม กำรปฏิวัติ กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรือเหตุกำรณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มี

กำรประกำศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยกำรศึก 

5. กำรก่อกำรร้ำย 

6. กำรแผร่งัส ีหรือกำรแพรก่มัมนัตภำพรงัสจีำกเชือ้เพลงินวิเคลยีรห์รอืจำกกำกนวิเคลยีรใ์ดๆ อันเนือ่งมำจำกกำรเผำไหม้ของ

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจำกกรรมวิธีใดๆ แห่งกำรแตกแยกตัวทำงนิวเคลียร์ซึ่งด ำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 

7. กำรระเบดิของกมัมนัตภำพรงัส ีหรือสว่นประกอบของนวิเคลยีร ์หรือวตัถุอันตรำยอื่นใดที่อำจเกิดกำรระเบิดในกระบวนกำร

นิวเคลียร์ได้ 

 

หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 

ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไป และข้อก าหนด และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 

และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับช าระ  บริษัทจะให้ความคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่แนบติดกับกรมธรรม์

ประกันภัยนี้และมีจ านวนเงินเอาประกันภัยระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

กำรเสยีชวีติ กำรสญู เสยีอวยัวะ สำยตำ  หรอืทพุพลภำพถำวรสิน้เชงิอนัเนือ่งมำจำกอบุตัเิหตรุถยนต์ 

ค ำจ ำกดัควำมเพิม่เตมิ  

1. กำรสูญ เสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึงการสูญเสีย

 สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้ ง า น

ได้อีกตลอดไป 

2. กำรสูญ เสียสำยตำ หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 

3. ทพุพลภำพถำวรสิน้เชงิ   หมายถึง   ทุพพลภาพถึงขนาดไมส่ามารถประกอบหนา้ที่การงานใดๆ ในอาชีพ ประจ าและ

อาชีพอืน่ๆ ได้โดยสิน้เชิงตลอดไป 

 

ควำมคุม้ครอง 

 การประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ได้รับความคุ้มครองซึ่งได้รับ

อุบัติเหตุขณะอยู่ในหรือก าลังขับขี่หรือก าลังขึ้นหรือก าลังลงจากรถยนต์คันที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น และความ

บาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผูไ้ด้รับความคุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทันทีหรือภายใน 180 วันนับแต่

วันเกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลเวชกรรมและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ดังนี้ 
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1 100%  ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับการเสียชีวิต 

2 100%  ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร

สิ้นเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ 

หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ

ถาวรสิ้นเชิง 

3 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสอง

ข้าง 

4 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 

5 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 

6 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 

7   60% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ  

8   60% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 

9   60% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับสายตาหนึ่งข้าง 

  

บริษัทจะจ่ายคา่ทดแทนตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทา่นั้น  

 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้รวมกันไม่เกินจ านวนเงินดัง

ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย  บริษัทจะ

ยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่เท่านั้น 

เงือ่นไขเฉพำะ   (ใช้บงัคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา  หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงอนั

เนื่องมาจากอบุัติเหตุรถยนต)์ 

1. กำรตรวจทำงกำรแพทย ์

 ภายในระยะเวลาอันสมควร บริษัทมสีิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินจิฉยัของผู้ได้รบัความคุ้มครอง

เท่าที่จ าเป็นกบัการประกันภัยนี้และมีสิทธิท าการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตจุ าเปน็และไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายโดยคา่ใช้จา่ยของ

บริษัท 
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 ในกรณีที่ผู้ได้รบัความคุม้ครองไมย่ินยอมให้บรษิัทตรวจสอบประวตัิการรกัษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้ได้รบัความ

คุ้มครองเพื่อประกอบพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษัทสามารถปฏิเสธความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกันภัยนี้แก่ผู้ไดร้ับความ

คุ้มครองได ้

2. กำรเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทน 

ผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือทายาทของผู้ได้รบัความคุ้มครอง จะต้องสง่หลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บรษิัทภายใน 30 วัน นับ

จากวนัที่ผู้ได้รบัความคุ้มครองออกจากโรงพยาบาล หรือสถานเวชกรรมโดยคา่ใชจ้่ายของตนเอง  

2.1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบริษัท 

2.2) ส าเนาบันทึกประจ าวัน 

2.3) ส าเนาคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์คันที่เอาประกันภัย 

2.4) ส าเนาหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุ (ถ้ามี) 

2.5) ส าเนาใบสรุปรายงานการส ารวจอุบัติเหตุที่ระบุชื่อผู้บาดเจ็บในรถยนต์คันที่เอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัย

รถยนต์  (ถ้ามี) 

2.6) หลักฐานเพิ่มเติมส าหรับการเรียกร้องค่าทดแทนแล้วแต่กรณีดังนี้ 

ก.  กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรเสียชีวิต   

1) ใบมรณบัตร 

2) ส าเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน 

3) ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 

4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของทายาทผู้ได้รับความคุ้มครอง   

ข.  กำรเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง หรือกำรสูญ เสียอวัยวะ กำรสูญ เสียสำยตำ 

1) ใบรายงานแพทย์ทีย่ืนยนัการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสยีอวยัวะ หรือการสญูเสียสายตา 
 

ขอ้ยกเวน้เฉพำะ    (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุม้ครองการเสียชวีิต การสญูเสียอวัยวะ สายตา  หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงอัน

เนื่องมาจากอบุัติเหตุรถยนต)์ 

 กำรประกนัภยันีไ้มคุ่ม้ครองควำมสญู เสยีหรอืควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิจำกหรอืสบืเนือ่งจำกสำเหต ุหรอืเกดิขึน้ในเวลำ

ตอ่ไปนี ้

1. กำรฆำ่ตวัตำย พยำยำมฆำ่ตวัตำย หรอืกำรท ำรำ้ยรำ่งกำยตนเอง 

2. กำรได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่กำรติดเชื้อโรค หรือบำดทะยัก หรือโรคกลัวน้ ำ ซึ่งเกิดจำกบำดแผลที่ได้รับมำจำกอุบัติเหตุ 
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3. กำรรักษำทำงเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ ำเป็นจะต้องกระท ำ เนื่องจำกได้รับบำดเจ็บซึ่งได้รับควำมคุ้มครองภำยใต้

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระท ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

4. กำรแทง้ลกู 

5. ขณะทีผู่ไ้ดร้บัควำมคุม้ครองเขำ้รว่มทะเลำะววิำทหรอืมสีว่นยัว่ยใุหเ้กดิกำรทะเลำะววิำท 

6. ขณะทีผู่ไ้ดร้บัควำมคุม้ครองกอ่อำชญ ำกรรมทีม่คีวำมผดิสถำนหนกั หรอืขณะถกูจบักมุหรอืหลบหนกีำรจบักมุ 

7. กำรรอ้งขอเขำ้อยูร่กัษำตวัในโรงพยำบำลหรอืสถำนพยำบำลเวชกรรม หรอืกำรพกัเพือ่กำรฟืน้ฟหูรอืกำรรกัษำโดยวธิใีหพ้กัอยูเ่ฉยๆ 

กำรตรวจวเิครำะหเ์พือ่หำสำเหตใุดๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรเขำ้รกัษำในโรงพยำบำลหรอืสถำนพยำบำลเวชกรรม กำรตรวจ

วนิจิฉยั กำรบำดเจบ็ กำรรกัษำหรอืตรวจวเิครำะหเ์พือ่หำสำเหตซุึง่ไมใ่ชค่วำมจ ำเปน็ทำงกำรแพทยห์รอืไมเ่ปน็มำตรฐำนทำง

กำรแพทย ์

8. กำรตรวจรกัษำทีไ่มใ่ชแ่ผนปจัจบุนั รวมถงึแพทยท์ำงเลอืก 

9. กำรขบัขีโ่ดยบคุคลทีไ่มเ่คยไดร้บัใบอนญุ ำตขบัขีใ่ดๆ หรอืเคยไดร้บัแตถ่กูตดัสทิธติำมกฎหมำยหรอืใชใ้บขบัขีร่ถจกัรยำนยนตไ์ปขบั

ขีร่ถยนต ์

10. กำรขบัขีโ่ดยบคุคลซึง่ในขณะขบัขีม่ปีรมิำณแอลกอฮอลใ์นเสน้เลอืดไมน่อ้ยกวำ่ 150 มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต ์

  

 แตก่ำรยกเวน้ตำมขอ้ 9. และ 10. นีจ้ะไมน่ ำมำบงัคบัใชส้ ำหรบักรณีกำรบำดเจบ็ของผูโ้ดยสำรไมว่ำ่ผูข้บัขีจ่ะเปน็ฝำ่ย

ประมำทหรอืไมก่ต็ำม  และจะไมน่ ำมำบงัคบัใชส้ ำหรบักรณีกำรบำดเจบ็ของผูข้บัขีท่ีม่ไิดเ้กดิจำกควำมประมำทของผูข้บัขีร่ถยนต์คนัที่

เอำประกนัภยัตำมกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

คำ่รกัษำพยำบำล อนัเนือ่งมำจำกอบุตัเิหตรุถยนต ์

 

ค ำจ ำกดัควำมเพิม่เตมิ 

1. แพทย ์ หมายถงึ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตได้ขึ้นทะเบยีนอย่างถูกต้องจากแพทยสภาและได้รบั

อนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถิ่นที่ให้บริการทางการแพทย์ หรือทางดา้นศลัยกรรม 

2. พยำบำล  หมายถึง ผู้ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 

3. ผูป้ว่ยใน    หมายถึง ผู้ที่จ าเป็นต้องเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมตดิต่อกนัไม่น้อยกวา่ 6 

ชั่วโมง ซึง่ต้องลงทะเบียนเป็นผูป้่วยใน โดยได้รบัการวินจิฉยัและค าแนะน าจากแพทยต์ามข้อบ่งชีซ้ึ่งเปน็มาตรฐานทางการแพทย์ 

และในระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรบัตัวไว้เป็นผูป้่วยในแล้วตอ่มาเสยีชวีิตก่อนครบ 

6 ชั่วโมง 

4. ค่ำห้องส ำหรับผู้ป่วยใน  หมายถึง    ค่าห้องพักผู้ป่วย ค่าอาหารผู้ป่วย ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการในโรงพยาบาล ที่

โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้ในแต่ละวัน 

5. แพทย์ทำงเลือก  หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรือการป้องกันโรคด้วยวิธีการแพทย์ การแพทย์  แผนไทย 

การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน 

6. มำตรฐำนทำงกำรแพทย์  หมายถึง  หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นสากล และน ามาซึ่งแผนการ

รักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยตามความจ าเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการ

ชันสูตร หรืออื่นๆ (ถ้ามี) 

7. ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์   การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) ต้องสอดคลอ้งกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจบ็ของผูร้ับบริการ 

(2) ต้องมีข้อบ่งชีท้างการแพทย์อย่างชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจัจบุัน 

(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รบับริการ หรือของครอบครวัผู้รบับริการ หรือของผู้ใหบ้ริการ รักษาพยาบาล

เพียงฝา่ยเดยีว และ 

(4) ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้่วยที่เหมาะสม ตามความจ าเปน็ของ

 ภาวะการบาดเจบ็ของผู้รบับริการนั้นๆ 

8. โรงพยำบำล หมายถึง  สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับผูป้่วยไว้คา้งคืนและมี องคป์ระกอบ

ทางด้านสถานที่มจี านวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการจดัการใหบ้ริการที่ครบถ้วน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีหอ้ง

ส าหรบัการผ่าตัดใหญ่และได้รบัอนญุาตใหจ้ดทะเบยีนด าเนินการเปน็โรงพยาบาลตาม กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 
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9. สถำนพยำบำลเวชกรรม หมายถึง  สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับผูป้่วยไว้ ค้างคืนและ

ได้รับอนญุาตใหจ้ดทะเบยีนด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ 

10. คลินิก   หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการโดยแพทย์ท าการรักษา  พยาบาล ตรวจ

วินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ 

 

ควำมคุม้ครอง 

การประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งได้รับ

อุบัติเหตุขณะอยู่ใน หรือก าลังขับขี่ หรือก าลังขึ้นหรือก าลังลงจากรถยนต์คันที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และท าให้ผู้ได้รับ

ความคุ้มครองต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันที่

เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทาง

การแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ส าหรับค่าห้องส าหรับผู้ป่วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้

ตามจ านวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก 

(ถ้ามี) 

 แต่หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว 

บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

ขอ้จ ำกดั   

 1. ค่าหอ้งส าหรับผูป้่วยใน จ ากัดไม่เกิน วันละ ........บาท  ทั้งนี้ขอ้จ ากัดนี้ไม่ใช้บงัคบักรณีเข้ารับการรักษาในห้องผูป้่วยหนัก 

(ไอ.ซ.ีย.ู) ตามมาตรฐานทางการแพทย์ 

 2. ไม่คุ้มครอง ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ ายันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ ายัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย 

แพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม  

เงื่อนไขเฉพำะ   (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถยนต์) 

กำรเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทน 

 ผู้ได้รับความคุ้มครอง จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล 

สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่ก าหนดโดยบริษัท 

2. ใบรับรองแพทย์หรือใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการส าคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล  
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3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ   

รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 

4. ส าเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล (ถ้ามี) 

5. ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 

6. ส าเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์คันที่เอาประกันภัย 

7. ส าเนาหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุ (ถ้ามี) 

8. ส าเนาใบสรุปรายงานการส ารวจอุบัติเหตุที่ระบุชื่อผู้บาดเจ็บในรถยนต์คันที่เอาประกันภัยของกรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์ (ถ้ามี) 

9. เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจ าเป็น 

ใบเสร็จรบัเงินที่แสดงรายการคา่ใช้จา่ยต้องเป็นใบเสร็จรบัเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงนิที่

จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภยัไปเรียกร้องสว่นที่ขาดจากผูร้ับประกันภัยรายอืน่แต่หากผู้เอาประกันภัย 

ได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรฐั หรือสวสัดิการอื่นใด หรอืจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภยัส่งส าเนาใบเสรจ็ทีม่ีการ

รับรองยอดเงนิที่จา่ยจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรยีกร้องส่วนที่ขาดจากบรษิัท  

 

ขอ้ยกเวน้เฉพำะ    (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลอนัเนื่องมาจากอบุัติเหตุรถยนต์)  

 กำรประกนัภยันีไ้มคุ่ม้ครองควำมสญู เสยีหรอืควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิจำกหรอืสบืเนือ่งจำกสำเหต ุหรอืเกดิขึน้ในเวลำ

ตอ่ไปนี ้

1. กำรฆำ่ตวัตำย พยำยำมฆำ่ตวัตำย หรอืกำรท ำรำ้ยรำ่งกำยตนเอง 

2. กำรได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่กำรติดเชื้อโรค หรือบำดทะยัก หรือโรคกลัวน้ ำ ซึ่งเกิดจำกบำดแผลที่ได้รับมำจำกอุบัติเหตุ 

3. กำรรักษำทำงเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ ำเป็นจะต้องกระท ำ เนื่องจำกได้รับบำดเจ็บซึ่งได้รับควำมคุ้มครองภำยใต้

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระท ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

4. กำรแทง้ลกู 

5. ขณะทีผู่ไ้ดร้บัควำมคุม้ครองเขำ้รว่มทะเลำะววิำทหรอืมสีว่นยัว่ยใุหเ้กดิกำรทะเลำะววิำท 

6. ขณะทีผู่ไ้ดร้บัควำมคุม้ครองกอ่อำชญ ำกรรมทีม่คีวำมผดิสถำนหนกั หรอืขณะถกูจบักมุหรอืหลบหนกีำรจบักมุ 

7. กำรรอ้งขอเขำ้อยูร่กัษำตวัในโรงพยำบำลหรอืสถำนพยำบำลเวชกรรม หรอืกำรพกัเพือ่กำรฟืน้ฟหูรอืกำรรกัษำโดยวธิใีหพ้กัอยูเ่ฉยๆ 

กำรตรวจวเิครำะหเ์พือ่หำสำเหตใุดๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรเขำ้รกัษำในโรงพยำบำลหรอืสถำนพยำบำลเวชกรรม กำรตรวจ

วนิจิฉยั กำรบำดเจบ็ กำรรกัษำหรอืตรวจวเิครำะหเ์พือ่หำสำเหตซุึง่ไมใ่ชค่วำมจ ำเปน็ทำงกำรแพทยห์รอืไมเ่ปน็มำตรฐำนทำง

กำรแพทย ์

8. กำรตรวจรกัษำทีไ่มใ่ชแ่ผนปจัจบุนั รวมถงึแพทยท์ำงเลอืก 

9. กำรขบัขีโ่ดยบคุคลทีไ่มเ่คยไดร้บัใบอนญุ ำตขบัขีใ่ดๆ หรอืเคยไดร้บัแตถ่กูตดัสทิธติำมกฎหมำยหรอืใชใ้บขบัขีร่ถจกัรยำนยนตไ์ปขบั

ขีร่ถยนต ์
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10. กำรขบัขีโ่ดยบคุคลซึง่ในขณะขบัขีม่ปีรมิำณแอลกอฮอลใ์นเสน้เลอืดไมน่อ้ยกวำ่ 150 มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต ์

 แตก่ำรยกเวน้ตำมขอ้ 9. และ 10. นีจ้ะไมน่ ำมำบงัคบัใชส้ ำหรบักรณีกำรบำดเจบ็ของผูโ้ดยสำร ไมว่ำ่ผูข้บัขีจ่ะเปน็ฝำ่ย

ประมำทหรอืไมก่ต็ำม  และจะไมน่ ำมำบงัคบัใชส้ ำหรบักรณีกำรบำดเจบ็ของผูข้บัขีท่ีม่ไิดเ้กดิจำกควำมประมำทของผูข้บัขีร่ถยนตค์นัที่

เอำประกนัภยัตำมกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

เงนิชดเชยรำยไดร้ำยวนัระหวำ่งกำรเขำ้รกัษำตวัในโรงพยำบำล อนัเนือ่งมำจำกอบุตัเิหตรุถยนต์ 

ค ำจ ำกัดควำมเพิ่มเติม 

1. การบาดเจบ็ หมายถึง การบาดเจบ็ทางรา่งกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอบุัติเหตุ 

2. แพทย ์

 

หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา

และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริการทางการแพทย์ หรือ

ทางด้านศัลยกรรม ซึ่งไม่ใช่แพทย์ที่เป็นผู้ได้รับความคุ้มครองเอง หรือคู่สมรสของผู้ได้รับความ

คุ้มครอง 

3. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จ าเป็นต้องเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล    เวชกรรมตดิตอ่กันไม่น้อย

กว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเปน็    ผู้ป่วยใน โดยได้รับการวนิิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์

ตามข้อบ่งชี้  ซึง่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการรักษาการ

บาดเจ็บนัน้ๆ และให้รวมถึงกรณีรบัตัวไว้เปน็ผู้ปว่ยใน แล้วต่อมาเสยีชีวติก่อนครบ 6 ชั่วโมง 

4. มาตรฐานทาง

การแพทย ์

 

หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏบิัตทิางการแพทยท์ี่เป็นสากลและน ามา   ซึง่แผนการรักษาที่

เหมาะสมกับผูป้่วย ตามความจ าเปน็ทางการแพทย์และสอดคล้องกับขอ้สรุปจากประวัติการ

บาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสตูร หรืออื่นๆ (ถ้าม)ี 

5. ความจ าเปน็ทาง

การแพทย ์

หมายถึง การบริการทางการแพทย์ตา่งๆ ที่มีเงื่อนไขดงันี ้   

1.   ต้องสอดคล้องกับการวนิิจฉยั และการรักษาตามภาวะการบาดเจบ็ของผู้รบับริการ 

  

2.  ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน 

3. ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการหรือของครอบครัวผู้รับบริการหรือของผู้ให้บริการ

รักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 

4. ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย ที่เหมาะสมตามความจ าเป็น

ของภาวะการบาดเจ็บของผู้รับบริการนั้นๆ 

6. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบ้ริการทางการแพทย์โดยสามารถ         รับผู้ปว่ยไวค้้างคนืและมี

องคป์ระกอบทางดา้นสถานทีม่ีจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการ

ให้บริการ           ที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมีหอ้งส าหรบัการผ่าตดัใหญ่              

และได้รับอนญุาตใหจ้ดทะเบยีนด าเนนิการเป็นโรงพยาบาล           ตามกฎหมาย

สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

7. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบ้ริการทางการแพทย์โดยสามารถ         รับผู้ปว่ยไวค้้างคนืและ

ได้รับอนญุาตใหจ้ดทะเบยีนด าเนินการ       เป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ

อาณาเขตนั้นๆ 
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ควำมคุ้มครอง   

 การประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งได้รับ

อุบัติเหตุขณะอยู่ใน หรือก าลังขับขี่ หรือก าลังขึ้นหรือก าลังลงจากรถยนต์คันที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  และท าให้ผู้ได้รับ

ความคุ้มครองได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมตามการวินิจฉัยของ

แพทย์ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์  และความจ าเป็นทางการแพทย์ภายใน 180 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะ

จ่ายเงินค่าทดแทนให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตามจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อวันและระยะเวลาการจ่ายเงินค่าทดแทนสูงสุดต่อผู้ได้รับ

ความคุ้มครองแต่ละคนต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่ต้องนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วย

ในดังกล่าว (บริษัทก าหนดได้ไม่น้อยกว่า 30 วันและสูงสุดไม่เกิน 180 วัน) 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับความคุ้มครองจะได้รับค่าทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อวันที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยก็

ต่อเมื่อมีจ านวนผู้ได้รับความคุ้มครองซึ่งเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุเดียวกันไม่เกินจ านวนคนที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์

ประกันภัย   แต่ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บมากกว่าที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะน าเงินค่าทดแทนที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยมาเฉลี่ยและจ่ายให้กับผู้ได้รับความคุ้มครองทุกคน  

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ ซึ่งการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถการตามความจ าเป็นทางการแพทย์ต้องตรวจรักษา

ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษานั้นไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทจะจ่าย

ค่าชดเชยรายวัน 1 วันส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นส าหรับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ โดยถือ

เสมือนว่าผู้เอาประกันภัยได้เข้ารับการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามความคุ้มครองของข้อตกลงคุ้มครองเงินชดเชยรายได้รายวัน

ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุและท าให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบบาดเจ็บ 

1) การสลายนิ่ว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 

2) การตรวจเส้นเลอืดหวัใจโดยการฉดีส ี(Coronary Angiogram/Cardiac  Catheterization) 

3) การผา่ตดัต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 

4) การผา่ตดัโดยการสอ่งกลอ้ง (Laparoscopic) ทุกชนิด 

5) การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 

6) การผา่ตดั หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations) 

7) การตดัก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass) 

8) การตดัชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy) 

9) การตดั (Amputation) นิ้วมือหรอืนิ้วเท้า 

10) การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 

11)  การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration) 

12) การเจาะชอ่งเยือ่หุ้มไขสนัหลงั (Lumbar Puncture)   
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13) การเจาะชอ่งเยือ่หุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic 

Paracentesis) 

14) การเจาะชอ่งเยือ่บุชอ่งทอ้ง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 

15) การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation &Curettage, Fractional Curettage) 

16) การตดัชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (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) 

 

เงือ่นไขเฉพำะ  (ใช้บงัคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองเงินชดเชยรายไดร้ายวนัระหวา่งการเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก

อุบัติเหตุรถยนต์) 

1. กำรตรวจทำงกำรแพทย์ 

ภายในระยะเวลาอันสมควร บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัย               ของผู้ได้รับ

ความคุ้มครองเท่าที่จ าเป็นกับการประกันภัยนี้และมีสิทธิท าการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น และไม่เป็นการขั ดต่อกฎหมาย

โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

ในกรณีที่ผู้ได้รบัความคุม้ครองไมย่ินยอมให้บรษิัทตรวจสอบประวตัิการรกัษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้ได้รบัความ

คุ้มครองเพื่อประกอบการพจิารณาจา่ยผลประโยชน์นัน้ บริษทัสามารถปฏิเสธความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกันภัยนี้แก่ผู้ได้รบัความ

คุ้มครองได ้

2. กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน    

ผู้ได้รับความคุ้มครองจะตอ้งส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บรษิัทภายใน 30 วัน นับจากวันทีอ่อกจากโรงพยาบาล หรือ

สถานพยาบาลเวชกรรมโดยค่าใช้จา่ยของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่ก าหนดโดยบริษัท 

2. ใบรับรองแพทย์หรือใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการส าคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล  

3. ส าเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล (ถ้ามี) 

4. ส าเนาใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่แสดงจ านวนวันที่นอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน  

5. ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 

6. ส าเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์คันที่เอาประกันภัย 
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7. ส าเนาหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุ (ถ้ามี) 

8. ส าเนาใบสรุปรายงานการส ารวจอุบัติเหตุที่ระบุชื่อผู้บาดเจ็บในรถยนต์คันที่เอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัย

รถยนต์ (ถ้ามี) 

9. เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจ าเป็น 

 

ขอ้ยกเวน้เฉพำะ  (ใชบ้ังคับเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองเงนิชดเชยรายได้รายวันระหวา่งการเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก

อุบัติเหตุรถยนต์) 

กำรประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองควำมสูญ เสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำก หรือสืบเนื่องจำกสำเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลำ

ต่อไปนี้ 

1. กำรฆ่ำตัวตำย พยำยำมฆ่ำตัวตำย หรือกำรท ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง 

2. กำรได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่กำรติดเชื้อโรค หรือบำดทะยัก หรือโรคกลัวน้ ำ ซึ่งเกิดจำกบำดแผล ที่ได้รับมำจำกอุบัติเหตุ 

3. กำรรักษำทำงเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ ำเป็นจะต้องกระท ำ เนื่องจำกได้รับบำดเจ็บ ซึ่งได้รับควำมคุ้มครองภำยใต้

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระท ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

4. กำรแท้งลูก 

5. ขณะที่ผู้ได้รับควำมคุ้มครองเข้ำร่วมทะเลำะวิวำทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท 

6. ขณะที่ผู้ได้รับควำมคุ้มครองก่ออำชญ ำกรรมที่มีควำมผิดสถำนหนักหรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนี กำรจับกุม 

7. กำรรอ้งขอเขำ้อยูร่กัษำตวัในโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลเวชกรรม หรือกำรพักเพื่อกำรฟื้นฟู หรือกำรรักษำโดยวิธีให้พักอยู่

เฉยๆ กำรตรวจวเิครำะหเ์พือ่หำสำเหตใุดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรเข้ำรักษำ ในโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลเวชกรรม  

กำรตรวจวินิจฉัย กำรบำดเจ็บ  กำรรักษำหรือตรวจวิเครำะห์ เพื่อสำเหตุซึ่งไม่ใช่ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์หรือไม่เป็น

มำตรฐำนทำงกำรแพทย์ 

8. กำรตรวจรักษำที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทำงเลือก 

9. กำรขบัขีโ่ดยบคุคลทีไ่มเ่คยไดร้บัใบอนญุ ำตขบัขีใ่ดๆ หรือเคยได้รบั แต่ถูกตดัสทิธติำมกฎหมำย หรือใชใ้บขบัขีร่ถจกัรยำนยนตไ์ป

ขับขี่รถยนต์   

10. กำรขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมำณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 

11. กำรขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่อยู่ภำยใต้ฤทธิ์สำรเสพติด หรือยำเสพติดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติได้ 

แต่กำรยกเวน้ตำมขอ้ 9. และ 10. และ 11. นี้จะไมน่ ำมำบงัคบัใชส้ ำหรบักรณีกำรบำดเจ็บของผู้โดยสำร ไม่ว่ำผู้ขับขี่จะเป็น

ฝ่ำยประมำทหรอืไมก่ต็ำม  และจะไมน่ ำมำบงัคบัใชส้ ำหรบักรณีกำรบำดเจ็บของผู้ขับขี่ที่มิได้เกิดจำกควำมประมำทของผู้ขับขี่รถยนต์

คันที่เอำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ควำมสญู เสยีหรอืเสยีหำยของทรพัยส์นิสว่นบคุคล อนัเนือ่งมำจำกอบุตัเิหตรุถยนตห์รอืจำกกำรลกัทรพัย์  

ค ำจ ำกดัควำมเพิม่เตมิ 

1. ทรพัยส์นิสว่นบคุคล  หมายถึง ทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้ไดร้ับความคุม้ครองที่ไมใ่ช่อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรอืสิ่งที่ตดิ

ประจ าอยู่กบัตวัรถยนต์มาตรฐานทีต่ดิตั้งมากับรถยนต์ โดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรอื

ศูนยจ์ าหน่ายรถยนต์ เช่น กระเป๋า และทรัพย์สินภายในกระเป๋า โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์

สื่อสารและอปุกรณ์ต่อพว่ง กลอ้งถา่ยรูป นาฬิกา อปุกรณ์กีฬา เสื้อผา้ เครื่องแต่งกาย

และของใช้สว่นตัวอืน่ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของข้อตกลงคุม้ครองนี้ 

2. ยำนพำหนะทำงบก  หมายถงึ รถที่เดินดว้ยก าลังเครื่องยนต์โดยใชพ้ลังงานเชื้อเพลงิเช่น น้ ามัน  ก๊าซ หรือก าลงัไฟฟ้า 

ที่จดทะเบยีนภายใต้พระราชบัญญัตขินส่งทางบก และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง 

 

ควำมคุม้ครอง 

บริษัทจะชดใช้คา่สนิไหมทดแทนเพือ่ความสูญเสยีหรือความเสียหายของทรัพยส์ินสว่นบคุคลที่เก็บไว้ในรถยนต์คันที่ระบุไว้ใน

ตารางกรมธรรมป์ระกันภยั เนื่องจากรถยนตค์ันที่เอาประกันภยัเกิดอบุัตเิหตุซึ่งมีสาเหตมุาจากการชนกันกบัยานพาหนะทางบก และผู้

เอาประกันภยัสามารถแจง้ให้บริษัททราบถงึคู่กรณีได้  หรือจากการลักทรพัย์โดยบุคคลใดๆ ทีม่ิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นซึง่ได้ใช้ก าลังอยา่ง

รุนแรงและท าให้เกิดร่องรอยความเสยีหายที่เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนต่อตวัรถยนต์คันดังกล่าว โดยบริษทัจะชดใชใ้หเ้ท่ากับมลูคา่ทรัพย์สินที่

เป็นของใหม่หักด้วยคา่เสื่อมราคา ณ เวลาที่เกิดความเสยีหาย 

ความรบัผดิของบริษทัต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภยัส าหรับข้อตกลงคุ้มครองนีจ้ะไม่เกินจ านวนเงนิเอา

ประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภยั  

อนึ่ง ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสยีหายสว่นแรกตามที่ระบุในตารางกรมธรรมป์ระกันภัย (หากม)ี 

 

เงือ่นไขเฉพำะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุม้ครองความสูญเสยีหรือเสยีหายของทรัพย์สินส่วนบุคคลจากอบุัติเหตุรถยนต์หรอืจากการลัก

ทรัพย)์ 

1. กำรเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทน     

ผู้ได้รับความคุ้มครองจะตอ้งส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บรษิัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดความเสยีหายโดย

ค่าใชจ้่ายของตนเอง 

1.1 แจ้งความต่อเจา้หนา้ที่ต ารวจโดยทันที และแจ้งความเสยีหายดังกลา่วต่อบริษัทโดยไม่ชักชา้ 

1.2 ส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บรษิัทภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดความสญูเสียหรอืเสียหายโดยคา่ใช้จา่ยของตนเอง 

12.1 รายการทรัพย์สนิที่สญูเสียหรือเสียหายโดยละเอยีดเป็นลายลักษอ์ักษร 

12.2 ส าเนาแบบฟอรม์การเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทน 
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12.3 ส าเนาบนัทึกประจ าวันของสถานีต ารวจที่ระบุสาเหตุของความสูญหาย 

12.4 เอกสารอื่นๆ ที่บรษิัทร้องขอตามความจ าเปน็ 

 

2. กำรประกนัภยัซ้ ำซอ้น    ถ้าในขณะที่เกิดความเสยีหายขึ้นและปรากฏว่าทรัพย์สินเดียวกันได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัท

ประกันภัยอืน่ หรือกบับรษิัทมากกวา่ 1 กรมธรรมป์ระกันภัยไมว่่าโดยผู้เอาประกันภยัเองหรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระท าในนามของผู้เอา

ประกันภัย บริษัทจะรว่มเฉลี่ยชดใชค้า่ทดแทนให้ไม่เกินกวา่สว่นเฉลี่ยตามจ านวนเงินทีบ่ริษัทไดร้ับประกันภัยต่อจ านวนเงินเอา

ประกันภัยรวมทั้งสิน้ แต่ไม่เกินกวา่จ านวนเงินเอาประกันภยัทีบ่ริษัทได้รบัประกันภัยไว้ และเปน็ที่ตกลงกันว่าการจา่ยค่าทดแทนเช่นนี้ 

บริษัทจะไมย่กเอาล าดับการรบัประกันภัยก่อน-หลังขึ้นเปน็ข้ออา้งในการเข้าร่วมเฉลีย่ชดใช้ความเสียหายดังกล่าว 

 

ขอ้ยกเวน้เฉพำะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความสญูเสียหรอืเสียหายของทรัพย์สนิส่วนบคุคลจากอุบตัิเหตุรถยนต์หรือจากการ

ลักทรัพย)์ 

กำรประกนัภยันีไ้มคุ่ม้ครองควำมสญู เสยีหรอืควำมเสยีหำยดงัตอ่ไปนี้ 

1.  ควำมสญู เสยีหรอืควำมเสยีหำยอนัเกดิจำกกำรลกัทรพัยโ์ดยบคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมำยหรอืครอบครองรถยนตต์ำมสญั ญ ำเชำ่ สญั ญ ำ

เชำ่ซือ้หรอืสญั ญ ำจ ำน ำ หรอืโดยบคุคลทีจ่ะกระท ำสญั ญ ำดงักลำ่วขำ้งตน้ หรอืกำรกระท ำโดยผูเ้อำประกนัภยัหรอืหุน้สว่นของผูเ้อำ

ประกนัภยั หรอืพนกังำนหรอืลกูจำ้งหรอืบคุคลในครอบครวัหรอืบคุคลทีอ่ยูด่ว้ยกนักบัผูเ้อำประกนัภยัทัง้นีไ้มว่ำ่จะกระท ำดว้ยตนเองโดย

ล ำพงั หรอืสมรูร้ว่มคดิกบับคุคลอืน่ 

2.  ทรพัยส์นิตอ่ไปนี ้:- 

2.1 เงนิแทง่หรอืเงนิรปูพรรณ หรอืทองค ำแทง่ หรอืทองรปูพรรณ หรอือญั มณี 

2.2 พระเครือ่ง โบรำณวตัถหุรอืศลิปะวตัถุ 

2.3 ตน้ฉบบัหรอืส ำเนำเอกสำร แบบแปลน แผนผงั ภำพเขยีน รปูออกแบบ ลวดลำย แบบ หรอืแบบพมิพ ์หรอื

 แมพ่มิพ ์หลกัประกนัหนีส้นิ 

2.4 เงนิตรำ ธนบตัร เชค็ ไปรษณียำกร อำกร แสตมป ์เหรยีญ ตรำ บตัรเตมิเงนิโทรศพัท์ 

2.5 วตัถรุะเบดิตำ่งๆ อำวธุตำ่งๆ  

2.6 ทรพัยส์นิทีไ่มใ่ชข่องผูเ้อำประกนัภยั หรอือยูใ่นกำรดแูลรกัษำของผูเ้อำประกนัภยัในฐำนะผูร้บัฝำกทรพัย์ 

2.7 เทป ซดี ีดวีดี ีเครือ่งเสยีง โทรทศัน ์เครือ่งตรวจหำพกิดั สญั ญ ำณกนัขโมย ทีต่ดิตัง้หรอืเคลือ่นยำ้ยได ้ รวมทัง้ไม่

คุม้ครองอปุกรณ์เสรมิใด ๆ 

 

3. ควำมเสยีหำยตอ่เนือ่งใดๆ ทกุชนดิ 
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หมวดที่ 5 เอกสำรแนบท้ำย 

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้าย

ดังต่อไปนี้แทน 

ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยยังคงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสำรแนบทำ้ยขยำยควำมคุม้ครอง 

เงนิชดเชยคำ่ปลอบขวญั อนัเนือ่งมำจำกรถยนตเ์กดิอบุตัเิหต ุ

(ใช้ส าหรับกรมธรรมป์ระกันภัยอุบตัิเหตุ “ขับขี่สุขใจ” (ส าหรบัผู้ขบัขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ)) 

รหัสบรษิัท  

เอกสารแนบทา้ยเลขที ่

 

เป็นส่วนหนึง่ของกรมธรรม์ประกันภยัเลขที ่                     วันท าเอกสาร 

ชื่อผู้เอาประกันภยั 

 

ระยะเวลามีผลบงัคบั : เริ่มต้นวันที ่                      เวลา                        สิ้นสุดวันที ่                                  เวลา 16.30 น. 

จ านวนเงินเอาประกันภัย :  1. กรณีผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝา่ยถูก                                        บาทตอ่ครัง้ 

2. กรณีผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝา่ยผิด                                        บาทตอ่ครัง้                 

จ ำกดัควำมรับผดิรวมสูงสุดไมเ่กนิ                                   คร้ังตอ่ปกีรมธรรมป์ระ กนัภยั        

เบี้ยประกันภยั                   บาท           อากรแสตมป์          บาท         ภาษีมลูคา่เพิ่ม            บาท เบี้ยประกันภยัรวม               บาท 

 

ค ำจ ำกัดควำมเพิ่มเติม 

1. ค่าปลอบขวัญ หมายถึง จ านวนเงินผลประโยชน์ที่จ่ายให้ตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

2. ยานพาหนะทางบก หมายถึง รถที่เดินด้วยก าลังเครื่องยนต์โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ ามัน ก๊าซ หรือ

ก าลังไฟฟ้าที่จดทะเบียนภายใตพ้ระราชบัญญัตขินส่งทางบก และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ 

รถราง 
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ควำมคุ้มครอง 

 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินชดเชยค่าปลอบขวัญให้แก่ผู้เอาประกันภัย หากรถยนต์คันที่เอา ประกันภัยเกิด

อุบัติเหตุซึ่งมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ 

 บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยค่าปลอบขวัญให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ก ำ หนดได้

สูงสุดไม ่เกิน 5,000 บำ ทต่อคร้ัง)และสูงสุดไม่เกินจ านวนครั้งที่ได้รับความคุ้มครองตามระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ /

หรือเอกสารแนบท้ายนี้ (ก ำ หนดได้สูงสุดไม ่เกิน 5 คร้ังต่อปีกรม ธรรม ป์ระกนัภยั) ส าหรับแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้  

1. กรณีผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายถูก  

(ความเสียหายไม่ได้เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัย) 

2. กรณีผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายผิด หรือประมาทร่วม หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าฝ่ายใดถูก ฝ่ายใดผิด   

(ความเสียหายเกิดจาก ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัย ซึ่งต้องรับผิดตามกฎหมายต่อคู่กรณี หรือ 

ประมาทร่วมหรือ ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าฝ่ายใดถูก ฝ่ายใดผิด  ต้องด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป) 

 ทั้งนี้ ทั้งสองกรณีจะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจน 

เงื่อนไขเฉพำะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองเงินชดเชยค่าปลอบขวัญอันเนื่องมาจากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ) 

กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน 

 ผู้เอาประกันภัย หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวจะต้องส่งหลักฐานดงัตอ่ไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นบัจากวันที่เกิด

ความเสยีหายตอ่รถยนต์โดยค่าใชจ้่ายของตนเอง โดยเอกสารหลักฐานทีแ่สดงถงึการเกิดความเสียหายของรถยนตค์ันที่เอาประกันภยั

จะต้องมีสาเหตมุาจากการชนกบัยานพาหนะทางบก อันได้แก่ 

1. ใบส่งซ่อมจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี หรือ 

2.  ส าเนาแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือแบบฟอร์มแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

ภาคสมัครใจของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยที่ระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไว้อย่างชัดเจน หรือ 

3. ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถยนต์ที่รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีและมีการระบุสาเหตุและ

หมายเลขทะเบียนรถยนต์คู่กรณีไว้อย่างชัดเจน หรือ 

4. เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจ าเป็น 
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ขอ้ยกเวน้เฉพำะ (ใช้บงัคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองเงินชดเชยค่าปลอบขวัญอนัเนื่องมาจากรถยนต์เกิดอบุัติเหตุ) 

กำรประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองควำมสูญ เสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกหรือสืบเนื่องจำกสำเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลำต่อไปนี้ 

1. กำรขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญ ำตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ  แต่ถูกตัดสิทธิตำมกฎหมำย หรือใช้ใบขับขี่

รถจักรยำนยนต์ไปขับขี่รถยนต์   

2. กำรใช้ลำกจูง หรือผลักดัน 

3. กำรขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมำณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 

4. กำรขบัขีโ่ดยบคุคลซึง่ในขณะขบัขีอ่ยูภ่ำยใตฤ้ทธิส์ำรเสพตดิ หรอืยำเสพตดิใหโ้ทษจนไมส่ำมำรถครองสตไิด ้

แต่กำรยกเวน้ขำ้งตน้จะไมน่ ำมำบงัคบัใชส้ ำหรบักรณีผูข้บัขีร่ถยนตเ์ปน็ฝำ่ยถกู (ควำมเสยีหำยไม่ได้เกิดจำกควำมประมำทของ

ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอำประกันภัย) 
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เอกสำรแนบทำ้ยขยำยควำมคุม้ครอง 

เงนิชดเชยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงระหวำ่งรถยนตเ์ขำ้อูซ่อ่มจำกอบุตัเิหตุ 

(ใช้ส าหรับกรมธรรมป์ระกันภัยอุบตัิเหตุ “ขับขี่สุขใจ” (ส าหรบัผู้ขบัขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ)) 

รหัสบรษิัท  

เอกสารแนบทา้ยเลขที ่

 

เป็นส่วนหนึง่ของกรมธรรม์ประกันภยัเลขที ่                     วันท าเอกสาร 

ชื่อผู้เอาประกันภยั 

 

ระยะเวลามีผลบงัคบั : เริ่มต้นวันที ่                      เวลา                        สิ้นสุดวันที ่                                  เวลา 16.30 น. 

จ านวนเงินเอาประกันภัยต่อการซอ่มแซมในอู่หรือศูนย์ซอ่มครั้งใดครัง้หนึง่  :                                                     บาทต่อครัง้   

                                                                                             และสูงสุดไมเ่กิน                           ครั้งต่อปี

กรมธรรมป์ระกันภัย  

เบี้ยประกันภยั                   บาท           อากรแสตมป์          บาท         ภาษีมลูคา่เพิ่ม            บาท เบี้ยประกันภยัรวม               บาท 

 

ค ำจ ำกดัควำมเพิม่เตมิ 

 ยำนพำหนะทำงบก หมายถึง  รถที่เดินดว้ยก าลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลงิ เช่นน้ ามันกา๊ซ หรือก าลงัไฟฟ้า ที่

จดทะเบยีนภายใต้พระราชบัญญัติขนส่งทางบก และรวมถึงรถพว่ง รถไฟ รถราง 

 กำรเขำ้ซอ่มแซมในอูห่รอืศนูยซ์อ่มครัง้ใดครัง้หนึง่ หมายถึง การที่รถยนตค์ันที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรมป์ระกันภัยเขา้

ซ่อมแซมในอู่หรือศนูยซ์่อมเกินกว่า 12 ชั่วโมง รวมถึง  

1) การเข้ารบัการซ่อมแซมในอูห่รือศูนย์ซ่อมมากกวา่หนึง่ครั้งจากอบุัติเหตเุดียวกัน 

2) การเข้าอูห่รือศูนยซ์่อมแตล่ะครัง้อันเกิดจากการซอ่มแซมมากกว่าหนึ่งอบุัติเหตุ 
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ควำมคุม้ครอง 

 เป็นที่ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือเอกสารแนบท้ายนี้ หากรถยนต์

ของผู้เอาประกันภัยคันที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยได้รับอุบัติเหตุซึ่งมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบกและเกิด

ความเสียหายต่อรถยนต์จนท าให้ต้องน ารถยนต์คันดังกล่าวเข้าซ่อมแซมในอู่หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้

บริษัททราบถึงหมายเลขทะเบียนของรถยนต์คู่กรณีได้ 

 บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการไม่มีรถยนต์ใช้ในระหว่าง

ซ่อมแซม โดยจะชดใช้ให้ตามจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อการเข้าซ่อมแซมในอู่หรือศูนย์ซ่อมครั้งใดครั้งหนึ่ง (ก ำ หนดได้สูงสุดไม ่เกิน 

5,000 บำ ทต่อคร้ัง) และสูงสุดไม่เกินจ านวนครั้งตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือเอกสารแนบท้ายนี้ (ก ำ หนดได้

สูงสุดไม ่เกิน 5 คร้ังต่อปีกรม ธรรม ป์ระกนัภยั) 

เงือ่นไขเฉพำะ (ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้ายขยายความคุม้ครองเงนิชดเชยคา่ใช้จา่ยในการเดินทางระหวา่งรถยนต์เขา้อูซ่่อมจาก

อุบัติเหต)ุ 

กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน 

 ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้แกบ่ริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่เกดิความเสียหายต่อรถยนต์โดยคา่ใชจ้่าย

ของตวัเอง 

1) ใบส่งซ่อมจากบริษทัประกันภยัของคูก่รณี หรือ 

2) ส าเนาแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือแบบฟอร์มแจ้งอุบตัเิหตุรถยนต์ของกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์ภาค

สมัครใจของรถยนตค์ันที่เอาประกันภัยระบุสาเหตุของการเกิดอบุัติเหตุไว้อยา่งชัดเจน หรือ  

3) ส าเนาบันทึกประจ าวันของสถานตี ารวจเกี่ยวกบัอบุัติเหตุรถยนต์ที่รบัรองส าเนาถูกต้องและมีการระบสุาเหตุและหมายเลข

ทะเบียนรถยนตค์ู่กรณีอย่างชัดเจน 

4) ใบรับรถยนตท์ี่มีการระบวุันที่รถเขา้ซอ่มแซมและออกจากอู่หรอืศูนย์ซอ่มรถยนต์ 

5) ส าเนาใบเสร็จรับเงนิจากอู่ซอ่มหรือศนูย์ซอ่ม (ถ้าม)ี 

6) ภาพถ่ายความเสียหายกอ่นซอ่มแซม 

7) เอกสารอืน่ๆ ทีบ่ริษัทรอ้งขอตามความจ าเปน็ 

 

ขอ้ยกเวน้เฉพำะ (ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครองเงนิชดเชยค่าใชจ้่ายในการเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจาก

อุบัติเหต)ุ 

กำรประกนัภยันีไ้มคุ่ม้ครองควำมสญู เสยีหรอืควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิจำก หรอืสบืเนือ่งจำกสำเหตหุรอืเกดิขึน้ในเวลำตอ่ไปนี้ 

1. กำรเสือ่มรำคำ หรอืกำรสกึหรอของรถยนต ์

2. กำรแตกหกัของเครือ่งจกัรกลไกของรถยนต ์หรอืกำรเสยีหรอืกำรหยดุเดนิของเครือ่งจกัรกลไก หรอืเครือ่งไฟฟำ้ของรถยนต์

อนัมไิดเ้กดิจำกอบุตัเิหต ุ
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3. ควำมเสยีหำยโดยตรงตอ่รถยนต ์อนัเกดิจำกกำรบรรทกุน้ ำหนกัหรอืจ ำนวนผูโ้ดยสำรเกนิกวำ่ทีไ่ดร้บัอนญุ ำตอนัมไิดเ้กดิจำก

อบุตัเิหต ุ

4. ควำมเสยีหำยตอ่ยำงรถยนตอ์นัเกดิจำกกำรฉกีขำดหรอืกำรระเบดิ เวน้แตก่รณีมคีวำมเสยีหำยเกดิขึน้ตอ่สว่นอืน่ของรถยนต์

ในเวลำเดยีวกนั 

5. กำรขบัขีโ่ดยบคุคลทีไ่มเ่คยไดร้บัใบอนญุ ำตขบัขีใ่ดๆ หรอืเคยไดร้บัแตถ่กูตดัสทิธติำมกฎหมำย หรอืใชใ้บขบัขี่

รถจกัรยำนยนตไ์ปขบัขีร่ถยนต ์

6. กำรใชล้ำกจงู หรอืผลกัดนั 

7. กำรขบัขีโ่ดยบคุคลซึง่ในขณะขบัขีม่ปีรมิำณแอลกอฮอลใ์นเสน้เลอืดไมน่อ้ยกวำ่ 150 มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต ์

แตก่ำรยกเวน้ตำมขอ้ 5. และ 6. และ 7. นีจ้ะไมน่ ำมำบงัคบัใชส้ ำหรบักรณีผูข้บัขีร่ถยนตเ์ปน็ฝำ่ยถกู (ควำมเสยีหำยไมไ่ดเ้กดิ

จำกควำมประมำทของผูข้บัขีร่ถยนตค์นัทีเ่อำประกนัภยั) 
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