กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ขายผ่านทางอิ เล็กทรอนิ กส์ (Online))
หมวดเงื่อนไขทัวไป
่
ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริษทั ให้สญ
ั ญาต่อผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลใช้บงั คับทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยชาระเบีย้ ประกันภัยแล้ว
การชาระเบี้ยประกันภัยให้แ ก่ ต ัว แทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้ว ยการประกันวิน าศภัย
พนักงานบริษทั หรือนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ผูไ้ ด้รบั มอบอานาจให้
รับชาระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคล ที่บริษัทยอมรับการกระทาของบุคคลหรือ นิติบุค คล
ดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษทั ให้ถอื ว่าเป็นการชาระเบีย้ ประกันภัยแก่บริษทั โดยถูกต้อง
ข้อ 2. คานิ ยามศัพท์: เมือ่ ใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริษทั ”
หมายถึง บริษทั ทีอ่ อกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“ผูเ้ อาประกันภัย”
หมายถึง บุคคลทีร่ ะบุช่อื เป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตาราง
“รถยนต์”
หมายถึง รถยนต์ทเ่ี อาประกันภัย ซึง่ มีรายการทีร่ ะบุไว้ในตาราง
“ตาราง”
หมายถึง ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“อุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ ” หมายถึง เหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์สบื เนื่องกัน ซึง่ เกิดจากสาเหตุ
เดียวกัน
“ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิดหรือความเสียหายอันมีการคุม้ ครองตามข้อ
สัญญา หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ทผ่ี ู้เอาประกันภัยต้อง
รับผิดชอบเอง
ข้อ 3. การยกเว้นทัวไป
่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่ค้ ุมครองความเสี ยหายหรือความรับผิ ดอันเกิ ดขึ้นเป็ นผลโดยตรง
หรือโดยอ้อมจาก
3.1 สงคราม การรุกราน การกระทาของชาติ ศตั รู การสู้รบ หรือการปฏิ บตั ิ การที่ มีลกั ษณะเป็ น
การทาสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่กต็ าม)
3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิ วตั ิ การต่อต้ าน รัฐบาล การยึด
อานาจการปกครองโดยกาลังทหาร หรือโดยประการอื่ น ประชาชนก่ อความวุ่นวายถึงขนาดหรื อ
เท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
3.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รงั สี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสี จากเชื้ อเพลิ งปรมาณู
หรือจากกากปรมาณูอนั เกิ ดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิ งปรมาณู และสาหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี้
การเผานัน้ รวมถึงกรรมวิ ธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึ่ งดาเนิ นติ ดต่ อกันไปด้ วยตัวของมัน
เอง
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ข้อ 4. การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิ ดความเสียหาย
เมือ่ มีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึน้ ผูเ้ อาประกันภัย หรือผูข้ บั ขีจ่ ะต้อง
แจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า และดาเนินการอันจาเป็ นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย ทัง้ นี้ผู้เอาประกันภัย
อาจแจ้งให้บริษทั ทราบผ่านแอพพลิเคชันสาหรับการแจ้งอุบตั เิ หตุรถยนต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือแอพพลิเคชันทีบ่ ริษทั เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาขึน้ ซึง่ ได้เชื่อมโยงข้อมูลเข้า
กับแอพพลิเคชันของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและมีรายละเอียด
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกาหนด
บริษัทมีส ิทธิเ ข้า ด าเนิ นการในนามของผู้เ อาประกันภัยเกี่ยวกับอุ บตั ิเ หตุ ท่เี กิด ขึ้น ได้ หากความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ นัน้ อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุม้ ครองของบริษทั จะเกิดขึน้ เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยหรือผูข้ บั ขีด่ าเนินการโดยสุจริต
ข้อ 5. ความรับผิดของบริ ษทั เมื่อมีการปฏิ เสธการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
เมื่อ มีก ารเรีย กร้อ งค่ า สิน ไหมทดแทนต่ อ บริษัท และหากบริษัท ปฏิเ สธความรับ ผิด โดยมิช อบ
จนเป็ น เหตุ ใ ห้ผู้เ อาประกัน ภัย หรือ ผู้เ สีย หายน าคดีข้ึน สู่ ก ารพิจ ารณาของศาลหรือ เสนอข้อ พิพ าทต่ อ
อนุ ญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุ ญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษทั แพ้คดี บริษทั จะต้องรับผิดต่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผูเ้ สียหายนัน้ โดยชดใช้ค่าเสียหายตามคาพิพากษา หรือคาชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการ พร้อม
ดอกเบีย้ ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ผิดนัด
ข้ อ 6. การแก้ ไข สัญ ญาคุ้ม ครองและเงื่อ นไขแห่ ง กรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ จะเปลี่ย นแปลงแก้ไ ขได้โ ดย
เอกสารแนบท้ายของบริษทั เท่านัน้
ข้อ 7. การลดเบีย้ ประกันภัยประวัติดี
7.1 ในกรณีผเู้ อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กบั บริษทั บริษทั จะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย เป็นลาดับขัน้ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 20% ของเบีย้ ประกันภัยในปีทต่ี ่ออายุ สาหรับรถยนต์คนั ทีไ่ ม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหาย
ต่อบริษทั ในการประกันภัยปีแรก
ขัน้ ที่ 2 30% ของเบีย้ ประกันภัยในปีทต่ี ่ออายุ สาหรับรถยนต์คนั ทีไ่ ม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหาย
ต่อบริษทั ในการประกันภัย 2 ปีตดิ ต่อกัน
ขัน้ ที่ 3 40% ของเบีย้ ประกันภัยในปีทต่ี ่ออายุ สาหรับรถยนต์คนั ทีไ่ ม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหาย
ต่อบริษทั ในการประกันภัย 3 ปีตดิ ต่อกัน
ขัน้ ที่ 4 50% ของเบีย้ ประกันภัยในปีทต่ี ่ออายุ สาหรับรถยนต์คนั ทีไ่ ม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหาย
ต่อบริษทั ในการประกันภัย 4 ปีตดิ ต่อกัน หรือกว่านัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท
และเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีต่ ่ออายุเท่านัน้
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ค าว่า “รถยนต์ค นั ที่ไม่มกี ารเรียกร้องค่ าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์ค นั ที่ม ีการ
เรียกร้องค่ าเสียหาย แต่ ค่ าเสียหายนัน้ เกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ต ัวผู้ต้องรับผิดตาม
กฎหมาย ซึง่ มีผลทาให้บริษทั มีสทิ ธิทจ่ี ะเรียกค่าเสียหายทีบ่ ริษทั ได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้
หากในระหว่างปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้รบั ส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดมี ี
การเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยปีต่อไป บริษทั จะลดเบีย้ ประกันภัยให้แก่ผเู้ อา
ประกันภัย ดังนี้
(ก) ลดลงหนึ่งลาดับขัน้ จากเดิม หากการเรียกร้องนัน้ เกิดจากความประมาทของรถยนต์คนั เอา
ประกันภัย หรือผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคู่กรณีอกี ฝ่ายหนึ่งได้
(ข) ลดลงสองล าดับขัน้ จากเดิมแต่ ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องที่รถยนต์ค ันเอา
ประกันภัยเป็ นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ งได้ต งั ้ แต่ 2 ครัง้ ขึ้นไป
รวมกันมีจานวนเงินเกิน 200% ของเบีย้ ประกันภัย
7.2 กรณีผู้เอาประกันภัยทาประกันภัยกับผู้รบั ประกันภัยอื่น และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท
บริษทั จะนาความใน 7.1 มาใช้บงั คับโดยอนุโลมก็ได้
ข้อ 8. การเพิ่ มเบีย้ ประกันภัยประวัติไม่ดี
ในกรณีผเู้ อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กบั บริษทั และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปี
ที่เอาประกันภัยที่เกิดจากอุ บตั ิเหตุ ซึ่งรถยนต์คนั ที่เอาประกันภัยเป็ นฝ่ายประมาทหรือไม่ส ามารถแจ้ง ให้
บริษทั ทราบถึงคู่กรณีอกี ฝ่ายหนึ่งได้ อย่างน้ อยตัง้ แต่ 2 ครัง้ ขึน้ ไปรวมกันมีจานวนเงินเกิน 200% ของเบี้ย
ประกันภัย บริษทั จะเพิม่ เบีย้ ประกันภัยเป็ นขัน้ ๆ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 20% ของอัตราเบีย้ ประกันภัยในปีทต่ี ่ออายุ
ขัน้ ที่ 2 30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปี ท่ตี ่ออายุ ในกรณีมคี ่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึน้ ต่อ
บริษทั 2 ปีตดิ ต่อกัน
ขัน้ ที่ 3 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปี ท่ตี ่ออายุ ในกรณีมคี ่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึน้ ต่อ
บริษทั 3 ปีตดิ ต่อกัน
ขัน้ ที่ 4 50% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปี ท่ตี ่ออายุ ในกรณีมคี ่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึน้ ต่อ
บริษทั 4 ปีตดิ ต่อกัน หรือกว่านัน้
ในกรณี ท่ีผู้เ อาประกัน ภัย ถู ก เพิ่ม เบี้ย ประกัน ภัย ประวัติไ ม่ ดีไ ม่ ว่ า ล าดับ ขัน้ ใด และในปี
กรมธรรม์ประกันภัยนัน้ มีการเรียกร้องค่าเสียหายทีร่ ถยนต์คนั เอาประกันภัยเป็ นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถ
แจ้งให้บริษทั ทราบถึงคู่กรณีอกี ฝ่ายหนึ่งได้ไม่ถงึ 2 ครัง้ หรือถึง 2 ครัง้ แต่มคี ่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบี้ย
ประกันภัยแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริษทั จะใช้เบีย้ ประกันภัยในลาดับขัน้ เดิม เช่นในปีทผ่ี ่านมา แต่
หากไม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มิได้เกิดจากความ
ประมาทของรถยนต์คนั เอาประกันภัย และผูเ้ อาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคู่กรณีอกี ฝ่ายหนึ่งได้
แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยในปีต่อไป บริษทั จะใช้เบีย้ ประกันภัยในอัตราปกติ
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ข้อ 9. การโอนรถยนต์
เมื่อผูเ้ อาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผอู้ ่นื ให้ถอื ว่าผูร้ บั โอนเป็ นผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่ อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลือ อยู่ อย่างไรก็ตาม
ในกรณีท่ที าประกันภัยประเภทระบุช่อื ผูข้ บั ขี่ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง ผูข้ บั ขีใ่ ห้บริษทั ทราบ
เพื่อจะได้มกี ารปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนัน้ ผู้เอาประกันภัย
อาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเงือ่ นไขความคุม้ ครองทีป่ รากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทม่ี คี วามคุม้ ครองความเสียหายต่อรถยนต์ และผูเ้ อาประกันภัยได้ขาย
รถยนต์ให้แก่ผู้มอี าชีพรับซือ้ ขายรถยนต์ หรือให้เช่ารถยนต์ หรือซ่อมแซมรถยนต์ หรือบารุงรักษารถยนต์ ไม่ว่า
การขายนัน้ จะได้มกี ารทาเป็ นหนังสือ หรือมีการจดทะเบียนโอนทางทะเบียนหรือไม่กต็ าม กรมธรรม์ประกันภัยนี้
จะสิน้ สุดความคุ้มครองนับแต่ วัน เวลาทีม่ กี ารขายรถยนต์ บริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัย โดย
หักเบีย้ ประกันภัยสาหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน ภายใน 15 วัน นับแต่
วันทีบ่ ริษทั ได้รบั แจ้งการขายจากผูเ้ อาประกันภัย หรือกรณีทบ่ี ริษัททราบถึงการขายรถยนต์ดงั กล่าว บริษทั จะแจ้ง
การสิน้ สุดความคุม้ ครองพร้อมคืนเบีย้ ประกันภัย โดยการส่งหนังสือถึงผูเ้ อาประกันภัยตามทีอ่ ยู่ครัง้ สุดท้ายที่แจ้ง
ให้บริษทั ทราบ
ข้อ 10. การระงับข้อพิ พาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีท่มี ขี อ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผูม้ ี
สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษทั และหากผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุตขิ อ้ พิพาท
นัน้ โดยวิธกี ารอนุ ญาโตตุลาการ บริษทั ตกลงยินยอม และให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการ ตาม
ข้อบังคับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อความทีป่ รากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทัง้ เอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตคี วาม
ตามคู่มอื การตีความทีน่ ายทะเบียน ได้ให้ความเห็นชอบไว้
ข้อ 12. การสิ้ นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิน้ ผลบังคับเมือ่
12.1 วันที่ เวลา ทีร่ ะบุไว้ในตาราง
12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
12.2.1 บริษทั เป็นผูบ้ อกเลิก: บริษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยวิธกี ารอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บริษัท อาจบอกเลิก กรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ ไ ด้ด้ว ยการส่ ง หนั ง สือ บอกกล่ า ว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครัง้ สุดท้ายที่แจ้งให้
บริษทั ทราบ ซึง่ จะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ ผลบังคับ ณ วันพ้นกาหนดดังกล่าว
(2) บริษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
บอกกล่าวล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน และบริษัทต้องทาตามวิธกี ารแบบปลอดภัยในระดับที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้ว ยธุ รกรรมทางอิเล็ก ทรอนิกส์ และลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทที่มลี กั ษณะที่
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เชื่อถือได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้อมูลการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไปยัง
ระบบข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้เท่านัน้ ทัง้ นี้ ผู้เอาประกันภัยต้องยินยอมให้บริษทั จัดส่งข้อมูลการบอก
เลิกด้วยวิธกี ารดังกล่าว และบริษทั ต้องจัดให้มกี ระบวนการแจ้งเตือนแก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อได้ดาเนินการ
บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีน้ีบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับ
ระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
12.2.2 ผู้เอาประกันภัยเป็ นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้
ด้วยวิธกี ารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยการแจ้งให้บริษทั ทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับทันที ณ วันเวลาที่บริษทั ได้รบั หนังสือ
บอกเลิก หรือวันเวลาทีร่ ะบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด
(2) ผู้ เ อาประกั น ภัย อาจบอกเลิ ก กรมธรรม์ ป ระกั น ภัย นี้ ไ ด้ ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษทั ต้องทาตามวิธกี ารแบบปลอดภัยในระดับทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งวิธกี ารให้ผเู้ อาประกันภัยทราบ ซึง่ จะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ ผลบังคับ ณ วันที่
ข้อมูลการบอกเลิกส่งไปยังระบบข้อมูลทีบ่ ริษทั ระบุไว้เท่านัน้ หรือ ณ วันทีร่ ะบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่า
วันใดเป็นวันหลังสุด
ในกรณีน้ผี เู้ อาประกันภัยมีสทิ ธิได้รบั เบีย้ ประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบีย้ ประกันภัยทีร่ ะบุไว้
ข้างล่าง
อัตราคืนเบีย้ ประกันภัย
จานวนวัน ร้อยละ ของเบีย้
จานวนวัน ร้อยละ ของเบีย้
จานวนวัน ร้อยละ ของเบีย้
ประกันภัย ประกันภัยเต็มปี ประกันภัย ประกันภัยเต็มปี ประกันภัย ประกันภัยเต็มปี
1-9
72
120-129
44
240-249
20
10-19
68
130-139
41
250-259
18
20-29
65
140-149
39
260-269
16
30-39
63
150-159
37
270-279
15
40-49
61
160-169
35
280-289
13
50-59
59
170-179
32
290-299
12
60-69
56
180-189
30
300-309
10
70-79
54
190-199
29
310-319
8
80-89
52
200-209
27
320-329
6
90-99
50
210-219
25
330-339
4
100-109
48
220-229
23
340-349
3
110-119
46
230-239
22
350-359
1
360-366
0
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13. การเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทนโดยฉ้ อฉล
บริษทั ไม่ต้องรับผิดสาหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการฉ้อฉลหรือทุจริตโดยประการ
ใดๆ ซึ่งผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลที่ทาแทนผู้เอาประกันภัยได้กระทาเพื่อให้ได้รบั ประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ และบริษทั อาจใช้สทิ ธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ทนั ที โดยไม่คนื เบีย้ ประกันภัย
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หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษัท จะชดใช้ ค่ า สิน ไหมทดแทนเพื่อ ความสู ญ เสีย หรือ ความเสีย หายอย่ า งใดๆ อัน เกิด แก่
บุคคลภายนอก ซึง่ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบตั เิ หตุอนั เกิด จากรถยนต์ ทีใ่ ช้
หรืออยูใ่ นทาง หรือสิง่ ทีบ่ รรทุก หรือติดตัง้ ในรถยนต์นนั ้ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผูเ้ อาประกันภัย ดังนี้
1.1 ความเสียหายต่ อชี วิต ร่างกาย หรืออนามัย บริษทั จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสีย หายต่ อ ชีว ิต ร่า งกาย หรือ อนามัย ของบุ ค คลภายนอก เฉพาะส่ ว นเกิน วงเงิน สูง สุ ด ตามกรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมายต่อบุคคลภายนอกไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยต่อคนทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ
ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยต่อครัง้ ทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ าหนดในข้อนี้
ในกรณีบุคคลภายนอกเสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง เมื่อบริษทั ผูเ้ อาประกันภัย และผูม้ สี ทิ ธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยสามารถตกลงในจานวนเงินค่าเสียหายได้ทงั ้ จานวนแล้ว บริษทั จะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน ดังนี้
1.1.1 ชดใช้ค่ าสินไหมทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกัน ภัย ที่ระบุไว้ใ นตารางกรมธรรม์
ประกันภัยในหมวดนี้ โดยต้องมีจานวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อคน
1.1.2 กรณีท่จี านวนเงินเอาประกัน ภัยเกิน กว่ า 2,000,000 บาทต่ อ คน บริษัทจะชดใช้ค่ า
สินไหมทดแทนไม่น้อ ยกว่า 2,000,000 บาทต่อคน โดยส่วนเกินจาก 2,000,000 บาท บริษัทจะชดใช้ต าม
ความเสียหายทีแ่ ท้จริงทีผ่ เู้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
1.1.3 กรณีทายาทของบุคคลภายนอกผูเ้ สียชีวติ หรือบุคคลภายนอกทีเ่ ป็ นผูท้ ุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงนัน้ มีสทิ ธิได้รบั การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์
รวมถึงกรณีท่รี ถยนต์ท่เี อาประกันภัยได้เอาประกันภัยหลายรายเพื่อความวินาศภัยอันเดียวกัน โดยได้ทา
สัญญาประกันภัยพร้อมกัน หรือสืบเนื่องเป็ นลาดับกัน บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนความ
คุม้ ครองของแต่ละกรมธรรม์ประกันภัย รวมกันไม่เกินกว่า 2,000,000 บาทต่อคน โดยส่วนทีเ่ กิน 2,000,000
บาท บริษัทจะร่ว มชดใช้ต ามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้อ งรับผิดชอบตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก
ในกรณีท่บี ุคคลภายนอกได้รบั ความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย และมีสทิ ธิได้รบั การชดใช้จาก
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ รวมถึงกรณีทร่ี ถยนต์ทเ่ี อาประกันภัยได้เอาประกันภัยหลาย
รายเพื่อความวินาศภัยอันเดียวกัน โดยได้ทาสัญญาประกันภัยพร้อมกัน หรือสืบเนื่องเป็ นลาดับกัน บริษทั จะ
ร่วมเฉลีย่ จ่ายเท่าๆ กัน
ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงในทีน่ ้ี หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีก่ ารงาน ใดๆ
ในอาชีพประจา และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิน้ เชิงตลอดไป
บุค คลภายนอกที่ไ ด้รบั ความคุ้ม ครองตาม 1.1 นี้ ไม่ รวมถึง ผู้ขบั ขี่ท่เี ป็ นฝ่ า ยที่จะต้อ งรับ ผิด ตาม
กฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการทีจ่ า้ ง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผูข้ บั ขีน่ นั ้
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1.2 ความเสี ย หายต่ อ ทรัพ ย์สิ น บริษัท จะรับ ผิด ชดใช้ค่ า สิน ไหมทดแทนเพื่อ ความเสีย หายต่ อ
ทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก ซึง่ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษทั จะ
มีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตาราง
กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก และมีการเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการขาด
การใช้ประโยชน์รถยนต์ บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจริง ทัง้ นี้ สาหรับรถยนต์ทม่ี ที น่ี งั ่ ไม่เกิน 7 คน
หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทัง้ ผู้ขบั ขีไ่ ม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่ าวันละ 500 บาท รถยนต์รบั จ้าง
สาธารณะที่มที ่นี ัง่ ไม่เ กิน 7 คน ในอัต ราไม่น้อ ยกว่าวันละ 700 บาท และรถยนต์ท่มี ที ่นี ัง่ เกิน 7 คน หรือ
รถยนต์บรรทุกผูโ้ ดยสารรวมทัง้ ผูข้ บั ขีเ่ กิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท
ในกรณีบุคคลภายนอกนัน้ มีสทิ ธิได้รบั การชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์
ประกันภัย บริษทั จะเฉลีย่ จ่ายเท่าๆ กัน
ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รบั ความคุ้มครอง
(ก) ทรัพย์สินที่ ผ้เู อาประกันภัย ผู้ขบั ขี่ที่เป็ นฝ่ ายต้ องรับผิ ดตามกฎหมาย คู่สมรส บิ ดา มารดา
บุตรของผูเ้ อาประกันภัยหรือผูข้ บั ขี่นัน้ เป็ นเจ้าของ หรือเป็ นผูเ้ ก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง
(ข) เครื่องชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ ง ทางเดิ น สนาม หรือสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่ อยู่ใต้ สิ่ง
ดังกล่าว อันเกิ ดจากการสันสะเทื
่
อน หรือจากน้าหนักรถยนต์ หรือน้าหนักบรรทุกของรถยนต์
(ค) สัม ภาระหรื อ ทรัพ ย์สิ น อื่ น ใดที่ น าติ ด ตัว ขึ้ น บนรถยนต์ หรื อ ทรัพ ย์สิ น ที่ บรรทุ ก อยู่ ใ น
รถยนต์ หรือกาลังยกขึ้น หรือกาลังยกลงจากรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่รถยนต์กาลังยกจากที่ หนึ่ งไปยัง
อีกที่หนึ่ ง
(ง) ทรัพย์สินที่ ได้รบั ความเสียหายจากการรัวไหลของสารเคมี
่
หรือวัตถุอนั ตรายที่ บรรทุกอยู่
ในรถยนต์ เว้นแต่ การรัวไหลนั
่
น้ เกิ ดจากอุบตั ิ เหตุจากรถยนต์ หรือการรัวไหลของแก๊
่
ส หรือเชื้อเพลิ ง
เพื่อการเดิ นเครื่องของรถยนต์
ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ ดังนี้
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสีย หายต่ อ ทรัพ ย์ส ิน ในกรณี ท่ีใ ช้ร ถยนต์ ใ นเวลาเกิด อุ บ ัติเ หตุ
นอกเหนือจากทีไ่ ด้ระบุไว้ในตาราง
(ข) ตามจานวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็ นการประกันภัย
ประเภทระบุช่อื ผู้ขบั ขี่ หากความเสียหายนัน้ เป็ นความรับผิดชอบของผู้ขบั ขีร่ ถยนต์คนั เอาประกันภัยซึ่งมิใช่
ผูข้ บั ขีท่ ร่ี ะบุช่อื ในกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณีท่ผี ู้เ อาประกันภัยจะต้อ งรับผิดชอบในความเสียหายส่ วนแรก เกินหนึ่งข้อ ให้ถือ ว่าความ
รับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบทีเ่ พิม่ ขึน้
ในกรณีท่ผี ู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษทั จะจ่าย
แทนผูเ้ อาประกันภัยไปก่อน เมือ่ บริษทั ได้จา่ ยเงินทีผ่ เู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้อง
ใช้คนื ให้บริษทั ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รบั หนังสือเรียกร้องจากบริษทั
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ข้อ 3. ค่าใช้ จ่ายในการต่อสู้คดี
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซึง่ การประกันภัยนี้มกี ารคุม้ ครองบริษทั จะต่อสู้
คดีในนามของผูเ้ อาประกันภัยโดยค่าใช้จา่ ยของบริษทั เว้นแต่บริษทั ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงิน
ความคุม้ ครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว
ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผูข้ บั ขี่
บริษทั จะถือว่าบุคคลใดซึง่ ขับขีร่ ถยนต์ โดยได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็ น
ผูเ้ อาประกันภัยเอง แต่มเี งือ่ นไขว่า
4.1 บุค คลนัน้ ต้อ งปฏิบตั ิต นเสมือ นหนึ่ งเป็ นผู้เ อาประกัน ภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อ ก าหนดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
4.2 บุคคลนัน้ ไม่ไ ด้รบั การชดใช้ค่ าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รบั แต่ ไ ม่
เพียงพอ บริษทั จึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่ กินเท่านัน้
ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผูโ้ ดยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองความรับผิดของผูโ้ ดยสาร เมื่อผูโ้ ดยสารนัน้ จะต้องรับผิดจาก
รถยนต์ทใ่ี ช้ หรืออยูใ่ นทาง หรือสิง่ ทีบ่ รรทุก หรือติดตัง้ ในรถยนต์นนั ้ ทัง้ นี้เฉพาะเท่าทีม่ กี ารประกันภัยไว้ โดย
มีเ งื่อ นไขว่ า บุ ค คลนัน้ ไม่ไ ด้ร บั การชดใช้ค่ า สิน ไหมทดแทนจากกรมธรรม์ป ระกัน ภัย อื่น หรือ ได้ร บั แต่
ไม่เพียงพอบริษทั จึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่ กินเท่านัน้
ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองถึงนายจ้างซึง่ ไม่ใช่ผเู้ อาประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิด
จากการใช้รถยนต์คนั เอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการทีจ่ า้ ง ทัง้ นี้เฉพาะเท่าทีม่ กี ารประกันภัยไว้แต่มเี งือ่ นไขว่า
6.1 นายจ้างต้องปฏิบตั ติ นอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
6.2 นายจ้างไม่ได้รบั การชดใช้ค่ าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เว้นแต่ค่าสินไหม
ทดแทนทีไ่ ด้รบั ชดใช้นนั ้ ไม่เพียงพอ บริษทั จึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่ กินเท่านัน้
6.3 การคุม้ ครองนี้ไม่เพิม่ จานวนเงินจากัดความรับผิดของบริษทั
ข้อ 7. การยกเว้นทัวไป
่ การประกันภัยตามหมวดนี้ ไม่ค้มุ ครองความรับผิดอันเกิ ดจาก
7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง
7.2 การใช้ รถยนต์ในทางผิ ดกฎหมาย เช่ น ใช้ รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิ งทรัพย์ หรือใช้ ขนยา
เสพติ ดไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่กต็ าม หรือใช้ รถยนต์หลบหนี จากการกระทาความผิ ดทาง
อาญา หรือหลบหนี การตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้ าที่ เป็ นต้น
7.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
7.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดันรถหรือทรัพย์สินอื่นใด เว้นแต่รถที่ถกู ลากจูงหรือถูกผลักดันได้
ประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ด้วย หรือเป็ นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
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7.5 ความรับผิ ดซึ่ งเกิ ดจากสัญญาหรือบันทึ กที่ ผ้ขู บั ขี่ทาขึ้น ซึ่ งถ้าไม่มีสญ
ั ญาหรือบันทึ กนัน้
แล้ว ความรับผิดของผูข้ บั ขี่จะไม่เกิ ดขึ้น
7.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่ งในขณะขับขี่ให้ ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่ างอื่ นตามกฎหมายว่ า
ด้วยการจราจรทางบก ดังนี้
7.6.1 มีปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกิ นกว่า 50 มิ ลลิ กรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ
7.6.2 มีปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิ นกว่า 20 มิ ลลิ กรัมเปอร์เซ็นต์ กรณี การขับขี่โดย
บุคคลซึ่ งมีอายุตา่ กว่ายี่สิบปี บริ บูรณ์ หรือโดยบุคคลที่ มีใบอนุญาตขับรถชัวคราว
่
หรือโดยบุคคลที่ไม่
มีใบอนุญาตขับรถหรืออยู่ระหว่างพักใช้หรือเพิ กถอนใบอนุญาตขับรถ หรือ
7.6.3 กรณี ไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้ าที่
ทดสอบวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ จนถูกดาเนิ นคดี ฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่ างอื่ น ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการจราจรทางบก และผู้ขบั ขี่ได้ ยอมรับหรือศาลได้ มีคาพิ พากษาถึงที่ สุดลงโทษใน
ความผิดดังกล่าว
7.7 การขับขี่โดยบุคคลซึ่ งขณะขับขี่มีสารเสพติ ดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติ ดให้ โทษ หรือ
มี ส ารที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และประสาทตามกฎหมายว่ าด้ วยวัตถุที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และประสาทใน
ร่ างกาย จนถูกด าเนิ นคดี ต ามกฎหมายว่ าด้ วยจราจรทางบก และผู้ข บั ขี่ ไ ด้ ย อมรับ หรื อ ศาลได้ มี
คาพิ พากษาถึงที่สดุ ลงโทษในความผิดดังกล่าว
ข้อ 8. ข้อสัญญาพิ เศษ
ภายใต้จานวนเงินจากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตาราง บริษัท จะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่ง
กรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือข้อ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
หรือเงื่อนไขทัวไป
่ เว้นแต่ขอ้ 3 ของหมวดเงื่อนไขทัวไป
่ เป็ นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิด
ตาม 1.1 ในหมวดนี้
ส่วนเงื่อนไขข้อ 7.6 และ 7.7 บริษทั จะไม่นามาเป็ นข้อต่อสูบ้ ุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิด
ทัง้ ตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี้
ในกรณี ท่ีบ ริษัท ไม่ ต้ อ งรับ ผิด ตามกฎหมาย หรือ รับ ผิด ตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ ต่ อ ผู้ เ อา
ประกันภัย แต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในความรับผิดที่ผู้เ อา
ประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินทีบ่ ริษทั ได้จ่า ยไปนัน้ คืนให้
บริษทั ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รบั หนังสือเรียกร้องจากบริษทั
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หมวดการคุ้มครองรถยนต์สญ
ู หาย ไฟไหม้
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
รถยนต์สูญหาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์
รวมทัง้ อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิง่ ที่ตดิ ประจาอยู่กบั ตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ตดิ ตัง้ มากับรถยนต์โดย
โรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จาหน่ ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทาเพิม่ ขึ้น และ
ผูเ้ อาประกันภัยได้แจ้งให้บริษทั ทราบด้วยแล้ว สูญหายไปอันเกิดจากการกระทาความผิดเฉพาะฐานลั กทรัพย์
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อนั เกิดจากการกระทาความผิด หรือการ
พยายามกระทาความผิดเช่นว่านัน้ แต่ไม่รวมการสูญหายจากการกระทาความผิดฐานฉ้อโกง
รถยนต์ไฟไหม้บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมือ่ รถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะ
เป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ทเ่ี ป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณี รถยนต์สูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์
บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงินเอาประกันภัย ทีร่ ะบุไว้ในตาราง โดยผูเ้ อาประกันภัยหรือผูร้ บั
ประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ ์รถยนต์ให้แก่บริษทั ทันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษทั และให้ถอื ว่าการ
คุม้ ครองรถยนต์นนั ้ เป็นอันสิน้ สุด
ในกรณีทบ่ี ริษทั ได้รบั รถยนต์คนื มา บริษทั ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผเู้ อาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รถยนต์คนื มา ตามทีอ่ ยูค่ รัง้ สุดท้ายทีผ่ เู้ อาประกันภัยแจ้งให้บริษทั
ทราบและบริษทั ยินยอมให้ผเู้ อาประกันภัยใช้สทิ ธิ
2.1.1 ขอรับรถยนต์คนื โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รบั ชดใช้ไปทัง้ หมดให้แก่บริษัท
ถ้ารถยนต์นัน้ เกิดความเสียหายไม่ถึงกับความเสียหายโดยสิ้นเชิงบริษัทต้องจัดซ่อมให้โดยค่ าใช้จ่า ยของ
บริษทั ก่อนคืน
2.1.2 สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คนื
ทัง้ นี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สทิ ธิให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั
หนัง สือ แจ้ง จากบริษัท ถ้า ผู้เ อาประกัน ภัย ไม่แ จ้ง ขอใช้ส ิท ธิภ ายในก าหนดเวลาดัง กล่ า ว ให้ถือ ว่ า ผู้เ อา
ประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คนื
2.2 ในกรณี รถยนต์เสียหายสิ้ นเชิ ง บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงินเอาประกันภัย
ทีร่ ะบุไว้ในตาราง
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รบั ความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้
หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
ในกรณีท่เี อาประกันภัยไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รบั ประโยชน์ แล้วแต่ กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ ์รถยนต์ให้แก่ บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของ
บริษทั และให้ถอื ว่าการคุม้ ครองรถยนต์นนั ้ เป็นอันสิน้ สุด
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2.3 ในกรณี รถยนต์ได้ รบั ความเสี ยหาย แต่ ไม่ถึงกับเสี ยหายสิ้ นเชิ ง หรือสูญหายบางส่ วน
บริษทั และผูเ้ อาประกันภัยอาจตกลงกันให้มกี ารซ่อม หรือเปลีย่ นรถยนต์ซง่ึ มีสภาพเดียวกันแทนได้ ทัง้ นี้รวมทัง้
อุปกรณ์ของรถยนต์นนั ้ หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนัน้ ก็ได้
ในกรณี ไ ม่ ส ามารถตกลงจ านวนเงิน เพื่อ ทดแทนความเสีย หายได้ ให้ ใ ช้ ร าคามาตรฐาน
ที่ ส มาคมประกั น วิ น าศภัย ไทยร่ ว มกั บ สมาคมอู่ ก ลางการประ กั น ภัย และสมาคมการซ่ อ มรถยนต์
แห่งประเทศไทยกาหนด โดยได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ข้อจากัดความรับผิดของบริ ษทั
ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นต้องสังอะไหล่
่
จากต่างประเทศ บริษทั รับผิดไม่เกินกว่าราคานาเข้าที่ส่งมา
ทางเรือ
ข้อ 3. การดูแลขนย้าย
เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ ทีเ่ กิดจากไฟไหม้ บริษทั จะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้าย
รถยนต์ทงั ้ หมดนับแต่วนั เกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิน้ ตามจานวนที่
จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยีส่ บิ ของค่าซ่อมแซม
ข้อ 4. การสละสิ ทธิ
ในกรณีท่มี คี วามเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็ นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รบั ความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นัน้ เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของ
สถานให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การทาความสะอาดรถ การบารุงรักษารถ หรือการติดตั ้งอุปกรณ์
เพิม่ เติม เมือ่ รถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนัน้
ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนี้ ไม่ค้ ุมครองความสูญหาย หรือไฟไหม้อนั
เกิ ดจาก
5.1 ความเสี ยหายหรือสูญหายอันเกิ ดจากการลักทรัพ ย์ หรือยักยอกทรัพย์ โดยคู่สมรส
หรือบุคคลซึ่ งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้ จดทะเบียนสมรส หรือบุคคลที่ เป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิ จ
กับผู้เอาประกันภัย หรื อ ผู้ค ้าประกันตามสัญ ญาเช่ าซื้ อ รถยนต์ หรื อ บุค คลได้ รบั มอบรถยนต์ห รือ
ครอบครองรถยนต์ตามสัญญายืม สัญญาเช่ า สัญญาเช่ าซื้อ หรือสัญญาจานา หรือบุคคลที่ จะกระทา
สัญญาดังกล่าวข้างต้น ทัง้ นี้ ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวมีเจตนาแท้จริ งจะทาสัญญาดังกล่าวหรือไม่กต็ าม
5.2 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่ค้มุ ครอง
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เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิ่ มเติ ม
การประกันภัยอุบตั ิ เหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)
เมื่อใช้ในเอกสารแนบท้ายนี้
ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง
หมายถึง

ผู้ขบั ขี่และ/หรือ ผู้โดยสารตามจ านวนที่ร ะบุใ นตาราง ซึ่งอยู่ใ นหรือ
กาลังขับขี่ หรือกาลังขึน้ หรือกาลังลงจากรถยนต์
อุบตั เิ หตุ
หมายถึง เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ อย่างฉับพลันจากปจั จัยภายนอกร่างกายและทาให้
เกิ ด ผลที่ ผู้ ไ ด้ ร ับ ความคุ้ ม ครองมิ ไ ด้ เ จตนาหรื อ มุ่ ง หวัง และให้
หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย
การสูญเสียโดยถาวรสิน้ เชิง ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนัน้ โดยถาวรสิน้ เชิง
การสูญเสียสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มที างรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดทีไ่ ม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือทางานใดเพื่อ
สินจ้างได้โดยสิน้ เชิงและตลอดไป
ทุพพลภาพชัวคราว
่
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไ ม่ส ามารถประกอบหน้ า ที่ก ารงานในอาชีพ
ประจาตามปกติได้โดยสิน้ เชิงในชัวระยะเวลาหนึ
่
่ง
เป็นทีต่ กลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ ความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บ ของผู้ได้รบั ความคุ้มครองโดย
อุบตั เิ หตุ ซึง่ ทาให้เกิดผลดังต่อไปนี้
การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รบั ทาให้ผู้ ได้รบั ความคุ้มครองเสียชีวติ ใน 180 วัน นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุก็ดี
หรือความบาดเจ็บที่ได้รบั ทาให้ผไู้ ด้รบั ความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
และเสียชีวติ เพราะเหตุบาดเจ็บนัน้ ก็ดี บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ ระบุ
ไว้ในตาราง ให้แก่ทายาทของผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง
การคุ้มครองข้อ 2 : สูญเสีย มือ เท้า สายตา
ถ้าความบาดเจ็บทีไ่ ด้รบั ไม่มผี ลทาให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองต้องเสียชีวติ ภายใน 180 วัน นับแต่วนั เกิด
อุบตั เิ หตุแต่มผี ลทาให้ผไู้ ด้รบั ความคุ้มครองได้รบั การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วนั เกิด
อุบตั ิเหตุก็ดหี รือความบาดเจ็บที่ได้รบั ทาให้ผู้ได้รบั ความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลใน
ฐานะคนไข้ใน และเป็ นเหตุให้ผู้ได้รบั ความคุ้มครองได้รบั การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงดังกาหนดข้างล่างนี้
บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองดังนี้
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้าง ตัง้ แต่ขอ้ มือ หรือเท้าสองข้าง ตัง้ แต่ขอ้ เท้า
หรือสายตาสองข้าง
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ เท้า
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
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100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ มือ
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ เท้า
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับตาหนึ่งข้าง
บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการทีส่ งู สุดรายการเดียวเท่านัน้
การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง
ถ้า ความบาดเจ็บ มีผ ลภายใน 12 เดือ น นับ แต่ ว ัน เกิด อุ บ ัติเ หตุ ท าให้ผู้ไ ด้ร ับ ความคุ้ม ครองเกิด
ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง และทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงนัน้ ได้เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีขอ้
บ่งชี้ทางการแพทย์ว่าผู้ได้รบั ความคุ้มครองนัน้ ตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษทั จะใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว้ในตาราง หักด้วยจานวนเงินที่ใช้ หรือต้องใช้ตามความ
คุม้ ครองข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ให้แก่ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครอง
การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพชัวคราว
่
ถ้าความบาดเจ็บทีไ่ ด้รบั ทาให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพชัวคราวภายใน
่
180 วัน
นับแต่ ว นั ที่เ กิดอุ บตั ิเ หตุ หรือ ความบาดเจ็บที่ได้รบั ทาให้ผู้ได้รบั ความคุ้มครองต้อ งรักษาตัว ติดต่ อ กันใน
โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพชัวคราว
่
บริษทั จะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองเป็ นระยะๆ ตลอดเวลาทีย่ งั ทุพพลภาพอยู่ตามจานวนเงินที่
ระบุไว้ในตารางแต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้
บริษัท จะไม่ช ดใช้ค่ า สิน ไหมทดแทนตามความคุ้ม ครองนี้ หากอุ บ ัติเ หตุ ม ีผ ลท าให้ผู้ได้ร บั ความ
คุม้ ครองเกิดความสูญเสียตามการคุม้ ครองตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลทาให้มที ุพพลภาพถาวร
สิน้ เชิงเกิดขึน้ ต่อผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองตามการคุม้ ครอง ข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนทีบ่ ริษทั ใช้ตามการคุม้ ครอง
ข้อนี้ จะมีการหักจากจานวนเงินเอาประกันภัยทีบ่ ริษทั ต้องใช้ตามการคุม้ ครอง ข้อ 3
การยกเว้ น: การขยายเพิ่ มเติ มนี้ ไม่ค้ ุมครองการเสี ยชี วิต สูญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพชัวคราว
่
หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง อันเกิ ดขึ้นเป็ นผลโดยตรงหรือโดยอ้ อมทัง้ หมดหรือบางส่ วนจากการกระทา
ผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผูไ้ ด้รบั ความคุ้มครองนัน้
เงื่อ นไขอื่น: การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บงั คับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัยทีป่ รากฏในสัญญาหมวดเงือ่ นไขทัวไป
่
หมายเหตุ: แบบฟอร์มนี้ ใช้ในกรณี ออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย
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เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิ่ มเติ ม
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)
เป็นทีต่ กลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายเพิม่ เติม ดังต่อไปนี้
บริษทั จะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่น ๆ ตามทีจ่ ่ายจริง
ซึ่ง ได้เ กิด ขึ้น ภายใน 12 เดือ น นับ แต่ ว ัน เกิด อุ บ ัติเ หตุ เ พื่อ บุ ค คลใดซึ่ง ได้ร บั ความบาดเจ็บ ทางร่ า งกาย
เนื่องจากอุบตั เิ หตุในขณะอยูใ่ น หรือกาลังขึน้ หรือกาลังลงจากรถยนต์
ความรับผิดชอบของบริษทั ต่อคนในแต่ละครัง้ จะไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตารางการ
ขยายเพิม่ เติมนี้มผี ลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทร่ี ะบุไว้ในตาราง
หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ ใช้ในกรณี ออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย
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เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิ่ มเติ ม
การประกันตัวผู้ขบั ขี่ (ร.ย.03)
เป็นทีต่ กลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายเพิม่ เติม ดังต่อไปนี้
บริษัทจะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือ บุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รบั ความยินยอมจากผู้เ อา
ประกันภัย ในกรณีรถยนต์ทร่ี ะบุไว้ในตารางเกิดอุบตั เิ หตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา
การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริษทั จะดาเนินการโดยไม่ชกั ช้าตามจานวนเงินที่พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการหรือศาลกาหนดจนกว่าคดีจะถึงทีส่ ุด
เงือ่ นไข: การขยายเพิม่ เติมนี้ อยู่ภายใต้บงั คับของเงือ่ นไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยทีป่ รากฏใน
สัญญาหมวดเงือ่ นไขทัวไป
่
หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ ใช้ในกรณี ออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย
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เอกสารแนบท้าย
ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30)
ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขดั หรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ
ให้เป็ นทีต่ กลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็ นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็ นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการกระทาก่อการร้าย ไม่ว่าจะ
เกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ ซึง่ ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีลาดับเหตุการณ์เป็ นอย่างไรสาหรับความ
สูญเสียนัน้
โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ การกระทาก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทา ซึ่งใช้กาลัง
หรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การ
กระทาการแทน หรือทีเ่ กีย่ วเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึง่ กระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
หรือจุดประสงค์ท่คี ล้ายคลึงกันรวมทัง้ เพื่อต้องการส่งผลให้รฐั บาล และหรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
ข้อยกเว้นนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็ นสาเหตุโดยตรงหรือ
โดยอ้อมเป็ นผลมาจากหรือมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการกระทาใดๆ ทีต่ ้องกระทาขึน้ เพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยัง้
ไม่ว่าจะรูปแบบใด ซึง่ เกีย่ วเนื่องกับการกระทาก่อการร้าย
ในกรณีทส่ี ่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถนามาใช้บงั คับได้ให้ถอื ว่าส่วนทีเ่ หลือยังคงมีผล
บังคับ
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