กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ขายผ่านทางอิ เล็กทรอนิ กส์ (Online))
หมวดเงื&อนไขทัวไป
&
ภายใต้ก ารคุ้ม ครอง เงือนไข และข้อ ยกเว้น แห่ ง กรมธรรม์ป ระกัน ภัย และเอกสารแนบท้า ยกรมธรรม์
ประกันภัยนี# บริษทั ให้สญ
ั ญาต่อผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี# :
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี, มีผลใช้บงั คับทันที เมื&อผู้เอาประกันภัยชําระเบีย, ประกันภัยแล้ว
การชําระเบี#ยประกันภัยให้แก่ตวั แทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจให้รบั
ชําระเบี#ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีบริษทั ยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิตบิ ุคคลดังกล่าวเสมือน
ตัวแทนของบริษทั ให้ถอื ว่าเป็ นการชําระเบีย# ประกันภัยแก่บริษทั โดยถูกต้อง
ข้อ 2. คํานิ ยามศัพท์: เมือใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี#
“บริษทั ”
หมายถึง บริษทั ทีออกกรมธรรม์ประกันภัยนี#
“ผูเ้ อาประกันภัย”
หมายถึง บุคคลทีระบุชอเป็
ื นผูเ้ อาประกันภัยในตาราง
“รถยนต์”
หมายถึง รถยนต์ทเอาประกั
ี
นภัย ซึงมีรายการทีระบุไว้ในตาราง
“ตาราง”
หมายถึง ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี#
“อุบตั เิ หตุแต่ละครัง# ”
หมายถึง เหตุการณ์หนึง หรือหลายเหตุการณ์สบื เนืองกัน ซึงเกิดจากสาเหตุ
เดียวกัน
“ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการคุม้ ครองตามข้อ
สัญ ญา หรือ เอกสารแนบท้ า ยแห่ ง กรมธรรม์ ประกันภัยนี# ทีผู้เอา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
ข้อ 3. การยกเว้นทัวไป
&
กรมธรรม์ประกันภัยนี, ไม่ค้มุ ครองความเสียหายหรือความรับผิ ดอันเกิ ดขึน, เป็ นผลโดยตรงหรือโดย
อ้อมจาก
3.1 สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติ ศตั รู การสู้รบ หรือการปฏิ บตั ิ การที& มีลกั ษณะเป็ นการ
ทําสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่กต็ าม)
3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิ วตั ิ การต่ อต้ านรัฐ บาล การยึ ด
อํานาจการปกครองโดยกําลังทหาร หรือโดยประการอื&น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับการ
ลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
3.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รงั สี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสี จากเชื,อเพลิ งปรมาณู หรือ
จากกากปรมาณูอนั เกิ ดจากการเผาไหม้เชื,อเพลิ งปรมาณู และสําหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี, การเผา
นัน, รวมถึงกรรมวิ ธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึ&งดําเนิ นติ ดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง

ข้อ 4. การจัดการเรียกร้องเมื&อเกิ ดความเสียหาย
เมือมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึน# ผูเ้ อาประกันภัย หรือผูข้ บั ขีจะต้องแจ้งให้
บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้า และดําเนินการอันจําเป็ นเพือรักษาสิทธิตามกฎหมาย ทัง# นี#ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งให้
บริษทั ทราบผ่านแอพพลิเคชันสําหรับการแจ้งอุบตั เิ หตุรถยนต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือแอพพลิเคชันทีบริษทั เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาขึน# ซึงได้เชือมโยงข้อมูลเข้ากับแอพพลิเคชันของ
สํา นั ก งานคณะกรรมการกํา กับ และส่ ง เสริม การประกอบธุ ร กิจ ประกัน ภัย และมีร ายละเอีย ดตามทีสํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
บริษทั มีสทิ ธิเข้าดําเนินการในนามของผูเ้ อาประกันภัยเกียวกับอุบตั เิ หตุทเกิ
ี ดขึน# ได้ หากความเสียหายที
เกิดขึน# นัน# อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุม้ ครองของบริษทั จะเกิดขึน# เมือผูเ้ อาประกันภัยหรือผูข้ บั ขีดําเนินการโดยสุจริต
ข้อ 5. ความรับผิ ดของบริ ษทั เมื&อมีการปฏิ เสธการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
เมือมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษทั และหากบริษทั ปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามจน
เป็ นเหตุให้ผูเ้ อาประกันภัยหรือผูเ้ สียหายนํ าคดีขน#ึ สู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุ ญาโตตุลาการ
หากศาลพิพากษาหรืออนุ ญาโตตุลาการชีข# าดให้บริษทั แพ้คดี บริษทั จะต้องรับผิดต่อผูเ้ อาประกันภัย หรือผูเ้ สียหาย
นัน# โดยชดใช้ค่าเสียหายตามคําพิพากษา หรือคําชีข# าดของอนุ ญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี#ยผิดนัดในอัตราร้อยละ
15 ต่อปี นับแต่วนั ทีผิดนัด
ข้อ 6. การแก้ ไ ข: สัญ ญาคุ้ ม ครองและเงือนไขแห่ ง กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นี# จะเปลี ยนแปลงแก้ ไ ขได้ โ ดย
เอกสารแนบท้ายของบริษทั เท่านัน#
ข้อ 7. การลดเบีย, ประกันภัยประวัติดี
7.1 ในกรณี ผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์ เอาประกันภัยไว้กบั บริษัท บริษัทจะลดเบี#ยประกันภัยให้แ ก่ ผู้เ อา
ประกันภัย เป็ นลําดับขัน# ดังนี#
ขัน, ที& 1 20% ของเบี#ยประกันภัยในปี ทต่ี ออายุ สําหรับรถยนต์คนั ทีไม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั
ในการประกันภัยปี แรก
ขัน, ที& 2 30% ของเบี#ยประกันภัยในปี ทต่ี ออายุ สําหรับรถยนต์คนั ทีไม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั
ในการประกันภัย 2 ปี ตดิ ต่อกัน
ขัน, ที& 3 40% ของเบี#ยประกันภัยในปี ทต่ี ออายุ สําหรับรถยนต์คนั ทีไม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั
ในการประกันภัย 3 ปี ตดิ ต่อกัน
ขัน, ที& 4 50% ของเบี#ยประกันภัยในปี ทต่ี ออายุ สําหรับรถยนต์คนั ทีไม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั
ในการประกันภัย 4 ปี ตดิ ต่อกัน หรือกว่านัน#
ทัง# นี# บริษัทจะลดเบี#ยประกันภัยให้ต่อเมือผู้เอาประกันภัยได้ต่ ออายุการประกันภัยกับบริษัท และเฉพาะ
ข้อตกลงคุม้ ครองทีต่ออายุเท่านัน#
คําว่า “รถยนต์คนั ทีไม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คนั ทีมีการเรียกร้องค่าเสียหาย
แต่คา่ เสียหายนัน# เกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรูต้ วั ผูต้ อ้ งรับผิดตามกฎหมาย ซึงมีผลทําให้บริษทั มีสทิ ธิ
ทีจะเรียกค่าเสียหายทีบริษทั ได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้
หากในระหว่างปี กรมธรรม์ประกันภัยทีผู้เอาประกันภัยได้รบั ส่วนลดเบี#ยประกันภัยประวัติดมี กี ารเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษทั แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยปี ต่อไป บริษทั จะลดเบีย# ประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัย ดังนี#
2

(ก) ลดลงหนึงลําดับขัน# จากเดิม หากการเรียกร้องนัน# เกิดจากความประมาทของรถยนต์คนั เอาประกันภัย
หรือผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคู่กรณีอกี ฝา่ ยหนึงได้
(ข) ลดลงสองลําดับขัน# จากเดิมแต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องทีรถยนต์คนั เอาประกันภัยเป็ นฝ่าย
ประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคู่กรณีอกี ฝา่ ยหนึงได้ตงั # แต่ H ครัง# ขึน# ไป รวมกันมีจํานวนเงินเกิน 200%
ของเบีย# ประกันภัย
7.2 กรณีผเู้ อาประกันภัยทําประกันภัยกับผูร้ บั ประกันภัยอืน และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริษทั บริษทั
จะนําความใน 7.1 มาใช้บงั คับโดยอนุโลมก็ได้
ข้อ 8. การเพิ& มเบีย, ประกันภัยประวัติไม่ดี
ในกรณีผูเ้ อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กบั บริษทั และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปี ทเอา
ี
ประกันภัยทีเกิดจากอุบตั เิ หตุ ซึงรถยนต์คนั ทีเอาประกันภัยเป็ นฝา่ ยประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึง
คู่กรณีอกี ฝา่ ยหนึงได้ อย่างน้อยตัง# แต่ 2 ครัง# ขึน# ไปรวมกันมีจาํ นวนเงินเกิน 200% ของเบี#ยประกันภัย บริษทั จะเพิม
เบีย# ประกันภัยเป็ นขัน# ๆ ดังนี#
ขัน, ที& 1 20% ของอัตราเบีย# ประกันภัยในปี ทต่ี ออายุ
ขัน, ที& 2 30% ของอัตราเบี#ยประกันภัยในปี ทต่ี ออายุ ในกรณีมคี ่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึน# ต่อบริษทั 2 ปี
ติดต่อกัน
ขัน, ที& 3 40% ของอัตราเบี#ยประกันภัยในปี ทต่ี ออายุ ในกรณีมคี ่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึน# ต่อบริษทั 3 ปี
ติดต่อกัน
ขัน, ที& 4 50% ของอัตราเบี#ยประกันภัยในปี ทต่ี ออายุ ในกรณีมคี ่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึน# ต่อบริษทั 4 ปี
ติดต่อกัน หรือกว่านัน#
ในกรณีทผูี เ้ อาประกันภัยถูกเพิมเบีย# ประกันภัยประวัตไิ ม่ดไี ม่ว่าลําดับขัน# ใด และในปี กรมธรรม์ประกันภัยนัน#
มีการเรียกร้องค่าเสียหาย ทีรถยนต์คนั เอาประกันภัยเป็ นฝา่ ยประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคู่กรณีอกี
ฝ่ายหนึงได้ไม่ถึง 2 ครัง# หรือถึง 2 ครัง# แต่มคี ่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบี#ยประกันภัยแล้ว ในการต่ออายุการ
ประกันภัย บริษทั จะใช้เบี#ยประกันภัยในลําดับขัน# เดิมเช่นในปี ทผ่ี านมา แต่หากไม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมี
การเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายทีเกิดขึน# นัน# มิได้เกิดจากความประมาทของรถยนต์คนั เอาประกันภัย และผู้
เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคู่กรณีอกี ฝา่ ยหนึงได้แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยในปี ต่อไป บริษทั
จะใช้เบีย# ประกันภัยในอัตราปกติ
ข้อ 9. การโอนรถยนต์
เมือผูเ้ อาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผูอ้ นื ให้ถอื ว่าผูร้ บั โอนเป็ นผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี# และ
บริษทั ต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยทีเหลืออยู่
อย่างไรก็ตาม ในกรณีททํี าประกันภัยประเภทระบุชอผู
ื ข้ บั ขี ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปลียนแปลงผูข้ บั
ขีให้บริษทั ทราบ เพือจะได้มกี ารปรับปรุงอัตราเบีย# ประกันภัยตามสภาพความเสียงภัยทีเปลียนแปลงไป มิฉะนัน# ผูเ้ อา
ประกัน ภัย อาจจะต้องรับ ผิดชอบในความเสีย หายส่วนแรกเองตามเงือนไขความคุ้ม ครองทีปรากฏในกรมธรรม์
ประกันภัยนี#
ข้อ 10. การระงับข้อพิ พาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทมีี ขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี#ระหว่างผู้มสี ทิ ธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษทั และหากผู้มสี ทิ ธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนัน# โดย
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วิธกี ารอนุญาโตตุลาการ บริษทั ตกลงยินยอมและให้ทาํ การวินิจฉัยชีข# าดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี# รวมทัง# เอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตคี วามตามคู่มอื
การตีความทีนายทะเบียน ได้ให้ความเห็นชอบไว้
ข้อ 12. การสิ, นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี#จะสิน# ผลบังคับเมือ
12.1 วันที เวลา ทีระบุไว้ในตาราง
12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
12.2.1 บริษทั เป็ นผูบ้ อกเลิก: บริษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี#ได้ด้วยการส่งหนังสือบอก
กล่าวล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามทีอยู่ครัง# สุดท้ายทีแจ้งให้
บริษทั ทราบ ซึงจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิน# ผลบังคับ ณ วันพ้นกําหนดดังกล่าว
ในกรณีน#ีบริษทั จะคืนเบี#ยประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัย โดยหักเบี#ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที
กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
12.2.2 ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูบ้ อกเลิก: ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี#ได้ โดยแจ้งให้
บริษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึงจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิน# ผลบังคับ ณ วันทีบริษทั ได้รบั หนังสือบอกเลิก
หรือวันทีระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็ นวันหลังสุด
ในกรณีน#ีผู้เอาประกันภัยมีสทิ ธิได้รบั เบี#ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี#ยประกันภัยทีระบุไว้
ข้างล่าง
อัตราคืนเบีย, ประกันภัย
จํานวนวัน
ประกันภัย

ร้อยละ ของเบี,ย
ประกันภัยเต็มปี

จํานวนวัน
ประกันภัย

ร้อยละ ของเบี,ย
ประกันภัยเต็มปี

จํานวนวัน
ประกันภัย

ร้อยละ ของเบี,ย
ประกันภัยเต็มปี
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หมวดการคุ้มครองความรับผิ ดต่อบุคคลภายนอก
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่บุคคลภายนอก
ซึงผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนืองจากอุบตั เิ หตุอนั เกิดจากรถยนต์ทใช้
ี หรืออยูใ่ นทาง หรือสิงที
บรรทุก หรือติดตัง# ในรถยนต์นนั # ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผูเ้ อาประกันภัย ดังนี#
1.1 ความเสี ยหายต่ อชี วิต ร่างกาย หรืออนามัย บริษัทจะรับ ผิด ชดใช้ค่า สิน ไหมทดแทนเพือความ
เสีย หายต่ อชีวิต ร่า งกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสีย หายทีแท้จ ริงทีผู้เ อาประกันภัย จะต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนัน#
กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวติ บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน แต่หากการ
เสียชีวติ นัน# ทําให้มผี ขู้ าดไร้อุปการะตามกฎหมาย บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อการเสียชีวติ ของบุคคลภายนอก
นัน# ไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน
กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษทั จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน
ในกรณีทบุี คคลภายนอกนัน# มีสทิ ธิได้รบั การชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์
ประกันภัย บริษทั จะร่วมเฉลียจ่ายเท่าๆ กัน อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของบริษทั ต่อคนจะไม่เกินจํานวนเงินเอา
ประกันภัยต่อคนทีระบุไว้ในตาราง และความรับผิดของบริษทั ต่อครัง# ในกรณีมากกว่าหนึงคน จะมีไม่เกินจํานวนเงิน
เอาประกันภัยต่อครัง# ทีระบุไว้ในตาราง
ทุพพลภาพถาวร ในทีนี#หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้ าทีการงานใดๆ ในอาชีพ
ประจํา และอาชีพอืนๆ ได้โดยสิน# เชิงตลอดไป
บุคคลภายนอกทีได้รบั ความคุ้มครองตาม 1.1 นี# ไม่รวมถึงผูข้ บั ขีทีเป็ นฝ่ายทีจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ตลอดจนลูกจ้างในทางการทีจ้าง คูส่ มรส บิดา มารดา บุตรของผูข้ บั ขีนัน#
1.2 ความเสี ยหายต่ อทรัพย์สิน บริษทั จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
ของบุคคลภายนอก ซึงผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษทั จะมีไม่เกินจํานวน
เงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ในตาราง
กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก และมีการเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดการ
ใช้ประโยชน์รถยนต์ บริษทั จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนตามจริง ทัง# นี# สําหรับรถยนต์ทมีี ทนัี งไม่เกิน O คน หรือรถยนต์
บรรทุกผูโ้ ดยสารรวมทัง# ผูข้ บั ขีไม่เกิน O คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ PQQ บาท รถยนต์รบั จ้างสาธารณะทีมีทนัี ง
ไม่เกิน O คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ OQQ บาท และรถยนต์ทมีี ทนัี งเกิน O คน หรือรถยนต์บรรทุกผูโ้ ดยสารรวมทัง#
ผูข้ บั ขีเกิน O คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ R,000 บาท
ในกรณีบุคคลภายนอกนัน# มีสทิ ธิได้รบั การชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า R กรมธรรม์
ประกันภัย บริษทั จะเฉลียจ่ายเท่าๆ กัน
ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี, จะไม่ได้รบั ความคุ้มครอง
(ก.) ทรัพย์สินที& ผ้เู อาประกันภัย ผู้ขบั ขี& ที&เป็ นฝ่ ายต้ องรับผิ ดตามกฎหมาย คู่สมรส บิ ดา มารดา
บุตรของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขบั ขี&นัน, เป็ นเจ้าของ หรือเป็ นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง
(ข.) เครื&องชัง& สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ& ง ทางเดิ น สนาม หรือสิ& งหนึ& งสิ& งใดที& อยู่ใต้ สิ&ง
ดังกล่าว อันเกิ ดจากการสันสะเทื
&
อน หรือจากนํ,าหนักรถยนต์ หรือนํ,าหนักบรรทุกของรถยนต์
(ค.) สัมภาระหรือทรัพย์สินอื&นใดที& นําติ ดตัวขึ,นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินที& บรรทุกอยู่ในรถยนต์
หรือกําลังยกขึน, หรือกําลังยกลง จากรถยนต์ หรือทรัพย์สินที& รถยนต์กาํ ลังยกจากที& หนึ& งไปยังอีกที& หนึ& ง
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(ง.) ทรัพย์สินที& ได้รบั ความเสี ยหายจากการรัวไหลของสารเคมี
&
หรือวัตถุอนั ตรายที& บรรทุกอยู่ใน
รถยนต์ เว้นแต่การรัวไหลนั
&
น, เกิ ดจากอุบตั ิ เหตุจากรถยนต์ หรือการรัวไหลของแก๊
&
สหรือเชื,อเพลิ งเพื&อการ
เดิ นเครื&องของรถยนต์
ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง# ดังนี#
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ในกรณีทใช้
ี รถยนต์ในเวลาเกิดอุบตั เิ หตุ นอกเหนือจาก
ทีได้ระบุไว้ในตาราง
(ข) ตามจํานวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็ นการประกันภัยประเภท
ระบุชอผู
ื ข้ บั ขี หากความเสียหายนัน# เป็ นความรับผิดชอบของผูข้ บั ขีรถยนต์คนั เอาประกันภัยซึงมิใช่ผขู้ บั ขีทีระบุชอใน
ื
กรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณีทผูี เ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก เกินหนึงข้อ ให้ถอื ว่าความรับผิดชอบ
แต่ละข้อเป็ นความรับผิดชอบทีเพิมขึน#
ในกรณีทผูี เ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษทั จะจ่ายแทนผู้
เอาประกันภัยไปก่อน เมือบริษทั ได้จ่ายเงินทีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้คนื ให้
บริษทั ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รบั หนังสือเรียกร้องจากบริษทั
ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซึงการประกันภัยนี#มกี ารคุม้ ครองบริษทั จะต่อสูค้ ดีใน
นามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินความ
คุม้ ครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว
ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิ ดของผู้ขบั ขี&
บริษทั จะถือว่าบุคคลใดซึงขับขีรถยนต์ โดยได้รบั ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึงเป็ น ผู้เ อา
ประกันภัยเอง แต่มเี งือนไขว่า
4.1 บุคคลนัน# ต้องปฏิบตั ติ นเสมือนหนึงเป็ นผูเ้ อาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ขอ้ กําหนดตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี#
4.2 บุคคลนัน# ไม่ได้รบั การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน หรือได้รบั แต่ไม่เพียงพอ
บริษทั จึงจะรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเกินเท่านัน#
ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิ ดของผู้โดยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี#ให้ความคุม้ ครองความรับผิดของผูโ้ ดยสาร เมือผูโ้ ดยสารนัน# จะต้องรับผิดจากรถยนต์
ทีใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิงทีบรรทุก หรือติดตัง# ในรถยนต์นัน# ทัง# นี#เฉพาะเท่าทีมีการประกันภัยไว้ โดยมีเงือนไขว่า
บุคคลนัน# ไม่ได้รบั การชดใช้คา่ สินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน หรือได้รบั แต่ไม่เพียงพอบริษทั จึงจะรับผิด
ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเกินเท่านัน#
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ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง
กรมธรรม์ประกันภัยนี#ให้ความคุม้ ครองถึงนายจ้างซึงไม่ใช่ผเู้ อาประกันภัย เมือนายจ้างจะต้องรับผิดจากการ
ใช้รถยนต์คนั เอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการทีจ้าง ทัง# นี#เฉพาะเท่าทีมีการประกันภัยไว้ แต่มเี งือนไขว่า
6.1 นายจ้างต้องปฏิบตั ติ นอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี#
6.2 นายจ้างไม่ได้รบั การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทนที
ได้รบั ชดใช้นนั # ไม่เพียงพอ บริษทั จึงจะรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเกินเท่านัน#
6.3 การคุม้ ครองนี#ไม่เพิมจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษทั
ข้อ 7. การยกเว้นทัวไป
& การประกันภัยตามหมวดนี, ไม่ค้มุ ครองความรับผิ ดอันเกิ ดจาก
7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง
7.2 การใช้รถยนต์ในทางผิ ดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิ งทรัพย์ หรือใช้ขนยา เสพติ ด
เป็ นต้น
7.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
7.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที& ถกู ลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กบั บริ ษัทด้วย
หรือเป็ นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที& มีระบบห้ามล้อเชื&อมโยงถึงกัน
7.5 ความรับผิ ดซึ&งเกิ ดจากสัญญาที& ผ้ขู บั ขี&ทาํ ขึ,น ซึ&งถ้าไม่มีสญ
ั ญานัน, แล้ว ความรับผิ ดของผู้ ขับขี&
จะไม่เกิ ดขึน,
7.6 การขับขี&โดยบุคคลซึ&งในขณะขับขี&มีปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิ นกว่า 50 มิ ลลิ กรัมเปอร์เซ็นต์
ซึ&งเป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที& QR (พ.ศ.STUV) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. STSS
กําหนดให้ถือว่าเมาสุรา
ข้อ 8. ข้อสัญญาพิ เศษ ภายใต้จํา นวนเงิน จํากัด ความรับผิด ทีระบุ ไว้ใ นตาราง บริษัท จะไม่ย กเอาความไม่
สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้ อาประกันภัย หรือข้อ 7.1 7.2 7.3 7.4
7.5 หรือเงือนไขทัวไป เว้นแต่ขอ้ 3 ของหมวดเงือนไขทัวไป เป็ นข้อต่อสูบ้ ุคคลภายนอก เพือปฏิเสธความรับผิดตาม
1.1 ในหมวดนี#
ส่วนเงือนไข 7.6 บริษทั จะไม่นํามาเป็ นข้อต่อสูบ้ ุคคลภายนอก เพือปฏิเสธความรับผิดทัง# ตาม 1.1 และ 1.2
ในหมวดนี#
ในกรณีทบริ
ี ษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี#ต่อผู้เอาประกันภัย แต่
บริษทั ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึงและวรรคสองในความรับผิดทีผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้จํานวนเงินทีบริษทั ได้จ่ายไปนัน# คืนให้บริษทั ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รบั
หนังสือเรียกร้องจากบริษทั
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หมวดการคุ้มครองรถยนต์สญ
ู หายไฟไหม้
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
รถยนต์สูญ หาย บริษัทจะชดใช้ค่าสิน ไหมทดแทน เมือรถยนต์ห รือส่วนหนึงส่วนใดของรถยนต์ร วมทัง#
อุปกรณ์ เครืองตกแต่ง หรือสิงทีติดประจําอยู่กบั ตัวรถยนต์ตามมาตรฐานทีติดตัง# มากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบ
รถยนต์หรือศูนย์จําหน่ ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์ เครืองตกแต่งทีได้ทําเพิมขึน# และผูเ้ อาประกันภัยได้แจ้งให้
บริษทั ทราบด้วยแล้ว สูญหายไป อันเกิดจากการกระทําความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอก
ทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อนั เกิดจากการกระทําความผิด หรือการพยายามกระทําความผิดเช่นว่านัน#
รถยนต์ไฟไหม้บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมือรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็ นการ
ไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็ นการไหม้ทเป็
ี นผลสืบเนืองจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์
2.1. ในกรณี รถยนต์สูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ บริษทั จะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย ทีระบุไว้ในตาราง โดยผูเ้ อาประกันภัยหรือผูร้ บั ประโยชน์แล้วแต่
กรณีตอ้ งโอนกรรมสิทธิ Uรถยนต์ให้แก่บริษทั ทันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษทั และให้ถอื ว่าการคุม้ ครองรถยนต์นนั # เป็ นอัน
สิน# สุด
ในกรณีทบริ
ี ษทั ได้รบั รถยนต์คนื มาแล้ว บริษทั ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผเู้ อาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีได้รบั รถยนต์คนื มา ตามทีอยู่ครัง# สุดท้ายทีผูเ้ อาประกันภัยแจ้งให้บริษทั ทราบและ
บริษทั ยินยอมให้ผเู้ อาประกันภัยใช้สทิ ธิ
2.1.1 ขอรับรถยนต์คนื โดยผูเ้ อาประกันภัยต้องคืนเงินทีได้รบั ชดใช้ไปทัง# หมดให้แก่บริษทั ถ้ารถยนต์
นัน# เกิดความเสียหายบริษทั ต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษทั ก่อนคืน
2.1.2 สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คนื
ทัง# นี#ผเู้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สทิ ธิให้บริษทั ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้รบั หนังสือแจ้ง
จากบริษทั ถ้าผูเ้ อาประกันภัยไม่แจ้งขอใช้สทิ ธิภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถอื ว่าผูเ้ อาประกันภัยไม่ประสงค์จะ
ขอรับรถยนต์คนื
2.2 ในกรณี รถยนต์เสียหายสิ, นเชิ ง บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย ทีระบุ
ไว้ในตาราง
รถยนต์เสียหายสิน# เชิง หมายถึง รถยนต์ได้รบั ความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือ
เสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
ในกรณี ทีเอาประกัน ภัย ไว้ไ ม่ ตํ ากว่ า ร้อ ยละ 80 ของมู ล ค่ า รถยนต์ ใ นขณะทีเอาประกัน ภัย ผู้เ อา
ประกันภัยหรือผูร้ บั ประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ Uรถยนต์ให้แก่บริษทั ทันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษทั และ
ให้ถอื ว่าการคุม้ ครองรถยนต์นนั # เป็ นอันสิน# สุด
2.3 ในกรณี รถยนต์ได้รบั ความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ, นเชิ ง หรือสูญหายบางส่วน บริษทั และ
ผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มกี ารซ่อม หรือเปลียนรถยนต์ซึงมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทัง# นี#รวมทัง# อุปกรณ์ ของ
รถยนต์นนั # หรือจะชดใช้เงินเพือทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนัน# ก็ได้
ในการซ่อมรถยนต์หรือในการกําหนดจํานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จดั ซ่อมโดยอู่กลางการ
ประกันภัยทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตัง#
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ข้อจํากัดความรับผิ ดของบริ ษทั
ในกรณีทมีี ความจําเป็ นต้องสังอะไหล่จากต่างประเทศ บริษทั รับผิดไม่เกินกว่าราคานําเข้าทีส่งมาทางเรือ
ข้อ 3. การดูแลขนย้าย
เมือมีความเสียหายต่อรถยนต์ ทีเกิดจากไฟไหม้ บริษทั จะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์
ทัง# หมดนับแต่วนั เกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้คา่ สินไหมทดแทนจะเสร็จสิน# ตามจํานวนทีจ่ายไปจริง แต่
ไม่เกินร้อยละยีสิบของค่าซ่อมแซม
ข้อ 4. การสละสิ ทธิ
ในกรณีทมีี ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมือบุคคลอืนเป็ นผูใ้ ช้รถยนต์โดยได้รบั ความยินยอมจากผู้
เอาประกันภัย บริษทั สละสิทธิในการไล่เบี#ยจากผูใ้ ช้รถยนต์นนั # เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกียวกับ
การซ่อมแซมรถ การทําความสะอาดรถ การบํารุงรักษารถ หรือการติดตัง# อุปกรณ์เพิมเติม เมือรถยนต์ได้ส่งมอบ
ให้เพือรับบริการนัน#
ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนี, ไม่คุ้มครองความสูญหาย หรือไฟไหม้อนั เกิ ด
จาก
5.1 ความเสี ย หายหรื อสูญ หายอันเกิ ด จากการลัก ทรัพ ย์ หรื อยัก ยอกทรัพ ย์ โดยบุค คลได้ รบั
มอบหมาย หรือครอบครองรถยนต์ตามสัญ ญาเช่ า สัญญาเช่ าซื, อ หรือสัญญาจํานํ า หรือโดยบุคคลที& จ ะ
กระทําสัญญาดังกล่าวข้างต้น
5.2 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที& ค้มุ ครอง
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื& องจากการชนกับยานพาหนะทางบก ร.ย.ภ.10
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายทีเกิดขึ#นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทัง#
อุปกรณ์ เครืองตกแต่ ง หรือสิงทีติดประจําอยู่กบั ตัวรถยนต์ตามทีระบุ ไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับ
ยานพาหนะทางบก ทัง# นี#ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายทีเกิดจากไฟไหม้อนั มีสาเหตุโดยตรงจากการ
ชนกับ ยานพาหนะทางบก ไม่ว่ า จะเกิด จากความประมาทของรถยนต์คนั ทีเอาประกันภัยหรือคู่กรณี และผู้เ อา
ประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคูก่ รณีอกี ฝา่ ยหนึงได้
ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรม์ประกันภัยนี# ให้หมายถึงเฉพาะรถทีเดินด้วยกําลังเครืองยนต์ โดยใช้
พลังงานเชือ# เพลิง เช่น นํ#ามัน ก๊าซ หรือกําลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง
ความรับผิดชอบของบริษทั จะมีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ในตาราง
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณี รถยนต์เสียหายสิ, นเชิ ง บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้
ในตาราง
ในกรณีททุี นประกันภัยทีระบุไว้ไม่ตํากว่าร้อยละ WQ ของมูลค่าของรถยนต์ในขณะทีเอาประกันภัย ผูเ้ อา
ประกันภัยหรือผูร้ บั ประโยชน์ตอ้ งโอนกรรมสิทธิ Uให้แก่บริษทั ทันทีโดยค่าใช้จ่ายของบริษทั และให้ถอื ว่าการคุม้ ครอง
นัน# เป็ นอันสิน# สุด
รถยนต์เสียหายสิน# เชิง ในทีนี#หมายถึง รถยนต์ได้รบั ความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือ
เสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
2.2 ในกรณี รถยนต์ได้รบั ความเสียหาย แต่ไม่ถงึ กับเสียหายสิน# เชิง บริษทั และผูเ้ อาประกันภัยอาจตกลง
กันให้มกี ารซ่อม หรือเปลียนรถยนต์ซงมี
ึ สภาพเดียวกันแทนได้ ทัง# นี#รวมทัง# อุปกรณ์ของรถยนต์นัน# หรือจะชดใช้เงิน
เพือทดแทนความเสียหายนัน# ก็ได้ ทัง# นี#ไม่เกินกว่าจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ในตาราง ในการซ่อมรถยนต์หรือ
ในการกําหนดเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จดั ซ่อมโดยอู่กลางการประกันภัยทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยออกใบแต่งตัง# ให้
ข้อจํากัดความรับผิ ดของบริ ษทั
ในกรณีทมีี ความจําเป็ นต้องสังอะไหล่จากต่างประเทศ บริษทั รับผิดไม่เกินกว่าราคานําเข้าทีส่งมาทางเรือ
ข้อ 3. ความเสียหายส่วนแรก
ผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง# คือ H,QQQ บาทแรกของความเสียหายอันเกิดจาก
การชน ในกรณีทผูี ข้ บั ขีหรือผูเ้ อาประกันภัยเป็ นฝา่ ยทีต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยบริษทั จะจ่ายแทนผูเ้ อาประกันภัย
ไปก่อน เมือบริษทั ได้จ่ายเงินทีผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้คนื ให้บริษทั ภายใน 7
วันนับแต่ได้รบั หนังสือเรียกร้องจากบริษทั
ข้อ 4. การดูแลขนย้าย
เมือรถยนต์เกิดความเสียหายซึงมีการคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี# บริษทั จะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์
และค่าขนย้ายรถยนต์ทงั # หมดนับแต่วนั เกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้คา่ สินไหมทดแทนจะเสร็จสิน# ตาม
จํานวนทีจ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยีสิบของค่าซ่อมแซม
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ข้อ 5. การรักษารถยนต์
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมือเกิดความเสียหายเพิมขึน# หรือต้องประสบอุบตั เิ หตุอนื เนืองจาก
การใช้รถยนต์กอ่ นทีจะมีการซ่อมแซมตามทีจําเป็ น หรือไม่ได้จดั ให้มกี ารดูแลเมือรถยนต์เกิดอุบตั เิ หตุหรือเครืองเสีย
ข้อ 6. การสละสิ ทธิ
ในกรณี ทีมีค วามเสีย หายต่ อ รถยนต์ เมือบุ ค คลอืนเป็ น ผู้ใ ช้ร ถยนต์ โ ดยได้ร ับ ความยิน ยอมจากผู้ เ อา
ประกันภัย บริษทั สละสิทธิในการไล่เบีย# จากผูใ้ ช้รถยนต์นัน# เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกียวกับการ
ซ่อมแซมรถ การทําความสะอาดรถ การบํารุงรักษารถ หรือการติดตัง# อุปกรณ์เพิมเติม เมือรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพือ
รับบริการนัน#
ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี#ไม่คมุ้ ครอง
7.1 การเสือมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
7.2 การแตกหักของเครืองจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครืองจักรกลไก หรือ
เครืองไฟฟ้าของรถยนต์อนั มิได้เกิดจากอุบตั เิ หตุ
7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกนํ#าหนัก หรือจํานวนผูโ้ ดยสารเกินกว่าทีได้รบั
อนุญาตอันมิได้เกิดจากอุบตั เิ หตุ
7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉี กขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมคี วามเสีย หาย
เกิดขึน# ต่อส่วนอืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดใช้รถยนต์นนั # เกิดจากบริษทั ประวิงการ
ซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าทีควรจะเป็ นโดยไม่มเี หตุอนั สมควร
ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี#ไม่คมุ้ ครอง
8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตทีคุม้ ครอง
8.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติดเป็ นต้น
8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อื&นๆ การประกันภัยนี#ไม่คมุ้ ครอง
9.1 การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถทีถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กบั บริษทั ด้วย หรือ
เป็ นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถทีมีระบบห้ามล้อเชือมโยงถึงกัน
9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากทีระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบตั เิ หตุ
9.3 การขับขีโดยบุคคลซึงในขณะขับขีมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า PQ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึง
เป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที RY (พ.ศ.HPZO) ออกตามความในพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. HPHH กําหนดให้
ถือว่าเมาสุรา
9.4 การขับขีโดยบุคคลทีไม่เคยได้รบั ใบอนุ ญาตขับขีใดๆ หรือเคยได้รบั แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้
ใบขับขีรถจักรยานยนต์ไปขับขีรถยนต์
การยกเว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไม่นํามาใช้ในกรณีทมีี ความเสียหายต่อรถยนต์ทเกิ
ี ดขึน# และมิใช่
ความประมาทของผูข้ บั ขีทีเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี#
แต่ในกรณีทเป็
ี นการประกันภัยประเภทระบุชอผู
ื ข้ บั ขี การยกเว้นตามข้อ 9.4 จะไม่นํามาใช้บงั คับ หากผูข้ บั
ขีในขณะเกิดความเสียหาย เป็ นผูข้ บั ขีทีถูกระบุชอในกรมธรรม์
ื
ประกันภัย
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เงือนไข : การขยายเพิมเติมตามเอกสารแนบท้ายนี# อยู่ภายใต้บงั คับของเงือนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยทีปรากฏในสัญญาหมวดเงือนไขทัวไป ยกเว้นเงื&อนไขข้อ 7. การลดเบีย, ประกันภัยประวัติดี และข้อ 8.
การเพิ& มเบีย, ประกันภัยประวัติไม่ดี จะไม่นํามาบังคับใช้
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ& มเติ ม
การประกันภัยอุบตั ิ เหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)
เมือใช้ในเอกสารแนบท้ายนี#
ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง หมายถึง

ผูข้ บั ขีและ/หรือผูโ้ ดยสารตามจํานวนทีระบุในตาราง ซึงอยูใ่ นหรือกําลังขับขี
หรือกําลังขึน# หรือกําลังลงจากรถยนต์
อุบตั เิ หตุ
หมายถึง เหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึน# อย่างฉับพลันจากปจั จัยภายนอกร่างกายและทําให้เกิดผล
ทีผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังและให้หมายความรวมถึงการ
ถูกฆาตกรรมด้วย
การสูญเสียโดยถาวรสิน# เชิง ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนัน# โดยถาวรสิน# เชิง
การสูญเสียสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มที างรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวร
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดทีไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือทํางานใดเพือสินจ้าง
ได้โดยสิน# เชิงและตลอดไป
ทุพพลภาพชัวคราว
หมายถึง ทุพ พลภาพถึงขนาดทีไม่ส ามารถประกอบหน้ า ทีการงานในอาชีพประจํา
ตามปกติได้โดยสิน# เชิงในชัวระยะเวลาหนึง
เป็ นทีตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายเพิมเติมดังต่อไปนี#
บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองโดยอุบตั เิ หตุ
ซึงทําให้เกิดผลดังต่อไปนี#
การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต
ถ้าความบาดเจ็บทีได้รบั ทําให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองเสียชีวติ ใน 180 วัน นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุกด็ ี
หรือความบาดเจ็บทีได้รบั ทําให้ผู้ได้รบั ความคุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และ
เสียชีวติ เพราะเหตุบาดเจ็บนัน# ก็ดี บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ในตาราง
ให้แก่ทายาทของผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง
การคุ้มครองข้อ 2 : สูญเสีย มือ เท้า สายตา
ถ้าความบาดเจ็บทีได้รบั ไม่มผี ลทําให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองต้องเสียชีวติ ภายใน 180 วัน นับแต่วนั
เกิดอุบตั ิเหตุแต่มผี ลทําให้ผู้ได้รบั ความคุม้ ครองได้รบั การสูญเสียโดยถาวรสิ#นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วนั เกิด
อุบตั เิ หตุกด็ หี รือความบาดเจ็บทีได้รบั ทําให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะ คน
ไข้ใน และเป็ นเหตุให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองได้รบั การสูญเสียโดยถาวรสิน# เชิงดังกําหนดข้างล่างนี# บริษทั จะจ่ายค่า
สินไหมทดแทนให้แก่ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองดังนี#
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองข้าง ตัง# แต่ขอ้ มือ หรือเท้าสองข้าง ตัง# แต่ขอ้
เท้า หรือสายตาสองข้าง
100 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้าง ตัง# แต่ขอ้ มือ และเท้าหนึงข้าง ตัง# แต่ขอ้ เท้า
100 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้าง ตัง# แต่ขอ้ มือ และสายตาหนึงข้าง
100 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึงข้าง ตัง# แต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึงข้าง
60 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้าง ตัง# แต่ขอ้ มือ
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60 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึงข้าง ตัง# แต่ขอ้ เท้า
60 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับตาหนึงข้าง
บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี#เพียงรายการทีสูงสุดรายการเดียวเท่านัน#
การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวร
ถ้าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุทาํ ให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองเกิดทุพพล
ภาพถาวรและทุพพลภาพถาวรนัน# ได้เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีขอ้ บ่งชีท# างการแพทย์ ว่าผูไ้ ด้รบั
ความคุม้ ครองนัน# ตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวร บริษทั จะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยดัง
ระบุไว้ในตาราง หักด้วยจํานวนเงินทีใช้ หรือต้องใช้ตามความคุม้ ครองข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ให้แก่ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครอง
การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพชัวคราว
&
ถ้าความบาดเจ็บทีได้รบั ทําให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพชัวคราวภายใน 180 วัน
นับแต่วนั ทีเกิดอุบตั เิ หตุ หรือความบาดเจ็บทีได้รบั ทําให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล
ในฐานะคนไข้ใน และเป็ นเหตุให้ผไู้ ด้รบั ความคุ้มครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพชัวคราว บริษทั จะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองเป็ นระยะๆ ตลอดเวลาทียังทุพพลภาพอยู่ตามจํานวนเงินทีระบุไว้ในตารางแต่ไม่
เกิน 52 สัปดาห์ ต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง#
บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี# หากอุบตั ิเหตุมผี ลทําให้ผู้ได้รบั ความ
คุม้ ครองเกิดความสูญเสียตามการคุม้ ครองตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลทําให้มที พุ พลภาพถาวรเกิดขึน#
ต่อผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองตามการคุม้ ครอง ข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนทีบริษทั ใช้ตามการคุม้ ครองข้อนี# จะมีการหักจาก
จํานวนเงินเอาประกันภัยทีบริษทั ต้องใช้ตามการคุม้ ครอง ข้อ 3
การยกเว้น : การขยายเพิ& มเติ มนี, ไม่ค้มุ ครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพ อันเกิ ดขึน, เป็ น
ผลโดยตรงหรือโดยอ้อมทัง, หมดหรือบางส่วนจากการกระทําผิ ดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รบั ความ
คุ้มครองนัน,
เงื&อนไขอื&น:การขยายเพิมเติมตามเอกสารแนบท้ายนี# อยู่ภายใต้บงั คับของเงือนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยทีปรากฏในสัญญาหมวดเงือนไขทัวไป
หมายเหตุ แบบฟอร์มนี, ใช้ในกรณี ออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ& มเติ ม
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)
เป็ นทีตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายเพิมเติม ดังต่อไปนี#
บริษทั จะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอืนๆ ตามทีจ่ายจริง ซึง
ได้เกิดขึ#นภายใน 12 เดือน นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุเพือบุคคลใด ซึงได้รบั ความบาดเจ็บทางร่างกาย เนืองจาก
อุบตั เิ หตุในขณะอยูใ่ น หรือกําลังขึน# หรือกําลังลงจากรถยนต์
ความรับผิดชอบของบริษทั ต่อคนในแต่ละครัง# จะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ในตาราง
การขยายเพิมเติมนี#มผี ลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทระบุ
ี ไว้ในตาราง
เงื&อนไขอื&น : การขยายเพิมเติมตามเอกสารแนบท้ายนี# อยูภ่ ายใต้บงั คับของเงือนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยทีปรากฏในสัญญาหมวดเงือนไขทัวไป
หมายเหตุ แบบฟอร์มนี, ใช้ในกรณี ออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ& มเติ ม
การประกันตัวผู้ขบั ขี& (ร.ย.03)
เป็ นทีตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายเพิมเติม ดังต่อไปนี#
บริษทั จะประกันตัวผูเ้ อาประกันภัยหรือบุคคลใดซึงขับขีรถยนต์โดยได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ อา
ประกันภัย ในกรณีรถยนต์ทระบุ
ี ไว้ในตารางเกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นต้นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวใน
คดีอาญา
การประกัน ตัว บุ ค คลดัง กล่ า ว บริษัท จะดํ า เนิ น การโดยไม่ ช ัก ช้า ตามจํา นวนเงิน ทีพนัก งาน
สอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลกําหนดจนกว่าคดีจะถึงทีสุด
เงื&อนไขอื&น : การขยายเพิมเติมตามเอกสารแนบท้ายนี# อยู่ภายใต้บงั คับของเงือนไขและการยกเว้นแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัยทีปรากฏในสัญญาหมวดเงือนไขทัวไป
หมายเหตุ แบบฟอร์มนี, ใช้ในกรณี ออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย
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เอกสารแนบท้าย
ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30)
ถ้าข้อความใดในเอกสารนี#ขดั หรือแย้งกับข้อความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ ให้
เป็ นทีตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี#ไม่คุม้ ครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามไม่ว่า
จะเป็ นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็ นผลมาจากหรือเกียวเนืองมาจากการกระทําก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจาก
สาเหตุหรือเหตุการณ์ ซึงส่งผลกระทบอย่างต่อเนือง หรือมีลาํ ดับเหตุการณ์เป็ นอย่างไรสําหรับความสูญเสียนัน#
โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี# การกระทําก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทํา ซึงใช้กาํ ลังหรือ
ความรุนแรง และ / หรือมีการข่มขูโ่ ดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็ นการกระทําเพียงลําพัง การกระทํา
การแทน หรือทีเกียวเนืองกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึงกระทําเพือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือ
จุดประสงค์ทคล้
ี ายคลึงกันรวมทัง# เพือต้องการส่งผลให้ร ฐั บาล และหรือสาธารณชนหรือส่วนหนึงส่วนใดของ
สาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตืนตระหนก หวาดกลัว
ข้อยกเว้นนี#ไม่คุม้ ครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นสาเหตุโดยตรงหรือโดย
อ้อมเป็ นผลมาจากหรือมีส่วนเกียวเนืองกับการกระทําใดๆ ทีต้องกระทําขึน# เพือควบคุม ป้องกัน หยุดยัง# ไม่ว่า
จะรูปแบบใด ซึงเกียวเนืองกับการกระทําก่อการร้าย
ในกรณีทส่ี วนหนึงส่วนใดของข้อยกเว้นนี#ไม่สามารถนํ ามาใช้บงั คับได้ให้ถือว่าส่วนทีเหลือยังคงมีผล
บังคับ
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