กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ขายผ่านทางอิ เล็กทรอนิ กส์ (Online))
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลใช้บงั คับทันที เมื่อผูเ้ อาประกันภัยชาระเบีย้ ประกันภัยแล้ว
การชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตวั แทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
พนักงานบริษทั หรือนายหน้ าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ผู้ได้รบั มอบ
อานาจให้รบั ชาระเบีย้ ประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ยอมรับการกระทาของบุคคลหรือ
นิตบิ ุคคลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษทั ให้ถอื ว่าเป็นการชาระเบีย้ ประกันภัยแก่บริษทั โดยถูกต้อง
ข้อ 2. นิ ยามศัพท์ กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริษทั ”
หมายความว่า บริษทั ทีอ่ อกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“ผูเ้ อาประกันภัย”
หมายความว่า บุคคลทีร่ ะบุช่อื เป็นผูเ้ อาประกันภัยในตาราง
“ผูป้ ระสบภัย”
หมายความว่า ผู้ซ่งึ ได้รบั อันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามัย เนื่องจาก
รถที่ใช้หรืออยู่ในทางหรือเนื่องจากสิง่ ที่บรรทุก หรือติดตัง้ ในรถนัน้ และ
หมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูป้ ระสบภัยซึง่ ถึงแก่ความตายด้วย
“นายทะเบียน”
หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซ่งึ เลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ตาราง”
หมายความว่า ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“รถ”
หมายความว่า รถคันที่เอาประกันภัยซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตารางแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
“อุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ ”
หมายความว่า เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์สบื เนื่องกันซึง่ เกิดจาก
สาเหตุอนั เดียวกัน
ข้อ 3. การคุ้มครองผูป้ ระสบภัย ภายใต้บงั คับข้อ 6 บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย
ต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามัยของผูป้ ระสบภัยในนามผูเ้ อาประกันภัย ซึง่ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ
ตามกฎหมายต่อผูป้ ระสบภัย เนื่องจากรถทีใ่ ช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิง่ ทีบ่ รรทุก หรือติดตัง้ ในรถ
นัน้ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ดังนี้
3.1 ผูป้ ระสบภัย
3.1.1 ในกรณีได้รบั ความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย แต่ไม่ถงึ กับสูญเสียอวัยวะ ทุพพล
ภาพอย่า งถาวร หรือ ทุ พ พลภาพถาวรสิ้น เชิง ตามข้อ 3.1.2 บริษัท จะจ่า ยค่ า รัก ษาพยาบาล และ
ค่าเสียหายอย่างอื่นที่ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องได้ตามมูลละเมิด ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่
เกิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน
3.1.2 ในกรณีได้รบั ความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษทั จะจ่าย
จานวนเงินคุม้ ครอง ดังนี้
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(1) กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อ
หนึ่งคน
(2) กรณีสญ
ู เสียมือสองข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า
หรือขาสองข้าง หรือสายตาสองข้าง (ตาบอด) บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน
(3) กรณีสญ
ู เสียมือหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า ขาหนึ่ง
ข้าง สายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) ตัง้ แต่ 2 กรณีขน้ึ ไป บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อ
หนึ่งคน
(4) กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
(5) กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตัง้ แต่ข้อ
เท้า หรือขาหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน
250,000 บาทต่อหนึ่งคน
(6) กรณีหูหนวก เป็ นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะ
สืบพันธุห์ รือความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาท
ต่อหนึ่งคน
(7) กรณีสูญเสียอวัยวะอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน (2) (3) (5) (6) และ (8) ซึ่งการ
สูญเสียหรือการถูกทาลายลงแล้วนัน้ จะกระทบต่อการดารงชีวติ อย่างปกติ สุขของผูป้ ระสบภัย เช่น การ
สูญเสีย ม้าม ปอด ตับ ไต หรือ ฟนั แท้ทงั ้ ซีต่ งั ้ แต่ 5 ซี่ ขึน้ ไป หรือกรณีกะโหลกศีรษะถูกทาให้เสียหาย
เป็นเหตุให้ตอ้ งใช้กะโหลกเทียม เป็นต้น บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึ่งคน
(8) กรณีสูญ เสียนิ้ว ตัง้ แต่ ข้อ นิ้ว ขึ้นไป ไม่ว่านิ้ว เดียวหรือ หลายนิ้ว บริษัทจะจ่ายค่ า
สินไหมทดแทน 200,000 บาทต่อหนึ่งคน
ทัง้ นี้ กรณีผู้ประสบภัยได้รบั ความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษทั จะจ่าย
จานวนเงินคุม้ ครองเฉพาะกรณีทม่ี จี านวนเงินคุม้ ครองทีส่ งู กว่า
3.1.3 ในกรณีเสียชีวติ บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน
3.1.4 ในกรณีได้รบั ความเสียหายตามข้อ 3.1.1 และต่อมาได้รบั ความเสียหายตามข้อ 3.1.2
บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามข้อ 3.1.2 แต่หากเป็ นกรณีได้รบั ความเสียหายตามข้อ 3.1.1 และ
ต่อมาได้รบั ความเสียหายตามข้อ 3.1.3 หรือทัง้ ข้อ 3.1.2 และข้อ 3.1.3 บริษทั จะจ่าย ไม่เกิน 500,000
บาท ต่อคน
3.1.5 ในกรณีท่เี ข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใ น บริษัทจะจ่าย
ค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จานวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน เป็นค่าเสียหายทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกเหนือจาก
ความคุม้ ครองทีร่ ะบุใน 3.1.1 ข้อ 3.1.2 ข้อ 3.1.3 และข้อ 3.1.4
3.1.6 กรณีผปู้ ระสบภัยเป็ นผูเ้ อาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัย ซึง่ มิใช่
ผู้ขบั ขี่ ทัง้ นี้ในกรณีผู้ขบั ขีเ่ ป็ นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบตั เิ หตุ ให้นาความในข้อ 3.1.1 ข้อ 3.1.2 ข้อ 3.1.3
ข้อ 3.1.4 และข้อ 3.1.5 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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3.1.7 กรณีผปู้ ระสบภัยเป็นผูข้ บั ขีร่ ถคันทีเ่ อาประกันภัย บริษทั จะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ไม่เกินค่าเสียหายเบือ้ งต้นเท่านัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทัง้ หมดดังกล่าวข้างต้น รวมกันแล้วไม่เกินจานวนเงิน
คุม้ ครองสูงสุดต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ ทีร่ ะบุไว้ในรายการที่ 4 ของตาราง
ข้อ 4. ค่ าเสี ยหายเบื้องต้ น ภายใต้บงั คับข้อ 6 บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยที่
ได้รบั ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย โดยไม่ตอ้ งรอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิน้ ภายใน 7 วัน นับแต่
วันทีบ่ ริษทั ได้รบั การร้องขอ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบือ้ งต้นดังต่อไปนี้
4.1 กรณีผปู้ ระสบภัยได้รบั ความเสียหายต่อร่างกาย บริษทั จะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่าย
อันจาเป็นเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล ตามจานวนทีจ่ า่ ยไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน
4.2 กรณีผู้ประสบภัยได้รบั ความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่าย
ค่าเสียหายเบือ้ งต้นจานวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เป็นใบ้ หรือเสียความสามารในการพูด หรือลิน้ ขาด
(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว
(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
(ช) จิตพิการอย่างติดตัว
(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
4.3 กรณีผปู้ ระสบภัยได้รบั ความเสียหายต่อชีวติ บริษทั จะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจาเป็ น
เกีย่ วกับการจัดการศพของผูป้ ระสบภัยตามจานวนเงินค่าเสียหายเบือ้ งต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
4.4 จานวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกันหรือจานวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แต่หากผูป้ ระสบภัยได้รบั
ความเสียหายตามข้อ 4.1 4.2 และ 4.3 หรือได้รบั ความเสียหายตามข้อ 4.2 และ 4.3 ให้ได้รบั ค่าเสียหาย
เบือ้ งต้นรวมกันไม่เกินจานวน 65,000 บาท
4.5 กรณีรถตัง้ แต่สองคันขึน้ ไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผปู้ ระสบภัย บริษทั จะจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นตาม 4.1 4.2 4.3 หรือ 4.4 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถที่เอาประกันภัยไว้กับ
บริษัท แต่ ถ้าผู้ประสบภัยมิใ ช่เ ป็ นผู้ซ่งึ อยู่ใ นรถคันหนึ่งคันใดที่ร่ว มก่ อ ให้เ กิดความเสียหายดังกล่าว
ข้างต้น บริษทั จะจ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยในอัตราส่วนทีเ่ ท่ากัน
ความเสียหายเบือ้ งต้นทัง้ หมดนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3
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ข้อ 5. การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ผูป้ ระสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบือ้ งต้นต่อบริษทั ภายใน 180
วัน นับแต่วนั ทีม่ คี วามเสียหายเกิดขึน้ และต้องมีหลักฐานดังนี้
5.1 ความเสียหายต่อร่างกาย
5.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกีย่ วกับการ
รักษาพยาบาล
5.1.2 ส าเนาบัต รประจาตัว หรือ สาเนาใบสาคัญ ประจ าตัว คนต่ า งด้าว หรือ สาเนาหนัง สือ
เดินทางหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็ นผูอ้ อกให้ทส่ี ามารถพิสูจน์ ได้ว่าผูท้ ่มี ชี ่อื ในหลักฐานนัน้ เป็ น
ผูป้ ระสบภัย แล้วแต่กรณี
ในกรณีท่ผี ู้ประสบภัยได้รบั ความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 4.2 นอกจาก
ต้องยืน่ หลักฐานตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แล้ว ให้ยน่ื ใบรับรองแพทย์ หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่น
ใดที่ระบุว่าเป็ นผู้ประสบภัยซึ่งได้รบั ความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าว พร้อมทัง้ สาเนาบันทึกประจาวัน
ของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นัน้ ได้รบั ความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ
เพิม่ เติมด้วย
5.2 ความเสียหายต่อชีวิต
5.2.1 สาเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดทีน่ ายทะเบียนประกาศกาหนดซึง่ สามารถพิสูจน์ได้
ว่าผูท้ ม่ี ชี ่อื ในหลักฐานนัน้ เป็นผูป้ ระสบภัย
5.2.2 สาเนาบันทึกประจาวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นัน้ ถึง
แก่ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ
5.2.3 การร้องขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้นตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันให้มหี ลักฐานตาม 5.1 และ 5.2
ข้ อ 6. การส ารองจ่ า ยค่ า รัก ษาพยาบาล ค่ า ชดเชยรายวัน ค่ า ทดแทนกรณี สู ญ เสี ย อวัย วะ
ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง หรือเสียชี วิต ในกรณีรถทีเ่ อาประกันภัยไว้กบั บริษทั
ประสบอุบตั เิ หตุชนกับรถอื่น ซึ่งมีการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ด้วยเป็นเหตุให้ผปู้ ระสบภัยได้รบั อันตรายต่อชีวติ ร่างกาย บริษทั ตกลงจะสารองจ่าย ให้แก่ ผูป้ ระสบภัย
ซึง่ โดยสารมาในรถ หรือกาลังขึน้ หรือกาลังลงจากรถทีเ่ อาประกันภัยไว้กบั บริษทั ดังนี้
6.1 ค่ ารัก ษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เ กิน 80,000 บาทต่ อ หนึ่งคน สาหรับกรณีได้ร บั
บาดเจ็บ
6.2 ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร หรือกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ตามข้อ 3.1.2 เป็ นเงินจานวน 200,000 บาท หรือ 250,000 บาท หรือ 300,000 หรือ 500,000 บาทต่อ
หนึ่งคน หรือกรณีเสียชีวติ ตามข้อ 3.1.3 เป็นจานวนเงิน 500,000 บาทต่อหนึ่งคนแล้วแต่กรณี
6.3 ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันละ 200
บาท รวมไม่เกิน 20 วัน
6.4 ข้อ 6.1 และข้อ 6.2 รวมกันจานวนเงินตามข้อ 3.1.4
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สาหรับผูป้ ระสบภัยทีเ่ ป็ นบุคคลภายนอกรถ บริษทั และผูร้ บั ประกันภัยรถอื่นจะร่วมกันสารอง
จ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพล
ภาพถาวรสิ้น เชิง หรือ เสีย ชีว ิต ตามวรรคต้ น โดยเฉลี่ย ฝ่ า ยละเท่ า ๆ กัน เมื่อ มีก ารส ารองจ่ า ยค่ า
รักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณีสญ
ู เสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวร
สิน้ เชิง หรือเสียชีวติ ตามเงื่อนไขนี้แล้ว หากปรากฏว่าอุบตั เิ หตุนนั ้ เกิดจากความประมาทของผูอ้ ่นื มิใช่
ผู้ขบั ขีห่ รือผู้โดยสารรถที่เอาประกันภัยไว้กบั บริษทั แล้ว บริษทั มีสทิ ธิท่จี ะไล่เบี้ยเอาค่ารักษาพยาบาล
ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ
เสียชีวติ ทีบ่ ริษทั ได้สารองจ่ายไปคืนจากบริษทั ผูร้ บั ประกันภัยรถทีเ่ ป็ นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมายนัน้
ในทางกลับกันหากบริษัทผู้รบั ประกันภัยรถอื่น ได้สารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่า
ทดแทนกรณีสูญ เสีย อวัย วะ ทุ พ พลภาพอย่า งถาวร ทุ พ พลภาพถาวรสิ้น เชิง หรือ เสีย ชีว ิต ให้แ ก่
ผูป้ ระสบภัยหรือทายาทผูป้ ระสบภัยทีโ่ ดยสารมา หรือกาลังขึน้ หรือกาลังลงจากรถทีต่ นรับประกันภัยไว้
หรือ ผู้ประสบภัยที่อ ยู่นอกรถแล้ว และปรากฏว่าอุบตั ิเหตุนัน้ เกิดจากความประมาทของผู้ขบั ขี่ หรือ
ผูโ้ ดยสารรถคันทีเ่ อาประกันภัยไว้กบั บริษทั แล้ว บริษทั ตกลงจ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน
ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวติ คืนแก่
บริษทั ผู้รบั ประกันภัยรถอื่นซึ่งได้สารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั
การร้องขอ
ข้ อ 7. การคุ้มครองผู้ข บั ขี่ บริษัท จะถือ ว่ า บุ ค คลใด ซึ่ง ขับ ขี่ร ถโดยได้ร บั ความยิน ยอมจากผู้เ อา
ประกัน ภัย เสมือ นหนึ่ ง เป็ น ผู้เ อาประกัน ภัย เอง และบุ ค คลนัน้ ต้อ งปฏิบ ัติต นเสมือ นหนึ่ ง เป็ น ผู้เ อา
ประกันภัยเอง และอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้อ 8. การคุ้มครองความรับผิ ดของผู้โดยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง เมื่อผูโ้ ดยสาร
นัน้ จะต้องรับผิดจากรถทีใ่ ช้ หรืออยูใ่ นทาง หรือสิง่ ทีบ่ รรทุก หรือติดตัง้ ในรถนัน้
ข้อ 9. การแจ้งอุบตั ิ เหตุ เมือ่ มีความเสียหายต่อผูป้ ระสบภัยจากรถ ผูเ้ อาประกันภัยหรือผูข้ บั ขีต่ อ้ ง
9.1 แจ้ ง ให้ บ ริษั ท ทราบโดยไม่ ช ัก ช้ า ทัง้ นี้ ผู้ เ อาประกั น ภั ย อาจแจ้ ง ให้ บ ริษั ท ทราบผ่ า น
แอพพลิเ คชัน ส าหรับ การแจ้ง อุ บ ัติเ หตุ ร ถยนต์ข องส านัก งานคณะกรรมการก ากับ และส่ ง เสริม การ
ประกอบธุ ร กิจ ประกัน ภัย หรือ แอพพลิเ คชัน ที่บ ริษัท เป็ น ผู้พ ัฒ นาขึ้น ซึ่ง ได้เ ชื่อ มโยงข้อ มูล เข้า กับ
แอพพลิเคชันของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกาหนด
9.2 ส่งต่อให้บริษทั ทันทีเมือ่ ได้รบั หมายศาล หรือคาสัง่ หรือคาบังคับของศาล
9.3 มีหนังสือบอกกล่าวให้บริษทั ทราบทันทีเมือ่ มีการดาเนินคดีแพ่ง หรือคดีอาญาทางศาล อันอาจ
ทาให้เกิดสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้ปฏิบตั ติ ามข้อนี้ บริษทั อาจ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผูเ้ อาประกันภัยเพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการนั ้น เว้นแต่ผเู้ อา
ประกันภัยจะพิสจู น์ได้ว่าจะไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้
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ข้อ 10. การจัดการเรียกร้อง
10.1 ผู้เ อาประกันภัยจะต้อ งไม่ตกลงยินยอม เสนอ หรือ ให้สญ
ั ญาว่าจะชดใช้ค่ าเสียหายให้แก่
บุคคลใด โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากบริษทั และทาให้บริษทั เสียหาย บริษทั อาจเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจากผู้เอาประกันภัยอันเกิด จากการนัน้ เว้นแต่ ความเสียหายนัน้ ผู้เอาประกันภัยเป็ นฝ่ า ยที่
จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และบริษทั ไม่จดั การต่อการเรียกร้องนัน้
10.2 บริษทั มีสทิ ธิเข้าดาเนินการต่อสูค้ ดี
10.3 บริษัทมีส ิทธิฟ้ อ งบุ ค คลใดให้ใ ช้ค วามเสียหายเพื่อ ประโยชน์ ของบริษัทในนามของผู้เ อา
ประกันภัย ในการนี้ผเู้ อาประกันภัยต้องให้ขอ้ เท็จจริงและให้ความช่วยเหลือแก่บริษทั ตามสมควรจนคดี
ถึงทีส่ ุด
10.4 เมือ่ บริษทั ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนทีบ่ ริษทั ต้องรับผิดตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ตามแต่
กรณีแล้วก่อนดาเนินคดีทางศาล บริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อสูค้ ดีแทนผูเ้ อาประกันภัย
10.5 กรณีบริษทั ปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยมิชอบ ผู้เสียหายได้นาคดีขน้ึ สู่ศาลหรือ
เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เมือ่ ศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชีข้ าดให้บริษทั แพ้คดี บริษทั
จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามคาพิพากษาหรือตามคาชีข้ าดของอนุ ญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบีย้ ในฐานะ
ลูกหนี้ผดิ นัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ผิดนัด
ข้อ 11. การแจ้งความ เมื่อมีการกระทาความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึง่ ทาให้เกิดสิทธิเรียกร้อง
ตามกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีต่ ารวจโดยไม่ชกั ช้า
ข้อ 12. ค่ าใช้ จ่ายต่ อสู้คดี ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าเสียหาย ซึ่งการประกันภัยนี้มกี าร
คุม้ ครองบริษทั จะต่อสูค้ ดีในนามของผูเ้ อาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษทั
ข้อ 13. การโอนรถ ในกรณีทร่ี ถทีเ่ จ้าของได้เอาประกันภัยไว้กบั บริษทั ได้โอนไปยังบุคคลอื่น ให้ผไู้ ด้มา
ซึง่ รถดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็ นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนัน้ และบริษทั ต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยทีย่ งั เหลืออยู่
ข้อ 14. การใช้รถ กรณีใช้รถในเวลาทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุนอกเหนือจากทีไ่ ด้ระบุไว้ในตาราง ซึง่ ทาให้การเสีย่ ง
ภัยเพิม่ ขึน้ ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษทั ตามจานวนที่บริษทั ได้จ่ายไป แต่ไม่เกิน
2,000 บาท
ข้อ 15. การเลิ กกรมธรรม์ประกันภัย
15.1 บริษทั เป็ นผู้บอกเลิก: บริษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธกี ารอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บริษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามทีอ่ ยู่ครัง้ สุดท้ายทีแ่ จ้งให้บริษทั
ทราบ ซึง่ จะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ ผลบังคับ ณ วันพ้นกาหนดดังกล่าว
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(2) บริษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบอก
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และบริษทั ต้องทาตามวิธกี ารแบบปลอดภัยในระดับที่กาหนดไว้ใ น
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั ทีม่ ลี กั ษณะที่
เชื่อถือได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้อมูลการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ไปยังระบบข้อมูลทีผ่ เู้ อาประกันภัยระบุไว้เท่านัน้ ทัง้ นี้ ผูเ้ อาประกันภัยต้องยินยอมให้บริษทั จัดส่งข้อมูล
การบอกเลิกด้วยวิธกี ารดังกล่าว และบริษทั ต้องจัดให้มกี ระบวนการแจ้งเตือนแก่ผเู้ อาประกันภัย เมือ่ ได้
ดาเนินการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีน้ีบริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัย โดยหักเบีย้ ประกันภัยสาหรับ
ระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
15.2 ผู้เอาประกันภัยเป็ นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้
ด้วยวิธกี ารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการแจ้งให้บริษทั ทราบ
เป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร ซึ่งจะมีผ ลให้ก รมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับทันที ณ วันเวลาที่บริษัทได้รบั
หนังสือบอกเลิก หรือวันเวลาทีร่ ะบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด
(2) ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยบริษัท ต้ อ งท าตามวิธ ีก ารแบบปลอดภัย ในระดับ ที่ก าหนดไว้ใ นกฎหมายว่ า ด้ว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งวิธกี ารให้ผเู้ อาประกันภัยทราบ ซึง่ จะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ ผลบังคับ ณ
วันทีข่ อ้ มูลการบอกเลิกส่งไปยังระบบข้อมูลทีบ่ ริษทั ระบุไว้เท่านัน้ หรือ ณ วันทีร่ ะบุไว้ในหนังสือบอกเลิก
แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด
ในกรณีน้ผี เู้ อาประกันภัยมีสทิ ธิได้รบั เบีย้ ประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบีย้ ประกันภัยที่
ระบุไว้ขา้ งล่าง
จานวนเดือนทีค่ ุม้ ครอง
เบีย้ ประกันภัยคืนร้อยละ
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ข้อ 16. การระงับข้อพิ พาทโดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่มี ขี อ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้อง
ใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษทั และ
หากผู้มสี ทิ ธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุตขิ อ้ พิพาทนัน้ โดยวิธกี ารอนุ ญาโตตุลาการ บริษทั ตกลง
ยินยอม และให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการตามข้อบังคับสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้ อ 17. การตี ค วามกรมธรรม์ประกัน ภัย ความหมายและเจตนารมณ์ ข องข้อ ความที่ป รากฏใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทัง้ เอกสารแนบท้ายและเอกสารประกอบให้ตคี วามตามที่นายทะเบียนได้ให้
ความเห็นชอบไว้
7

ข้อ 18. ข้อยกเว้น การประกันภัยไม่ค้มุ ครองความรับผิดอันเกิ ดจาก
18.1 สงคราม การรุกราน การกระทาของชาติ ศตั รู การสู้รบ หรือการปฏิ บตั ิ การที่ มีลกั ษณะ
เป็ นการทาสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่กต็ าม)
18.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิ วตั ิ การต่อต้านรัฐบาล การ
ยึดอานาจการปกครองโดยกาลังทหารหรือโดยประการอื่ น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาด
หรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้ านรัฐบาล
18.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
18.4 การแตกตัว ของประจุ การแผ่ ร งั สี การกระทบกับ กัม มัน ตภาพรัง สี จ ากเชื้ อ เพลิ ง
ปรมาณู หรือจากกากปรมาณู อนั เกิ ดจากการเผาไหม้เชื้ อเพลิ งปรมาณู และสาหรับจุดประสงค์
ข้อสัญญานี้ การเผาไหม้นัน้ รวมถึงกรรมวิ ธีใด ๆ แห่งการแตกแยกปรมาณู ซึ่งดาเนิ นต่อไปด้ วย
ตัวของมันเอง
18.5 ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากรถที่ ถ กู ยัก ยอก ฉ้ อโกง กรรโชก ลัก ทรัพ ย์ รี ด เอาทรัพ ย์
ชิ งทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์
18.6 การใช้นอกประเทศไทย
18.7 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิ งทรัพย์หรือใช้ ขนยา
เสพติ ด ไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่กต็ าม หรือใช้ รถยนต์หลบหนี จากการกระทาความผิ ด
ทางอาญา หรือหลบหนี การตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้ าที่ เป็ นต้น
18.8 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
ข้อ 19. ข้อสัญญาพิ เศษ ภายใต้จานวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยที่ระบุไว้ในตาราง บริษทั จะไม่ยกเอา
ความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย
หรือ เงื่อ นไขแห่ งกรมธรรม์ประกัน ภัย นี้ เว้นแต่ ข้อ 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เป็ นข้อ ต่ อ สู้
ผูป้ ระสบภัย เพื่อปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อบริษทั ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว
แต่ บริษัทไม่ต้อ งรับผิดตามกฎหมาย หรือ ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่ อ ผู้เ อาประกันภัย เพราะกรณี
ดังกล่าวข้างต้นนัน้ ซึ่ง ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินที่
บริษทั ได้จา่ ยไปนัน้ คืนให้บริษทั ภายใน 7 วัน
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