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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดเงื่อนไขทั่วไป
ภายใต้การคุม้ ครอง เงือ่ นไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษทั ให้
สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยชำ�ระเบี้ยประกันภัยแล้ว
การชำ�ระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พนักงานบริษัท
หรือนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ผู้ได้รับมอบอำ�นาจให้รับชำ�ระเบี้ยประกันภัย
ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคล ที่บริษัทยอมรับการกระทำ�ของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท
ให้ถือว่าเป็นการชำ�ระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง
ข้อ 2. คำ�นิยามศัพท์ : เมื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริษัท”
หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“ผู้เอาประกันภัย”
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง
“รถยนต์”
หมายถึง รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ ในตาราง
“ตาราง”
หมายถึง ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“อุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ ” หมายถึง เหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกัน ซึ่งเกิดจากสาเหตุเดียวกัน
“ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการคุ้มครองตามข้อสัญญา
			
หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนีท้ ผ่ี เู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
ข้อ 3. การยกเว้นทั่วไป
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
3.1 สงคราม การรุกราน การกระทำ�ของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการทำ�สงคราม
		 (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม)
3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวตั ิ การต่อต้าน รัฐบาล การยึดอำ�นาจการปกครอง
		 โดยกำ�ลังทหาร หรือโดยประการอืน่ ประชาชนก่อความวุน่ วายถึงขนาดหรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
3.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รงั สี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอนั
		 เกิดจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงปรมาณู และสำ�หรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี้ การเผานัน้ รวมถึงกรรมวิธีใด ๆ
		 แห่งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึ่งดำ�เนินติดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง
ข้อ 4. การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย
เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่จะต้องแจ้งให้
บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และดำ�เนินการอันจำ�เป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งให้บริษัท
ทราบผ่านแอพพิลเคชั่นสำ�หรับการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยหรือแอพพลิเคชั่นที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้น ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับแอพพลิเคชั่นของสำ�นักงาน
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คณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและมีรายละเอียดตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำ�หนด
บริษัทมีสิทธิเข้าดำ�เนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ หากความเสียหายที่เกิด
ขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ดำ�เนินการโดยสุจริต
ข้อ 5. ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดโดยมิชอบ จนเป็นเหตุให้
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายนำ�คดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หากศาล
พิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้เสียหายนั้น
โดยชดใช้ค่าเสียหายตามคำ�พิพากษา หรือคำ�ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15
ต่อปี นับแต่วันผิดนัด
ข้อ 6. การแก้ ไข
สัญญาคุม้ ครองและเงือ่ นไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเปลีย่ นแปลงแก้ ไขได้โดยเอกสารแนบท้ายของบริษทั เท่านัน้
ข้อ 7. การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี
7.1 ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
เป็นลำ�ดับขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 20% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สำ�หรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการ
ประกันภัยปีแรก
ขั้นที่ 2 30% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สำ�หรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการ
ประกันภัย 2 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 3 40% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สำ�หรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการ
ประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 4 50% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สำ�หรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการ
ประกันภัย 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น
ทัง้ นี้ บริษทั จะลดเบีย้ ประกันภัยให้ตอ่ เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยได้ตอ่ อายุการประกันภัยกับบริษทั และเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครอง
ที่ต่ออายุเท่านั้น
คำ�ว่า “รถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คันที่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย
แต่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลทำ�ให้บริษัทมีสิทธิ
ที่จะเรียกค่าเสียหายที่บริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้
หากในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้รบั ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยประวัตดิ มี กี ารเรียกร้องค่าเสียหาย
ต่อบริษัทแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยปีต่อไป บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ดังนี้
(ก) ลดลงหนึ่งลำ�ดับขั้นจากเดิม หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย หรือ
ผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
(ข) ลดลงสองลำ�ดับขัน้ จากเดิมแต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องทีร่ ถยนต์คนั เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท
หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคูก่ รณีอกี ฝ่ายหนึง่ ได้ ตัง้ แต่ 2 ครัง้ ขึน้ ไป รวมกันมีจ�ำ นวนเงินเกิน 200% ของเบีย้
ประกันภัย
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7.2 กรณีผู้เอาประกันภัยทำ�ประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอื่น และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท บริษัทจะนำ�
ความใน 7.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ ได้
ข้อ 8. การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติ ไม่ดี
ในกรณีผเู้ อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กบั บริษทั และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีทเ่ี อาประกันภัย
ทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุ ซึง่ รถยนต์คนั ทีเ่ อาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคูก่ รณีอกี ฝ่ายหนึง่ ได้
อย่างน้อยตัง้ แต่ 2 ครัง้ ขึน้ ไปรวมกันมีจ�ำ นวนเงินเกิน 200% ของเบีย้ ประกันภัย บริษทั จะเพิม่ เบีย้ ประกันภัยเป็นขัน้ ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 20% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ
ขัน้ ที่ 2 30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 2 ปีติดต่อกัน
ขัน้ ที่ 3 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 3 ปีติดต่อกัน
ขัน้ ที่ 4 50% ของอัตราเบีย้ ประกันภัยในปีทต่ี อ่ อายุ ในกรณีมคี า่ เสียหายดังกล่าวเกิดขึน้ ต่อบริษทั 4 ปีตดิ ต่อกัน หรือกว่านัน้
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดีไม่ว่าลำ�ดับขั้นใด และในปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้น มีการ
เรียกร้องค่าเสียหาย ที่รถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
ได้ ไม่ถึง 2 ครั้ง หรือถึง 2 ครั้ง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบี้ยประกันภัยแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริษัทจะ
ใช้เบี้ยประกันภัยในลำ�ดับขั้นเดิมเช่นในปีที่ผ่านมา แต่หากไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ได้แล้วในการต่ออายุการประกันภัยในปีต่อไป บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ
ข้อ 9. การโอนรถยนต์
เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผู้อื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัท
ต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ทำ�ประกันภัย
ประเภทระบุชอ่ื ผูข้ บั ขี่ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปลีย่ นแปลง ผูข้ บั ขีใ่ ห้บริษทั ทราบ เพือ่ จะได้มกี ารปรับปรุงอัตราเบีย้ ประกันภัย
ตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตาม
เงือ่ นไขความคุม้ ครองทีป่ รากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สำ�หรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทม่ี คี วามคุม้ ครองความเสียหายต่อรถยนต์ และผูเ้ อาประกันภัยได้ขายรถยนต์ให้
แก่ผมู้ อี าชีพรับซือ้ ขายรถยนต์ หรือให้เช่ารถยนต์ หรือซ่อมแซมรถยนต์ หรือบำ�รุงรักษารถยนต์ ไม่วา่ การขายนัน้ จะได้มกี ารทำ�
เป็นหนังสือ หรือมีการจดทะเบียนโอนทางทะเบียนหรือไม่กต็ าม กรมธรรม์ประกันภัยนีจ้ ะสิน้ สุดความคุม้ ครองนับแต่ วัน เวลา
ทีม่ กี ารขายรถยนต์ บริษทั จะคืนเบีย้ ประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัย โดยหักเบีย้ ประกันภัยสำ�หรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัย
ได้ ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั แจ้งการขายจากผูเ้ อาประกันภัย หรือกรณีทบ่ี ริษทั ทราบ
ถึงการขายรถยนต์ดงั กล่าว บริษทั จะแจ้งการสิน้ สุดความคุม้ ครองพร้อมคืนเบีย้ ประกันภัย โดยการส่งหนังสือถึงผูเ้ อาประกัน
ภัยตามทีอ่ ยูค่ รัง้ สุดท้ายทีแ่ จ้งให้บริษทั ทราบ
ข้อ 10. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้อง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษทั และหากผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุตขิ อ้ พิพาทนัน้ โดยวิธกี ารอนุญาโตตุลาการ
บริษัทตกลงยินยอม และให้ทำ�การวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
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ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตีความตามคู่มือ
การตีความที่นายทะเบียนได้ ให้ความเห็นชอบไว้
ข้อ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับเมื่อ
12.1 วันที่ เวลา ที่ระบุไว้ ในตาราง
12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
		 12.2.1 บริษทั เป็นผูบ้ อกเลิก: บริษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ ด้ดว้ ยวิธกี ารอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
		
(1) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
			
30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ
			
ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกำ�หนดดังกล่าว
		
(2) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบอกกล่าวล่วง
			
หน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และบริษัทต้องทำ�ตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กำ�หนดไว้ใน
			
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทที่มี
			
ลักษณะที่เชื่อถือได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้อมูลการบอกเลิก
			
กรมธรรม์ประกันภัยไปยังระบบข้อมูลทีผ่ เู้ อาประกันภัยระบุไว้เท่านัน้ ทัง้ นี้ ผูเ้ อาประกันภัยต้องยินยอม
			
ให้บริษัทจัดส่งข้อมูลการบอกเลิกด้วยวิธีการดังกล่าว และบริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการแจ้ง
			
เตือนแก่ผู้เอา ประกันภัย เมื่อได้ดำ�เนินการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์
		 ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำ�หรับระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกันภัยได้ ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
		
12.2.2 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธีการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
		
(1) ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์
		
อักษร ซึง่ จะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ ผลบังคับทันที ณ วันเวลาทีบ่ ริษทั ได้รบั หนังสือบอกเลิก
		
หรือวันเวลาที่ระบุไว้ ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด
		
(2) ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท
		
ต้องทำ�ตามวิธกี ารแบบปลอดภัยในระดับทีก่ �ำ หนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
		
และแจ้งวิธีการให้ผู้เอาประกันภัยทราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่
		
ข้อมูลการบอกเลิกส่งไปยังระบบข้อมูลที่บริษัทระบุไว้เท่านั้น หรือ ณ วันที่ระบุไว้ ในหนังสือบอก
		
เลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด
ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ข้างล่าง
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จำ�นวนวันประกันภัย

ร้อยละของ
ร้อยละของ
ร้อยละของ
จำ�นวนวันประกันภัย
จำ�นวนวันประกันภัย
เบี้ยประกันภัยเต็มปี
เบี้ยประกันภัยเต็มปี
เบี้ยประกันภัยเต็มปี

1-9		
72
120-129
44
10-19
68
130-139
41
20-29
65
140-149
39
30-39
63
150-159
37
40-49
61
160-169
35
50-59
59
170-179
32
60-69
56
180-189
30
70-79
54
190-199
29
80-89
52
200-209
27
90-99
50
210-219
25
100-109
48
220-229
23
110-119
46
230-239
22
					

240-249
250-259
260-269
270-279
280-289
290-299
300-309
310-319
320-329
330-339
340-349
350-359
360-366

20
18
16
15
13
12
10
8
6
4
3
1
0

ข้อ 13. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยฉ้อฉล
บริษัทไม่ต้องรับผิดสำ�หรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการฉ้อฉลหรือทุจริตโดยประการใด ๆ ซึ่ง
ผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลที่ทำ�แทนผู้เอาประกันภัยได้กระทำ�เพื่อให้ ได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัท
อาจใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ทันที โดยไม่คืนเบี้ยประกันภัย
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หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้
เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก
หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอาประกันภัย ดังนี้
1.1 ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามัย บริษทั จะรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเพือ่ ความเสียหายต่อชีวติ
ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
ตามความเสียหายทีแ่ ท้จริงทีผ่ เู้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกไม่เกินจำ�นวนเงินเอาประกันภัย
ต่อคนทีร่ ะบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และไม่เกินจำ�นวนเงินเอาประกันภัยต่อครัง้ ทีร่ ะบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ �ำ หนดในข้อนี้
ในกรณีบคุ คลภายนอกเสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง เมือ่ บริษทั ผูเ้ อาประกันภัย และผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยสามารถตกลงในจำ�นวนเงินค่าเสียหายได้ทง้ั จำ�นวนแล้ว บริษทั จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทน ดังนี้
1.1.1 ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนตามจำ�นวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยในหมวดนี้ โดยต้องมี
		
จำ�นวนเงินเอาประกันภัยไม่นอ้ ยกว่า 500,000 บาทต่อคน
1.1.2 กรณีทจ่ี �ำ นวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อคน บริษทั จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนไม่นอ้ ยกว่า
2,000,000 บาทต่อคน โดยส่วนเกินจาก 2,000,000 บาท บริษัทจะชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผเู้ อา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
1.1.3 กรณีทายาทของบุคคลภายนอกผูเ้ สียชีวติ หรือบุคคลภายนอกทีเ่ ป็นผูท้ พ
ุ พลภาพถาวรสิน้ เชิงนัน้ มีสทิ ธิได้
รับการชดใช้คา่ สินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ รวมถึงกรณีทร่ี ถยนต์
ทีเ่ อาประกันภัยได้เอาประกันภัยหลายรายเพือ่ ความวินาศภัยอันเดียวกัน โดยได้ท�ำ สัญญาประกันภัยพร้อมกัน
หรือสืบเนือ่ งเป็นลำ�ดับกัน บริษทั จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนตามสัดส่วนความคุม้ ครองของแต่ละกรมธรรม์
ประกันภัย รวมกันไม่เกินกว่า 2,000,000 บาทต่อคน โดยส่วนทีเ่ กิน 2,000,000 บาท บริษทั จะร่วมชดใช้
ตามความเสียหายทีแ่ ท้จริงทีผ่ เู้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
ในกรณีที่บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย และมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ รวมถึงกรณีทร่ี ถยนต์ทเ่ี อาประกันภัยได้เอาประกันภัยหลายรายเพือ่ ความวินาศภัย
อันเดียวกัน โดยได้ท�ำ สัญญาประกันภัยพร้อมกัน หรือสืบเนือ่ งเป็นลำ�ดับกัน บริษทั จะร่วมเฉลีย่ จ่ายเท่า ๆ กัน
ทุพพลภาพ ถาวรสิน้ เชิงในทีน่ ้ี หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีก่ ารงาน ใด ๆ ในอาชีพประจำ�
และอาชีพอืน่ ๆ ได้โดยสิน้ เชิงตลอดไป
บุคคลภายนอกที่ได้รบั ความคุม้ ครองตาม 1.1 นี้ ไม่รวมถึงผูข้ บั ขีท่ เ่ี ป็นฝ่ายทีจ่ ะต้องรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจน
ลูกจ้างในทางการทีจ่ า้ ง คูส่ มรส บิดา มารดา บุตรของผูข้ บั ขีน่ น้ั
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ บริษทั จะรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเพือ่ ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก
ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำ�นวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ ใน
ตาราง
		
กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และมีการเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการขาด
การใช้ประโยชน์รถยนต์ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจริง ทั้งนี้ สำ�หรับรถยนต์ที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน หรือรถยนต์
บรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่ไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท รถยนต์รับจ้างสาธารณะที่มีที่นั่งไม่เกิน
7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท และรถยนต์มีที่นั่งเกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่เกิน
7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท
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ในกรณีบุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทจะเฉลี่ยจ่ายเท่าๆกัน
		 ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ ได้รับความคุ้มครอง
		 (ก) ทรัพย์สนิ ทีผ่ เู้ อาประกันภัย ผูข้ บั ขีท่ เ่ี ป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คูส่ มรส บิดา มารดา บุตรของผูเ้ อา
ประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง
		 (ข) เครือ่ งชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง่ ทางเดิน สนาม หรือสิง่ หนึง่ สิง่ ใดทีอ่ ยูใ่ ต้สง่ิ ดังกล่าว อันเกิดจาก
การสั่นสะเทือน หรือจากนํ้าหนักรถยนต์ หรือนํ้าหนักบรรทุกของรถยนต์
		 (ค) สัมภาระหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดทีน่ �ำ ติดตัวขึน้ บนรถยนต์ หรือทรัพย์สนิ ทีบ่ รรทุกอยู่ในรถยนต์ หรือกำ�ลังยกขึน้
หรือกำ�ลังยกลงจากรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่รถยนต์กำ�ลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
		 (ง) ทรัพย์สนิ ที่ได้รบั ความเสียหายจากการรัว่ ไหลของสารเคมีหรือวัตถุอนั ตรายทีบ่ รรทุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่
		
การรัว่ ไหลนัน้ เกิดจากอุบตั เิ หตุจากรถยนต์ หรือการรัว่ ไหลของแก๊ส หรือเชือ้ เพลิงเพือ่ การเดินเครือ่ งของรถยนต์
ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีที่ใช้รถยนต์ ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากที่ได้
ระบุไว้ ในตาราง
(ข) ตามจำ�นวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ ในตาราง
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็นการประกันภัยประเภทระบุชอ่ื ผูข้ บั ขี่
หากความเสียหายนัน้ เป็นความรับผิดชอบของผูข้ บั ขีร่ ถยนต์คนั เอาประกันภัยซึง่ มิใช่ผขู้ บั ขีท่ ร่ี ะบุชอ่ื ในกรมธรรม์
ประกันภัย
ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก เกินหนึง่ ข้อ ให้ถอื ว่าความรับผิดชอบแต่ละข้อ
เป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษทั จะจ่ายแทนผูเ้ อาประกันภัย
ไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่
ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท
ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ ใช้คา่ สินไหมทดแทนซึง่ การประกันภัยนีม้ กี ารคุม้ ครอง บริษทั จะต่อสูค้ ดีในนามของ
ผูเ้ อาประกันภัย โดยค่าใช้จา่ ยของบริษทั เว้นแต่บริษทั ได้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเต็มจำ�นวนเงินความคุม้ ครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว
ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี่
บริษทั จะถือว่าบุคคลใดซึง่ ขับขีร่ ถยนต์ โดยได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัยเสมือนหนึง่ เป็นผูเ้ อาประกันภัยเอง
แต่มีเงื่อนไขว่า
4.1 บุคคลนัน้ ต้องปฏิบตั ติ นเสมือนหนึง่ เป็นผูเ้ อาประกันภัยเอง และอยูภ่ ายใต้ขอ้ กำ�หนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
4.2 บุคคลนัน้ ไม่ได้รบั การชดใช้คา่ สินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน่ หรือได้รบั แต่ไม่เพียงพอ บริษทั จึง
		 จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
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ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถยนต์ที่ใช้
หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้ โดยมีเงื่อนไขว่า บุคคลนั้นไม่
ได้รบั การชดใช้คา่ สินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน่ หรือได้รบั แต่ไม่เพียงพอ บริษทั จึงจะรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทน
เฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้
รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้ แต่มีเงื่อนไขว่า
6.1 นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ข้อกำ�หนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
6.2 นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับชดใช้
		 นั้นไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
6.3 การคุ้มครองนี้ไม่เพิ่มจำ�นวนเงินจำ�กัดความรับผิดของบริษัท
ข้อ 7. การยกเว้นทั่วไป การประกันภัยตามหมวดนี้ ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก
7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง
7.2 การใช้รถยนต์ ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติดไม่วา่ จะมีการ
ดั ด แปลงรถหรื อ ไม่ ก ็ ต าม หรื อ ใช้ ร ถยนต์ ห ลบหนี จ ากการกระทำ � ความผิ ด ทางอาญา หรื อ หลบหนี
การตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
7.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
7.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดันรถหรือทรัพย์สินอื่นใด เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับ
บริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
7.5 ความรับผิดซึง่ เกิดจากสัญญาหรือบันทึกทีผ่ ขู้ บั ขีท่ �ำ ขึน้ ซึง่ ถ้าไม่มีสัญญาหรือบันทึกนั้นแล้ว ความรับผิด
ของผูข้ บั ขีจ่ ะไม่เกิดขึน้
7.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่ให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจราจร
ทางบก ดังนี้
		 7.6.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือด เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ
		 7.6.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีการขับขีโ่ ดยบุคคลซึง่ มีอายุต�ำ่
กว่ายีส่ บิ ปีบริบรู ณ์ หรือโดยบุคคลทีม่ ีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรือโดยบุคคลที่ ไม่มีใบอนุญาตขับ
รถหรืออยูร่ ะหว่างพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือ
7.6.3 กรณี ไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ทดสอบวัด
		
ปริมาณแอลกอฮอล์ จนถูกดำ�เนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ตามกฎหมายว่า
		
ด้วยการจราจรทางบก และผูข้ บั ขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มคี �ำ พิพากษาถึงทีส่ ดุ ลงโทษในความผิดดังกล่าว
7.7 การขับขีโ่ ดยบุคคลซึง่ ขณะขับขีม่ สี ารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีสารทีอ่ อกฤทธิ์
ต่อจิต และประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทในร่างกาย จนถูกดำ�เนินคดี
ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และผูข้ บั ขี่ ได้ยอมรับหรือศาลได้มคี �ำ พิพากษาถึงทีส่ ดุ ลงโทษในความ
ผิดดังกล่าว
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ข้อ 8. ข้อสัญญาพิเศษ
ภายใต้จำ�นวนเงินจำ�กัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตาราง บริษัท จะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์
ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือข้อ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 หรือเงื่อนไขทั่วไป
เว้นแต่ข้อ 3 ของหมวดเงื่อนไขทั่วไป เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้
		 ส่วนเงื่อนไขข้อ 7.6 และ 7.7 บริษัทจะไม่นำ�มาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความ รับผิดทั้งตาม
1.1 และ 1.2 ในหมวดนี้
		 ในกรณีที่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย
แต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในความรับผิดที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จำ�นวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ ได้รับ
หนังสือเรียกร้องจากบริษัท
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หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
รถยนต์สูญหาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำ�อยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือ
ศูนย์จำ�หน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำ�เพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว
สูญหายไป อันเกิดจากการกระทำ�ความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหาย
ต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทำ�ความผิด หรือการพยายามกระทำ�ความผิดเช่นว่านั้น แต่ไม่รวมการสูญหายจากการ
กระทำ�ความผิดฐานฉ้อโกง
รถยนต์ ไฟไหม้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดย
ตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณีรถยนต์สูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ บริษัทจะจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำ�นวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี
ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด
		 ในกรณีที่บริษัทได้รับรถยนต์คืนมา บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมา ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมให้
ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ
		 2.1.1 ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รับชดใช้ ไปทั้งหมดให้แก่บริษัท ถ้ารถยนต์นั้นเกิด
ความเสียหายไม่ถึงกับความเสียหายโดยสิ้นเชิงบริษัทต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทก่อนคืน
		 2.1.2 สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน
		 ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัท
ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในกำ�หนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน
2.2 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำ�นวนเงินเอาประกันภัย ที่ระบุไว้ ในตาราง
		 รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ ในขณะเกิดความเสียหาย
ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือ
ผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการคุ้มครอง
รถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด
2.3 ในกรณีรถยนต์ ได้รบั ความเสียหาย แต่ไม่ถงึ กับเสียหายสิน้ เชิง หรือสูญหายบางส่วน บริษทั และผูเ้ อาประกันภัย
อาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้นหรือจะชดใช้
เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ ได้
ในกรณีไม่สามารถตกลงจำ�นวนเงินเพื่อทดแทนความเสียหายได้ ให้ใช้ราคามาตรฐานที่สมาคมประกัน
วินาศภัยไทยร่วมกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยและสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยกำ�หนด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน
ข้อจำ�กัดความรับผิดของบริษัท
ในกรณีที่มีความจำ�เป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานำ�เข้าที่ส่งมาทางเรือ
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ข้อ 3. การดูแลขนย้าย
เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ ที่เกิดจากไฟไหม้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมด
นับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจำ�นวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ
ยี่สิบของค่าซ่อมแซม
ข้อ 4. การสละสิทธิ
ในกรณีทม่ี คี วามเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมือ่ บุคคลอืน่ เป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัย
บริษทั สละสิทธิในการไล่เบีย้ จากผู้ ใช้รถยนต์นน้ั เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกีย่ วกับการซ่อมแซมรถ การทำ�
ความสะอาดรถ การบำ�รุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อรถยนต์ ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น
ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองความสูญหาย หรือไฟไหม้อันเกิดจาก
5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ โดยคู่สมรส หรือบุคคลซึ่งอยู่กิน
กันฉันสามีภรรยาโดยไม่ ได้จดทะเบียนสมรส หรือบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับผู้เอาประกันภัย หรือ
ผูค้ �ำ้ ประกันตามสัญญาเช่าซือ้ รถยนต์ หรือบุคคลได้รบั มอบรถยนต์หรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญายืม
สัญญาเช่า สัญญา เช่าซื้อ หรือสัญญาจำ�นำ� หรือบุคคลที่จะกระทำ�สัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ไม่ว่า
บุคคลดังกล่าวมีเจตนาแท้จริงจะทำ�สัญญาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
5.2 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
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หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย
ต่อรถยนต์รวมทัง้ อุปกรณ์ เครือ่ งตกแต่ง หรือสิง่ ทีต่ ดิ ประจำ�อยูก่ บั ตัวรถยนต์มาตรฐานทีต่ ดิ ตัง้ มากับรถยนต์ โดยโรงงาน
ประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำ�หน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำ�เพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัย ได้แจ้งให้
บริษัททราบด้วยแล้ว แต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้
ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีไม่เกินจำ�นวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ ในตาราง
ไฟไหม้ ในทีน่ ห้ี มายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ทเ่ี ป็นผลมาจากไฟไหม้ ไม่วา่ จะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือ
เป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่นใด
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำ�นวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ ในตาราง
ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือ
ผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการคุ้มครอง
รถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด
รถยนต์เสียหายสิน้ เชิง ในทีน่ ห้ี มายถึง รถยนต์ ได้รบั ความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยูใ่ นสภาพเดิมได้ หรือเสียหาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ ในขณะเกิดความเสียหาย
2.2 ในกรณีรถยนต์ ได้รบั ความเสียหาย แต่ไม่ถงึ กับเสียหายสิน้ เชิง บริษทั และผูเ้ อาประกันภัยอาจตกลงกันให้มกี ารซ่อม
หรือเปลีย่ นรถยนต์ซง่ึ มีสภาพเดียวกันแทนได้ ทัง้ นี้ รวมทัง้ อุปกรณ์ของรถยนต์นน้ั หรือจะชดใช้เงินเพือ่ ทดแทนความเสียหาย
นั้นก็ ได้
ในกรณีไม่สามารถตกลงจำ�นวนเงินเพื่อทดแทนความเสียหายได้ ให้ ใช้ราคามาตรฐานที่สมาคมประกันวินาศภัย
ไทยร่วมกับสมาคมอู่กลางการประกันภัย และสมาคมการซ่อมรถยนต์ แห่งประเทศไทยกำ�หนด โดยได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียน
ข้อจำ�กัดความรับผิดของบริษัท
ในกรณีที่มีความจำ�เป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานำ�เข้าที่ส่งมาทางเรือ
ข้อ 3. การดูแลขนย้าย
เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และ
ค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจำ�นวนที่
จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม
ข้อ 4. ความเสียหายส่วนแรก
ผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ ดังนี้
(ก) 1,000 บาทแรกของความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือควา่ํ หรือกรณีทเ่ี กิดจากการชนแต่ผเู้ อาประกันภัย
ไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
(ข) ตามจำ�นวนเงินส่วนแรกของความเสียหายดังระบุไว้ ในตาราง
(ค) 6,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากการชน การควํ่า ในกรณีเป็นการประกันภัยประเภท
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ระบุชื่อผู้ขับขี่ หากผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ มิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามข้อต่างๆ ดังกล่าวเกินกว่าหนึ่งข้อ ให้ถือว่าความรับผิดชอบแต่ละข้อ
เป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตาม (ข) และ (ค) หากความเสียหายนัน้ เกิดขึน้ จากการกระทำ�
ของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลทำ�ให้บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายที่บริษัทได้จ่ายไป
คืนจากบุคคลภายนอกได้
ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเองตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษทั จะจ่ายแทนผูเ้ อาประกันภัยไปก่อน
เมือ่ บริษทั ได้จา่ ยเงินทีผ่ เู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้คนื ให้บริษทั ภายใน7 วัน นับแต่ได้รบั หนังสือ
เรียกร้องจากบริษัท
ข้อ 5. การรักษารถยนต์
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมือ่ เกิดความเสียหายเพิม่ ขึน้ หรือต้องประสบอุบตั เิ หตุอน่ื เนือ่ งจากการใช้รถยนต์
ก่อนทีจ่ ะมีการซ่อมแซมตามทีจ่ �ำ เป็น หรือไม่ได้จดั ให้มกี ารดูแลเมือ่ รถยนต์เกิดอุบตั เิ หตุหรือเครือ่ งเสีย
ข้อ 6. การสละสิทธิ
ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย
บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การ
ทำ�ความสะอาดรถ การบำ�รุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อรถยนต์ ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น
ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครอง
7.1 การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
7.2 การแตกหักของเครือ่ งจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครือ่ งจักรกลไก หรือเครือ่ งไฟฟ้า
ของรถยนต์อันมิ ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกนา้ํ หนัก หรือจำ�นวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รบั อนุญาต
อันมิ ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมคี วามเสียหายเกิดขึน้ ต่อ
ส่วนอื่นของรถยนต์ ในเวลาเดียวกัน
7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นน้ั เกิดจากบริษทั ประวิงการ
ซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครอง
8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
8.2 การใช้รถยนต์ ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติดไม่ว่าจะมี
การดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทำ�ความผิดทางอาญา หรือหลบหนี
การตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อื่นๆ การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครอง
9.1 การใช้ลากจูงหรือผลักดันรถหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใด เว้นแต่ รถทีถ่ กู ลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กบั บริษทั
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ด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ
9.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่ให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจราจร
ทางบก ดังนี้
9.3.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือด เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ
		 9.3.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีการขับขีโ่ ดยบุคคลซึง่ มีอายุต�ำ่
กว่ายีส่ บิ ปีบริบรู ณ์ หรือโดยบุคคลทีม่ ีใบอนุญาตขับรถชัว่ คราว หรืออยูร่ ะหว่างพักใช้ หรือ
9.3.3 กรณี ไม่ยนิ ยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ทดสอบวัดปริมาณ
		
แอลกอฮอล์ จนถูกดำ�เนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอืน่ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
จราจรทางบก และผูข้ บั ขี่ ได้ยอมรับหรือศาลได้มคี �ำ พิพากษาถึงทีส่ ดุ ลงโทษในความผิดดังกล่าว
9.4 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มีสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีสารที่ออกฤทธิ์
ต่อจิต และประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในร่างกาย จนถูกดำ�เนินคดี
ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และผูข้ บั ขี่ ได้ยอมรับ หรือศาลได้มคี �ำ พิพากษาถึงทีส่ ดุ ลงโทษในความ
ผิดดังกล่าว
9.5 การขับขี่โดยบุคคลที่ ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้
ใบขับขีร่ ถจักรยานยนต์ ไปขับขีร่ ถยนต์
การยกเว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 และ 9.5 จะไม่นำ�มาใช้ ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น และ
มิใช่ความประมาทของผูข้ บั ขีร่ ถยนต์ทเ่ี อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นตาม 9.5 จะไม่นำ�มาใช้บังคับ หากผู้ขับขี่ ใน
ขณะเกิดความเสียหาย เป็นผูข้ บั ขีท่ ถ่ี กู ระบุชอ่ื ในกรมธรรม์ประกันภัย
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เอกสารแนบท้าย
ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก
(ร.ย.ภ.10)
ข้อ1. ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำ�อยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก
ทัง้ นีค้ วามเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายทีเ่ กิดจากไฟไหม้อนั มีสาเหตุโดยตรงจากการชนกับยานพาหนะทางบกไม่
ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยหรือคู่กรณี และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่
กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้หมายถึงเฉพาะรถที่เดินด้วยกำ�ลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงาน
เชื้อเพลิง เช่น นํ้ามัน ก๊าซ หรือกำ�ลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง
ความรับผิดชอบของบริษัท จะมีไม่เกินจำ�นวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ ในตาราง
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำ�นวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ ในตาราง
ในกรณีที่ทุนประกันภัยที่ระบุไว้ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือ
ผู้รับประโยชน์ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัททันทีโดยค่าใช้จ่ายของบริษัทและให้ถือว่าการคุ้มครองนั้นเป็นอันสิ้นสุด
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสีย
หายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ ในขณะเกิดความเสียหาย
2.2 ในกรณีรถยนต์ ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มี
การซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซี่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทน
ความเสียหายนั้นก็ ได้
ในกรณีไม่สามารถตกลงจำ�นวนเงินเพื่อทดแทนความเสียหายได้ ให้ ใช้ราคามาตรฐานที่สมาคมประกันวินาศภัย
ไทยร่วมกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยและสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยกำ�หนด โดยได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียน
ข้อจำ�กัดความรับผิดชอบของบริษัท
ในกรณีที่มีความจำ�เป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานำ�เข้าที่ส่งมาทางเรือ
ข้อ 3. ความเสียหายส่วนแรก
ผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง คือ 2,000 บาทแรกของความเสียหายอันเกิดจากการชน
ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยบริษัทจะจ่ายแทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน
เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับ
หนังสือเรียกร้องจากบริษัท
ข้อ 4. การดูแลขนย้าย
เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์
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และค่าขนย้ายรถยนต์ทง้ั หมดนับแต่วนั เกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้คา่ สินไหมทดแทนจะเสร็จสิน้ ตามจำ�นวน
ที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม
ข้อ 5. การรักษารถยนต์
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือต้องประสบอุบัติเหตุอื่น เนื่องจากการใช้
รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จำ�เป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย
ข้อ 6. การสละสิทธิ
ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย
บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ
การทำ�ความสะอาดรถ การบำ�รุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อรถยนต์ ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น
ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครอง
7.1 การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
7.2 การแตกหักของเครือ่ งจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครือ่ งจักรกลไก หรือเครือ่ งไฟฟ้า
		 ของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกนํา้ หนัก หรือจำ�นวนผูโ้ ดยสารเกินกว่าที่ได้รบั อนุญาต
		 อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้น
		 ต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดใช้รถยนต์นั้นเกิดจากบริษัทประวิงการซ่อม
		 หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครอง
8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
8.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติดไม่ว่าจะมีการ
ดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทำ�ความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจ
ค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อื่นๆ การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครอง
9.1 การใช้ลากจูงหรือผลักดันรถหรือทรัพย์สินอื่นใด เว้นแต่ รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับ
บริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ
9.3 การขับขีโ่ ดยบุคคลซึง่ ในขณะขับขีใ่ ห้ถอื ว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอืน่ ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ดังนีน้
9.3.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ
9.3.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีการขับขี่โดยบุคคลซึ่งมีอายุต่ำ�
กว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ หรือโดยบุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรืออยู่ระหว่างพักใช้ หรือ
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9.3.3 กรณี ไม่ยินยอมให้ เ จ้ า พนั กงานจราจร พนั กงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ทดสอบวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ จนถูกดำ�เนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ตามกฎหมายว่า
ด้วยการจราจรทางบก และผูข้ บั ขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มคี �ำ พิพากษาถึงทีส่ ดุ ลงโทษในความผิดดังกล่าว
9.4 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มีสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีสารที่ออกฤทธิ์
ต่อจิต และประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในร่างกาย จนถูกดำ�เนินคดี
ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับ หรือศาลได้มีคำ�พิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความ
ผิดดังกล่าว
9.5 การขับขี่โดยบุคคลที่ ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ ไปขับขี่รถยนต์
การยกเว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 และ 9.5 จะไม่นำ�มาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น และ
มิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นตามข้อ 9.5 จะไม่นำ�มาใช้บังคับ
หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไข: การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป ยกเว้นเงื่อนไขข้อ 7 การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี
		
และ ข้อ 8 การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี จะไม่นำ�มาบังคับใช้
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)
เมื่อใช้ในเอกสารแนบท้ายนี้
ผู้ได้รบั ความคุม้ ครอง หมายถึง ผูข้ บั ขีแ่ ละ/หรือผู้โดยสารตามจำ�นวนที่ระบุในตาราง ซึ่งอยู่ในหรือกำ�ลังขับขี่ หรือกำ�ลัง
				
ขึ้นหรือกำ�ลังลงจากรถยนต์
อุบตั เิ หตุ		
หมายถึง เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ อย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำ�ให้เกิดผลทีผ่ ู้ ได้รบั
				
ความคุม้ ครองมิได้เจตนาหรือมุง่ หวัง และให้หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย
การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง
การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวร
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ ไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือทำ�งานใดเพื่อสินจ้างได้
สิ้นเชิง				
โดยสิ้นเชิงและตลอดไป
ทุพพลภาพชั่วคราว หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจำ�ตามปกติ
				
ได้โดยสิ้นเชิงในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
บริษทั จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเพือ่ ความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ ได้รบั ความคุม้ ครองโดยอุบตั เิ หตุ
ซึ่งทำ�ให้เกิดผลดังต่อไปนี้
การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รบั ทำ�ให้ผู้ ได้รบั ความคุม้ ครองเสียชีวติ ใน 180 วัน นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุกด็ ี หรือความบาดเจ็บที่
ได้รบั ทำ�ให้ผู้ ได้รบั ความคุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ ใน และเสียชีวติ เพราะเหตุบาดเจ็บนัน้ ก็ดี
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำ�นวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ ในตาราง ให้แก่ทายาทของผู้ ได้รับความคุ้มครอง
การคุ้มครองข้อ 2 : สูญเสีย มือ เท้า สายตา
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับไม่มีผลทำ�ให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองต้องเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ
แต่มผี ลทำ�ให้ผู้ได้รบั ความคุม้ ครองได้รบั การสูญเสียโดยถาวรสิน้ เชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุกด็ ี หรือความบาดเจ็บ
ที่ได้รบั ทำ�ให้ผู้ ได้รบั ความคุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ ใน และเป็นเหตุให้ผู้ ได้รบั ความคุม้ ครอง
ได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงดังกำ�หนดข้างล่างนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ ได้รับความคุ้มครอง ดังนี้
100% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย สำ�หรับมือสองข้าง ตัง้ แต่ขอ้ มือ หรือเท้าสองข้าง ตัง้ แต่ขอ้ เท้า หรือสายตาสองข้าง
100% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย สำ�หรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
100% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย สำ�หรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
100% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย สำ�หรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
60% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย สำ�หรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ
60% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย สำ�หรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
60% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย สำ�หรับตาหนึ่งข้าง
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
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การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวร
ถ้าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุทำ�ให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองเกิดทุพพลภาพถาวร
และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง นั้นได้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าผู้ ได้รับความ
คุม้ ครองนัน้ ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร บริษทั จะใช้คา่ สินไหมทดแทนให้ตามจำ�นวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว้ ในตาราง
หักด้วยจำ�นวนเงิน ที่ใช้หรือต้องใช้ตามความคุ้มครองข้อ 1 หรือข้อ 2 ให้แก่ผู้ ได้รับความคุ้มครอง
การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพชั่วคราว
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำ�ให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพอย่างถาวรภายใน 180 วัน นับแต่
วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำ�ให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะ
คนไข้ ใน และเป็นเหตุให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้
ได้รับความคุ้มครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ตามจำ�นวนเงินที่ระบุไว้ ในตารางแต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ต่อ
อุบัติเหตุแต่ละครั้ง
บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี้ หากอุบัติเหตุมีผลทำ�ให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองเกิดความ
สูญเสียตามการคุ้มครองตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลทำ�ให้มีทุพพลภาพถาวรเกิดขึ้นต่อผู้ ได้รับความ
คุ้มครองตามการคุ้มครอง ข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทใช้ตามการคุ้มครองข้อนี้ จะมีการหักจากจำ�นวนเงินเอาประกัน
ภัยที่บริษัทต้องใช้ตามการคุ้มครอง ข้อ 3
การยกเว้น : การขยายเพิม่ เติมนี้ไม่คมุ้ ครองการเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพชัว่ คราว หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง
อันเกิดขึน้ เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมทัง้ หมดหรือบางส่วนจากการกระทำ�ผิดอาชญากรรมสถานหนักโดย
ผู้ ได้รับความคุ้มครองนั้น
เงื่อนไขอื่น : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
ที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป
หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้กรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
บริษทั จะใช้คา่ รักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอืน่ ๆ ตามทีจ่ า่ ยจริง ซึง่ ได้เกิดขึน้ ภายใน
12 เดือน นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุ เพือ่ บุคคลใดซึง่ ได้รบั ความบาดเจ็บทางร่างกาย เนือ่ งจากอุบตั เิ หตุในขณะอยูใ่ น หรือกำ�ลังขึน้
หรือกำ�ลังลงจากรถยนต์
ความรับผิดชอบของบริษทั ต่อคนในแต่ละครัง้ จะไม่เกินจำ�นวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ ในตารางการขยายเพิม่ เติมนี้
มีผลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ที่ระบุไว้ ในตาราง
หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้กรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม
การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
บริษทั จะประกันตัวผูเ้ อาประกันภัยหรือบุคคลใดซึง่ ขับขีร่ ถยนต์โดยได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัย ในกรณี
รถยนต์ที่ระบุไว้ ในตารางเกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา
การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริษทั จะดำ�เนินการโดยไม่ชกั ช้าตามจำ�นวนเงินทีพ
่ นักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
หรือศาลกำ�หนดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
เงือ่ นไข : การขยายเพิม่ เติมนี้ อยูภ่ ายใต้บงั คับของเงือ่ นไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยทีป่ รากฏในสัญญา
หมวดเงื่อนไขทั่วไป
หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้กรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย
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เอกสารแนบท้าย
ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30)
ถ้าข้อความใดในเอกสารนีข้ ดั หรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ ให้เป็นทีต่ กลง
กันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรง
หรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเกีย่ วเนือ่ งมาจากการกระทำ�ก่อการร้าย ไม่วา่ จะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ ซึง่ ส่งผลกระทบ
อย่างต่อเนื่อง หรือมีลำ�ดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรสำ�หรับความสูญเสียนั้น
โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ การกระทำ�ก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทำ�ซึง่ ใช้ก�ำ ลังหรือความรุนแรง
และ/หรือมีการข่มขูโ่ ดยบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใด ไม่วา่ จะเป็นการกระทำ�เพียงลำ�พัง การกระทำ�การแทน หรือทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
องค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึง่ กระทำ�เพือ่ ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินยิ ม หรือจุดประสงค์ทค่ี ล้ายคลึงกัน รวมทัง้ เพือ่ ต้องการ
ส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
ข้อยกเว้นนีไ้ ม่คมุ้ ครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จา่ ยใดๆ ไม่วา่ จะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจาก
หรือมีสว่ นเกีย่ วเนือ่ งกับการกระทำ�ใด ๆ ทีต่ อ้ งกระทำ�ขึน้ เพือ่ ควบคุม ป้องกัน หยุดยัง้ ไม่วา่ จะเป็นรูปแบบใด ซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับ
การกระทำ�ก่อการร้าย
ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถนำ�มาใช้บังคับได้ ให้ถือว่าส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับ
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กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันที เมื่อผู้เอาประกันภัยชำ�ระเบี้ยประกันภัยแล้ว
การชำ�ระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พนักงานบริษัท
หรือนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ผู้ได้รับมอบอำ�นาจให้รับชำ�ระเบี้ยประกันภัย
ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทยอมรับการกระทำ�ของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท
ให้ถือว่าเป็นการชำ�ระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง
ข้อ 2. นิยามศัพท์ กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริษัท”
หมายความว่า บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“ผู้เอาประกันภัย” หมายความว่า บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง
“ผู้ประสบภัย”
หมายความว่า ผูซ้ ง่ึ ได้รบั อันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามัย เนือ่ งจากรถทีใ่ ช้ หรืออยูใ่ นทาง
				
หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาท
				
โดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วย
“นายทะเบียน”
หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ
				
ผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
				
มอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ตาราง”
หมายความว่า ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“รถ”		
หมายความว่า รถที่เอาประกันภัยซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ ในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“อุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ ” หมายความว่า เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกันซึ่งเกิดจากสาเหตุอันเดียวกัน
ข้อ 3. การคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย ภายใต้บงั คับข้อ 6. บริษทั จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเพือ่ ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรือ
อนามัยของผูป้ ระสบภัยในนามผูเ้ อาประกันภัย ซึง่ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผูป้ ระสบภัย เนือ่ งจาก
รถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ดังนี้
3.1 ผูป้ ระสบภัย
		 3.1.1 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามข้อ 3.1.2 บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอื่น
ทีผ่ ปู้ ระสบภัยสามารถเรียกร้องได้ตามมูลละเมิด ตามความเสียหายทีแ่ ท้จริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อ
หนึง่ คน
		 3.1.2 ในกรณีได้รบั ความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึง่ บริษทั จะจ่ายจำ�นวนเงินคุม้ ครอง
ดังนี้
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(1) กรณีทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน
		 (2) กรณีสญ
ู เสียมือทัง้ สองข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า หรือขาสองข้าง หรือ
		
สายตาสองข้าง (ตาบอด) บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน
		 (3) กรณีสญ
ู เสียมือหนึง่ ข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ แขนหนึง่ ข้าง เท้าหนึง่ ข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า ขาหนึง่ ข้าง สายตาหนึง่ ข้าง (ตาบอด)
		
ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน
		 (4) กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
		 (5) กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาหนึ่งข้าง หรือ
		
สายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึ่งคน
		 (6) กรณีหหู นวก เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิน้ ขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถ
		
สืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาท ต่อหนึง่ คน
		 (7) กรณีสญ
ู เสียอวัยวะอืน่ ใด นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ ใน (2) (3) (5) (6) และ (8) ซึง่ การสูญเสียหรือการถูกทำ�ลาย
		
ลงแล้วนั้นจะกระทบต่อการดำ�รงชีวิตอย่างปกติสุขของผู้ประสบภัย เช่น การสูญเสีย ม้าม ปอด ตับ ไต
หรือ ฟันแท้ทั้งซี่ตั้งแต่ 5 ซี่ ขึ้นไป หรือกรณีกะโหลกศีรษะถูกทำ�ให้เสียหายเป็นเหตุให้ต้องใช้กะโหลกเทียม
เป็นต้น บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึ่งคน
		 (8) กรณีสญ
ู เสียนิว้ ตัง้ แต่ขอ้ นิว้ ขึน้ ไป ไม่วา่ นิว้ เดียวหรือหลายนิว้ บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 200,000 บาท
		
ต่อหนึ่งคน
ทั้งนี้ กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจ่ายจำ�นวนเงินคุ้มครอง
เฉพาะกรณีที่มีจำ�นวนเงินคุ้มครองที่สูงกว่า
		 3.1.3 ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน
		 3.1.4 ในกรณีได้รบั ความเสียหายตามข้อ 3.1.1 และต่อมาได้รบั ความเสียหายตามข้อ 3.1.2 บริษทั จะจ่ายค่าสินไหม
		
ทดแทนตามข้อ 3.1.2 แต่หากเป็นกรณีท่ีได้รบั ความเสียหายตามข้อ 3.1.1 และต่อมาได้รบั ความเสียหาย
		
ตามข้อ 3.1.3 หรือ ทั้งข้อ 3.1.2 และข้อ 3.1.3 บริษัทจะจ่าย ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
		 3.1.5 ในกรณีทเ่ี ข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ ใน บริษทั จะจ่ายค่าชดเชยรายวัน วันละ
		
200 บาท จำ�นวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน เป็นค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากความคุ้มครองที่ระบุใน
		
ข้อ 3.1.1 ข้อ 3.1.2 ข้อ 3.1.3 และ ข้อ 3.1.4
		 3.1.6 กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ซึ่งมิใช่ผู้ขับขี่ ทั้งนี้
		
ในกรณีผู้ขับขี่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติหตุ ให้นำ�ความในข้อ 3.1.1 ข้อ 3.1.2 ข้อ 3.1.3 ข้อ 3.1.4
		
และข้อ 3.1.5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
		 3.1.7 กรณีผปู้ ระสบภัยเป็นผูข้ บั ขีร่ ถคันทีเ่ อาประกันภัย บริษทั จะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกินค่าเสียหาย
เบื้องต้นเท่านั้น
ทัง้ นี้ บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทัง้ หมดดังกล่าวข้างต้น รวมกันแล้วไม่เกินจำ�นวนเงินคุม้ ครองสูงสุดต่ออุบตั เิ หตุ
แต่ละครัง้ ทีร่ ะบุไว้ ในรายการที่ 4 ของตาราง
ข้อ 4. ค่าเสียหายเบือ้ งต้น ภายใต้บงั คับข้อ 6 บริษทั จะจ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยที่ได้รบั ความเสียหายต่อชีวติ
ร่างกาย โดยไม่ตอ้ งรอการพิสจู น์ความรับผิดให้เสร็จสิน้ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั การร้องขอ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหาย
เบื้องต้น ดังต่อไปนี้
4.1 กรณีผปู้ ระสบภัยได้รบั ความเสียหายต่อร่างกาย บริษทั จะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จา่ ยอันจำ�เป็นเกีย่ วกับ
		 การรักษาพยาบาล ตามจำ�นวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน
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4.2 กรณีผปู้ ระสบภัยได้รบั ความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี้ บริษทั จะจ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้น
จำ�นวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน
		 (ก) ตาบอด
		 (ข) หูหนวก
		 (ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
		 (ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
		 (จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว
		 (ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
		 (ช) จิตพิการอย่างติดตัว
		 (ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
4.3 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำ�เป็นเกี่ยวกับการ
จัดการศพของผู้ประสบภัยตามจำ�นวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
4.4 จำ�นวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกัน หรือจำ�นวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แต่หากผูป้ ระสบภัยได้รบั ความเสียหายตามข้อ
4.1 4.2 และ 4.3 หรือได้รบั ความเสียหายตามข้อ 4.2 และ 4.3 ให้ ได้รบั ค่าเสียหายเบือ้ งต้นรวมกันไม่เกิน จำ�นวน
65,000 บาท
4.5 กรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ตาม 4.1
4.2 4.3 หรือ 4.4 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่ถ้าผู้ประสบภัย
มิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถคันหนึ่งคันใดที่ร่วมก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน
ความเสียหายเบื้องต้นทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ 3
ข้อ 5. การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มี
ความเสียหายเกิดขึ้น และต้องมีหลักฐานดังนี้
5.1 ความเสียหายต่อร่างกาย
		 5.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนีเ้ กีย่ วกับการรักษาพยาบาล
		 5.1.2 สำ�เนาบัตรประจำ�ตัว หรือสำ�เนาใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว หรือสำ�เนาหนังสือเดินทางหรือหลักฐาน
อืน่ ใด ทีท่ างราชการเป็นผูอ้ อกให้ทส่ี ามารถพิสจู น์ได้วา่ ผูท้ ม่ี ชี อ่ื ในหลักฐานนัน้ เป็นผูป้ ระสบภัย แล้วแต่กรณี
		
ในกรณีทผ่ี ปู้ ระสบภัยได้รบั ความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึง่ อย่างใดตามข้อ 4.2 นอกจากต้องยืน่ หลักฐาน
ตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แล้วให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็น
ผู้ประสบภัย ซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าว พร้อมทั้งสำ�เนาบันทึกประจำ�วันของพนักงาน
สอบสวนหรือหลักฐานอืน่ ทีแ่ สดงว่า ผูน้ น้ั ได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ เพิ่มเติมด้วย
5.2 ความเสียหายต่อชีวิต
		 5.2.1 สำ�เนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศกำ�หนดซึ่งสามารถพิสูจน์ ได้ว่าผู้ที่มีชื่อ
ในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
		 5.2.2 สำ�เนาบันทึกประจำ�วันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตาย
เพราะการประสบภัยจากรถ
		 5.2.3 การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันให้มีหลักฐานตาม 5.1 และ 5.2
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ข้อ 6. การสำ�รองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร
ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง หรือเสียชีวติ ในกรณีรถทีเ่ อาประกันภัยไว้กบั บริษทั ประสบอุบตั เิ หตุชนกับรถอืน่ ซึง่ มีการประกันภัย
ตามกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถด้วยเป็นเหตุให้ผปู้ ระสบภัยได้รบั อันตรายต่อชีวติ ร่างกาย บริษทั ตกลง
จะสำ�รองจ่าย ให้แก่ ผูป้ ระสบภัยซึง่ โดยสารมาในรถ หรือกำ�ลังขึน้ หรือกำ�ลังลงจากรถทีเ่ อาประกันภัยไว้กบั บริษทั ดังนี้
6.1 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำ�หรับกรณีได้รับบาดเจ็บ
6.2 ค่าทดแทนกรณีสญ
ู เสียอวัยวะ กรณีทพ
ุ พลภาพอย่างถาวร หรือกรณีทพ
ุ พลภาพถาวรสิน้ เชิง ตามข้อ 3.1.2
เป็นเงินจำ�นวน 200,000 บาท หรือ 250,000 บาท หรือ 300,000 หรือ 500,000 บาทต่อหนึ่งคน หรือกรณี
เสียชีวิต ตามข้อ 3.1.3 เป็นจำ�นวนเงิน 500,000 บาทต่อหนึ่งคนแล้วแต่กรณี
6.3 ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ ใน วันละ 200 บาท รวมไม่เกิน 20 วัน
6.4 ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 รวมกันจำ�นวนเงินตามข้อ 3.1.4
สำ�หรับผูป้ ระสบภัยทีเ่ ป็นบุคคลภายนอกรถ บริษทั และผูร้ บั ประกันภัยรถอืน่ จะร่วมกันสำ�รองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต
ตามวรรคต้น โดยเฉลีย่ ฝ่ายละเท่าๆ กัน เมือ่ มีการสำ�รองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณี
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต ตามเงื่อนไขนี้แล้ว หากปรากฏว่า
อุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผู้อื่น มิใช่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทมี
สิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร
ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง หรือเสียชีวติ ทีบ่ ริษทั ได้ส�ำ รองจ่ายไปคืนจากบริษทั ผูร้ บั ประกันภัยรถทีเ่ ป็นฝ่ายต้องรับผิด
ตามกฎหมายนัน้ ในทางกลับกันหากบริษทั ผูร้ บั ประกันภัยรถอืน่ ได้ส�ำ รองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน
ค่าทดแทนกรณีสญ
ู เสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง หรือเสียชีวติ ให้แก่ผปู้ ระสบภัยหรือ
ทายาทผู้ประสบภัยที่โดยสารมา หรือกำ�ลังขึ้นหรือกำ�ลังลงจากรถที่ตนรับประกันภัยไว้ หรือผู้ประสบภัยที่อยู่นอก
รถแล้ว และปรากฏว่าอุบตั เิ หตุนน้ั เกิดจากความประมาทของผูข้ บั ขี่ หรือผูโ้ ดยสารรถคันทีเ่ อาประกันภัยไว้กบั บริษทั แล้ว
บริษทั ตกลงจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณีสญ
ู เสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต คืนแก่บริษัทผู้รับประกันภัยรถอื่นซึ่งได้สำ�รองจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน
กำ�หนด 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอ
ข้อ 7. การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทจะถือว่าบุคคลใด ซึ่งขับขี่รถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็น
ผู้เอาประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อกำ�หนดตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
ข้อ 8. การคุม้ ครองความรับผิดของผู้โดยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนีใ้ ห้ความคุม้ ครอง เมือ่ ผูโ้ ดยสารนัน้ จะต้องรับผิดจากรถทีใ่ ช้
หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น
ข้อ 9. การแจ้งอุบัติเหตุ เมื่อมีความเสียหายต่อผู้ประสบภัยจากรถ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ต้อง
9.1 แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งให้บริษัททราบผ่านแอพพลิเคชั่นสำ�หรับการแจ้ง
อุบตั เิ หตุรถยนต์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือแอพพลิเคชัน่
ทีบ่ ริษทั เป็นผูพ
้ ฒ
ั นาขึน้ ซึง่ ได้เชือ่ มโยงข้อมูลเข้ากับแอพพลิเคชัน่ ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย และมีรายละเอียดตามทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยกำ�หนด
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9.2 ส่งต่อให้บริษัททันทีเมื่อได้รับหมายศาล หรือคำ�สั่ง หรือคำ�บังคับของศาล
9.3 มีหนังสือบอกกล่าวให้บริษทั ทราบทันทีเมือ่ มีการดำ�เนินคดีแพ่ง หรือคดีอาญาทางศาล อันอาจทำ�ให้เกิดสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้ปฏิบัติตามข้อนี้ บริษัทอาจเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจากผู้เอาประกันภัยเพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการนั้น เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะพิสูจน์ ได้ว่า
จะไม่สามารถปฏิบัติได้
ข้อ 10. การจัดการเรียกร้อง
10.1 ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอม เสนอ หรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใด โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากบริษทั และทำ�ให้บริษัทเสียหาย บริษัทอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย
อันเกิดจากการนั้น เว้นแต่ความเสียหายนั้น ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและ
บริษทั ไม่จดั การต่อการเรียกร้องนัน้
10.2 บริษัทมีสิทธิเข้าดำ�เนินการต่อสู้คดี
10.3 บริษัทมีสิทธิฟ้องบุคคลใดให้ ใช้ความเสียหายเพื่อประโยชน์ของบริษัทในนามของผู้เอาประกันภัย ในการนี้
		 ผู้เอาประกันภัยต้องให้ข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทตามสมควรจนคดีถึงที่สุด
10.4 เมื่อบริษัทได้ ใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำ�นวนที่บริษัทต้องรับผิดตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ตามแต่กรณีแล้วก่อน
		 ดำ�เนินคดีทางศาล บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อสู้คดีแทนผู้เอาประกันภัย
10.5 กรณีบริษัทปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยมิชอบ ผู้เสียหายได้นำ�คดีขึ้นสู่ศาลหรือเสนอข้อพิพาท
		 ต่ออนุญาโตตุลาการเมื่อศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องชดใช้
		 ค่าเสียหายตามคำ�พิพากษา หรือตามคำ�ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัด
		 ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ผิดนัด
ข้อ 11. การแจ้งความ เมือ่ มีการกระทำ�ความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึง่ ทำ�ให้เกิดสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจโดยไม่ชักช้า
ข้อ 12. ค่าใช้จา่ ยต่อสูค้ ดี ถ้าผูเ้ อาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ ใช้คา่ เสียหาย ซึง่ การประกันภัยนีม้ กี ารคุม้ ครองบริษทั จะต่อสูค้ ดี
ในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
ข้อ 13. การโอนรถ ในกรณีทร่ี ถทีเ่ จ้าของได้เอาประกันภัยไว้กบั บริษทั ได้โอนไปยังบุคคลอืน่ ให้ผู้ ได้มาซึง่ รถดังกล่าวมีฐานะ
เสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไป
ตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่
ข้อ 14. การใช้รถ กรณีใช้รถในเวลาทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุนอกเหนือจากทีไ่ ด้ระบุไว้ในตาราง ซึง่ ทำ�ให้การเสีย่ งภัยเพิม่ ขึน้ ผูเ้ อาประกันภัย
ต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจำ�นวนที่บริษัทได้จ่ายไป แต่ไม่เกิน 2,000 บาท
ข้อ 15. การเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
15.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
		
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งจะมีผลให้
		
กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกำ�หนดดังกล่าว
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(2) บริษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
30 วัน และบริษัทต้องทำ�ตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กำ�หนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทที่มีลักษณะที่เชื่อถือได้ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้อมูลการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไปยังระบบข้อมูลที่ผู้เอา
ประกันภัยระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องยินยอมให้บริษัทจัดส่งข้อมูลการบอกเลิกด้วยวิธีการ
ดังกล่าว และบริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการแจ้งเตือนแก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อได้ดำ�เนินการบอกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำ�หรับระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกันภัยได้ ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
15.2 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธีการอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึง่ จะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับทันที ณ วันเวลาที่บริษัทได้รับหนังสือบอกเลิก หรือวันเวลา
ที่ระบุไว้ ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด
(2) ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทต้อง
ทำ�ตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่ก�ำ หนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้ง
วิธีการให้ผู้เอาประกันภัยทราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่ข้อมูลการบอก
เลิกส่งไปยังระบบข้อมูลที่บริษัทระบุไว้เท่านั้น หรือ ณ วันที่ระบุไว้ ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็น
วันหลังสุด
ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ข้างล่าง
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ข้อ 16. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทม่ี ขี อ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษทั และหากผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควร
ยุตขิ อ้ พิพาทนัน้ โดยวิธกี ารอนุญาโตตุลาการ บริษทั ตกลงยินยอมและให้ท�ำ การวินจิ ฉัยชีข้ าดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามข้อ
บังคับสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 17. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย ความหมายและเจตนารมณ์ของข้อความทีป่ รากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทัง้
เอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตีความตามที่นายทะเบียนได้ ให้ความเห็นชอบไว้
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ข้อ 18. ข้อยกเว้น การประกันภัยไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก
18.1 สงคราม การรุกราน การกระทำ�ของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการทำ�สงคราม
		 (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม)
18.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวตั ิ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอำ�นาจการปกครอง
		 โดยกำ�ลังทหารหรือโดยประการอืน่ ประชาชนก่อความวุน่ วายถึงขนาดหรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
18.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
18.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รงั สี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณู
		 อันเกิดจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงปรมาณู และสำ�หรับจุดประสงค์ขอ้ สัญญานีก้ ารเผาไหม้นน้ั รวมถึงกรรมวิธใี ด ๆ
		 แห่งการแตกแยกปรมาณู ซึ่งดำ�เนินต่อไปด้วยตัวของมันเอง
18.5 ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์
18.6 การใช้นอกประเทศไทย
18.7 การใช้รถยนต์ ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด ไม่ว่าจะมีการ
ดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทำ�ความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจ
ค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
18.8 การใช้ ในการแข่งขันความเร็ว
ข้อ 19. ข้อสัญญาพิเศษ ภายใต้จำ�นวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยที่ระบุไว้ ในตาราง บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์
แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้ อาประกันภัย หรือเงือ่ นไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
เว้นแต่ขอ้ 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เป็นข้อต่อสูผ้ ปู้ ระสบภัยเพือ่ ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
เมือ่ บริษทั ได้ ใช้คา่ สินไหมทดแทนไปแล้ว แต่บริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยนีต้ อ่ ผูเ้ อาประกันภัย
เพราะกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้นซึ่ง ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จำ�นวนเงินที่บริษัท
ได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน
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แอกซ่า ฮอตไลน์
ศูนย์แจ้งอุบัติเหตุและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมงทุกวัน
โทร. 0 2118 8111
ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์
ท่านสามารถแจ้งอุบตั เิ หตุและรับบริการช่วยเหลือได้อย่างสะดวก และรวดเร็วผ่านศูนย์แอกซ่าฮอตไลน์ ซึง่ จะบริการท่านดังนี้
1. ให้ค�ำ แนะนำ�เมือ่ มีอบุ ตั เิ หตุ ประสานงานระหว่างท่านกับเจ้าหน้าทีส่ �ำ รวจภัยของบริษทั กระทัง่ เหตุการณ์ยงุ่ ยากได้คลีค่ ลาย
และเรียบร้อย
2. จัดบริการรถพยาบาล รับผู้บาดเจ็บกรณีต้องนำ�ส่งโรงพยาบาลโดยรีบด่วน
3. บริการติดต่อรถยก และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
ขั้นตอนดำ�เนินการเมื่อท่านโทรแจ้งศูนย์แอกซ่าฮอตไลน์ มีดังนี้
1. กรุณาจอดรถอยูบ่ ริเวณทีเ่ กิดเหตุ จนกว่าพนักงานสำ�รวจภัย หรือเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจไปถึงทีเ่ กิดเหตุ ถ้าไม่ปลอดภัย หรือ
เกรงว่าจะมีอันตรายให้เคลื่อนย้ายไปยังชุมชน หรือป้อมตำ�รวจ
2. ในกรณีที่มีความปลอดภัย ห้ามเคลื่อนย้าย หรือแยกรถออกจากที่เกิดเหตุ ควรรออยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมรถของคู่กรณี
และจดหมายเลขทะเบียนคูก่ รณีไว้ดว้ ย เพือ่ พนักงานสำ�รวจภัยหรือเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจไปตรวจสอบทีเ่ กิดเหตุ เว้นแต่คกู่ รณี
เป็นฝ่ายยอมรับผิด ให้ขอใบอนุญาตขับขีห่ รือบัตรประชาชน หรือ หลักฐานอืน่ ๆ พร้อมทัง้ ให้เซ็นชือ่ ในบันทึกยอมรับผิดไว้
3. ห้ามตกลงยอมความ หรือยอมรับชดใช้คู่กรณี ในกรณีที่ท่านเป็นฝ่ายผิด หรือกรณียอมรับชดใช้ ในกรณีที่เป็นฝ่ายถูก
จนกว่า พนักงานสำ�รวจภัยจะไปถึงที่เกิดเหตุหรือได้รับการแนะนำ�จากศูนย์แอกซ่าฮอตไลน์ ในเบื้องต้น
4. กรณีที่เป็นอุบัติเหตุร้ายแรง ซึ่งมีผู้ ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ให้รีบนำ�คนเจ็บส่งโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
ที่ใกล้เคียงโดยเร็ว แล้วแจ้งชื่อโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลนั้นให้ศูนย์แอกซ่าฮอตไลน์ ทราบทันที
5. กรณีรถประกันภัยเป็นฝ่ายถูก
5.1 กรณีทค่ี กู่ รณีไม่ยอมรับผิด ให้บนั ทึกภาพในเบือ้ งต้นไว้ และจดทะเบียนรถ ยีห่ อ้ และสีรถของคูก่ รณีไว้ แล้วถ้าคูก่ รณี
		 พยายามหลบหนีให้รีบแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนยังท้องที่ที่เกิดเหตุโดยด่วน และแจ้งให้ศูนย์แอกซ่าฮอตไลน์
		 ทราบทันที
5.2 กรณีที่คู่กรณียอมรับผิด ให้ท่านขอใบอนุญาตขับขี่หรือบัตรประชาชน พร้อมหนังสือยอมรับผิดจากคู่กรณีไว้
5.3 จดชื่อ ที่อยู่ และสถานที่ที่ติดต่อของผู้ขับขี่, เจ้าของรถคู่กรณี หรือบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งอาจใช้เป็นพยานได้
6. กรณีรถประกันเป็นฝ่ายผิด
6.1 อย่าตกลงชดใช้ค่าเสียหายกับคู่กรณี ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6.2 กรณีที่ไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด อย่ายอมรับผิด เว้นแต่ในกรณีที่ผิดจริง
6.3 อย่าหลบหนี เพราะท่านอาจไม่ใช่ผู้กระทำ�ผิด
6.4 กรณีที่มีผู้บาดเจ็บต้องให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะสามารถช่วยได้ และแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจที่อยู่ใกล้เคียง
6.5 กรณีที่ต้องการประกันตัว หรือเป็นคดีความ ควรแจ้งการเกิดเหตุให้ศูนย์แอกซ่าฮอตไลน์ ทราบทันทีและเมื่อมีการ
		 ดำ�เนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาต้องส่งหนังสือมาทางบริษทั ฯ ทันที ซึง่ อาจทำ�ให้เกิดสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์
6.6 กรณีที่ท่านได้รับหมายศาล คำ�สั่งศาล หรือคำ�บังคับ ให้รีบแจ้งให้บริษัททราบก่อนและ รีบนำ�ส่งบริษัท ทันที
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เคร�อขายแอกซา
สำนักงานใหญ

1168/67 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร ชั้น 23 ถนนพระรามสี่ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2118-8000
0-2285-6383
axathai@axa.co.th
www.axa.co.th

เคร�อขายแอกซาในประเทศไทย
เชียงราย

35/82 หมู 22 ต.รอบเว�ยง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
0-5375 0176-8
0-5375-0179
axa.chiangrai@axa.co.th

หัวหิน

4/104 ซ.หมูบานหนองแก ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีร�ขันธ 77110
0-3253-6101
0-3253-6557, 0-3253-6823
axa.huahin@axa.co.th

อุดรธานี

111/17 หมู 8 ถ.ทหาร ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
0-4234 1991-3
0-4234-1994
axa.udonthani@axa.co.th

อุบลราชธานี

145/10 หมู 20 ต.ขามใหญ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
0-4531 5874
0-4531 5871-3
axa.ubonratchathani@axa.co.th

ชลบุร�

96/5-6 หมู 3 ถ.พระยาสัจจา ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุร� 20000
0-3828-3698
0-3828-3244
axa.chonburi@axa.co.th

ระยอง

331/4 ถ.สุข�มว�ท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
0-3880-9226
0-3880-9223-5
axa.rayong@axa.co.th

พ�ษณุโลก

666/50 หมู 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พ�ษณุโลก 65000
0-5598-6303
0-5598-6300-2
axa.phisanulok@axa.co.th

สุราษฎรธานี

201/30-31 หมู 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000
0-7720-5300-2
0-7720-5488
axa.suratthani@axa.co.th

ฉะเชิงเทรา

08-3090-9472
axa.chachoengsao@axa.co.th

ภูเก็ต

2/18-19 ถ.ว�รัชหงสหยก ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-9251, 0-7621-9254-55, 0-7621-9257-9
0-7621-9249
axa.phuket@axa.co.th

เชียงใหม

114/14 หมู 4 ถ.เชียงใหม-ลำปาง ต.หนองปาครั่ง อ.เชียงใหม
จ.เชียงใหม 50000
0-5326-2096-7, 0-5326-1157-8
0-5326-2098
axa.chiangmai@axa.co.th

นครสวรรค

605/380-1 หมู10 ถ.นครสวรรค-พ�ษณุโลก ต.นครสวรรคตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000
0-5622-3151
0-5622-3154
axa.nakhonsawan@axa.co.th

ขอนแกน

272/15 หมู 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
0-4336-5091-3
0-4332-4505
axa.khonkaen@axa.co.th

นครราชสีมา

2169/2 ถ.สืบศิร� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
0-4427-8664
0-4427-8661-3
axa.nakhonratchasima@axa.co.th

พัทยา

1/47-48 หมู 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร� 20150
0-3848-8906
0-3848-8907-9
axa.pattaya@axa.co.th

จันทบุร�

979/7 ถ.ทาแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุร� 22000
0-3931-3100
0-3933-2103-4
axa.chanthaburi@axa.co.th

สมุย

108/30 หมู 1 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 84320
0-7725-6093-6 กด 3
0-7725-6093-6
axa.samui@axa.co.th

หาดใหญ

17, 19 ถนนจ�ติอุทิศ 4 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
0-7434-6670-2, 0-7434-6654, 0-7434-6508-9
0-7434-6670-2 กด 11
axa.hatyai@axa.co.th

นครปฐม

06-1386-4324
axa.nakhonpathom@axa.co.th

CX202003-45

ติดตอตัวแทน หร�อนายหนาของบร�ษัทฯ ไดที่

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมไดที่ตัวแทน นายหนาของบร�ษัทฯ หร�อสายงานประกันภัยธุรกิจตรง
สำนักงานใหญ 0 2118 8000 ตอ 8319, 8320, 8321, 8322
เคร�อขายแอกซาในประเทศไทย เชียงราย 0 5375 0176-8 / เชียงใหม 0 5326 2096-7 / นครสวรรค 0 5622 3151 / อุบลราชธานี 0 4531 5871-3 / ขอนแกน
0 4336 5091-3 / อุดรธานี 0 4234 1991-3 / นครราชสีมา 0 4427 8661-3 / พ�ษณุโลก 0 5598 6300-2 / นครปฐม 06 1386 4324 / ฉะเชิงเทรา 08 3090 9472
/ ชลบุร� 0 3828 3244 / พัทยา 0 3848 8907-9 / จันทบุร� 0 3933 2103-5 / ระยอง 0 3880 9223-5 / หัวหิน 0 3253 6557 / สุราษฎรธานี 0 7720 5300-2 / สมุย
0 7725 6093-6 / หาดใหญ 0 7434 6670-2 / ภูเก็ต 0 7621 9251

