เงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4
ใช้สาํ หรับการขายผ่านโทรศัพท์
หมวดที่ 1

เงื่อนไขทัวไป
่

ภายใต้การคุ้ม ครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น แห่ งกรมธรรม์ป ระกัน ภัย และเอกสารแนบท้า ย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้บริษทั ให้สญ
ั ญาต่อผูเ้ อาประกันภัย ดังต่อไปนี้ :
Under general coverage, conditions and exclusions of this policy and endorsement document,
the company agrees with the insured to pay within the limits of liability described as follows:
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับใช้ทนั ที เมื่อผู้เอาประกันภัยชําระเบีย้ ประกันภัยแล้ว
THIS POLICY WILL BE EFFECTIVE IMMEDIATELY UPON PAYMENT OF THE INSURED :
การชําระเบีย้ ประกันภัยให้แก่ ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจให้
ชําระค่าเบีย้ ประกันภัย ตลอดจนบุคคล หรือนิตบิ ุคคล ทีบ่ ริษทั ยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิตบิ ุคคลดังกล่าว
เสมือนตัวแทนของบริษทั ให้ถอื ว่าเป็ นการชําระเบีย้ ประกันภัยแก่บริษทั โดยถูกต้อง
A premium payment made to any authorized insurance company officer, agent and broker is
deemed to be payment made to the insurer.
ข้อ 2. คํานิ ยามศัพท์ กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
DEFINITIONS: When use in this policy or endorsement to this policy:
“บริษทั ”
หมายความว่า บริษทั ทีอ่ อกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“COMPANY”
Is the Company issuing the Policy.
“ผูเ้ อาประกันภัย”
หมายความว่า บุคคลทีร่ ะบุชอ่ื เป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตาราง
“INSURED”
Is the person named as the Insured in the Schedule
“รถยนต์”
หมายความว่า รถยนต์ทเ่ี อาประกันภัยซึง่ มีรายการทีร่ ะบุไว้ในตาราง
“MOTOR VEHICLE”
Is the vehicle insured with particulars stated in the
Schedule.
“ตาราง”
หมายความว่า ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“SCHEDULE”
Is the Schedule of the Policy.
“อุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ ”
หมายความว่า เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์สบื เนื่องกันซึง่ เกิด
จากสาเหตุอนั เดียวกัน
“EACH ACCIDENT”
Is an event or series of events arising from one cause.
ข้อ 3. ข้อตกลงคุ้มครอง
COVERAGE AGREEMENT :
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สนิ
บุคคลภายนอก ซึง่ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบตั เิ หตุอนั เกิดจากรถยนต์ทใ่ี ช้ หรือ
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อยูใ่ นทาง หรือสิง่ ทีบ่ รรทุก หรือติดตัง้ ในรถยนต์นนั ้ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยในนามผูเ้ อาประกันภัย ความ
รับผิดของบริษทั จะมีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตาราง
กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก และมีการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการ
ขาดการใช้ประโยชน์รถยนต์ บริษทั จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนตามจริง ทัง้ นี้ สําหรับรถยนต์ทม่ี ที น่ี งไม่
ั ่ เกิน 7 คน
หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทัง้ ผู้ขบั ขีไ่ ม่เกิน 7 คน ในอัต ราไม่น้อยกว่าวัน ละ 500 บาท รถยนต์รบั จ้าง
สาธารณะทีม่ ที น่ี งั ่ ไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท และรถยนต์ทม่ี ที น่ี ัง่ เกิน 7 คน หรือรถยนต์
บรรทุกผูโ้ ดยสารรวมทัง้ ผูข้ บั ขีเ่ กิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท
ในกรณีบุคคลภายนอกนัน้ มีสทิ ธิได้รบั การชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์
ประกันภัย บริษทั จะเฉลีย่ จ่ายเท่าๆ กัน
The Company agrees to pay compensation to any Third Party on behalf of the Insured, who is
liable by the law for loss arising from use of the insured vehicle in the driveway, or from articles carried
on or equipped with the vehicle during the insurance period. Liability of the company shall not exceed
the sum insured as stated in the schedule.
In the event of The Third Party Property Damage caused the "Loss of Use" compensation, the
company agrees to pay compensation to :- The motor vehicle (Car / Truck) with seven seats are not less than 500 Baht per day.
- The public hire vehicle with seven seats are not less than 700 Baht per day.
- The motor vehicle (Car / Truck) with more than seven seats are not less than 1,000 Baht per day.
In case of Third Party has the right to receive compensation more than one motor insurance
Policy. The insurance Companies will pay compensation in equal shares to the third party.
ข้อ 4. ความคุ้มครองความรับผิ ดของผู้ขบั ขี่
COVERAGE OF THE LIABILITY OF THE DRIVER :
บริษทั จะถือว่าบุคคลใดซึง่ ขับขีร่ ถยนต์ โดยได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็ นผูเ้ อา
ประกันภัยเอง แต่มเี งือ่ นไขว่า
The Company shall treat any person driving the Insured vehicle with the consent of the Insured
as if such person were the Insured, provided that:
4.1 บุคคลนัน้ ต้องปฏิบตั ติ นเสมือนหนึ่งเป็ นผูเ้ อาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ขอ้ กําหนดตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
Such person shall perform as if that person was the Insured and shall be subject to the
provisions of this policy.
4.2 บุคคลนัน้ ไม่ได้รบั การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รบั แต่ไม่เพียงพอ
บริษทั จึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รบั แต่ไม่เพียงพอ บริษทั จึงจะรับ
ผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่ กินเท่านัน้
Such person shall not be indemnified by any other insurance policy, or shall have been
indemnified, but is not adequately covered. The Company shall then be liable to pay compensation for
that part which is in excess.
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ข้อ 5. ความคุ้มครองความรับผิ ดของผู้โดยสาร
COVERAGE OF THE LIABILITY OF THE PASSENGER :
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผูโ้ ดยสารนัน้ จะต้องรับผิดจาก
รถยนต์ทใ่ี ช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิง่ ทีบ่ รรทุก หรือติดตัง้ ในรถยนต์นัน้ ทัง้ นี้เฉพาะเท่าทีม่ กี ารประกันภัยไว้ โดยมี
เงื่อนไขว่า บุคคลนัน้ ไม่ได้รบั การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน่ หรือได้รบั แต่ไม่เพียงพอ
บริษทั จึงจะรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่ กินเท่านัน้
This Policy provides coverage of the passenger’s liability, when the passenger is liable by law
from use of the vehicle in the driveway, or from the articles carried in or equipped with the vehicle
provided that such person shall not have been indemnified from another insurance policy or they shall
have been indemnified, but is not adequately covered. The Company shall then be liable to pay
compensation for that part which is in excess.
ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง
COVERAGE OF THE EMPLOYER:
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองถึงนายจ้างซึง่ ไม่ใช่ผเู้ อาประกันภัย เมือ่ นายจ้างจะต้องรับผิดจาก
การใช้รถยนต์คนั เอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการทีจ่ า้ ง ทัง้ นี้เฉพาะเท่าทีม่ กี ารประกันภัยไว้ แต่มเี งีอ่ นไขว่า
This Policy covers the employer who is not the Insured, when the employer is liable by law from use of
the vehicle by the employee under the employment agreement, provided that:
6.1 นายจ้างต้องปฏิบตั ติ นอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
The employer shall perform under the conditions of the policy.
6.2 นายจ้างไม่ได้รบั การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน่ เว้นแต่คา่ สินไหมทดแทนที่
ได้รบั ชดใช้นนั ้ ไม่เพียงพอ บริษทั จึงจะรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่ กินเท่านัน้
The employer cannot be indemnified by any other insurance policy, or shall have been
indemnified but is not adequately covered. The Company shall then be liable to pay compensation for
that part which is in excess.
6.3 การคุม้ ครองนี้ไม่เพิม่ จํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษทั
The liability of the coverage in clause 6 shall not be an increased liability of the Company.
ข้อ 7. ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่ค้มุ ครองความรับผิ ดอันเกิ ดจาก :
GENERAL EXCULSIONS :
7.1 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึน้ เป็ นผลโดยตรงหรือโดย
อ้อมจาก
This Policy does not cover loss or liability arising directly or indirectly from:
7.1.1 สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติศตั รู การสูร้ บ หรือการปฏิบตั ทิ ม่ี ลี กั ษณะเป็ นการ
ทําสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่กต็ าม)
War, invasion, acts of Foreign enemies, hostilities or warlike operations (Whether war
be declared or not).
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7.1.2 สงครามการเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวตั ิ การต่อต้านรัฐบาล การยึด
อํานาจการปกครองโดยกําลังทหารหรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับ
การลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
Civil war, rebellion, military or usurped power, civil commotion, assuming the proportion
of or amounting to a popular uprising.
7.1.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
Nuclear weapons material.
7.1.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รงั สี การกระทบกัมมันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงปรมาณู หรือ
จากกากปรมาณูอนั เกิดจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงปรมาณู และสําหรับจุดประสงค์ขอ้ สัญญานี้การเผานัน้
รวมถึงกรรมวิธใี ดๆ แห่งการแตกแยกปรมาณู ซึง่ ดําเนินติดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง
Ionization, radiation or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any
nuclear waste from the combustion of nuclear fuel and for the purpose of this clause,
combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission.
7.1.5 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุม้ ครอง
Use of the vehicle outside the territorial limits of the Policy.
7.1.6 การใช้รถในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็ น
ต้น
Use of the vehicle for illegal activities such as robbery, or drug activities, etc.
7.1.7 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
Use of the vehicle for racing.
7.1.8 การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถทีถ่ ูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กบั บริษทั
ด้วย หรือเป็ นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถทีม่ รี ะบบห้ามล้อเชือ่ มโยงถึงกัน
Use of the vehicle for towing or pushing, except if the vehicle being towed or pushed is
also insured by this Company or the vehicle is specially built for towing purpose, or the vehicle
is adapted with the connecting braking system.
7.1.9 ความรับผิดซึง่ เกิดจากสัญญาทีผ่ ขู้ บั ขีท่ าํ ขึน้ ซึ่งถ้าไม่มสี ญ
ั ญานัน้ แล้ว ความรับผิดของผู้
ขับขีจ่ ะไม่เกิดขึน้
Any agreement or acceptance of liability committed by the driver without the consent of
the company
7.1.10 การขับ ขี่โ ดยบุ ค คลซึ่งในขณะขับ ขี่ม ีป ริม าณแอลกอฮอล์ ใ นเส้น เลือ ดเกิน กว่ า 50
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึง่ เป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 กําหนดให้ถอื ว่าเมาสุรา
Driving by any person who has been determined to be under the influence of alcohol
with a blood alcohol content over 50 milligrams percent. This is according to the Ministerial Regulation
No.16(B.E.2537) which is followed the Land Traffic Act B.E.2522 is considered legally drunk.
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เงือ่ นไขข้อ 7.1.10 บริษทั จะไม่นํามาเป็ นข้อต่อสูบ้ ุคคลภายนอก เพือ่ ปฏิเสธความรับผิด แต่เมือ่ บริษทั ได้
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้จํานวนเงินทีบ่ ริษทั ได้จ่ายไปนัน้ คืนให้บริษทั ภายใน 7 วัน
นับแต่ทไ่ี ด้รบั หนังสือเรียกร้องจากบริษทั
Under general exclusion item 7.1.10 The Company shall not refuse payment of the
compensation against the third party. When indemnity has been paid by the company, the insured shall
be liable to reimbursement of the claim payment to the company within 7 days from the day the insured
received the requesting letter from the company.
7.2 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คมุ้ ครองความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
The following items are not covered
7.2.1 ทรัพย์สนิ ทีผ่ เู้ อาประกันภัย ผูข้ บั ขีท่ เ่ี ป็ นฝ่ ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา
บุตรของ ผูเ้ อาประกันภัยหรือผูข้ บั ขีน่ นั ้ เป็ นเจ้าของ หรือเป็ นผูเ้ ก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง
All articles belonging to the Insured, or belonging to the Driver whom was at fault by
law, or belonging to husband/wife, parents, child of the Insured or their person in charge of the
vehicle.
7.2.2 เครื่องชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง่ ทางเดิน สนามหรือสิง่ หนึ่งสิง่ ใดทีอ่ ยู่ใต้
สิง่ ดังกล่าวอันเกิดจากการสันสะเทื
่
อน หรือจากนํ้าหนักรถยนต์ หรือนํ้าหนักบรรทุกของรถยนต์
Weighing station, bridge, train bridge, road, runway, walkway, field, or anything
underneath caused by vibration or weight of the vehicle, or weight of the load on the vehicle
7.2.3 สัมภาระหรือทรัพย์สนิ อื่นใดทีน่ ําติดตัวขึน้ บนรถยนต์ หรือทรัพย์สนิ ทีบ่ รรจุอยู่ในรถยนต์
หรือกําลังยกขึน้ หรือกําลังยกลงจากรถยนต์ หรือทรัพย์สนิ ทีร่ ถยนต์กาํ ลังยกจากทีห่ นึ่งไปยังอีกทีห่ นึ่ง
All articles carried in or bouncing up and down in or out of the vehicle, or articles that
vehicle bounced from one place to another place.
7.2.4 ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการรัวไหลของสารเคมี
่
หรือวัตถุอนั ตรายทีบ่ รรทุกอยู่
ในรถยนต์เว้นแต่การรัวไหลนั
่
น้ เกิดจากอุบตั เิ หตุจากรถยนต์ หรือการรัวไหลของแก๊
่
สหรือเชื้อเพลิงเพื่อ
การเดินเครือ่ งของรถยนต์
All articles damaged by toxic chemical leaking, carried in or equipped with the vehicle,
except that leaking arises from accident or leaking of gas or fuel for operating the car.
ข้อ 8. การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิ ดความเสียหาย
REPORT OF ACCIDENT AND CLAIM PROCESS :
การจัดการเรี ยกร้ องเมื่อเกิดความเสียหาย เมื่อมีความเสียหาย หรื อความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย
เกิดขึน้ ผู้เอาประกันภัยหรื อผู้ขับขี่จะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชักช้ า และดําเนินการอันจําเป็ นเพื่อรักษาสิทธิ
ตามกฎหมาย ทัง้ นี ผ้ ้ ูเอาประกันภัยอาจแจ้ งให้ บริ ษัททราบผ่านแอพพลิเคชั่นสําหรั บการแจ้ งอุบัติเหตุรถยนต์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย หรื อแอพพลิเคชัน่ ที่บริ ษัทเป็ นผู้พฒ
ั นาขึ ้น
ซึ่ง ได้ เชื่ อ มโยงข้ อ มูล เข้ ากับ แอพพลิ เคชั่น ของสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ ากับ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัยและมีรายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
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บริ ษัทมีสิทธิ เข้ าดําเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดขึน้ ได้ หากความเสียหายที่
เกิดขึ ้นนันอยู
้ ่ภายใต้ ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุ้มครองของบริ ษัทจะเกิดขึ ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรื อผู้ขบั ขี่ดําเนินการโดยสุจริ ต

When loss or liability occurs, the insured or the driver shall report to the company without delay,
and taking the necessary action to protect the legal rights. The insured may report via either accident report
application of Office of Insurance Commission(OIC) or company’s developed application, which connects
with and delivers required information to the OIC’s application. The Company shall have the right to handle
all concerned in the accident on behalf of the insured, if loss incurred is under the coverage of the policy,
which shall be enforced only when the insured or the driver shall present their honesty in the claim process.

ข้อ 9. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
LEGAL EXPENSE :
ถ้าผูเ้ อาประกันภัย ถูกฟ้ องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งการประกันภัยนี้มกี ารคุม้ ครองบริษทั จะต่อสู้
คดีในนามของผูเ้ อาประกันภัย โดยค่าใช้จ่ายของบริษทั เว้นแต่บริษทั ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงิน
ความคุม้ ครองก่อนมีการฟ้ องร้องแล้ว
If the Insured has been sued to pay compensation which is covered by this Policy, the
Company shall defend such suit on behalf of the Insured at the expense of the Company unless the
Company had already paid full compensation to the insured.
ข้อ 10. การโอนรถยนต์
TRANSFER OF POLICY OWNERSHIP :
เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผอู้ ่นื ให้ถอื ว่าผูร้ บั โอนเป็ นผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
และบริษัทต้องรับ ผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกัน ภัยที่ยงั เหลืออยู่ เว้น แต่ผู้เอา
ประกันภัยได้แจ้งการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
In the event the Insured transferred the Insured vehicle to another person (the transferee), the
Company considers that the transferee then becomes the Insured of this Policy, and the Company
assumes responsibility until the expiry date of coverage. Unless the insured gives notice of cancellation
to the company.
For the Policy which specifies “NAMED DRIVER” on the Schedule, and the Insured must notify
the company of the new driver’s name, in order to adjust the premium according to the circumstances
of risk that has been changed. Failure to accomplish this requirement will result in the Insured being
required to pay the amount of deductible as mentioned in the Schedule.
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ข้อ 11. การใช้รถ
USE A CAR :
กรณีใช้รถในเวลาทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในรายการที่ 6 ของตารางซึ่งทําให้การเสีย่ งภัย
เพิม่ ขึน้ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษทั ตามจํานวนทีบ่ ริษทั ได้จ่ายไปแต่ไม่เกิน 2,000 บาท
ต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้
In case of a car accident happen apart from being identified on item 6 of the schedule and lead
to the higher risk. The insured must reimburse the company for the actual loss paid out but not exceed
฿2,000 per accident.
ข้อ 12. การระงับข้อพิ พาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ARBITRATION:
ในกรณีทม่ี ขี อ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ สี ทิ ธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษทั และหากผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุตขิ อ้ พิพาทนัน้ โดย
วิธีการอนุ ญาโตตุ ลาการ บริษัทตกลงยิน ยอมและให้ทําการวินิ จฉัยชี้ขาดโดยอนุ ญาโตตุ ลาการตามข้อบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
Any disagreement for a claim for compensation under this coverage, by the party who has a
right to a claim, and wishing to settle the claim by arbitration, the Company shall be agreeable to follow
the arbitration rules of office of Insurance Commission.
ข้อ 13. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย
INTERPRETATION OF POLICY WORDING :
ความหมายและเจตนารมณ์ ของข้อความทีป่ รากฎในกรมธรรม์ประกันภัยนี้รวมทัง้ เอกสารแนบท้ายและ
เอกสารประกอบให้ตคี วามตามทีน่ ายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้
All the terms, conditions, provisions, attachments and endorsements are interpreted according
to the handbook of the Insurance Commissioner.
ข้อ 14. การแก้ไข
AMENDMENT :
สัญญาคุม้ ครองและเงือ่ นไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเปลีย่ นแปลงแก้ไขได้โดยเอกสารแนบท้ายของ
บริษทั เท่านัน้
The general condition of this policy can be changed only by Endorsement that is issued by the
company.
ข้อ 15. การสิ้ นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้ นผลบังคับเมื่อ
POLICY NOT IN FORCE The insurance expires:
15.1 ณ วันที่ เวลา ทีร่ ะบุไว้ในตาราง
At the expiration date shown on the Schedule.
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15.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
Notice of Cancellation:
15.2.1 บริษทั เป็ นผูบ้ อกเลิก : บริษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือ
บอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามทีอ่ ยู่
ครัง้ สุดท้ายที่แจ้งให้บ ริษัททราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ป ระกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่พ้น
กําหนดดังกล่าว
Cancelled by the Company: The Company may cancel this Policy by advance written
notice of not less than 30 days, sent by registered mail to the Insured at the last known
address made known to the Company.
ในกรณี น้ีบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่
กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
In such an event the Company shall return to the Insured a refund premium after deduction of
a prorata premium for the period the Policy has been in effect.
15.2.2 ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูบ้ อกเลิก : ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้
โดยแจ้งให้บริษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ จะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยนี้สน้ิ ผลบังคับ ณ
วัน ที่บริษัทได้รบั หนังสือบอกเลิกหรือวันที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็ น วัน
หลังสุด
Cancelled by the Insured: The Insured may cancel this Policy by submitting written
notice to the Company and the enforcement of the cancellation date is the date the
Company receives the Notice from the Insured or the date stated in the cancellation
notice, whatever comes last.
ในกรณีน้ผี เู้ อาประกันภัยมีสทิ ธิได้รบั เบีย้ ประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบีย้ ประกันภัยทีร่ ะบุไว้ขา้ งล่าง
In this case, the Insured is entitled to a return premium at the rate that is specified in the chart
below.
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จํานวนวัน

ร้อยละ ของเบี้ย

อัตราคืนเบีย้ ประกันภัย
PREMIUM RATE REFUND
จํานวนวัน ร้อยละ ของเบี้ย จํานวนวัน

ประกันภัย
NO.OF
DAYS

ประกันภัยเต็มปี
% OF ANNUAL
PREMIUM

ประกันภัย
NO.OF
DAYS

INSURED

ประกันภัยเต็มปี
% OF ANNUAL
PREMIUM

INSURED

ประกันภัย
NO.OF
DAYS

ร้อยละ ของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี
% OF ANNUAL
PREMIUM

INSURED

1–9

72

120 – 129

44

240 – 249

20

10 – 19

68

130 – 139

41

250 – 259

18

20 – 29

65

140 – 149

39

260 – 269

16

30 - 39

63

150 – 159

37

270 – 279

15

40 – 49

61

160 – 169

35

280 – 289

13

50 – 59

59

170 – 179

32

290 – 299

12

60 – 69

56

180 – 189

30

300 – 309

10

70 – 79

54

190 – 199

29

310 – 319

8

80 – 89

52

200 – 209

27

320 – 329

6

90 – 99

50

210 – 219

25

330 – 339

4

100 – 109

48

220 – 229

23

340 – 349

3

110 – 119

46

230 – 239

22

350 – 359

1

360 – 366

0
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