เงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5
หมวดที่ 1

เงื่อนไขทัวไป
่

ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ป ระกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริษทั ให้สญ
ั ญาต่อผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลใช้บงั คับทันที เมื่อผู้เอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยแล้ว
การชําระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตวั แทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจให้
รับชําระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิตบิ ุคคลดังกล่าว
เสมือนตัวแทนของบริษทั ให้ถอื ว่าเป็ นการชําระเบีย้ ประกันภัยแก่บริษทั โดยถูกต้อง
ข้อ 2. คํานิ ยามศัพท์ เมือ่ ใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริษทั ”
หมายถึง
บริษทั ทีอ่ อกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“ผูเ้ อาประกันภัย”
หมายถึง
บุคคลทีร่ ะบุชอ่ื เป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตาราง
“รถยนต์”
หมายถึง
รถยนต์ทเ่ี อาประกันภัย ซึง่ มีรายการทีร่ ะบุไว้ในตาราง
“ตาราง”
หมายถึง
ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“อุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ ”
หมายถึง
เหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์สบื เนื่องกัน ซึง่ เกิด
จากสาเหตุเดียวกัน
“ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง
ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการ
คุม้ ครองตามข้อสัญญา หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ทผ่ี เู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
ข้อ 3. การยกเว้นทัวไป
่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่ค้มุ ครองความเสียหายหรือความรับผิ ดอันเกิ ดขึ้นเป็ นผลโดยตรงหรือ
โดยอ้อมจาก
3.1 สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติ ศตั รู การสู้รบ หรือการปฏิ บตั ิ การที่ มีลกั ษณะเป็ น
การทําสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่กต็ าม)
3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิ วตั ิ การต่ อต้ านรัฐบาล การยึด
อํานาจการปกครองโดยกําลังทหาร หรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ ากับ
การลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
3.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รงั สี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิ งปรมาณู หรือ
จากกากปรมาณูอนั เกิ ดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิ งปรมาณูและสําหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี้ การเผา
นัน้ รวมถึงกรรมวิ ธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึ่งดําเนิ นติ ดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง
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ข้อ 4. การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิ ดความเสียหาย
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
บริ ษัทมีสิทธิ เข้ าดําเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดขึน้ ได้ หากความเสียหายที่
เกิดขึ ้นนันอยู
้ ่ภายใต้ ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุ้มครองของบริ ษัทจะเกิดขึ ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรื อผู้ขบั ขี่ดําเนินการโดยสุจริ ต
ข้อ 5. ความรับผิ ดของบริ ษทั เมื่อมีการปฏิ เสธการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษทั และหากบริษทั ปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
จนเป็ นเหตุ ใ ห้ ผู้ เ อาประกัน ภั ย หรือ ผู้ เ สีย หายนํ า คดี ข้ึน สู่ ก ารพิ จ ารณาของศาลหรือ เสนอข้ อ พิ พ าทต่ อ
อนุ ญ าโตตุลาการ หากศาลพิพ ากษาหรืออนุ ญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับ ผิดต่อผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้เสียหายนัน้ โดยชดใช้ค่าเสียหายตามคําพิพากษา หรือคําชี้ขาดของอนุ ญาโตตุลาการพร้อม
ดอกเบีย้ ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ดิ นัด
ข้ อ 6. การแก้ ไ ข สัญ ญาคุ้ ม ครองและเงื่อ นไขแห่ ง กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย นี้ จะเปลี่ย นแปลงแก้ ไ ขได้ โ ดย
เอกสารแนบท้ายของบริษทั เท่านัน้
ข้อ 7. การลดเบีย้ ประกันภัยประวัติดี
7.1 ในกรณีผเู้ อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กบั บริษัท บริษทั จะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู้ อา
ประกันภัยเป็ นลําดับขัน้ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 20% ของเบีย้ ประกันภัยในปี ทต่ี ่ออายุ สําหรับรถยนต์คนั ทีไ่ ม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหาย
ต่อบริษทั ในการประกันภัยปี แรก
ขัน้ ที่ 2 30% ของเบีย้ ประกันภัยในปี ทต่ี ่ออายุ สําหรับรถยนต์คนั ทีไ่ ม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหาย
ต่อบริษทั ในการประกันภัย 2 ปี ตดิ ต่อกัน
ขัน้ ที่ 3 40% ของเบี้ ย ประกัน ภั ย ในปี ที่ต่ อ อายุ สํ า หรับ รถยนต์ ค ัน ที่ ไ ม่ ม ีก ารเรีย กร้อ ง
ค่าเสียหายต่อบริษทั ในการประกันภัย 3 ปี ตดิ ต่อกัน
ขัน้ ที่ 4 50% ของเบีย้ ประกันภัยในปี ทต่ี ่ออายุ สําหรับรถยนต์คนั ทีไ่ ม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหาย
ต่อบริษทั ในการประกันภัย 4 ปี ตดิ ต่อกัน หรือกว่านัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผูเ้ อาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษทั และเฉพาะ
ข้อตกลงคุม้ ครองทีต่ ่ออายุเท่านัน้
คําว่า “รถยนต์คนั ที่ไม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คนั ที่มกี ารเรียกร้อง
ค่าเสียหาย แต่คา่ เสียหายนัน้ เกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรูต้ วั ผูต้ อ้ งรับผิดตามกฎหมาย ซึง่ มีผล
ทําให้บริษทั มีสทิ ธิทจ่ี ะเรียกค่าเสียหายทีบ่ ริษทั ได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้
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หากในระหว่ า งปี ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย ที่ผู้เอาประกัน ภัย ได้รบั ส่ วนลดเบี้ย ประกัน ภัย ประวัติดีม ีก าร
เรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยปี ต่อไป บริษทั จะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู้ อา
ประกันภัย ดังนี้
(ก)
ลดลงหนึ่ งลําดับ ขัน้ จากเดิม หากการเรียกร้องนัน้ เกิด จากความประมาทของรถยนต์คนั เอา
ประกันภัย หรือผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคูก่ รณีอกี ฝ่ ายหนึ่งได้
(ข)
ลดลงสองลําดับขัน้ จากเดิมแต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องทีร่ ถยนต์คนั เอาประกันภัย
เป็ นฝ่ ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคู่กรณีอกี ฝ่ ายหนึ่งได้ตงั ้ แต่ 2 ครัง้ ขึน้ ไป รวมกันมีจํานวน
เงินเกิน 200% ของเบีย้ ประกันภัย
7.2 กรณี ผู้เอาประกันภัยทําประกันภัยกับผู้รบั ประกันภัยอื่น และมาต่ออายุการประกัน ภัยกับบริษัท
บริษทั จะนําความใน 7.1 มาใช้บงั คับโดยอนุโลมก็ได้
ข้อ 8. การเพิ่ มเบีย้ ประกันภัยประวัติไม่ดี
ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กบั บริษทั และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปี ท่ี
เอาประกันภัยที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ ซึ่งรถยนต์คนั ที่เอาประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงคู่กรณีอกี ฝ่ ายหนึ่งได้ อย่างน้อยตัง้ แต่ 2 ครัง้ ขึน้ ไปรวมกันมีจํานวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
บริษทั จะเพิม่ เบีย้ ประกันภัยเป็ นขัน้ ๆ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 20% ของอัตราเบีย้ ประกันภัยในปี ทต่ี ่ออายุ
ขัน้ ที่ 2 30% ของอัตราเบีย้ ประกันภัยในปี ทต่ี ่ออายุ ในกรณีมคี า่ เสียหายดังกล่าวเกิดขึน้ ต่อ
บริษทั 2 ปี ตดิ ต่อกัน
ขัน้ ที่ 3 40% ของอัตราเบีย้ ประกันภัยในปี ทต่ี ่ออายุ ในกรณีมคี า่ เสียหายดังกล่าวเกิดขึน้ ต่อ
บริษทั 3 ปี ตดิ ต่อกัน
ขัน้ ที่ 4 50% ของอัตราเบีย้ ประกันภัยในปี ทต่ี ่ออายุ ในกรณีมคี า่ เสียหายดังกล่าวเกิดขึน้ ต่อ
บริษทั 4 ปี ตดิ ต่อกัน หรือกว่านัน้
ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยถูกเพิม่ เบีย้ ประกันภัยประวัตไิ ม่ดไี ม่ว่าลําดับขัน้ ใดและในปี กรมธรรม์ประกันภัย
นัน้ มีการเรียกร้องค่าเสียหาย ทีร่ ถยนต์คนั เอาประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึง
คู่กรณีอกี ฝ่ ายหนึ่งได้ไม่ถงึ 2 ครัง้ หรือถึง 2 ครัง้ แต่มคี ่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบี้ยประกันภัยแล้วในการต่อ
อายุ การประกัน ภัย บริษัท จะใช้เบี้ย ประกัน ภัย ในลํา ดับ ขัน้ เดิม เช่ น ในปี ท่ีผ่ านมา แต่ ห ากไม่ ม ีการเรีย กร้อ ง
ค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มิได้เกิดจากความประมาทของรถยนต์คนั
เอาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณี อกี ฝ่ ายหนึ่งได้แล้ว ในการต่ออายุการ
ประกันภัยในปี ต่อไป บริษทั จะใช้เบีย้ ประกันภัยในอัตราปกติ
ข้อ 9. การโอนรถยนต์
เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผอู้ น่ื ให้ถอื ว่า ผูร้ บั โอนเป็ นผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
และบริษทั ต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยทีเ่ หลืออยู่
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทท่ี าํ ประกันภัยประเภทระบุช่อื ผูข้ บั ขี่ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปลีย่ นแปลง
ผูข้ บั ขีใ่ ห้บริษัททราบ เพื่อจะได้มกี ารปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป
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มิฉะนัน้ ผูเ้ อาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเงือ่ นไขความคุม้ ครองทีป่ รากฎใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้อ 10. การระงับข้อพิ พาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทม่ี ขี อ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผูม้ สี ทิ ธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษทั และหากผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุตขิ อ้ พิพาทนัน้ โดย
วิธกี ารอนุ ญ าโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม และ ให้ทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการตามข้อบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อความทีป่ รากฎในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทัง้ เอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตคี วามตาม
คูม่ อื การตีความทีน่ ายทะเบียน ได้ให้ความเห็นชอบไว้
ข้อ 12. การสิ้ นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิน้ ผลบังคับเมือ่
12.1 วันที่ เวลา ทีร่ ะบุไว้ในตาราง
12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
12.2.1 บริษทั เป็ นผูบ้ อกเลิก : บริษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือ
บอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามทีอ่ ยูค่ รัง้ สุดท้ายทีแ่ จ้ง
ให้บริษทั ทราบซึง่ จะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ ผลบังคับ ณ วันพ้นกําหนดดังกล่าว
ในกรณี น้ี บ ริษัท จะคืน เบี้ย ประกัน ภัย ให้แ ก่ ผู้เอาประกัน ภัย โดยหัก เบี้ย ประกัน ภัย สํา หรับ
ระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
12.2.2 ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูบ้ อกเลิก : ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้
โดยแจ้งให้บริษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ ผลบังคับ ณ วันทีบ่ ริษทั ได้รบั
หนังสือบอกเลิก หรือวันทีร่ ะบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็ นวันหลังสุด
ในกรณีน้ผี เู้ อาประกันภัยมีสทิ ธิได้รบั เบีย้ ประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบีย้ ประกันภัยทีร่ ะบุไว้ขา้ งล่าง
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อัตราคืนเบีย้ ประกันภัย
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หมวดที่ 2

ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษั ท จะชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ ความสู ญ เสี ย หรือ ความเสี ย หายอย่ า งใดๆ อัน เกิ ด แก่
บุคคลภายนอก ซึง่ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบตั เิ หตุอนั เกิดจากรถยนต์ทใ่ี ช้หรือ
อยูใ่ นทาง หรือสิง่ ทีบ่ รรทุก หรือติดตัง้ ในรถยนต์นนั ้ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยในนามผูเ้ อาประกันภัย ดังนี้
1.1 ความเสี ยหายต่ อชี วิต ร่างกาย หรืออนามัย บริษทั จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายทีแ่ ท้จริงทีผ่ เู้ อาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนัน้
กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวติ บริษทั จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน แต่หาก
การเสียชีวิตนัน้ ทําให้ม ีผู้ข าดไร้อุปการะตามกฎหมาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่ อการเสีย ชีวิต ของ
บุคคลภายนอกนัน้ ไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน
กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษทั จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน
ในกรณีทบ่ี ุคคลภายนอกนัน้ มีสทิ ธิได้รบั การชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์
ประกันภัย บริษทั จะร่วมเฉลีย่ จ่ายเท่าๆ กัน อย่างไรก็ ตามความรับผิดของบริษทั ต่อคนจะมีไม่เกินจํานวนเงินเอา
ประกันภัยต่อคนทีร่ ะบุไว้ในตาราง และความรับผิดของบริษทั ต่อครัง้ ในกรณีทม่ี ากกว่าหนึ่งคน จะมีไม่เกินจํานวน
เงินเอาประกันภัยต่อครัง้ ทีร่ ะบุไว้ในตาราง
ทุพพลภาพถาวร ในทีน่ ้ีหมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีก่ ารงานใดๆในอาชีพ
ประจํา และอาชีพอืน่ ๆ ได้โดยสิน้ เชิงตลอดไป
บุคคลภายนอกทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตาม 1.1 นี้ ไม่รวมถึงผูข้ บั ขีท่ เ่ี ป็ นฝ่ ายทีจ่ ะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ตลอดจนลูกจ้างในทางการทีจ่ า้ ง คูส่ มรส บิดา มารดา บุตรของผูข้ บั ขีน่ นั ้
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน บริษทั จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
ของบุคคลภายนอก ซึ่งผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกิน
จํานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตาราง
กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ บุคคลภายนอก และมีการเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้
ประโยชน์ รถยนต์ บริษัทจะชดใช้ค่าสิน ไหมทดแทนตามจริง ทัง้ นี้ สําหรับ รถยนต์ท่มี ีท่นี ัง่ ไม่เกิน 7 คน หรือ
รถยนต์บรรทุกผูโ้ ดยสารรวมทัง้ ผูข้ บั ขีไ่ ม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท รถยนต์รบั จ้างสาธารณะ
ที่มที ่นี ัง่ ไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท และรถยนต์ท่มี ที ่นี ัง่ เกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุก
ผูโ้ ดยสารรวมทัง้ ผูข้ บั ขีเ่ กิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท
ในกรณีบุคคลภายนอกนัน้ มีสทิ ธิได้รบั การชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์
ประกันภัย บริษทั จะเฉลีย่ จ่ายเท่าๆ กัน
ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ต่อไปนี้ จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครอง
(ก) ทรัพย์สนิ ทีผ่ เู้ อาประกันภัย ผูข้ บั ขีท่ เ่ี ป็ นฝ่ ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คูส่ มรส บิดา มารดา บุตรของผู้
เอาประกันภัยหรือผูข้ บั ขีน่ นั ้ เป็ นเจ้าของ หรือเป็ นผูเ้ ก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง
(ข) เครื่องชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง่ ทางเดิน สนาม หรือสิง่ หนึ่งสิง่ ใดทีอ่ ยู่ใต้สงิ่ ดังกล่าว
อันเกิดจากการสันสะเทื
่
อน หรือจากนํ้าหนักรถยนต์ หรือนํ้าหนักบรรทุกของรถยนต์
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(ค) สัมภาระหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดทีน่ ําติดตัวขึน้ บนรถยนต์ หรือทรัพย์สนิ ทีบ่ รรทุกอยูใ่ นรถยนต์ หรือกําลัง
ยกขึน้ หรือกําลังยกลง จากรถยนต์ หรือทรัพย์สนิ ทีร่ ถยนต์กาํ ลังยกจากทีห่ นึ่งไปยังอีกทีห่ นึ่ง
(ง) ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการรัวไหลของสารเคมี
่
หรือวัตถุอนั ตรายทีบ่ รรทุกอยู่ในรถยนต์
เว้นแต่การรัวไหลนั
่
น้ เกิดจากอุบตั เิ หตุจากรถยนต์ หรือการรัวไหลของแก๊
่
สหรือเชือ้ เพลิงเพื่อการเดินเครื่องของ
รถยนต์
ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิ ดชอบเองต่ออุบตั ิ เหตุแต่ละครัง้ ดังนี้
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสี ยหายต่ อทรัพย์สิน ในกรณี ที่ ใช้ รถยนต์ในเวลาเกิ ด อุบตั ิ เหตุ
นอกเหนื อจากที่ ระบุไว้ในตาราง
(ข) ตามจํานวนเงิ นส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสี ย หายต่ อ ทรัพ ย์ สิ น ของบุ ค คลภายนอกในกรณี เป็ นการ
ประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขบั ขี่ หากความเสี ยหายนัน้ เป็ นความรับผิ ดชอบของผู้ขบั ขี่รถยนต์
คันเอาประกันภัยซึ่งมิ ใช่ผ้ขู บั ขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ที่ผ้เู อาประกันภัยจะต้องรับผิ ดชอบในความเสียหายส่วนแรกเกิ นหนึ่ งข้อ ให้ถือว่าความ
รับผิ ดชอบแต่ละข้อเป็ นความรับผิ ดชอบที่ เพิ่ มขึน้
ในกรณี ที่ผ้เู อาประกันภัยต้องรับผิ ดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริ ษัทจะ
จ่ายแทนผู้เอาประกันภัยไปก่ อน เมื่ อบริ ษัทได้ จ่ายเงิ นที่ ผ้ เู อาประกันภัยต้ องรับผิ ด ชอบไปแล้ ว ผู้เอา
ประกันภัยต้องใช้คืนให้บริ ษทั ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รบั หนังสือเรียกร้องจากบริ ษทั
ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยถูกฟ้ องศาลให้ใช้คา่ สินไหมทดแทนซึง่ การประกันภัยนี้มกี ารคุม้ ครองบริษทั จะต่อสูค้ ดี
ในนามของผูเ้ อาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษทั เว้นแต่บริษทั ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินความ
คุม้ ครองก่อนมีการฟ้ องร้องแล้ว
ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิ ดของผู้ขบั ขี่
บริษทั จะถือว่าบุคคลใดซึง่ ขับขีร่ ถยนต์ โดยได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็ นผูเ้ อา
ประกันภัยเอง แต่มเี งือ่ นไขว่า
4.1 บุคคลนัน้ ต้องปฏิบตั ติ นเสมือนหนึ่งเป็ นผูเ้ อาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ขอ้ กําหนดตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
4.2 บุคคลนัน้ ไม่ได้รบั การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นหรือได้รบั แต่ไม่เพียงพอ
บริษทั จึงจะรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่ กินเท่านัน้
ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิ ดของผู้โดยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผูโ้ ดยสารนัน้ จะต้องรับผิดจาก
รถยนต์ทใ่ี ช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิง่ ทีบ่ รรทุก หรือติดตัง้ ในรถยนต์นัน้ ทัง้ นี้เฉพาะเท่าทีม่ กี ารประกันภัยไว้ โดยมี
เงื่อนไขว่า บุคคลนัน้ ไม่ได้รบั การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รบั แต่ไม่เพียงพอ
บริษทั จึงจะรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่ กินเท่านัน้
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ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองถึงนายจ้างซึง่ ไม่ใช่ผเู้ อาประกันภัยเมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจาก
การใช้รถยนต์คนั เอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการทีจ่ า้ งทัง้ นี้เฉพาะเท่าทีม่ กี ารประกันภัยไว้ แต่มเี งือ่ นไขว่า
6.1 นายจ้างต้องปฏิบตั ติ นอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
6.2 นายจ้างไม่ได้รบั การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน่ เว้นแต่คา่ สินไหมทดแทนที่
ได้รบั ชดใช้นนั ้ ไม่เพียงพอ บริษทั จึงจะรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่ กินเท่านัน้
6.3 การคุม้ ครองนี้ไม่เพิม่ จํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษทั
ข้อ 7. การยกเว้นทัวไป
่ การประกันภัยตามหมวดนี้ ไม่ค้มุ ครองความรับผิ ดอันเกิ ดจาก
7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง
7.2 การใช้รถยนต์ในทางผิ ดกฎหมาย เช่ น ใช้ รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิ งทรัพย์ หรือใช้ ขนยาเสพ
ติ ด เป็ นต้น
7.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
7.4 การใช้ ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่ รถที่ ถกู ลากจูงหรือผลักดันได้ประกันภัยไว้กบั บริ ษัทด้วย
หรือเป็ นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่ มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
7.5 ความรับผิ ดซึ่งเกิ ดจากสัญญาที่ ผ้ขู บั ขี่ทาํ ขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสญ
ั ญานัน้ แล้ว ความรับผิ ดของผู้ขบั ขี่
จะไม่เกิ ดขึน้
7.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่ งในขณะขับขี่มีปริ มาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกิ นกว่า 50 มิ ลลิ กรัม
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 กําหนดให้ถือว่าเมาสุรา
ข้อ 8. ข้อสัญญาพิ เศษ ภายใต้จาํ นวนเงินจํากัดความรับผิดทีร่ ะบุไว้ในตารางบริษทั จะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์
แห่งกรมธรรม์ประกันภัยหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้ อาประกันภัย หรือข้อ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
หรือ เงือ่ นไขทัวไป
่ เว้นแต่ขอ้ 3 ของหมวดเงือ่ นไขทัวไป
่ เป็ นข้อต่อสูบ้ ุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม
1.1 ในหมวดนี้
ส่วนเงือ่ นไข 7.6 บริษทั จะไม่นํามาเป็ นข้อต่อสูบ้ ุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดทัง้ ตาม 1.1 และ
1.2 ในหมวดนี้
ในกรณีทบ่ี ริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผูเ้ อาประกันภัย แต่
บริษทั ได้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในความรับผิดทีผ่ เู้ อาประกันภัยต้องรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกไปแล้วผู้เอาประกันภัยต้องใช้จํานวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนัน้ คืนให้บริษัทภายใน 7 วันนับแต่
ได้รบั หนังสือเรียกร้องจากบริษทั

หมวดที่ 3

ความคุ้มครองรถยนต์สญ
ู หายไฟไหม้

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
รถยนต์สญ
ู หาย บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมือ่ รถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทัง้
อุปกรณ์ เครือ่ งตกแต่ง หรือสิง่ ทีต่ ดิ ประจําอยูก่ บั ตัวรถยนต์ตามมาตรฐานทีต่ ดิ ตัง้ มากับรถยนต์โดยโรงงาน
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ประกอบรถยนต์หรือศูนย์จาํ หน่ ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครือ่ งตกแต่งทีท่ าํ เพิม่ ขึน้ และผูเ้ อาประกันภัยได้
แจ้งให้บริษทั ทราบด้วยแล้ว สูญหายไป อันเกิดจากการกระทําความผิดเฉพาะฐาน ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้น
ทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อนั เกิดจากการกระทําความผิด หรือการพยายามกระทํา
ความผิดเช่นว่านัน้
รถยนต์ไฟไหม้บริษทั จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็ น
การไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็ นการไหม้ทเ่ี ป็ นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณี รถยนต์ สูญ หาย อัน เกิด จากการ ลักทรัพ ย์ ชิงทรัพ ย์ ปล้น ทรัพ ย์ และยักยอกทรัพ ย์
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง โดยผู้เอาประกัน ภัยหรือผู้รบั
ประโยชน์ แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถอื ว่าการ
คุม้ ครองรถยนต์นนั ้ เป็ นอันสิน้ สุด
ในกรณีทบ่ี ริษทั ได้รบั รถยนต์คนื มาแล้ว บริษทั ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผเู้ อาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รถยนต์คนื มาตามทีอ่ ยู่ครัง้ สุดท้ายทีผ่ เู้ อาประกันภัยแจ้งให้บริษทั ทราบ
และบริษทั ยินยอมให้ผเู้ อาประกันภัยใช้สทิ ธิ
2.1.1 ขอรับรถยนต์คนื โดยผูเ้ อาประกันภัยต้องคืนเงินทีไ่ ด้รบั ชดใช้ไปทัง้ หมดให้แก่บริษทั ถ้า
รถยนต์นนั ้ เกิดความเสียหายบริษทั ต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษทั ก่อนคืน
2.1.2 สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คนื
ทัง้ นี้ ผู้เอาประกัน ภัย จะต้องแจ้งการใช้ส ิทธิให้บ ริษัททราบภายใน 30 วัน นับ แต่ ว ัน ที่ได้ร บั
หนังสือแจ้งจากบริษทั ถ้าผูเ้ อาประกันภัยไม่แจ้งขอใช้สทิ ธิภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถอื ว่าผูเ้ อาประกันภัย
ไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คนื
2.2 ในกรณี รถยนต์เสียหายสิ้ นเชิ ง บริษทั จะจ่ายสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย ทีร่ ะบุ
ไว้ในตาราง
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รบั ความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือ
เสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
ในกรณีทเ่ี อาประกันภัยไว้ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะทีเ่ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย
หรือผูร้ บั ประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ ์รถยนต์ให้แก่บริษทั ทันที โดยค่าใช่จ่ายของบริษทั และให้ถอื
ว่าการคุม้ ครองรถยนต์นนั ้ เป็ นอันสิน้ สุด
2.3 ในกรณี รถยนต์ได้รบั ความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้ นเชิ ง หรือสูญหายบางส่วน บริษทั
และผู้เอาประกัน ภัย อาจตกลงกัน ให้ม ีการซ่ อม หรือเปลี่ย นรถยนต์ซ่ึงมีส ภาพเดียวกัน แทนได้ ทัง้ นี้ รวมทัง้
อุปกรณ์ของรถยนต์นนั ้ หรือจะชดใช้เงินเพือ่ ทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนัน้ ก็ได้
ในการซ่อมรถยนต์หรือในการกําหนดจํานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จดั ซ่อมโดยอู่กลางการ
ประกันภัยทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตัง้
ข้อจํากัดความรับผิ ดของบริ ษทั
ในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ นต้องสังอะไหล่
่
จากต่างประเทศ บริษทั รับผิดไม่เกินกว่าราคานํ าเข้าทีส่ ่งมาทาง
เรือ
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ข้อ 3. การดูแลขนย้าย
เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ ที่เกิดจากไฟไหม้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้าย
รถยนต์ทงั ้ หมดนับแต่วนั เกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซมหรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิน้ ตามจํานวนที่
จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยีส่ บิ ของค่าซ่อมแซม
ข้อ 4. การสละสิ ทธิ
ในกรณีทม่ี คี วามเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็ นผูใ้ ช้รถยนต์โดยได้รบั ความยินยอม
จากผูเ้ อาประกันภัย บริษทั สละสิทธิในการไล่เบีย้ จากผูใ้ ช้รถยนต์นนั ้ เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการ
เกีย่ วกับการซ่อมแซมรถการทําความสะอาดรถ การบํารุงรักษารถ หรือการติดตัง้ อุปกรณ์เพิม่ เติมเมือ่ รถยนต์ได้
ส่งมอบให้เพือ่ รับบริการนัน้
ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนี้ ไม่ค้มุ ครองความสูญหายหรือไฟไหม้อนั เกิ ด
จาก
5.1 ความเสี ย หายหรื อสูญ หายอันเกิ ด จากการลัก ทรัพ ย์ หรือยักยอกทรัพ ย์โดยบุค คลได้ รบั
มอบหมาย หรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาจํานํา หรือโดยบุคคลที่ จะ
กระทําสัญญาดังกล่าวข้างต้น
5.2 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่ ค้มุ ครอง

เอกสารแนบท้ าย ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่ องจากการชนกับ
ยานพาหนะทางบก (ร.ย.ภ.10)
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทัง้
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิง่ ที่ตดิ ประจําอยู่กบั ตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุจากการชนกับ
ยานพาหนะทางบก ทัง้ นี้ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายทีเ่ กิดจากไฟไหม้อนั มีสาเหตุโดยตรงจาก
การชนกับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คนั ทีเ่ อาประกันภัยหรือคูก่ รณี และผูเ้ อา
ประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคูก่ รณีอกี ฝ่ ายหนึ่งได้
ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้หมายถึงเฉพาะรถทีเ่ ดินด้วยกําลังเครื่องยนต์ โดยใช้
พลังงานเชือ้ เพลิง เช่น นํ้ามัน ก๊าซ หรือกําลังไฟฟ้ า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง
ความรับผิดชอบของบริษทั จะมีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตาราง
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณี รถยนต์เสียหายสิ้ นเชิ ง บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุ
ไว้ในตาราง
ในกรณีทท่ี ุนประกันภัยทีร่ ะบุไว้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าของรถยนต์ในขณะทีเ่ อาประกันภัย ผูเ้ อา
ประกัน ภัย หรือผู้รบั ประโยชน์ ต้องโอนกรรมสิทธิใ์ ห้แก่บ ริษัททัน ทีโดยค่า ใช้จ่ ายของบริษัท และให้ถือว่ าการ
คุม้ ครองนัน้ เป็ นอันสิน้ สุด
รถยนต์เสียหายสิน้ เชิง ในทีน่ ้ีหมายถึง รถยนต์ได้รบั ความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้
หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
10 / 15

2.2 ในกรณี รถยนต์ได้รบั ความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้ นเชิ ง
บริษัทและผูเ้ อาประกันภัยอาจตกลงกันให้มกี ารซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซ่งึ มีสภาพเดียวกันแทนได้
ทัง้ นี้ รวมทัง้ อุปกรณ์ของรถยนต์นนั ้ หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี้ไม่เกิน
กว่าจํานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตาราง
ในการซ่อมรถยนต์ หรือในการกําหนดเงินชดใช้หากตกลง
กันไม่ได้ให้จดั ซ่อมโดยอู่กลางการประกัน ภัยที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ และส่งเสริม การประกอบธุรกิจ
ประกันภัยออกใบแต่งตัง้ ให้
ข้อจํากัดความรับผิ ดของบริ ษทั
ในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ นต้องสังอะไหล่
่
จากต่างประเทศ บริษทั รับผิดไม่เกินกว่าราคานํ าเข้าทีส่ ่งมาทาง
เรือ
ข้อ 3. ความเสียหายส่วนแรก
ผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ คือ 2,000 บาทแรกของความเสียหายอันเกิด
จากการชน ในกรณีทผ่ี ขู้ บั ขีห่ รือผูเ้ อาประกันภัยเป็ นฝ่ ายทีต่ อ้ งรับผิดตามกฎหมาย โดยบริษทั จะจ่ายแทนผูเ้ อา
ประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษทั ได้จ่ายเงินทีผ่ ูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้คนื ให้
บริษทั ภายใน 7 วันนับแต่ได้รบั หนังสือเรียกร้องจากบริษทั
ข้อ 4. การดูแลขนย้าย
เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษา
รถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทงั ้ หมดนับแต่วนั เกิดเหตุจนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้คา่ สินไหมทดแทนจะ
เสร็จสิน้ ตามจํานวนทีจ่ ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยีส่ บิ ของค่าซ่อมแซม
ข้อ 5. การรักษารถยนต์
ผู้เอาประกัน ภัย จะต้อ งรับ ผิด ชอบเอง เมื่อ เกิด ความเสีย หายเพิ่ม ขึ้น หรือต้ องประสบอุ บ ัติเหตุ อ่ืน
เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนทีจ่ ะมีการซ่อมแซมตามทีจ่ ําเป็ นหรือไม่ได้จดั ให้มกี ารดูแลเมื่อรถยนต์เกิดอุบตั เิ หตุ
หรือเครือ่ งเสีย
ข้อ 6. การสละสิ ทธิ
ในกรณี ท่มี ีความเสียหายต่ อรถยนต์ เมื่อบุ คคลอื่น เป็ น ผู้ใช้รถยนต์โดยได้รบั ความยิน ยอมจากผู้เอา
ประกันภัย บริษทั สละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผูใ้ ช้รถยนต์นัน้ เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกีย่ วกับ
การซ่อมแซมรถ การทําความสะอาดรถ การบํารุงรักษารถ หรือการติดตัง้ อุปกรณ์เพิม่ เติม เมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบ
ให้เพือ่ รับบริการนัน้
ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ ไม่ค้มุ ครอง
7.1 การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
7.2 การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสี ยหรือการหยุดเดิ นของเครื่องจักร
กลไก หรือเครื่องไฟฟ้ าของรถยนต์อนั มิ ได้เกิ ดจากอุบตั ิ เหตุ
7.3 ความเสียหายโดยตรงต่ อรถยนต์ อันเกิ ดจากการบรรทุกนํ้ าหนัก หรือจํานวนผู้โดยสารเกิ น
กว่าที่ ได้รบั อนุญาตอันมิ ได้เกิ ดจากอุบตั ิ เหตุ
7.4 ความเสี ยหายต่ อยางรถยนต์ อันเกิ ดจากการฉี ก ขาด หรือการระเบิ ดเว้ นแต่ ก รณี มี ความ
เสียหายเกิ ดขึน้ ต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
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7.5 ความเสียหายอันเกิ ดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดใช้รถยนต์นัน้ เกิ ดจากบริ ษทั
ประวิ งการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกิ นกว่าที่ ควรจะเป็ นโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ ไม่ค้มุ ครอง
8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง
8.2 การใช้รถยนต์ในทางที่ ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิ งทรัพย์หรือใช้ ขนยาเสพ
ติ ด เป็ นต้น
8.3 การใช้ในการแข่งความเร็ว
ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อื่นๆ การประกันภัยนี้ ไม่ค้มุ ครอง
9.1 การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่ รถที่ ถกู ลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กบั บริ ษัท
ด้วย หรือเป็ นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่ มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนื อจากที่ ระบุไว้ในตารางในขณะเกิ ดอุบตั ิ เหตุ
9.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่ งในขณะขับขี่มีปริ มาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกิ นกว่า 50 มิ ลลิ กรัม
เปอร์เซ็นต์ ซึ่ งเป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 กําหนดให้ถือว่าเมาสุรา
9.4 การขับขี่ โดยบุค คลที่ ไม่ เคยได้ รบั ใบอนุ ญาตขับขี่ ใด ๆ หรือเคยได้ รบั แต่ ถ กู ตัดสิ ท ธิ ตาม
กฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
การยกเว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไม่นํามาใช้ ในกรณี ที่มีความเสี ยหายต่ อรถยนต์ที่เกิ ดขึ้น
และมิ ใช่ความประมาทของผู้ขบั ขี่ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
แต่ ในกรณี ที่เป็ นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขบั ขี่ การยกเว้นตาม 9.4 จะไม่นํามาใช้ บงั คับ
หากผู้ขบั ขี่ในขณะเกิ ดความเสียหาย เป็ นผู้ขบั ขี่ที่ถกู ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย
เงือ่ นไข : การขยายเพิม่ เติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บงั คับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยทีป่ รากฎในสัญญาหมวดเงือ่ นไขทัวไป
่
ยกเว้น เงื่อนไขข้อ 7. การลดเบีย้ ประกันภัยประวัติดี และข้อ 8. การเพิ่ มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี จะไม่
นํามาบังคับใช้

เอกสารแนบท้ าย ความคุ้มครองเพิ่ มเติ ม
การประกันภัยอุบตั ิ เหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)
เมื่อใช้ในเอกสารแนบท้ายนี้
ผูท้ ไ่ี ด้รบั ความคุม้ ครอง

อุบตั เิ หตุ
การสูญเสียโดยถาวรสิน้ เชิง

หมายถึง

ผูข้ บั ขีแ่ ละ/หรือผูโ้ ดยสารตามจํานวนทีร่ ะบุในตาราง
ซึง่ อยูใ่ นหรือกําลังขับขี่ หรือกําลังขึน้ หรือกําลังลง
จากรถยนต์
หมายถึง
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ อย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอก
ร่างกายและทําให้เกิดผลทีผ่ ไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองมิได้เจตนา
หรือมุง่ หวังและให้หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย
ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนัน้ โดยถาวรสิน้ เชิง
12 / 15

การสูญเสียสายตา
ทุพพลภาพถาวร

หมายถึง
หมายถึง

ตาบอดสนิท และไม่มที างรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถึงขนาดทีไ่ ม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือ
ทํางานใดเพือ่ สินจ้างได้โดยสิน้ เชิงและตลอดไป
ทุพพลภาพชัวคราว
่
หมายถึง
ทุพพลภาพถึงขนาดทีไ่ ม่สามารถประกอบหน้าทีก่ าร
งาน ในอาชีพประจําตามปกติได้โดยสิน้ เชิงในชัว่
ระยะเวลาหนึ่ง
เป็ นทีต่ กลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายเพิม่ เติมดังต่อไปนี้ บริษทั จะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองโดยอุบตั เิ หตุ ซึ่งทําให้
เกิดผลดังต่อไปนี้
การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต
ถ้าความบาดเจ็บทีไ่ ด้รบั ทําให้ผู้ได้รบั ความคุม้ ครองเสียชีวติ ใน 180 วัน นับตัง้ แต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุก็ดี
หรือความบาดเจ็บทีไ่ ด้รบั ทําให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันทีโ่ รงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และ
เสียชีวติ เพราะเหตุบาดเจ็บนัน้ ก็ดี บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันทีร่ ะบุไว้ในตาราง
ให้แก่ทายาทของผูท้ ไ่ี ด้รบั ความคุม้ ครอง
การคุ้มครองข้อ 2 : สูญเสีย มือ เท้า สายตา
ถ้าความบาดเจ็บทีไ่ ด้รบั ไม่มผี ลทําให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองต้องเสียชีวติ ภายใน 180 วัน นับแต่วนั เกิด
อุบตั ิเหตุแต่มผี ลทําให้ผู้ได้รบั ความคุ้มครองได้รบั การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วนั เกิด
อุบตั เิ หตุกด็ หี รือความบาดเจ็บทีไ่ ด้รบั ทําให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะ
คนไข้ในและเป็ นเหตุให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองได้รบั การสูญเสียโดยถาวรสิน้ เชิงดังกําหนดข้างล่างนี้ บริษทั จะจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองดังนี้
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองข้าง ตัง้ แต่ขอ้ มือ หรือ เท้าสองข้าง ตัง้ แต่ขอ้ เท้า
หรือสายตาสองข้าง
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ เท้า
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ มือ
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ เท้า
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับตาหนึ่งข้าง
บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการทีส่ งู สุดรายการเดียวเท่านัน้
การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวร
ถ้าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุทาํ ให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองเกิดทุพพลภาพ
ถาวรและทุพพลภาพถาวรนัน้ ได้เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีขอ้ บ่งชีท้ างการแพทย์ว่าผูไ้ ด้รบั
ความคุม้ ครองนัน้ ตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวร บริษทั จะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจํานวนเงินเอาประกันภัย
ดังระบุไว้ในตาราง หักด้วยจํานวนเงินที่ใช้ หรือต้องใช้ตามความคุม้ ครองข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ให้แก่ผู้ได้รบั ความ
คุม้ ครอง
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การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพชัวคราว
่
ถ้าความบาดเจ็บทีไ่ ด้รบั ทําให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพชัวคราวภายใน
่
180 วัน นับ
แต่วนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ หรือความบาดเจ็บทีไ่ ด้รบั ทําให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล
ในฐานะคนไข้ใน และเป็ นเหตุให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพชัวคราว
่
บริษทั จะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองเป็ นระยะๆ ตลอดเวลาทีย่ งั ทุพพลภาพอยู่ตามจํานวนเงินทีร่ ะบุไว้ในตารางแต่
ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้
บริษทั จะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุม้ ครองนี้ หากอุบตั เิ หตุมผี ลทําให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครอง
เกิดความสูญเสียตามการคุม้ ครองตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลทําให้มที ุพพลภาพถาวรเกิดขึน้ ต่อผู้
ได้รบั ความคุม้ ครองตามการคุม้ ครอง ข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนทีบ่ ริษทั ใช้ตามการคุม้ ครองข้อนี้ จะมีการหักจาก
จํานวนเงินเอาประกันภัยทีบ่ ริษทั ต้องใช้ตามการคุม้ ครอง ข้อ 3.
การยกเว้น : การขยายเพิ่ มเติ มนี้ ไม่ค้มุ ครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพ อันเกิ ดขึน้
เป็ นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมทัง้ หมดหรือบางส่วนจากการกระทําผิ ดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รบั
ความคุ้มครองนัน้
เงือ่ นไขอืน่ : การขยายเพิม่ เติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยูภ่ ายใต้บงั คับของเงือ่ นไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยทีป่ รากฏในสัญญาหมวดเงือ่ นไขทัวไป
่

เอกสารแนบท้ าย ความคุ้มครองเพิ่ มเติ ม
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)
เป็ นทีต่ กลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายเพิม่ เติม ดังต่อไปนี้
บริษทั จะใช้คา่ รักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอืน่ ๆ ตามทีจ่ ่ายจริงซึง่ ได้
เกิดขึน้ ภายใน 12 เดือน นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุเพือ่ บุคคลใดซึง่ ได้รบั ความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบตั เิ หตุ
ในขณะอยูใ่ น หรือกําลังขึน้ หรือกําลังลงจากรถยนต์
ความรับผิดชอบของบริษทั ต่อคนในแต่ละครัง้ จะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตารางการ
ขยายเพิม่ เติมนี้มผี ลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทร่ี ะบุไว้ในตาราง

เอกสารแนบท้ าย ความคุ้มครองเพิ่ มเติ ม
การประกันตัวผู้ขบั ขี่ (ร.ย.03)
เป็ นทีต่ กลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายเพิม่ เติม ดังต่อไปนี้
บริษัท จะประกัน ตัว ผู้เอาประกัน ภัย หรือ บุ ค คลใดซึ่งขับ ขี่ร ถยนต์ โ ดยได้ร บั ความยิน ยอมจากผู้เอา
ประกันภัย ในกรณีรถยนต์ทร่ี ะบุไว้ในตารางเกิดอุบตั เิ หตุ เป็ นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา
การประกัน ตัวบุ คคลดังกล่าว บริษัทจะดําเนิ น การโดยไม่ชกั ช้าตามจํานวนเงิน ที่พ นักงานสอบสวน
พนักงานอัยการหรือศาลกําหนดจนกว่าคดีจะถึงทีส่ ดุ
เงือ่ นไข : การขยายเพิม่ เติมนี้ อยูภ่ ายใต้บงั คับของเงือ่ นไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยทีป่ รากฏใน
สัญญาหมวดเงือ่ นไขทัวไป
่ .
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เอกสารแนบท้ าย ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30)
ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขดั หรือแย้งกับข้อความทีป่ รากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือ สลักหลังใด ๆ ให้
เป็ นทีต่ กลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คมุ้ ครองความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่า
จะเป็ นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็ นผลมาจากหรือเกีย่ วเนื่องมาจากการกระทําก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจาก
สาเหตุหรือเหตุการณ์ซง่ึ ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องหรือมีลาํ ดับเหตุการณ์เป็ นอย่างไรสําหรับความสูญเสียนัน้
โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ การกระทําก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทําซึ่งใช้กําลังหรือ
ความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขูโ่ ดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็ นการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการ
แทน หรือที่เกี่ย วเนื่ อง กับ องค์ก รใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทํา เพื่อ ผลทางการเมือง ศาสนา ลัท ธินิ ย ม หรือ
จุดประสงค์ท่คี ล้ายคลึงกัน รวมทัง้ เพื่อต้องการส่งผลให้รฐั บาลและหรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่ งส่วนใดของ
สาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
ข้อยกเว้นนี้ไม่คมุ้ ครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็ นสาเหตุโดยตรง หรือโดย
อ้อม เป็ นผลมาจากหรือมีส่วนเกีย่ วเนื่องกับการกระทําใด ๆ ทีต่ อ้ งกระทําขึน้ เพื่อควบคุม ป้ องกัน หยุดยัง้ ไม่ว่า
จะเป็ นรูปแบบใด ซึง่ เกีย่ วเนื่องกับการกระทําก่อการร้าย
ในกรณี ทส่ี ่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถนํ ามาใช้บงั คับได้ให้ถือว่าส่วนที่เหลือยังคงมีผล
บังคับ

เอกสารแนบท้ าย การชําระเบีย้ ประกันภัย
กรณี ผ้เู อาประกันภัยเป็ นนิ ติบคุ คล
ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยเป็ นนิตบิ ุคคล บริษทั ตกลงให้ผเู้ อาประกันภัยสามารถชําระเบี้ยได้ ภายใน 15
วันนับแต่วนั ทีก่ รมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ กรณีเกิดอุบตั เิ หตุภายใต้ความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
บริษทั จะรับผิดชอบความเสียหายตามความคุม้ ครอง ของกรมธรรม์ประกันภัยและผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระเบี้ย
ประกันภัยทันที
หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้ชาํ ระเบีย้ ประกันภัยภายใน 15 วัน นับแต่กรมธรรม์ประกันภัยเริม่ มีผลบังคับให้
ถือว่าผูเ้ อาประกันภัยไม่ประสงค์จะเอาประกันภัยอีกต่อไป และให้กรมธรม์ประกันภัยฉบับนี้สน้ิ ผลบังคับ ณ วัน
พ้นกําหนดดังกล่าว
หมายเหตุ ข้อความใดในกรมธรรม์ประกันภัยทีข่ ดั หรือแย้งกับเอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ขอ้ ความใน
เอกสารแนบท้ายนี้บงั คับ
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