เงื่อนไขและความคุมครอง
กรมธรรมประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ
(มีผลบังคับใช 1 เมษายน 2563)
ขอ 1. กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลใชบังคับทันที เมื่อผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยแลว
การชําระเบี้ยประกันภัยใหแกตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย พนักงานบริษัท
หรือนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย ผูไดรับมอบอํานาจใหรับชําระเบี้ยประกันภัย
ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให
ถือวาเปนการชําระเบี้ยประกันภัยแกบริษัทโดยถูกตอง
ขอ 2. นิยามศัพท กรมธรรมประกันภัยหรือเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยนี้
“บริษัท”
หมายความวา
บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้
“ผูเอาประกันภัย”
หมายความวา
บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตาราง
“ผูประสบภัย”
หมายความวา
ผูซึ่งไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย เนื่องจากรถ
ที่ใชหรืออยูในในทางหรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งใน
รถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของ
ผูประสบภัยซึ่งถึงแกความตายดวย
“นายทะเบียน”
หมายความวา
เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
“ตาราง”
หมายความวา
ตารางแหงกรมธรรมประกันภัยนี้
“รถ”
หมายความวา
รถคันที่เอาประกันภัยซึ่งมีรายการที่ระบุไวในตารางแหง
กรมธรรมประกันภัยนี้
“อุบัติเหตุแตละครั้ง”
หมายความวา
เหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณสืบเนื่องกันซึ่งเกิดจาก
สาเหตุอันเดียวกัน
ขอ 3. การคุ มครองผูประสบภั ย ภายใต บังคับ ขอ 6 บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตอชีวิต
รางกาย หรืออนามัยของผูประสบภัยในนามผูเอาประกันภัย ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอ
ผูประสบภัย เนื่องจากรถที่ใชหรืออยูในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหวางระยะเวลา
ประกันภัย ดังนี้
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3.1 ผูประสบภัย
3.1.1 ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัย แตไมถึงกับสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอยางถาวร
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามขอ 3.1.2 บริษัทจะจายคารักษาพยาบาล และคาเสียหายอยางอื่นที่ผูประสบภัย
สามารถเรียกรองไดตามมูลละเมิด ตามความเสียหายที่แทจริงแตไมเกิน 80,000 บาท ตอหนึ่งคน
3.1.2 ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจายจํานวนเงิน
คุมครอง ดังนี้
(1) กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 500,000 บาทตอหนึ่งคน
(2) กรณีสูญเสียมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือแขนสองขาง หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือขาสอง
ขาง หรือสายตาสองขาง (ตาบอด) บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 500,000 บาท ตอหนึ่งคน
(3) กรณีสูญเสียมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ แขนหนึ่งขาง เทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา ขาหนึ่งขาง สายตา
หนึ่งขาง (ตาบอด) ตั้งแต 2 กรณีขึ้นไป บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 500,000 บาทตอหนึ่งคน
(4) กรณีทุพพลภาพอยางถาวร บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 300,000 บาทตอหนึ่งคน
(5) กรณีสูญเสียมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ หรือแขนหนึ่งขาง หรือเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา หรือขา
หนึ่งขาง หรือสายตาหนึ่งขาง (ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 250,000 บาทตอหนึ่งคน
(6) กรณีหูหนวก เปนใบหรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุหรือ
ความสามารถสืบพันธุ จิตพิการอยางติดตัว บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 250,000 บาทตอหนึ่งคน
(7) กรณีสูญเสียอวัยวะอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไวใน (2) (3) (5) (6) และ (8) ซึ่งการสูญเสียหรือ
การถูกทําลายลงแลวนั้นจะกระทบตอการดํารงชีวิตอยางปกติสุขของผูประสบภัย เชน การสูญเสีย มาม ปอด ตับ ไต
หรือ ฟนแททั้งซี่ตั้งแต 5 ซี่ ขึ้นไป หรือกรณีกะโหลกศีรษะถูกทําใหเสียหายเปนเหตุใหตองใชกะโหลกเทียม เปนตน
บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 250,000 บาทตอหนึ่งคน
(8) กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแตขอนิ้วขึ้นไป ไมวานิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน
200,000 บาทตอหนึ่งคน
ทั้งนี้ กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจายจํานวนเงิน
คุมครองเฉพาะกรณีที่มีจํานวนเงินคุมครองที่สูงกวา
3.1.3 ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน 500,000 บาทตอหนึ่งคน
3.1.4 ในกรณีไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.1 และตอมาไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.2 บริษัทจะจาย
คาสินไหมทดแทน ตามขอ 3.1.2 แตหากเปนกรณีไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.1 และตอมาไดรับความเสียหายตาม
ขอ 3.1.3 หรือทั้งขอ 3.1.2 และขอ 3.1.3 บริษัทจะจาย ไมเกิน 500,000 บาท ตอคน
3.1.5 ในกรณีที่เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใน บริษัทจะจายคาชดเชยรายวัน
วันละ 200 บาท จํานวนรวมกันไมเกิน 20 วัน เปนคาเสียหายที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากความคุมครองที่ระบุใน 3.1.1
ขอ 3.1.2 ขอ 3.1.3 และขอ 3.1.4
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3.1.6 กรณีผูประสบภัยเปนผูเอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผูเอาประกันภัย ซึ่งมิใชผูขับขี่ ทั้งนี้ใน
กรณีผูขับขี่เปนฝายที่ตองรับผิดตออุบัติเหตุ ใหนําความในขอ 3.1.1 ขอ 3.1.2 ขอ 3.1.3 ขอ 3.1.4 และขอ 3.1.5 มา
ใชบังคับโดยอนุโลม
3.1.7 กรณีผูประสบภัยเปนผูขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย บริษัทจะรับผิดจายคาสินไหมทดแทนไมเกิน
คาเสียหายเบื้องตนเทานั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนทั้งหมดดังกลาวขางตน รวมกันแลวไมเกินจํานวนเงินคุมครองสูงสุดตอ
อุบัติเหตุแตละครั้งที่ระบุไวในรายการที่ 4 ของตาราง
ขอ 4. ค า เสี ยหายเบื้ องต น ภายใต บั งคั บ ข อ 6 บริษัทจะจายคาเสีย หายเบื้องตน ใหแกผูป ระสบภัย ที่ไดรับความ
เสียหายตอชีวิต รางกาย โดยไมตองรอการพิสูจนความรับผิดใหเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับการรอง
ขอ โดยจายเปนคาเสียหายเบื้องตนดังตอไปนี้
4.1 กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกาย บริษัทจะจายคารักษาพยาบาล และคาใชจายอันจําเปน
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามจํานวนที่จายไปจริง แตไมเกิน 30,000 บาทตอหนึ่งคน
4.2 กรณีผู ประสบภั ยได รับ ความเสี ยหายตอรางกายอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ บริษัทจะจายคาเสียหาย
เบื้องตนจํานวน 35,000 บาทตอหนึ่งคน
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เปนใบ หรือเสียความสามารในการพูด หรือลิ้นขาด
(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ
(จ) เสียแขน ขา มือ เทา นิ้ว
(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
(ช) จิตพิการอยางติดตัว
(ซ) ทุพพลภาพอยางถาวร
4.3 กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอชีวิต บริษัทจะจายคาปลงศพและคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการ
จัดการศพของผูประสบภัยตามจํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน 35,000 บาทตอหนึ่งคน
4.4 จํานวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกันหรือจํานวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แตหากผูประสบภัยไดรับความเสียหาย
ตามขอ 4.1 4.2 และ 4.3 หรือไดรับความเสียหายตามขอ 4.2 และ 4.3 ใหไดรับคาเสียหายเบื้องตนรวมกันไมเกิน
จํานวน 65,000 บาท
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4.5 กรณีรถตั้งแตสองคันขึ้นไป กอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัย บริษัทจะจายคาเสียหายเบื้องตนตาม
4.1 4.2 4.3 หรือ 4.4 แลวแตกรณี ใหแกผูประสบภัยซึ่งอยูในรถที่เอาประกันภัยไวกับบริษัท แตถาผูประสบภัยมิใช
เปนผูซึ่งอยูในรถคันหนึ่งคันใดที่รวมกอใหเกิดความเสียหายดังกลาวขางตน บริษัทจะจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก
ผูประสบภัยในอัตราสวนที่เทากัน
ความเสียหายเบื้องตนทั้งหมดนี้เปนสวนหนึ่งของการจายคาสินไหมทดแทนตามที่กําหนดไวในขอ 3
ขอ 5. การขอรับคาเสียหายเบื้องตน ผูประสบภัยตองรองขอคาเสียหายเบื้องตนตอบริษัทภายใน 180 วัน นับแตวันที่
มีความเสียหายเกิดขึ้น และตองมีหลักฐานดังนี้
5.1 ความเสียหายตอรางกาย
5.1.1 ใบเสร็ จ รั บ เงิ น จากโรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาล หรื อ หลั ก ฐานการแจ ง หนี้ เ กี่ ย วกั บ การ
รักษาพยาบาล
5.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว หรือสําเนาใบสํ าคัญประจํ าตัวคนตางดาว หรือสําเนาหนั งสือเดินทางหรื อ
หลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเปนผูออกใหที่สามารถพิสูจนไดวาผูที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเปนผูประสบภัย แลวแตกรณี
ในกรณีที่ผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกายอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 4.2 นอกจากตองยื่นหลักฐาน
ตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แลว ใหยื่นใบรับรองแพทย หรือความเห็นแพทย หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุวาเปนผูประสบภัย
ซึ่งไดรับความเสียหายตอรางกายดังกลาว พรอมทั้งสําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่
แสดงวาผูนั้นไดรับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถเพิ่มเติมดวย
5.2 ความเสียหายตอชีวิต
5.2.1 สําเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดซึ่งสามารถพิสูจนไดวาผูที่มีชื่อใน
หลักฐานนั้นเปนผูประสบภัย
5.2.2 สําเนาบันทึกประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงวาผูนั้นถึงแกความตาย
เพราะการประสบภัยจากรถ
5.2.3 การรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันใหมีหลักฐานตาม 5.1 และ 5.2
ขอ 6. การสํารองจายคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอยางถาวร
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต ในกรณีรถที่เอาประกันภัยไวกับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น ซึ่งมีการ
ประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถดวยเปนเหตุใหผูประสบภัยไดรับอันตรายตอชีวิต
รางกาย บริษัทตกลงจะสํารองจ าย ใหแก ผูประสบภัยซึ่งโดยสารมาในรถ หรือกํ าลังขึ้นหรือกําลั งลงจากรถที่เอา
ประกันภัยไวกับบริษัท ดังนี้
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6.1 คารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไมเกิน 80,000 บาทตอหนึ่งคน สําหรับกรณีไดรับบาดเจ็บ
6.2 คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ กรณีทุพพลภาพอยางถาวร หรือกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามขอ 3.1.2
เปนเงินจํานวน 200,000 บาท หรือ 250,000 บาท หรือ 300,000 หรือ 500,000 บาทตอหนึ่งคน หรือกรณีเสียชีวิต
ตามขอ 3.1.3 เปนจํานวนเงิน 500,000 บาทตอหนึ่งคนแลวแตกรณี
6.3 คาชดเชยรายวันกรณีเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใน วันละ 200 บาท รวมไม
เกิน 20 วัน
6.4 ขอ 6.1 และขอ 6.2 รวมกันจํานวนเงินตามขอ 3.1.4
สํ า หรั บ ผู ป ระสบภั ย ที่ เ ป น บุ ค คลภายนอกรถ บริ ษั ท และผู รั บ ประกั น ภั ย รถอื่ น จะร ว มกั น สํ า รองจ า ย
คารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ
เสียชีวิต ตามวรรคตน โดยเฉลี่ยฝายละเทาๆ กัน เมื่อมีการสํารองจายคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทน
กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต ตามเงื่อนไขนี้แลว หากปรากฏวา
อุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผูอื่น มิใชผูขับขี่หรือผูโดยสารรถที่เอาประกันภัยไวกับบริษัทแลว บริษัทมีสิทธิที่
จะไลเบี้ยเอาคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต ที่บริษัทไดสํารองจายไปคืนจากบริษัทผูรับประกันภัยรถที่เปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย
นั้น ในทางกลับกันหากบริษัทผูรับประกันภัยรถอื่น ไดสํารองจายคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทนกรณี
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต ใหแกผูประสบภัยหรือทายาทผูประสบภัย
ที่โดยสารมา หรือกําลังขึ้นหรือกําลังลงจากรถที่ตนรับประกันภัยไว หรือผูประสบภัยที่อยูนอกรถแลว และปรากฏวา
อุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผูขับขี่ หรือผูโดยสารรถคันที่เอาประกันภัยไวกับบริษัทแลว บริษัทตกลงจายเงิน
คารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ
เสียชีวิต คืนแกบริษัทผูรับประกันภัยรถอื่นซึ่งไดสํารองจายคาสินไหมทดแทนภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
การรองขอ
ขอ 7. การคุมครองผูขับขี่ บริษัทจะถือวาบุคคลใด ซึ่งขับขี่รถโดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยเสมือนหนึ่ง
เปนผูเอาประกันภัยเอง และบุคคลนั้นตองปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง และอยูภายใตขอกําหนดตาม
กรมธรรมประกันภัยนี้
ขอ 8. การคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร กรมธรรมประกันภัยนี้ใหความคุมครอง เมื่อผูโดยสารนั้นจะตองรับผิด
จากรถที่ใช หรืออยูในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น
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ขอ 9. การแจงอุบัติเหตุ เมื่อมีความเสียหายตอผูประสบภัยจากรถ ผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่ตอง
9.1 แจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยอาจแจงใหบริษัททราบผานแอพพลิเคชันสําหรับการ
แจงอุบัติเหตุรถยนตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือแอพพลิเคชันที่
บริษัทเปนผูพัฒนาขึ้น ซึ่งไดเชื่อมโยงขอมูลเขากับแอพพลิเคชันของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
9.2 สงตอใหบริษัททันทีเมื่อไดรับหมายศาล หรือคําสั่ง หรือคําบังคับของศาล
9.3 มีหนังสือบอกกลาวใหบริษัททราบทันทีเมื่อมีการดําเนินคดีแพง หรือคดีอาญาทางศาล อันอาจทําใหเกิด
สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ ถาผูเอาประกันภัยมิไดปฏิบัติตามขอนี้ บริษัทอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทน
จากผูเอาประกันภัยเพื่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการนั้น เวนแตผูเอาประกันภัยจะพิสูจนไดวาจะไมสามารถ
ปฏิบัติได
ขอ 10. การจัดการเรียกรอง
10.1 ผูเอาประกันภัยจะตองไมตกลงยินยอม เสนอ หรือใหสัญญาวาจะชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลใด โดยไมได
รับความยินยอมจากบริษัทและทําใหบริษัทเสียหาย บริษัทอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูเอาประกันภัยอันเกิด
จากการนั้น เวนแตความเสียหายนั้น ผูเอาประกันภัยเปนฝายที่จะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย และบริษัทไมจัดการตอ
การเรียกรองนั้น
10.2 บริษัทมีสิทธิเขาดําเนินการตอสูคดี
10.3 บริษัทมีสิทธิฟองบุคคลใดใหใชความเสียหายเพื่อประโยชนของบริษัทในนามของผูเอาประกันภัย ในการนี้
ผูเอาประกันภัยตองใหขอเท็จจริงและใหความชวยเหลือแกบริษัทตามสมควรจนคดีถึงที่สุด
10.4 เมื่อบริษัทไดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนที่บริษัทตองรับผิดตามขอ 3 หรือขอ 4 ตามแตกรณีแลวกอน
ดําเนินคดีทางศาล บริษัทไมตองรับผิดชอบตอสูคดีแทนผูเอาประกันภัย
10.5 กรณีบริษัทปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทนโดยมิชอบ ผูเสียหายไดนําคดีขึ้นสูศาลหรือเสนอขอพิพาท
ตออนุญาโตตุลาการ เมื่อศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหบริษัทแพคดี บริษัทจะตองชดใชคาเสียหายตาม
คําพิพากษาหรือตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พรอมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตรารอยละ 15 ตอป นับ
แตวันผิดนัด
ขอ 11. การแจงความ เมื่อมีการกระทําความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ่งทําใหเกิดสิทธิเรียกรองตามกรมธรรม
ประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจโดยไมชักชา
ขอ 12. คาใชจายตอสูคดี ถาผูเอาประกันภัยถูกฟองศาลใหใชคาเสียหาย ซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุมครองบริษัทจะ
ตอสูคดีในนามของผูเอาประกันภัยโดยคาใชจายของบริษัท
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ขอ 13. การโอนรถ ในกรณีที่รถที่เจาของไดเอาประกันภัยไวกับบริษัท ไดโอนไปยังบุคคลอื่น ใหผูไดมาซึ่งรถดังกลาวมี
ฐานะเสมือนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนั้น และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาว
ตอไปตลอดอายุของกรมธรรมประกันภัยที่ยังเหลืออยู
ขอ 14. การใชรถ กรณีใชรถในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากที่ไดระบุไวในตาราง ซึ่งทําใหการเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ผู
เอาประกันภัยตองชดใชคาเสียหายคืนใหบริษัทตามจํานวนที่บริษัทไดจายไป แตไมเกิน 2,000 บาท
ขอ 15. การเลิกกรมธรรมประกันภัย
15.1 บริษัทเปนผูบอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(1) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30
วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ซึ่งจะมีผลใหกรมธรรม
ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพนกําหนดดังกลาว
(2) บริ ษัทอาจบอกเลิ กกรมธรรมป ระกั น ภั ย นี้ ไดด ว ยวิธี การทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส โดยบอกกลา ว
ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และบริษัทตองทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัทที่มีลักษณะที่เชื่อถือไดตามกฎหมายวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยสงขอมูลการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยไปยังระบบขอมูลที่ผูเอาประกันภัยระบุไว
เทานั้น ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยตองยินยอมใหบริษัทจัดสงขอมูลการบอกเลิกดวยวิธีการดังกลาว และบริษัทตองจัดใหมี
กระบวนการแจงเตือนแกผูเอาประกันภัย เมื่อไดดําเนินการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส
ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่
กรมธรรมประกันภัยไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
15.2 ผูเอาประกันภัยเปนผูบอกเลิก: ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยวิธีการ
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยการแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณ
อักษร ซึ่งจะมีผลใหกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับทันที ณ วันเวลาที่บริษัทไดรับหนังสือบอกเลิก หรือวันเวลาที่ระบุ
ไวในหนังสือบอกเลิก แลวแตวาวันใดเปนวันหลังสุด
(2) ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยบริษัท
ตองทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และแจงวิธีการใหผู
เอาประกันภัยทราบ ซึ่งจะมีผลใหกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่ขอมูลการบอกเลิกสงไปยังระบบขอมูลที่
บริษัทระบุไวเทานั้น หรือ ณ วันที่ระบุไวในหนังสือบอกเลิก แลวแตวาวันใดเปนวันหลังสุด
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ในกรณี นี้ ผู เ อาประกั น ภั ย มี สิ ทธิ ไดรับ เบี้ย ประกันภัย คืน ตามอัตราการคืน เบี้ย ประกัน ภัย ที่ร ะบุไว
ขางลาง
จํานวนเดือนที่คุมครอง
เบี้ยประกันภัยคืนรอยละ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 70 60 50 40 30 20 15 10 0 0 0

ขอ 16. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใด ๆ ภายใต
กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรอง
ประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม และใหทําการวินิจฉัยชี้ขาด
โดยอนุญาโตตุลาการตามขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวย
อนุญาโตตุลาการ
ขอ 17. การตีความกรมธรรมประกันภัย ความหมายและเจตนารมณของขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยนี้
รวมทั้งเอกสารแนบทายและเอกสารประกอบใหตีความตามที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไว
ขอ 18. ขอยกเวน การประกันภัยไมคุมครองความรับผิดอันเกิดจาก
18.1 สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติศัตรู การสูรบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเปนการทําสงคราม
(จะไดประกาศสงครามหรือไมก็ตาม)
18.2 สงครามกลางเมือง การแข็งขอของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การตอตานรัฐบาล การยึดอํานาจการ
ปกครองโดยกําลังทหารหรือโดยประการอื่น ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดหรือเทากับการลุกฮือตอตานรัฐบาล
18.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
18.4 การแตกตัวของประจุ การแผรังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือจากกาก
ปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงปรมาณู และสําหรับจุดประสงคขอสัญญานี้การเผาไหมนั้น รวมถึงกรรมวิธีใด
ๆ แหงการแตกแยกปรมาณู ซึ่งดําเนินตอไปดวยตัวของมันเอง
18.5 ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉอโกง กรรโชก ลักทรัพย รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย
18.6 การใชนอกประเทศไทย
18.7 การใชรถยนตในทางผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพยหรือใชขนยาเสพติด ไมวาจะมีการ
ดัดแปลงรถหรือไมก็ตาม หรือใชรถยนตหลบหนีจากการกระทําความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจคนหรือการ
จับกุมของเจาหนาที่ เปนตน
18.8 การใชในการแขงขันความเร็ว
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ขอ 19. ขอสัญญาพิเศษ ภายใตจํานวนเงินคุมครองผูประสบภัยที่ระบุไวในตาราง บริษัทจะไมยกเอาความไมสมบูรณ
แหงกรมธรรม ประกันภัย หรื อความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภั ย หรือเงื่อนไขแหงกรมธรรม
ประกันภัยนี้ เวนแตขอ 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เปนขอตอสูผูประสบภัย เพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม
กรมธรรมประกันภัยนี้ เมื่อบริษัทไดใชคาสินไหมทดแทนไปแลว แตบริษัทไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรม
ประกันภัยนี้ตอผูเอาประกันภัย เพราะกรณีดังกลาวขางตนนั้นซึ่ง ผูเอาประกันภัยตองรับผิดตอผูประสบภัย ผูเอา
ประกันภัยตองใชจํานวนเงินที่บริษัทไดจายไปนั้นคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน
องคกร
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