หมวดเงือ่ นไขทัว่ ไป
ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและ
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษทั ให้สญ
ั ญาต่อผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนีม้ ผี ลใช้บงั คับทันทีเมือ่ ผ้เู อาประกันภัยช�ำระเบีย้ ประกัน
ภัยแล้ว
การช�ำระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้า
ประกันภัยผูไ้ ด้รบั มอบอ�ำนาจให้รบั ช�ำระเบีย้ ประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิตบิ คุ คล
ทีบ่ ริษทั ยอมรับการกระท�ำของบุคคลหรือนิตบิ คุ คลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษทั
ให้ถอื ว่าเป็นการช�ำระเบีย้ ประกันภัยแก่บริษทั โดยถูกต้อง
ข้อ 2. ค�ำนิยามศัพท์ : เมือ่ ใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
“บริษทั ”
หมายถึง บริษทั ทีอ่ อกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“ผูเ้ อาประกันภัย”
หมายถึง บุคคลทีร่ ะบุชอื่ เป็นผ้เู อาประกันภัย
			
ในตาราง
“รถยนต์”
หมายถึง รถยนต์ทเี่ อาประกันภัย ซึง่ มีรายการ
			
ทีร่ ะบุไว้ในตาราง
“ตาราง”
หมายถึง ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“อุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ ” หมายถึง เหตุการณ์หนึง่ หรือ หลายเหตุการณ์
			
สืบเนือ่ งกัน ซึง่ เกิดจากสาเหตุเดียวกัน
“ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหาย
				 อันมีความคุ้มครองตามข้อสัญญาหรือ
				
เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
				
นีท้ ผี่ เู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
ข้อ 3. การยกเว้นทัว่ ไป
กรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ ม่คมุ้ ครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึน้ เป็น
ผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
3.1 สงคราม การรุกราน การกระท�ำของชาติศตั รู การสูร้ บ หรือการปฏิบตั ิ
		 การที่มีลักษณะเป็นการท�ำสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือ
		 ไม่กต็ าม)
3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวตั ิ การต่อต้าน
		 รัฐบาลการยึดอ�ำนาจการปกครองโดยก�ำลังทหาร หรือโดยประการอืน่
		 ประชาชนก่อความวุน่ วายถึงขนาดหรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
3.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รงั สี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจาก
		 เชือ้ เพลิงปรมาณูหรือจากกากปรมาณูอนั เกิดจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิง
		 ปรมาณู และส�ำหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี้ การเผานัน้ รวมถึง
		 กรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึ่งด�ำเนินติดต่อกันไป
		 ด้วยตัวของมันเอง
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ข้อ 4. การจัดการเรียกร้องเมือ่ เกิดความเสียหาย
เมือ่ มีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึน้ ผู้
เอาประกันภัยหรือผ้ขู บั ขีจ่ ะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า และด�ำเนินการ
อันจ�ำเป็นเพือ่ รักษาสิทธิตามกฎหมาย
บริษทั มีสทิ ธิเข้าด�ำเนินการในนามของผูเ้ อาประกันภัยเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุ
ทีเ่ กิดขึน้ ได้หากความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ นัน้ อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองในกรมธรรม์
ประกันภัย
ความคุม้ ครองของบริษทั จะเกิดขึน้ เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยหรือผูข้ บั ขีด่ ำ� เนิน
การโดยสุจริต
ข้อ 5. ความรับผิดของบริษทั เมือ่ มีการปฎิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธ
ความรับผิดไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้ผเู้ อาประกันภัยหรือผูเ้ สียหาย
น�ำคดีขนึ้ สูก่ ารพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หาก
ศาลพิพากษา หรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดีบริษัทจะต้องรับผิด
ต่อผูเ้ อาประกันภัย หรือผูเ้ สียหายนัน้ โดยชดใช้คา่ เสียหายตามค�ำพิพากษาหรือ
ค�ำชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบีย้ ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี
นับแต่วนั ผิดนัด
ข้อ 6. การแก้ไข : สัญญาคุ้มครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
จะเปลีย่ นแปลงแก้ไขได้โดยเอกสารแนบท้ายของบริษทั เท่านัน้
ข้อ 7. การลดเบีย้ ประกันภัยประวัตดิ ี
7.1 ในกรณีผเู้ อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กบั บริษทั บริษทั จะ
ลดเบีย้ ประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัย เป็นล�ำดับขัน้ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1
			
			
ขัน้ ที่ 2
			
			
ขัน้ ที่ 3
			
			
ขัน้ ที่ 4
			
			

20% ของเบีย้ ประกันภัยในปีทตี่ อ่ อายุ ส�ำหรับรถยนต์
คันทีไ่ ม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั ในการประกันภัย
ปีแรก
30% ของเบีย้ ประกันภัยในปีทตี่ อ่ อายุ ส�ำหรับรถยนต์
คันทีไ่ ม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั ในการประกันภัย
2 ปีตดิ ต่อกัน
40% ของเบีย้ ประกันภัยในปีทตี่ อ่ อายุ ส�ำหรับรถยนต์
คันทีไ่ ม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั ในการประกันภัย
3 ปีตดิ ต่อกัน
50% ของเบีย้ ประกันภัยในปีทตี่ อ่ อายุ ส�ำหรับรถยนต์
คันทีไ่ ม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั ในการประกันภัย
4 ปีตดิ ต่อกัน หรือกว่านัน้

ทัง้ นี้ บริษทั จะลดเบีย้ ประกันภัยให้ตอ่ เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยได้ตอ่ อายุการ
ประกันภัยกับบริษทั และเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีต่ อ่ อายุเท่านัน้

2

ค�ำว่า “รถยนต์คนั ทีไ่ ม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์
คันทีม่ กี ารเรียกร้องค่าเสียหาย แต่คา่ เสียหายนัน้ เกิดจากความประมาทของบุคคล
ภายนอกและรูต้ วั ผูต้ อ้ งรับผิดตามกฎหมาย ซึง่ มีผลท�ำให้บริษทั มีสทิ ธิทจี่ ะเรียกค่า
เสียหายทีบ่ ริษทั ได้จา่ ยไปคืนจากบุคคลภายนอกได้
หากในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบี้ย
ประกันภัยประวัตดิ มี กี ารเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั แล้ว ในการต่ออายุประกัน
ภัยปีตอ่ ไป บริษทั จะลดเบีย้ ประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัย ดังนี้
(ก) ลดลงหนึง่ ล�ำดับขัน้ จากเดิม หากการเรียกร้องนัน้ เกิดจากความประมาท
ของรถยนต์คนั เอาประกันภัย หรือผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึง
คูก่ รณีอกี ฝ่ายหนึง่ ได้
(ข) ลดลงสองล�ำดับขัน้ จากเดิมไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องทีร่ ถยนต์
คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคูก่ รณีอกี
ฝ่ายหนึง่ ได้ตงั้ แต่ 2 ครัง้ ขึน้ ไป รวมกันมีจำ� นวนเงินเกิน 200% ของเบีย้ ประกันภัย
7.2 กรณีผเู้ อาประกันภัยท�ำประกันภัยกับผูร้ บั ประกันภัยอืน่ และมาต่ออายุ
ประกันภัยกับบริษทั บริษทั จะน�ำความใน 7.1 มาใช้บงั คับโดยอนุโลมก็ได้
ข้อ 8. การเพิม่ เบีย้ ประกันภัยประวัตไิ ม่ดี
ในกรณีผเู้ อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กบั บริษทั และมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายระหว่างปีทเี่ อาประกันภัยทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุ ซึง่ รถยนต์คนั ทีเ่ อาประกัน
ภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
อย่างน้อยตัง้ แต่ 2 ครัง้ ขึน้ ไปรวมกันมีจำ� นวนเงินเกิน 200% ของเบีย้ ประกันภัย
บริษทั จะเพิม่ เบีย้ ประกันภัยเป็นขัน้ ๆ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1
ขัน้ ที่ 2
			
ขัน้ ที่ 3
			
ขัน้ ที่ 4
			

20% ของอัตราเบีย้ ประกันภัยในปีทตี่ อ่ อายุ
30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมี
ค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึน้ ต่อบริษทั 2 ปีตดิ ต่อกัน
40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมี
ค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึน้ ต่อบริษทั 3 ปีตดิ ต่อกัน
50% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมี
ค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึน้ ต่อบริษทั 4 ปีตดิ ต่อกัน หรือกว่านัน้

ในกรณีทผี่ เู้ อาประกันภัยถูกเพิม่ เบีย้ ประกันภัยประวัตไิ ม่ดไี ม่วา่ ล�ำดับขัน้ ใด
และในปีกรมธรรม์ประกันภัยนัน้ มีการเรียกร้องค่าเสียหาย ทีร่ ถยนต์คนั เอาประกัน
ภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคูก่ รณีอกี ฝ่ายหนึง่ ได้ไม่ถงึ
2 ครัง้ หรือถึง 2 ครัง้ แต่มคี า่ เสียหายไม่เกิน 200% ของเบีย้ ประกันภัยแล้วในการ
ต่ออายุการประกันภัยบริษทั จะใช้เบีย้ ประกันภัยในล�ำดับขัน้ เดิม เช่นในปีทผี่ า่ นมา แต่
หากไม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่คา่ เสียหายทีเ่ กิด
ขึน้ นัน้ มิได้เกิดจากความประมาทของรถยนต์คนั เอาประกันภัย และผูเ้ อาประกันภัย
สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคูก่ รณีอกี ฝ่ายหนึง่ ได้แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย
ในปีตอ่ ไปบริษทั จะใช้เบีย้ ประกันภัยในอัตราปกติ
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ข้อ 9. การโอนรถยนต์
เมือ่ ผ้เู อาประกันภัยได้โอนรถยนต์ให้แก่บคุ คลอืน่ ให้ถอื ว่าผ้รู บั โอนเป็นผู้
เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษทั ต้องรับผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยทีย่ งั เหลืออยู่
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทที่ ำ� ประกันภัยประเภทระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่ ผูเ้ อาประกัน
ภัยจะต้องแจ้งการเปลีย่ นแปลงผูข้ บั ขีใ่ ห้บริษทั ทราบ เพือ่ จะได้มกี ารปรับปรุง
อัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้นผู้เอา
ประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเอง ตามเงือ่ นไขความ
คุม้ ครองทีป่ รากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้อ 10. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทมี่ ขี อ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท
และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธี
การอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม และให้ท�ำการวินิจฉัยชี้ขาดโดย
อนุญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้าย
และเอกสารประกอบให้ตคี วามตามคูม่ อื การตีความทีน่ ายทะเบียน ได้ให้ความ
เห็นชอบไว้
ข้อ 12. การสิน้ ผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนีจ้ ะ
สิน้ ผลบังคับเมือ่
12.1 วันที่ เวลา ทีร่ ะบุไว้ในตาราง
12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
12.2.1 บริษทั เป็นผูบ้ อกเลิก : บริษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกัน
ภัยนีไ้ ด้ดว้ ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามทีอ่ ย่คู รัง้ สุดท้ายทีแ่ จ้งให้บริษทั ทราบ ซึง่ จะมี
ผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ ผลบังคับ ณ วันพ้นก�ำหนดดังกล่าว
ในกรณีนบี้ ริษทั จะคืนเบีย้ ประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัย โดยหัก
เบีย้ ประกันภัยส�ำหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บงั คับมาแล้วออก
ตามส่วน
12.2.2 ผูเ้ อาประกันภัยเป็นผูบ้ อกเลิก : ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอก
เลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ ด้ โดยแจ้งให้บริษทั ทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ จะมี
ผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ ผลบังคับ ณ วันทีบ่ ริษทั ได้รบั หนังสือบอกเลิก หรือ
วันทีร่ ะบุไว้ในหนังสือบอกเลิกแล้วแต่วา่ วันใดเป็นวันหลังสุด
ในกรณีนผี้ เู้ อาประกันภัยมีสทิ ธิได้รบั เบีย้ ประกันภัยคืน ตามอัตรา
การคืนเบีย้ ประกันภัยทีร่ ะบุไว้ขา้ งล่าง

4

อัตราคืนเบีย้ ประกันภัย
จ�ำนวนวัน
ร้อยละของ จ�ำนวนวัน ร้อยละของ จ�ำนวนวัน ร้อยละของ
ประกันภัย เบีย้ ประกันภัย ประกันภัย เบีย้ ประกันภัย ประกันภัย เบีย้ ประกันภัย
		
เต็มปี 		
เต็มปี 		
เต็มปี
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

หมวดการคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ข้อ 1. ข้อตกลงคุม้ ครอง
บริษทั จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเพือ่ ความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่าง
ใดๆ อันเกิดแก่บคุ คลภายนอก ซึง่ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
เนือ่ งจากอุบตั เิ หตุอนั เกิดจากรถยนต์ทใี่ ช้ หรืออยูใ่ นทาง หรือสิง่ ทีบ่ รรทุก หรือติด
ตัง้ ในรถยนต์นนั้ ในระหว่าง ระยะเวลาประกันภัย ในนามของผูเ้ อาประกันภัย ดังนี้
1.1 ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามัย บริษทั จะรับผิดชดใช้คา่
สินไหมทดแทนเพือ่ ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอกนัน้
กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า
100,000 บาทต่อคน แต่หากการเสียชีวติ นัน้ ท�ำให้มผี ขู้ าดไร้อปุ การะตามกฎหมาย
บริษทั จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนต่อการเสียชีวติ ของบุคคลภายนอกนัน้ ไม่นอ้ ยกว่า
300,000 บาทต่อคน
กรณีบคุ คลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษทั จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนไม่นอ้ ย
กว่า 300,000 บาทต่อคน
ในกรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ประกันภัย บริษทั จะร่วมเฉลีย่ จ่ายเท่าๆ กัน อย่างไร
ก็ตาม ความรับผิดของบริษทั ต่อคนจะมีไม่เกินจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคนทีร่ ะบุ
ไว้ในตาราง และความรับผิดของบริษทั ต่อครัง้ ในกรณีมากกว่าหนึง่ คน จะมีไม่เกิน
จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยต่อครัง้ ทีร่ ะบุไว้ในตาราง
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ทุพพลภาพถาวร ในทีน่ ี้ หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบ
หน้าทีก่ ารงานใดๆ ในอาชีพประจ�ำ และอาชีพอืน่ ๆ ได้โดยสิน้ เชิงตลอดไป
บุคคลภายนอกทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตาม 1.1 นี้ ไม่รวมถึงผูข้ บั ขีท่ เี่ ป็น
ฝ่ายทีจ่ ะต้องรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการทีจ่ า้ ง คูส่ มรส บิดา
มารดา บุตรของผูข้ บั ขีน่ นั้
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ บริษทั จะรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษทั จะมีไม่เกินจ�ำนวนเงินเอา
ประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตาราง
ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครอง
(ก.) ทรัพย์สนิ ทีผ่ เู้ อาประกันภัย ผูข้ บั ขีท่ เี่ ป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย
คูส่ มรส บิดา มารดา บุตรของผูเ้ อาประกันภัยหรือผูข้ บั ขีน่ นั้ เป็นเจ้าของ หรือ
เป็นผูเ้ ก็บรักษา ควบคุมหรือครอบครอง
(ข.) เครือ่ งชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง่ ทางเดิน สนาม
หรือสิง่ หนึง่ สิง่ ใดทีอ่ ยูใ่ ต้สงิ่ ดังกล่าว อันเกิดจาการสัน่ สะเทือนหรือจากน�ำ้ หนัก
รถยนต์ หรือน�ำ้ หนักบรรทุกของรถยนต์
(ค.) สัมภาระหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดทีน่ ำ� ติดตัวขึน้ บนรถยนต์ หรือทรัพย์สนิ
ทีบ่ รรทุกอยูใ่ นรถยนต์หรือก�ำลังยกขึน้ หรือก�ำลังยกลงจากรถยนต์หรือทรัพย์สนิ
ทีร่ ถยนต์กำ� ลังยกจากทีห่ นึง่ ไปยังอีกทีห่ นึง่
(ง.) ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือ
วัตถุอนั ตรายทีบ่ รรทุกอยูใ่ นรถยนต์ เว้นแต่การรัว่ ไหลนัน้ เกิดจากอุบตั เิ หตุจาก
รถยนต์ หรือการรัว่ ไหลของแก๊สหรือเชือ้ เพลิงเพือ่ การเดินเครือ่ งของรถยนต์
ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ ดังนี้
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ในกรณีทใี่ ช้รถยนต์
ในเวลาเกิดอุบตั เิ หตุนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในตาราง
(ข) ตามจ�ำนวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอกใน
กรณีเป็นการประกันภัยประเภทระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่ หากความเสียหายนัน้ เป็นความ
รับผิดชอบของผูข้ บั ขีร่ ถยนต์คนั เอาประกันภัยซึง่ มิใช่ผขู้ บั ขีท่ รี่ ะบุชอื่ ในกรมธรรม์
ประกันภัย
ในกรณีทผี่ เู้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเกิน
หนึง่ ข้อ ให้ถอื ว่าความรับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบทีเ่ พิม่ ขึน้
ในกรณีทผี่ เู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก)
(ข) และ(ค) บริษทั จะจ่ายแทนผูเ้ อาประกันภัยไปก่อน เมือ่ บริษทั ได้จา่ ยเงินทีผ่ ู้
เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้คนื ให้บริษทั ภายใน
7 วัน นับแต่ได้รบั หนังสือเรียกร้องจากบริษทั
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ข้อ 3. ค่าใช้จา่ ยในการต่อสูค้ ดี
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้คา่ สินไหมทดแทนซึง่ การประกันภัยนีม้ กี าร
คุม้ ครองบริษทั จะต่อสูค้ ดีในนามของผูเ้ อาประกันภัยโดยค่าใช้จา่ ยของบริษทั เว้นแต่
บริษทั ได้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเต็มจ�ำนวนเงินความคุม้ ครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว
ข้อ 4. การคุม้ ครองความรับผิดของผูข้ บั ขี่
บริษทั จะถือว่าบุคคลใดซึง่ ขับขีร่ ถยนต์ โดยได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ อาประกัน
ภัยเสมือนหนึง่ เป็น ผูเ้ อาประกันภัยเอง แต่มเี งือ่ นไขว่า
4.1 บุคคลนัน้ ต้องปฏิบตั ติ นเสมือนหนึง่ เป็นผูเ้ อาประกันภัยเอง และอยูภ่ าย
ใต้ขอ้ ก�ำหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
4.2 บุคคลนัน้ ไม่ได้รบั การชดใช้คา่ สินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน่
หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วน
ทีเ่ กินเท่านัน้
ข้อ 5. การคุม้ ครองความรับผิดของผูโ้ ดยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิด ของผู้โดยสาร เมื่อผู้
โดยสารนัน้ จะต้องรับผิดจากรถยนต์ทใี่ ช้ หรืออยูใ่ นทาง หรือสิง่ ทีบ่ รรทุก หรือติดตัง้ ใน
รถยนต์นนั้ ทัง้ นีเ้ ฉพาะเท่าทีม่ กี ารประกันภัยไว้ โดยมีเงือ่ นไขว่า บุคคลนัน้ ไม่ได้รบั การ
ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน่ หรือได้รบั แต่ไม่เพียงพอ บริษทั
จึงจะรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่ กินเท่านัน้
ข้อ 6. การคุม้ ครองนายจ้าง
กรมธรรม์ประกันภัยนีใ้ ห้ความค้มุ ครองถึงนายจ้างซึง่ ไม่ใช่ผเู้ อาประกันภัยเมือ่
นายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์คนั เอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการทีจ่ า้ ง
ทัง้ นีเ้ ฉพาะเท่าทีม่ กี ารประกันภัยไว้ แต่มเี งือ่ นไขว่า
6.1 นายจ้างต้องปฏิบตั ติ นอยูภ่ ายใต้ขอ้ ก�ำหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
6.2 นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัย
อืน่ เว้นแต่คา่ สินไหมทดแทนทีไ่ ด้รบั ชดใช้นนั้ ไม่เพียงพอ บริษทั จึงจะรับผิดชดใช้คา่
สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่ กินเท่านัน้
6.3 การคุม้ ครองนีไ้ ม่เพิม่ จ�ำนวนเงินจ�ำกัดความรับผิดของบริษทั
ข้อ 7. การยกเว้นทัว่ ไป
การประกันภัยตามหมวดนี้ ไม่คมุ้ ครองความรับผิดอันเกิดจาก
7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุม้ ครอง
7.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์
หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
7.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
7.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้
ประกันภัยไว้กบั บริษทั ด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถทีม่ รี ะบบห้ามล้อ
เชือ่ มโยงถึงกัน
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7.5 ความรับผิดซึง่ เกิดจากสัญญาทีผ่ ขู้ บั ขีท่ ำ� ขึน้ ซึง่ ถ้าไม่มสี ญ
ั ญานัน้
แล้วความรับผิดของผูข้ บั ขีจ่ ะไม่เกิดขึน้
7.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึง่ เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.
2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ.2522 ก�ำหนดให้
ถือว่าเมาสุรา
ข้อ 8. ข้อสัญญาพิเศษ
ภายใต้จำ� นวนเงินจ�ำกัดความรับผิดทีร่ ะบุไว้ในตาราง บริษทั จะไม่ยกเอา
ความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้าย
แรงของผูเ้ อาประกันภัยหรือ ข้อ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 หรือเงือ่ นไขทัว่ ไป เว้น
แต่ขอ้ 3 ของหมวดเงือ่ นไขทัว่ ไปเป็นข้อต่อสูบ้ คุ คลภายนอก เพือ่ ปฏิเสธความ
รับผิดตาม ข้อ 1.1 ในหมวดนี้
ส่วนเงือ่ นไข 7.6 บริษทั จะไม่นำ� มาเป็นข้อต่อสูบ้ คุ คลภายนอก เพือ่ ปฏิเสธ
ความรับผิดทัง้ ตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี้
ในกรณีทบี่ ริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกัน
ภัยนีต้ อ่ ผูเ้ อาประกันภัย แต่บริษทั ได้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึง่
และวรรคสองในความรับผิดทีผ่ เู้ อาประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว
ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้จำ� นวนเงินทีบ่ ริษทั ได้จา่ ยไปนัน้ คืนให้บริษทั ภายใน 7 วัน
นับแต่ได้รบั หนังสือเรียกร้องจากบริษทั

หมวดการคุม้ ครองรถยนต์สญ
ู หายไฟไหม้
ข้อ 1. ข้อตกลงคุม้ ครอง
รถยนต์สญ
ู หาย บริษทั จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทน เมือ่ รถยนต์หรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ�ำอยู่
กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์
หรือศูนย์จ�ำหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ท�ำเพิ่มขึ้น
และผูเ้ อาประกันภัยได้แจ้งให้บริษทั ทราบด้วยแล้ว สูญหายไปอันเกิดจากการ
กระท�ำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์หรือ
เกิดความเสียหายต่อรถยนต์อนั เกิดจากการกระท�ำความผิด หรือการพยายาม
กระท�ำความผิดเช่นว่านัน้
รถยนต์ไฟไหม้บริษทั จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทน เมือ่ รถยนต์เกิดความเสีย
หายจากไฟไหม้ ไม่วา่ จะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ทเี่ ป็นผล
สืบเนือ่ งจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณีรถยนต์สญ
ู หาย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
และยักยอกทรัพย์ บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
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ที่ระบุไว้ในตารางโดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอน
กรรมสิทธิร์ ถยนต์ให้แก่บริษทั ทันที โดยค่าใช้จา่ ยของบริษทั และให้ถอื ว่าการคุม้ ครอง
รถยนต์นนั้ เป็นอันสิน้ สุด
ในกรณีที่บริษัทได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอา
ประกันภัยทราบทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 7 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั รถยนต์
คืนมา ตามทีอ่ ยูค่ รัง้ สุดท้ายทีผ่ เู้ อาประกันภัยแจ้งให้บริษทั ทราบ และบริษทั ยินยอม
ให้ผเู้ อาประกันภัยใช้สทิ ธิ์
2.1.1 ขอรับรถยนต์คนื โดยผูเ้ อาประกันต้องคืนเงินทีไ่ ด้รบั ชดใช้ไป
ทัง้ หมดให้แก่บริษทั ถ้ารถยนต์นนั้ เกิดความเสียหายบริษทั ต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้
จ่ายของบริษทั ก่อนคืน
2.1.2 สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คนื ทัง้ นีผ้ เู้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งการ
ใช้สทิ ธิให้บริษทั ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งจากบริษทั ถ้าผูเ้ อา
ประกันภัยไม่แจ้งขอใช้สทิ ธิภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถอื ว่าผูเ้ อาประกันภัยไม่
ประสงค์จะขอรับรถยนต์คนื
2.2 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิน้ เชิง บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ�ำนวน
เงินเอาประกันภัย ทีร่ ะบุไว้ตาราง
รถยนต์เสียหายสิน้ เชิง หมายถึง รถยนต์ได้รบั ความเสียหายจนไม่อาจซ่อม
ให้อยูใ่ นสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะ
เกิดความเสียหาย
ในกรณีทเี่ อาประกันภัยไว้ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่
เอาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยหรือผูร้ บั ประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ์
รถยนต์ให้แก่บริษทั ทันที โดยค่าใช้จา่ ยของบริษทั และให้ถอื ว่าการคุม้ ครองรถยนต์
นัน้ เป็นอันสิน้ สุด
2.3 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายแต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง หรือ
สูญหายบางส่วน บริษทั และผูเ้ อาประกันภัยอาจตกลงกันให้มกี ารซ่อม หรือเปลีย่ น
รถยนต์ซงึ่ มีสภาพเดียวกันแทนได้ ทัง้ นีร้ วมทัง้ อุปกรณ์ของรถยนต์นนั้ หรือจะชดใช้
เงินเพือ่ ทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนัน้ ก็ได้
ในการซ่อมรถยนต์หรือในการก�ำหนดจ�ำนวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้
จัดซ่อมโดยอูก่ ลางการประกันภัยทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตัง้
ข้อจ�ำกัดความรับผิดของบริษทั
ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นต้องสัง่ อะไหล่จากต่างประเทศ บริษทั รับผิดไม่เกินกว่า
ราคาน�ำเข้าทีส่ ง่ มาทางเรือ
ข้อ 3. การดูแลขนย้าย
เมือ่ มีความเสียหายต่อรถยนต์ ทีเ่ กิดจากไฟไหม้ บริษทั จะจ่ายค่าดูแลรักษา
รถยนต์และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซมหรือ
การชดใช้คา่ สินไหมทดแทนจะเสร็จสิน้ ตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ยไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ
ยีส่ บิ ของค่าซ่อมแซม
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ข้อ 4. การสละสิทธิ
ในกรณีทมี่ คี วามเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมือ่ บุคคลอืน่ เป็นผูใ้ ช้
รถยนต์โดยได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัย บริษทั สละสิทธิในการไล่เบีย้
จากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกี่ยวกับการ
ซ่อมแซมรถ การท�ำความสะอาดรถ การบ�ำรุงรักษารถ หรือการติดตัง้ อุปกรณ์
เพิม่ เติม เมือ่ รถยนต์ได้สง่ มอบให้เพือ่ รับบริการนัน้
ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหายไฟไหม้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความ
สูญหาย หรือไฟไหม้อนั เกิดจาก
5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์
โดยบุคคลได้รบั มอบหมาย หรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซือ้
หรือสัญญาจ�ำน�ำ หรือโดยบุคคลทีจ่ ะกระท�ำสัญญาดังกล่าวข้างต้น
5.2 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตทีค่ มุ้ ครอง
หมวดการคุม้ ครองความเสียหายต่อรถยนต์
ข้อ 1. ข้อตกลงคุม้ ครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์ บริษทั จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเพือ่ ความเสีย
หายทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทัง้ อุปกรณ์ เครือ่ ง
ตกแต่ง หรือสิง่ ทีต่ ดิ ประจ�ำอยูก่ บั ตัวรถยนต์มาตรฐานทีต่ ดิ ตัง้ มากับรถยนต์โดย
โรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำ� หน่ายรถยนต์และให้รวมถึงอุปกรณ์เครือ่ ง
ตกแต่งทีไ่ ด้ทำ� เพิม่ ขึน้ และผูเ้ อาประกันภัยได้แจ้งให้บริษทั ทราบด้วยแล้ว แต่ไม่
รวมถึงความเสียหายทีเ่ กิดจากไฟไหม้
ความรับผิดชอบของบริษทั จะมีไม่เกินจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้
ในตาราง
ไฟไหม้ในทีน่ หี้ มายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ทเี่ ป็นผลมาจากไฟไหม้ไม่
ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ทเี่ ป็นผลสืบเนือ่ งมาจาก
สาเหตุอนื่ ใด
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิน้ เชิง บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็ม
จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตาราง
ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ใน
ขณะทีเ่ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยหรือผูร้ บั ประโยชน์แล้วแต่กรณีตอ้ งโอน
กรรมสิทธิใ์ ห้แก่บริษทั ทันที โดยค่าใช้จา่ ยของบริษทั และให้ถอื ว่าการคุม้ ครอง
รถยนต์นนั้ เป็นอันสิน้ สุด
รถยนต์เสียหายสิน้ เชิง ในทีน่ หี้ มายถึง รถยนต์ได้รบั ความเสียหายจนไม่
อาจซ่อมให้อยูใ่ นสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่า
รถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
2.2 ในกรณีรถยนต์ได้รบั ความเสียหาย แต่ไม่ถงึ กับเสียหายสิน้ เชิง บริษทั
และผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพ
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เดียวกันแทนได้ ทัง้ นีร้ วมทัง้ อุปกรณ์ของรถยนต์นนั้ หรือจะชดใช้เงินเพือ่ ทดแทน
ความเสียหายนัน้ ก็ได้
ในการซ่อมรถยนต์ หรือในการก�ำหนดจ�ำนวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ให้
จัดซ่อมโดยอูก่ ลางการประกันภัยทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตัง้
ข้อจ�ำกัดความรับผิดของบริษทั
ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นต้องสัง่ อะไหล่จากต่างประเทศ บริษทั รับผิดไม่เกินกว่า
ราคาน�ำเข้าทีส่ ง่ มาทางเรือ
ข้อ 3. การดูแลขนย้าย
เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหาย ซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ
จนกว่าจะซ่อมแซมหรือการชดใช้คา่ สินไหมทดแทนจะเสร็จสิน้ ตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ยไปจริง
แต่ไม่เกินร้อยละยีส่ บิ ของค่าซ่อมแซม
ข้อ 4. ความเสียหายส่วนแรก
ผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ ดังนี้
(ก) 1,000 บาทแรกของความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว�ำ่ หรือ
กรณีทเี่ กิดจากการชนแต่ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคูก่ รณีอกี
ฝ่ายหนึง่ ได้
(ข) ตามจ�ำนวนเงินส่วนแรกของความเสียหายดังระบุไว้ในตาราง
(ค) 6,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อรถยนต์ ทีเ่ กิดจากการชนการคว�ำ่
ในกรณีเป็นการประกันภัยประเภทระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่ หากผูข้ บั ขีร่ ถยนต์คนั เอาประกันภัย
ในขณะเกิดอุบตั เิ หตุ มิใช่ผขู้ บั ขีท่ รี่ ะบุชอื่ ในกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณีทผี่ เู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามข้อต่างๆ ดังกล่าวเกินกว่าหนึง่ ข้อ
ให้ถอื ว่าความรับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบทีเ่ พิม่ ขึน้
ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตาม (ข) และ(ค) หาก
ความเสียหายนั้น เกิดขึ้นจากการกระท�ำของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิด
ตามกฎหมาย ซึ่งมีผลท�ำให้บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายที่บริษัทได้จ่ายไปคืน
จากบุคคลภายนอกได้
ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ
(ค) บริษทั จะจ่ายแทนผูเ้ อาประกันภัยไปก่อน เมือ่ บริษทั ได้จา่ ยเงินทีผ่ เู้ อาประกันภัย
ต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้คนื ให้บริษทั ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รบั
หนังสือเรียกร้องจากบริษทั
ข้อ 5. การรักษารถยนต์
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมือ่ เกิดความเสียหายเพิม่ ขึน้ หรือต้อง
ประสบอุบตั เิ หตุอนื่ เนือ่ งจากการใช้รถยนต์กอ่ นทีจ่ ะมีการซ่อมแซมตามทีจ่ ำ� เป็น หรือ
ไม่ได้จดั ให้มกี ารดูแลเมือ่ รถยนต์เกิดอุบตั เิ หตุหรือเครือ่ งเสีย
ข้อ 6. การสละสิทธิ
ในกรณีทเี่ กิดความเสียหายต่อรถยนต์ เมือ่ บุคคลอืน่ เป็นผูใ้ ช้รถยนต์โดยได้รบั
ความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัย บริษทั สละสิทธิใ์ นการไล่เบีย้ จากผูใ้ ช้รถยนต์นนั้
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เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกีย่ วกับการซ่อมแซมรถ การท�ำความ
สะอาดรถ การบ�ำรุงรักษารถหรือการติดตัง้ อุปกรณ์เพิม่ เติม เมือ่ รถยนต์ได้สง่
มอบให้เพือ่ รับบริการนัน้
ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนีไ้ ม่คมุ้ ครอง
7.1 การเสือ่ มราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
7.2 การแตกหักของเครื่องจักรกลไกลของรถยนต์ หรือการเสียหรือ
การหยุดเดินของเครือ่ งจักรกลไก หรือเครือ่ งไฟฟ้าของรถยนต์อนั มิได้เกิดจาก
อุบตั เิ หตุ
7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน�ำ้ หนัก หรือ
จ�ำนวนผูโ้ ดยสารเกินกว่าทีไ่ ด้รบั อนุญาตอันมิได้เกิดจากอุบตั เิ หตุ
7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด
เว้นแต่กรณีมคี วามเสียหายเกิดขึน้ ต่อส่วนอืน่ ของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการ
ใช้รถยนต์นนั้ เกิดจากบริษทั ประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าทีค่ วรจะเป็น
โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนีไ้ ม่คมุ้ ครอง
8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตทีค่ มุ้ ครอง
8.2 การใช้รถยนต์ไปในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์
ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อนื่ ๆ การประกันภัยนีไ้ ม่คมุ้ ครอง
9.1 การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถทีถ่ กู ลากจูง หรือถูกผลักดัน
ได้ประกันภัยไว้กบั บริษทั ด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถทีม่ รี ะบบ
ห้ามล้อเชือ่ มโยงถึงกัน
9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบตั เิ หตุ
9.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึง่ เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.
2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ.2522 ก�ำหนดให้
ถือว่าเมาสุรา
9.4 การขับขีโ่ ดยบุคคลทีไ่ ม่เคยได้รบั ใบอนุญาตขับขีใ่ ดๆ หรือเคยได้
รับแต่ถกู ตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขีร่ ถจักรยานยนต์ไปขับขีร่ ถยนต์
การยกเว้นตาม ข้อ 9.1, 9.2, 9.3 และ 9.4 จะไม่นำ� มาใช้ในกรณีทมี่ ี
ความเสียหายต่อรถยนต์ทเี่ กิดขึน้ และมิใช่ความประมาทของผูข้ บั ขีร่ ถยนต์ที่
เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
แต่ในกรณีทเี่ ป็นการประกันภัยประเภทระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่ การยกเว้นตามข้อ
9.4 จะไม่นำ� มาใช้บงั คับ หากผูข้ บั ขีใ่ นขณะเกิดความเสียหาย เป็นผูข้ บั ขีท่ ถี่ กู
ระบุชอื่ ในกรมธรรม์ประกันภัย

12

เอกสารแนบท้ายความคุม้ ครองเพิม่ เติม
การประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล (ร.ย.01)

เมือ่ ใช้ในเอกสารแนบท้ายนี้
ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง หมายถึง
			
			
อุบตั เิ หตุ
หมายถึง
			
			
			
การสูญเสียโดยถาวรสิน้ เชิง
			
การสูญเสียสายตา
หมายถึง
			
ทุพพลภาพถาวร
หมายถึง
			
			
ทุพพลภาพชัว่ คราว หมายถึง
			
			

ผูข้ บั ขีแ่ ละ/หรือผูโ้ ดยสารตามจ�ำนวนทีร่ ะบุใน
ตาราง ซึง่ อยูใ่ นหรือก�ำลังขับขี่ หรือก�ำลังขึน้ หรือ
ก�ำลังลงจากรถยนต์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัย
ภายนอกร่างกายและท�ำให้เกิดผลทีผ่ ไู้ ด้รบั ความ
คุ ้ ม ครองมิ ไ ด้ เ จตนาหรื อ มุ ่ ง หวั ง และให้
หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย
ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งาน
ของอวัยวะนัน้ โดยถาวรสิน้ เชิง
ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้
ตลอดไป
ทุพพลภาพถึงขนาดทีไ่ ม่สามารถประกอบอาชีพ
ใดหรือท�ำงานใดเพือ่ สินจ้างได้โดยสิน้ เชิงและ
ตลอดไป
ทุพพลภาพถึงขนาดทีไ่ ม่สามารถประกอบหน้าที่
การงานในอาชีพประจ�ำตามปกติได้โดยสิน้ เชิง
ในชัว่ ระยะเวลาหนึง่

เป็นทีต่ กลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายเพิม่ เติม
ดังต่อไปนี้
บริษทั จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเพือ่ ความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บ
ของผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองโดยอุบตั เิ หตุ ซึง่ ท�ำให้เกิดผลต่อไปนี้
การคุม้ ครองข้อ 1 : เสียชีวติ
ถ้าความบาดเจ็บทีไ่ ด้รบั ท�ำให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองเสียชีวติ ใน 180 วัน นับ
แต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุกด็ ี หรือความบาดเจ็บทีไ่ ด้รบั ท�ำให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองต้องรักษา
ตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในและเสียชีวติ เพราะเหตุบาดเจ็บนัน้ ก็ดี
บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตาราง
ให้แก่ทายาทของผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง
การคุม้ ครองข้อ 2 : สูญเสีย มือ เท้า สายตา
ถ้าความบาดเจ็บทีไ่ ด้รบั ไม่มผี ลท�ำให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองต้องเสียชีวติ ภายใน
180 วัน นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุแต่มผี ลท�ำให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองได้รบั การสูญเสียโดย
ถาวรสิน้ เชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุกด็ หี รือความบาดเจ็บทีไ่ ด้รบั ท�ำให้
ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ และเป็นเหตุ
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ให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงดังกล่าวข้างล่างนี้
บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองดังนี้
100% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย ส�ำหรับมือสองข้าง ตัง้ แต่ขอ้ มือ หรือ
เท้าสองข้าง ตัง้ แต่ขอ้ เท้า หรือสายตาสองข้าง
100% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย ส�ำหรับมือหนึง่ ข้าง ตัง้ แต่ขอ้ มือ และ
เท้าข้างหนึง่ ตัง้ แต่ขอ้ เท้า
100% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย ส�ำหรับมือหนึง่ ข้าง ตัง้ แต่ขอ้ มือ และ
		 สายตาหนึง่ ข้าง
100% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย ส�ำหรับเท้าหนึง่ ข้าง ตัง้ แต่ขอ้ เท้า และ
		 สายตาหนึง่ ข้าง
60% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย ส�ำหรับมือหนึง่ ข้าง ตัง้ แต่ขอ้ มือ
60% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย ส�ำหรับเท้าหนึง่ ข้าง ตัง้ แต่ขอ้ เท้า
60% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย ส�ำหรับตาหนึง่ ข้าง
บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนีเ้ พียงรายการทีส่ งู สุดรายการเดียวเท่านัน้
การคุม้ ครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวร
ถ้าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุ ท�ำให้ผไู้ ด้
รับความคุม้ ครองเกิดทุพพลภาพถาวรและทุพพลภาพถาวรนัน้ ได้เป็นเวลาติดต่อ
กันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน หรือมีขอ้ บ่งชีท้ างการแพทย์วา่ ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองนัน้
ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร บริษทั จะใช้คา่ สินไหมทดแทนให้ตามจ�ำนวนเงิน
เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางหักด้วยจ�ำนวนเงินทีใ่ ช้ หรือต้องใช้ตามความ
คุม้ ครองข้อ 1. หรือ ข้อ 2ให้แก่ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครอง
การคุม้ ครองข้อ 4 : ทุพพลภาพชัว่ คราว
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท�ำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคล
ทุพพลภาพชัว่ คราวภายใน 180 วัน นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุ หรือความบาดเจ็บ
ทีไ่ ด้รบั ท�ำให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะ
คนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชัว่ คราว
บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองเป็นระยะๆ ตลอด
เวลาทีย่ งั ทุพพลภาพอยูต่ ามจ�ำนวนเงินทีร่ ะบุไว้ในตารางแต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์
ต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้
บริษทั จะไม่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามความคุม้ ครองนี้ หากอุบตั เิ หตุมี
ผลท�ำให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองเกิดความสูญเสียตามการคุม้ ครองตามข้อ 1หรือข้อ
2 หากความสูญเสียมีผลท�ำให้มที พุ พลภาพถาวรเกิดขึน้ ต่อผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง
ตามการคุม้ ครอง ข้อ3 ค่าสินไหมทดแทนทีบ่ ริษทั ใช้ตามการคุม้ ครองข้อนี้ จะ
มีการหักจากจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยทีบ่ ริษทั ต้องใช้ตามการคุม้ ครอง ข้อ 3
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การยกเว้น :
		
		
		
เงือ่ นไขอืน่ :
		
		

การขยายเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ
การทุพพลภาพ อันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งหมด
หรือบางส่วนจากการกระท�ำผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้
รับความคุม้ ครองนัน้
การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของ
เงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญา
หมวดเงือ่ นไขทัว่ ไป

หมายเหตุ แบบฟอร์มนีใ้ ช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย

เอกสารแนบท้ายความคุม้ ครองเพิม่ เติม
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)

เป็นทีต่ กลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายเพิม่ เติม
ดังต่อไปนี้ :บริษทั จะใช้คา่ รักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัดและค่าบริการ
อืน่ ๆ ตามทีจ่ า่ ยจริง ซึง่ ได้เกิดขึน้ ภายใน 12 เดือน นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุเพือ่ บุคคล
ใดซึง่ ได้รบั ความบาดเจ็บทางร่างกาย เนือ่ งจากอุบตั เิ หตุในขณะอยูใ่ น หรือ ก�ำลังขึน้
หรือก�ำลังลงจากรถยนต์
ความรับผิดชอบของบริษทั ต่อคนในแต่ละครัง้ จะไม่เกินจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
ทีร่ ะบุไว้ในตาราง
การขยายเพิม่ เติมนีม้ ผี ลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ในตาราง

เอกสารแนบท้ายความคุม้ ครองเพิม่ เติม
การประกันตัวผูข้ บั ขี่ (ร.ย.03)

เป็นทีต่ กลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายเพิม่ เติม
ดังต่อไปนี้ :บริษทั จะประกันตัวผูเ้ อาประกันภัยหรือบุคคลใดซึง่ ขับขีร่ ถยนต์โดยได้รบั ความ
ยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ในตารางเกิดอุบตั เิ หตุ เป็นเหตุ
ให้บคุ คลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา
การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริษทั จะด�ำเนินการโดยไม่ชกั ช้าตามจ�ำนวนเงิน
ทีพ่ นักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลก�ำหนดจนกว่าคดีจะถึงทีส่ ดุ
เงือ่ นไข :
		
		

การขยายเพิม่ เติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยูภ่ ายใต้บงั คับของเงือ่ นไข
และการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวด
เงือ่ นไขทัว่ ไป

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนีใ้ ช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย
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เอกสารแนบท้าย

ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30)
ถ้าข้อความใดในเอกสารนีข้ ดั หรือแย้งกับข้อความทีป่ รากฏในกรมธรรม์
ประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ ให้เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้
ไม่คมุ้ ครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ก็ตามไม่วา่ จะเป็น
สาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการกระท�ำ
ก่อการร้าย ไม่วา่ จะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซงึ่ ส่งผลกระทบอย่างต่อเนือ่ ง
หรือมีลำ� ดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรส�ำหรับความสูญเสียนัน้
โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ การกระท�ำก่อการร้ายให้หมายความ
รวมถึงการกระท�ำซึง่ ใช้กำ� ลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขูโ่ ดยบุคคล
หรือกลุม่ บุคคลใดไม่วา่ จะเป็นการกระท�ำเพียงล�ำพัง การกระท�ำการแทน หรือ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับองค์กรใดหรือรัฐบาลใด ซึง่ กระท�ำเพือ่ ผลทางการเมือง ศาสนา
ลัทธินยิ ม หรือจุดประสงค์ทคี่ ล้ายคลึงกัน รวมทัง้ เพือ่ ต้องการส่งผลให้รฐั บาล
และ/หรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่น
ตระหนก หวาดกลัว
ข้อยกเว้นนีไ้ ม่คมุ้ ครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จา่ ยใดๆ ไม่วา่
จะเป็นสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือมีสว่ นเกีย่ วเนือ่ งกับการ
กระท�ำใดๆที่ต้องกระท�ำขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ไม่ว่าจะรูปแบบใด
ซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับการกระท�ำก่อการร้าย
ในกรณีทสี่ ว่ นหนึง่ ส่วนใดของข้อยกเว้นนีไ้ ม่สามารถน�ำมาใช้บงั คับได้ให้
ถือว่าส่วนทีเ่ หลือยังคงมีผลบังคับ
หมายเหตุ : แบบฟอร์มนีใ้ ช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย

เอกสารแนบท้าย

การช�ำระเบีย้ ประกันภัยกรณีผเู้ อาประกันภัยเป็นนิตบิ คุ คล
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล บริษัทตกลงให้ผู้เอาประกันภัย
สามารถช�ำระเบีย้ ประกันภัยได้ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีก่ รมธรรม์ประกันภัย
มีผลบังคับ กรณีเกิดอุบตั เิ หตุภายใต้ความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย
และผูเ้ อาประกันภัยต้องช�ำระเบีย้ ประกันภัยทันที
หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้ชำ� ระเบีย้ ประกันภัยภายในก�ำหนด 15 วันนับ
แต่กรมธรรม์ประกันภัยเริม่ มีผลบังคับ ให้ถอื ว่าผูเ้ อาประกันภัยไม่ประสงค์จะ
เอาประกันภัยอีกต่อไป และให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีส้ นิ้ ผลบังคับ ณ วัน
พ้นก�ำหนดดังกล่าว
หมายเหตุ : ข้อความใดในกรมธรรม์ประกันภัยทีข่ ดั แย้งกับเอกสารแนบท้ายนี้
		 ให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้ายนีบ้ งั คับ
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