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หมวดเง�อนไขทั่วไป

 ภายใตการคุมครอง เง�อนไข และขอยกเวนแหงกรมธรรมประกันภัยและเอกสาร

แนบทายกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทใหสัญญาตอผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ :

   

ขอ 1. กรมธรรมประกันภัยน้ีมีผลใชบังคับทันทีเม�อผูเอาประกันภัยชำระเบ้ียประกันภัยแลว

    การชำระเบี้ยประกันภัยใหแกตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหนาประกันภัยผูไดรับ

มอบอำนาจใหรับชำระเบ้ียประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทยอมรับการกระทำ

ของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาวเสมือนตัวแทนของบริษัท ใหถือวาเปนการชำระ

เบี้ยประกันภัยแกบริษัทโดยถูกตอง

  

ขอ 2. คำนิยามศัพท : เม�อใช ในกรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารแนบทายกรมธรรม

ประกันภัยนี้

“บริษัท” หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้

“ผูเอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุช�อเปนผูเอาประกันภัยในตาราง

“รถยนต” หมายถึง รถยนตที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไว ในตาราง

“ตาราง” หมายถึง ตารางแหงกรมธรรมประกันภัยนี้

“อุบัติเหตุแตละครั้ง” หมายถึง เหตุการณหนึ่ง หรือหลายเหตุการณสืบเน�องกันซึ่งเกิด

  จากสาเหตุเดียวกัน

“ความเสียหายสวนแรก” หมายถึง สวนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมี

  การคุมครองตามขอสัญญา หรือเอกสารแนบทายแหง

  กรมธรรมประกันภัยน้ีท่ีผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง

  

ขอ 3. การยกเวนทั่วไป

 กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึ้นเปนผลโดย

ตรงหรือโดยออมจาก

 3.1 สงคราม การรุกราน การกระทำของชาติศัตรู การสูรบ หรือการปฏิบัติการที่มี 

 ลักษณะเปนการทำสงคราม (จะไดประกาศสงครามหรือไมก็ตาม) 

 3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งขอของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การตอตานรัฐบาล 

  การยึดอำนาจการปกครองโดยกำลังทหารหรือโดยประการอ�น ประชาชนกอความ

  วุนวายถึงขนาดหรือเทากับการลุกฮือตอตานรัฐบาล

 3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู

 3.4 การแตกตัวของประจ ุการแผรังส ีการกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิง

  ปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงปรมาณูและสำหรับ

  จุดประสงคของขอสัญญาน้ี การเผาน้ันรวมถึงกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัว

  ปรมาณู ซึ่งดำเนินติดตอกันไปดวยตัวของมันเอง

  

ขอ 4. การจัดการเรียกรองเม�อเกิดความเสียหาย

 เม�อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยเกิดขึ้น ผูเอาประกันภัย

หรือผูขับขี่จะตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา และดำเนินการอันจำเปนเพ�อรักษาสิทธิ

ตามกฎหมาย ทั้งนี้ผูเอาประกันภัยอาจแจงใหบริษัททราบผานแอปพลิเคชันสำหรับการแจง

อุบัติเหตุ รถยนตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

หรือแอปพลิเคชัน ที่บริษัทเปนผูพัฒนาขึ้น ซึ่งไดเช�อมโยงขอมูลเขากับแอปพลิเคชันของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและมีรายละเอียด

ตามที่สำนักคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด

 บริษัทมีสิทธิเขาดำเนินการในนามของผูเอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได หาก

ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยูภายใตความคุมครองในกรมธรรมประกันภัย

 ความคุมครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเม�อผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่ดำเนินการโดยสุจริต
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ขอ 5. ความรับผิดของบริษัทเม�อมีการปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทน

 เม�อมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตอบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิด

ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จนเปนเหตุใหผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายนำคดีขึ้นสูการพิจารณา

ของศาลหรือเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการ

ชี้ขาดใหบริษัทแพคดีบริษัทจะตองรับผิดตอผูเอาประกันภัย หรือผูเสียหายนั้นโดยชดใช

คาเสียหายตามคำพิพากษา หรือคำช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ พรอมดอกเบ้ียผิดนัดในอัตรา

รอยละ 15 ตอป นับแตวันผิดนัด

  

ขอ 6. การแกไข สัญญาคุมครองและเง�อนไขแหงกรมธรรมประกันภัยนี้ จะเปลี่ยนแปลง

แกไขไดโดยเอกสารแนบทายของบริษัทเทานั้น

  

ขอ 7. การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี

 7.1 ในกรณีผูเอาประกันภัยมีรถยนตเอาประกันภัยไวกับบริษัท บริษัทจะลดเบ้ียประกันภัย

  ใหแกผูเอาประกันภัย เปนลำดับขั้นดังนี้

  

  ขั้นที่ 1 20% ของเบ้ียประกันภัยในปท่ีตออายุ สำหรับรถยนตคันท่ีไมมีการเรียกรอง

คาเสียหายตอบริษัท ในการประกันภัยปแรก

  

  ขั้นที่ 2 30% ของเบ้ียประกันภัยในปท่ีตออายุ สำหรับรถยนตคันท่ีไมมีการเรียกรอง

คาเสียหายตอบริษัท ในการประกันภัย 2 ปติดตอกัน

  

  ขั้นที่ 3 40% ของเบ้ียประกันภัยในปท่ีตออายุ สำหรับรถยนตคันท่ีไมมีการเรียกรอง

คาเสียหายตอบริษัท ในการประกันภัย 3 ปติดตอกัน

  

  ขั้นที่ 4 50% ของเบ้ียประกันภัยในปท่ีตออายุ สำหรับรถยนตคันท่ีไมมีการเรียกรอง

คาเสียหายตอบริษัท ในการประกันภัย 4 ปติดตอกัน หรือกวานั้น  

 ท้ังน้ี บริษัทจะลดเบ้ียประกันภัยใหตอเม�อผูเอาประกันภัยไดตออายุการประกันภัยกับบริษัท

และเฉพาะขอตกลงคุมครองที่ตออายุเทานั้น  

 คำวา “รถยนตคันที่ไมมีการเรียกรองคาเสียหาย” ใหหมายความรวมถึงรถยนตคันที่มี

การเรียกรองคาเสียหาย แตคาเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและ

รูตัวผูตองรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลทำใหบริษัทมีสิทธิที่จะเรียกคาเสียหายที่บริษัทไดจาย

ไปคืนจากบุคคลภายนอกได  

 หากในระหวางปกรมธรรมประกันภัยท่ีผูเอาประกันภัยไดรับสวนลดเบ้ียประกันภัยประวัติดี

มีการเรียกรองคาเสียหายตอบริษัทแลว ในการตออายุการประกันภัยปตอไป บริษัท

จะลดเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ดังนี้

  (ก) ลดลงหนึ่งลำดับขั้นจากเดิม หากการเรียกรองนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนต

คันเอาประกันภัย หรือผูเอาประกันภัยไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได

 (ข) ลดลงสองลำดับขั้นจากเดิมแตไมเกินอัตราปกติ หากมีการเรียกรองที่รถยนตคันเอา

ประกันภัยเปนฝายประมาท หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได ตั้งแต

2 ครั้งขึ้นไป รวมกันมีจำนวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย

 7.2 กรณีผูเอาประกันภัยทำประกันภัยกับผูรับประกันภัยอ�น และมาตออายุการประกันภัย

กับบริษัท บริษัทจะนำความใน 7.1 มาใชบังคับโดยอนุโลมก็ได

ขอ 8. การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี

 ในกรณีผูเอาประกันภัยมีีรถยนตเอาประกันภัยไวกับบริษัท และมีการเรียกรองคาเสียหาย

ระหวางปที่เอาประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนตคันที่เอาประกันภัยเปนฝายประมาท

หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได อยางนอยตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป

รวมกันมีจำนวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเปนขั้นๆ ดังนี้

 ขั้นที่ 1 20% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ

 ขั้นที่ 2 30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาว

เกิดขึ้นตอบริษัท 2 ปติดตอกัน

 ขั้นที่ 3 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาว

เกิดขึ้นตอบริษัท 3 ปติดตอกัน

 ขั้นที่ 4 50% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาว

เกิดขึ้นตอบริษัท 4 ปติดตอกัน หรือกวานั้น

 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดีไมวาลำดับขั้นใด และในป

กรมธรรมประกันภัยนั้น มีการเรียกรองคาเสียหาย ที่รถยนตคันเอาประกันภัยเปนฝาย

ประมาท หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดไมถึง 2 ครั้ง หรือถึง 

2 คร้ัง แตมีคาเสียหายไมเกิน 200% ของเบ้ียประกันภัยแลว ในการตออายุการประกันภัย 

บริษัทจะใชเบี้ยประกันภัยในลำดับขั้นเดิม เชนในปที่ผานมา แตหากไมมีการเรียกรอง

คาเสียหาย หรือมีการเรียกรองคาเสียหาย แตคาเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิไดเกิดจากความ

ประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย และผูเอาประกันภัยสามารถแจงใหบริษัททราบถึง

คูกรณีอีกฝายหนึ่งไดแลว ในการตออายุการประกันภัยในปตอไป บริษัทจะใชเบี้ยประกันภัย

ในอัตราปกติ

      

ขอ 9. การโอนรถยนต

 เม�อผูเอาประกันภัยไดโอนรถใหแกผูอ�น ใหถือวาผูรับโอนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรม

ประกันภัยน้ี และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอดอายุกรมธรรมประกันภัย

ที่เหลืออยู

    อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ทำประกันภัยประเภทระบุช�อผูขับขี่ ผูเอาประกันภัยจะตองแจง

การเปล่ียนแปลงผูขับข่ีใหบริษัททราบ เพ�อจะไดมีการปรับปรุงอัตราเบ้ียประกันภัยตามสภาพ

ความเส่ียงภัยท่ีเปล่ียนแปลงไป มิฉะน้ันผูเอาประกันภัยอาจจะตองรับผิดชอบในความเสียหาย

สวนแรกเอง ตามเง�อนไขความคุมครองที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยนี้

      

ขอ 10. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค

และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม และใหทำการ

ขอ 11. การตีความกรมธรรมประกันภัย

 ขอความท่ีปรากฏในกรมธรรมประกันภัยน้ี รวมท้ังเอกสารแนบทาย และเอกสารประกอบ

ใหตีความตามคูมือการตีความที่นายทะเบียนได ใหความเห็นชอบไว
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ขอ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรมประกันภัย

 กรมธรรมประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับเม�อ

 12.1  วันที่ เวลา ที่ระบุไว ในตาราง

 12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย

   12.2.1 บริษัทเปนผูบอกเลิก : บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวย

การสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 วันโดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอา

ประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ซึ่งจะมีผลใหกรมธรรมประกันภัยสิ้นผล

บังคับ ณ วันพนกำหนดดังกลาว

  

   ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัย

สำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยได ใชบังคับมาแลวออกตามสวน

  

   12.2.2 ผูเอาประกันภัยเปนผูบอกเลิก : ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม

ประกันภัยนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรซึ่งจะมีผลใหกรมธรรมประกันภัย

สิ้นผลบังคับ ณ วันที่บริษัทไดรับหนังสือบอกเลิก หรือวันที่ระบุไว ในหนังสือบอกเลิก แลวแต

วาวันใดเปนวันหลังสุด

 

   ในกรณีนี้ผู เอาประกันภัยมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ย

ประกันภัยที่ระบุไวขางลาง

อัตราคืนเบี้ยประกันภัย

จำนวนวัน

ประกันภัย

1-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-99

100-109

110-119

รอยละของ

เบี้ยประกันภัย

เต็มป

72

68

65

63

61

59

56

54

52

50

48

46

จำนวนวัน

ประกันภัย

120-129

130-139

140-149

150-159

160-169

170-179

180-189

190-199

200-209

210-219

220-229

230-239

รอยละของ

เบี้ยประกันภัย

เต็มป

44

41

39

37

35

32

30

29

27

25

23

22

จำนวนวัน

ประกันภัย

240-249

250-259

260-269

270-279

280-289

290-299

300-309

310-319

320-329

330-339

340-349

350-359

360-366

รอยละของ

เบี้ยประกันภัย

เต็มป
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หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก

  

ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง

 บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพ�อความสูญเสีย หรือความเสียหายอยางใดๆ อันเกิด

แกบุคคลภายนอก ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย เน�องจากอุบัติเหตุอัน

เกิดจากรถยนตท่ีใช หรืออยูในทาง หรือส่ิงท่ีบรรทุก หรือติดต้ังในรถยนตน้ัน ในระหวางระยะ

เวลาประกันภัยในนามผูเอาประกันภัย ดังนี้

 1.1 ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย  บริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหม

ทดแทนเพ�อความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ตามความเสียหาย

ที่แทจริงที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกนั้น 

 กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนไมนอยกวา 100,000 บาท

ตอคน แตหากการเสียชีวิตนั ้นทำใหมีผู ขาดไรอุปการะตามกฎหมาย บริษัทจะชดใช

คาสินไหมทดแทนตอการเสียชีวิตของบุคคลภายนอกนั้นไมนอยกวา 300,000 บาทตอคน

 กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนไมนอยกวา 

300,000 บาทตอคน

 ในกรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิไดรับการชดใชจากกรมธรรมประกันภัยรถยนตมากกวา 

1 กรมธรรมประกันภัย บริษัทจะรวมเฉลี่ยจายเทาๆ กัน อยางไรก็ตาม ความรับผิดของบริษัท

ตอคนจะไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตอคนที่ระบุไว ในตาราง และความรับผิดของบริษัท

ตอครั้ง ในกรณีมากกวาหนึ่งคน จะมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตอครั้งที่ระบุไว ในตาราง

 ทุพพลภาพถาวร ในที่นี้หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงาน

ใดๆ ในอาชีพประจำ และอาชีพอ�นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป

 บุคคลภายนอกท่ีไดรับความคุมครองตาม 1.1 น้ี ไมรวมถึงผูขับข่ีท่ีเปนฝายท่ีจะตองรับผิด

ตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจางในทางการที่จาง คูสมรส บิดา มารดา บุตรของผูขับขี่นั้น 

 1.2 ความเสียหายตอทรัพยสิน  บริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพ�อความ

เสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย 

และความรับผิดของบริษัทจะมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว ในตาราง

 

 กรณีเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก และมีการเรียกคาเสียหายอันเกิด

จากการขาดการใชประโยชนรถยนต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามจริง ทั้งนี้สำหรับ

รถยนตท่ีมีท่ีน่ังไมเกิน 7 คน หรือรถยนตบรรทุกผู โดยสารรวมท้ังผูขับข่ีไมเกิน 7 คน ในอัตรา 

ไมนอยกวาวันละ 500 บาท รถยนตรับจางสาธารณะท่ีมีท่ีน่ังไมเกิน 7 คน ในอัตราไมนอยกวา 

วันละ 700 บาท และรถยนตที่มีที่นั่งเกิน 7 คน หรือรถยนตบรรทุกผู โดยสาร รวมทั้งผูขับขี่ 

เกิน 7 คน ในอัตราไมนอยกวาวันละ 1,000 บาท

 

 ในกรณีบุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิไดรับการชดใชจากกรมธรรมประกันภัยรถยนตมากกวา                 

1 กรมธรรมประกันภัย บริษัทจะเฉลี่ยจายเทาๆ กัน

 

 ความเสียหายตอทรัพยสินดังตอไปนี้ จะไมไดรับความคุมครอง

 

 (ก) ทรัพยสินท่ีผูเอาประกันภัย ผูขับข่ีท่ีเปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย คูสมรส บิดา 

มารดา บุตรของผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่นั้นเปนเจาของ หรือเปนผูเก็บรักษา ควบคุม 

หรือครอบครอง
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 (ข) เคร�องช่ัง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางว่ิง ทางเดิน สนาม หรือ ส่ิงหน่ึงส่ิงใด 

ท่ีอยูใตส่ิงดังกลาว อันเกิดจากการส่ันสะเทือนหรือจากน้ำหนักรถยนต หรือน้ำหนักบรรทุก 

ของรถยนต

 (ค) สัมภาระหรือทรัพยสินอ�นใดท่ีนำติดตัวข้ึนบนรถยนต หรือทรัพยสินท่ีบรรทุกอยูใน

รถยนตหรือกำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต หรือทรัพยสินที่รถยนตกำลังยกจาก

ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

 (ง) ทรัพยสินท่ีไดรับความเสียหายจากการร่ัวไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายท่ีบรรทุก

อยูในรถยนต เวนแตการร่ัวไหลน้ันเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต หรือการร่ัวไหลของแกสหรือ

เชื้อเพลิง เพ�อการเดินเคร�องของรถยนต

                  

ขอ 2. ความเสียหายสวนแรก  

 ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองตออุบัติเหตุแตละครั้ง ดังนี้

 (ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรัพยสิน ในกรณีที่ใชรถยนตในเวลาเกิด

อุบัติเหตุ นอกเหนือจากที่ไดระบุไว ในตาราง

 (ข) ตามจำนวนเงินสวนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว ในตาราง

 (ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ในกรณีเปนการ 

ประกันภัยประเภทระบุช�อผูขับขี่ หากความเสียหายนั้นเปนความรับผิดชอบของผูขับขีร่ถยนต 

คันเอาประกันภัยซึ่งมิใชผูขับขี่ที่ระบุช�อในกรมธรรมประกันภัย

 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเกินหนึ่งขอ ใหถือวา

ความรับผิดชอบแตละขอเปนความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ(ค) 

บริษัทจะจายแทนผูเอาประกันภัยไปกอน เม�อบริษัทไดจายเงินที ่ผู เอาประกันภัยตอง

รับผิดชอบไปแลว ผูเอาประกันภัยตองใชคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน นับแตไดรับหนังสือ

เรียกรองจากบริษัท

ขอ 3. คาใชจายในการตอสูคด ี 

 ถาผูเอาประกันภัย ถูกฟองศาลให ใชคาสินไหมทดแทน ซ่ึงการประกันภัยน้ีมีการคุมครอง 

บริษัทจะตอสูคดีในนามของผูเอาประกันภัย โดยคาใชจายของบริษัท เวนแตบริษัทไดชดใช

คาสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินความคุมครองกอนมีการฟองรองแลว

ขอ 4. การคุมครองความรับผิดของผูขับข่ี

 บริษัทจะถือวาบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต โดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย

เสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง แตมีเง�อนไขวา

 4.1 บุคคลนั้นตองปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง และอยูภายใตขอ

กำหนดตามกรมธรรมประกันภัยนี้

 4.2 บุคคลนั้นไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยอ�น หรือ

ไดรับแตไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกินเทานั้น

    

ขอ 5. การคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร  

 กรมธรรมประกันภัยนี้ใหความคุมครองความรับผิดของผู โดยสาร เม�อผู โดยสารนั้นจะ

ตองรับผิดจากรถยนตที่ใช หรืออยูในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนตนั้น ทั้งนี้

เฉพาะเทาที่มีการประกันภัยไว โดยมีเง�อนไขวา บุคคลนั้นไมไดรับการชดใชคาสินไหมทด

แทนจากกรมธรรมประกันภัยอ�น หรือไดรับแตไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหม

ทดแทนเฉพาะสวนที่เกินเทานั้น 

ขอ 6. การคุมครองนายจาง  

 กรมธรรมประกันภัยนี้ใหความคุมครองถึงนายจางซึ่งไมใชผูเอาประกันภัย เม�อนายจาง

จะตองรับผิดจากการใชรถยนตคันเอาประกันภัยโดยลูกจางในทางการที่จาง ทั้งนี้เฉพาะ

เทาที่มีการประกันภัยไว แตมีเง�อนไขวา

 6.1 นายจางตองปฏิบัติตนอยูภายใตขอกำหนดของกรมธรรมประกันภัยนี้

 6.2 นายจางไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยอ�น เวนแต

คาสินไหมทดแทนที่ไดรับชดใชนั้นไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน

เฉพาะสวนที่เกินเทานั้น

 6.3 การคุมครองนี้ไมเพิ่มจำนวนเงินจำกัดความรับผิดของบริษัท

ขอ 7. การยกเวนทั่วไป การประกันภัยตามหมวดนี ้ไมคุมครองความรับผิดอันเกิดจาก

 7.1 การใชรถยนตนอกอาณาเขตคุมครอง         

 7.2 การใชรถยนตในทางผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพย 

หรือใชขนยาเสพติด เปนตน

 7.3 การใชในการแขงขันความเร็ว

 7.4 การใชลากจูงหรือผลักดัน เวนแตรถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันไดประกันภัย

ไวกับบริษัทดวย หรือเปนรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบหามลอเช�อมโยงถึงกัน

 7.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผูขับขี่ทำขึ้นซึ่งถาไมมีสัญญานั้นแลวความ

รับผิดของผูขับขี่จะไมเกิดขึ้น

 7.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกวา 50 

มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดใหถือวาเมาสุรา

ขอ 8. ขอสัญญาพิเศษ  ภายใตจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว ในตาราง บริษัทจะ

ไมยกเอาความไมสมบูรณแหงกรมธรรมประกันภัย หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรง

ของผูเอาประกันภัย หรือ ขอ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 หรือเง�อนไขทั่วไป เวนแตขอ 3 ของ

หมวดเง�อนไขทั่วไป เปนขอตอสูบุคคลภายนอก เพ�อปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้

 สวนเง�อนไข 7.6 บริษัทจะไมนำมาเปนขอตอสูบุคคลภายนอกเพ�อปฏิเสธความรับผิดทั้ง

ตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี้ 

 ในกรณีที่บริษัทไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนี้ตอ

ผูเอาประกันภัย แตบริษัทไดชดใชคาสินไหมทดแทนไปแลวตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในความรับผิดที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดตอบุคคลภายนอกไปแลว ผูเอาประกันภัยตองใช

จำนวนเงินที่บริษัทไดจายไปนั้นคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน นับแตไดรับหนังสือเรียกรอง

จากบริษัท
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เอกสารแนบทายความคุมครอง

ความเสียหายตอรถยนตเน�องจากการชนกับยานพหานะทางบก ร.ย.ภ.10

ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง

 บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหวางระยะเวลาประกันภัย 

ตอรถยนตรวมทั้งอุปกรณเคร�องตกแตง หรือสิ่งที่ติดประจำอยูกับตัวรถยนตตามที่ระบุไว ใน

ตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก ทั้งนี้ความเสียหายดังกลาวใหรวมถึง

ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหมอันมีสาเหตุโดยตรงจากการชนกับยานพาหนะทางบก ไมวาจะ

เกิดจากความประมาทของรถยนตคันที่เอาประกันภัยหรือคูกรณี และผูเอาประกันภัยสามารถ

แจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได

 ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรมประกันภัยนี้ ใหหมายถึงเฉพาะ รถที่เดินดวยกำลัง

เคร�องยนต โดยใชพลังงานเช้ือเพลิง เชน น้ำมัน กาซ หรือกำลังไฟฟา และรวมถึงรถพวง 

รถไฟ รถราง

 ความรับผิดชอบของบริษัท จะมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว ในตาราง

ขอ 2. การชดใชความเสียหายตอรถยนต

 2.1 ในกรณีรถยนตเสียหายสิ้นเชิง  บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงิน

เอาประกันภัยที่ระบุไว ในตาราง

 ในกรณีที่ทุนประกันภัยที่ระบุไวไมต่ำกวารอยละ 80 ของมูลคาของรถยนตในขณะที่เอา

ประกันภัย ผูเอาประกันหรือผูรับประโยชนตองโอนกรรมสิทธิ์ใหแกบริษัททันทีโดยคาใชจาย

ของบริษัท และใหถือวาการคุมครองนั้นเปนอันสิ้นสุด

 รถยนตเสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนตไดรับความเสียหายจนไมอาจซอมใหอยู

ในสภาพเดิมได หรือเสียหายไมนอยกวารอยละ 70 ของมูลคารถยนตในขณะเกิดความ

เสียหาย

 2.2 ในกรณีรถยนตไดรับความเสียหาย แตไมถึงกับเสียหายสิ้นเชิง  บริษัทและ

ผูเอาประกันภัยอาจตกลงกันใหมีการซอม หรือเปลี่ยนรถยนตซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได 

ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณของรถยนตนั้น หรือจะชดใชเงินเพ�อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได ทั้งนี้

ไมเกินกวาจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว ในตาราง ในการซอมรถยนตหรือในการกำหนด

เงินชดใชหากตกลงกันไมได ใหจัดซอมโดยอูกลางการประกันภัยที่สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยออกใบแตงตั้งให

ขอจำกัดความรับผิดของบริษัท

 ในกรณีท่ีมีความจำเปนตองส่ังอะไหลจากตางประเทศ บริษัทรับผิดไมเกินกวาราคานำเขา

ที่สงมาทางเรือ

ขอ 3. ความเสียหายสวนแรก

 ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเองตออุบัติเหตุแตละครั้ง คือ 2,000 บาทแรกของความ

เสียหายอันเกิดจากการชน ในกรณีที่ผูขับขี่หรือผูเอาประกันภัยเปนฝายที่ตองรับผิดตาม

กฎหมาย โดยบริษัทจะจายแทนผูเอาประกันภัยไปกอนเม�อบริษัทไดจายเงินที่ผเอาประกันภัย

ตองรับผิดชอบไปแลว ผูเอาประกันภัยตองใชคืนใหบริษัทภายใน 7 วันนับแตไดรับหนังสือ

เรียกรองจากบริษัท

ขอ 4. การดูแลขนยาย

 เม�อรถยนตเกิดความเสียหายซึ่งมีการคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้บริษัทจะจาย

คาดูแลรักษารถยนตและคาขนยายรถยนตทั้งหมดนับแตวันเกิดเหตุจนกวาการซอมแซม 

หรือการชดใชคาสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจำนวนที่จายไปจริง แตไมเกินรอยละยี่สิบ

ของคาซอมแซม

ขอ 5. การรักษารถยนต

 ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง เม�อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือตองประสบ

อุบัติเหตุอ�น เน�องจากการใชรถยนตกอนที่จะมีการซอมแซมตามที่จำเปน หรือไมไดจัดให

มีการดูแลเม�อรถยนตเกิดอุบัติเหตุหรือเคร�องเสีย

ขอ 6. การสละสิทธิ

 ในกรณีที่มีความเสียหายตอรถยนต เม�อบุคคลอ�นเปนผู ใชรถยนตโดยไดรับความยินยอม

จากผูเอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไลเบี้ยจากผู ใชรถยนตนั้น เวนแตการใช โดย

บุคคลของสถานใหบริการเกี่ยวกับการซอมแซมรถ การทำความสะอาด การบำรุงรักษารถ

หรือการติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม เม�อรถยนตไดสงมอบใหเพ�อรับบริการนั้น

ขอ 7. การยกเวนความเสียหายตอรถยนต การประกันภัยนี้ไมคุมครอง 

 7.1 การเส�อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต

 7.2 การแตกหักของเคร�องจักรกลไกของรถยนต หรือการเสียหรือการหยุดเดิน

ของเคร�องจักรกลไก หรือเคร�องไฟฟาของรถยนตอันมิไดเกิดจากอุบัติเหตุ

 7.3 ความเสียหายโดยตรงตอรถยนต อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวน

ผูโดยสารเกินกวาที่ไดรับอนุญาต อันมิไดเกิดจากอุบัติเหตุ

 7.4 ความเสียหายตอยางรถยนต อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เวนแต

กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นตอสวนอ�นของรถยนตในเวลาเดียวกัน

 7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใชรถยนต เวนแตการขาดการใชรถยนต

น้ันเกิดจากบริษัทประวิงการซอม หรือซอมลาชาเกินกวาท่ีควรจะเปนโดยไมมีเหตุอันสมควร

ขอ 8. การยกเวนการใช การประกันภัยนี้ไมคุมครอง

 8.1 การใชรถยนตนอกอาณาเขตที่คุมครอง

 8.2 การใชรถยนตในทางผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพยหรือ

ใชขนยาเสพติด เปนตน

 8.3 การใชในการแขงขันความเร็ว

ขอ 9. การยกเวนการใชอ�นๆ  การประกันภัยนี้ไมคุมครอง

 9.1 การใชลากจูง หรือผลักดัน เวนแตรถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันไดประกันภัย

ไวกับบริษัทดวย หรือเปนรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบหามลอเช�อมโยงถึงกัน

 9.2 การใชรถยนตนอกเหนือจากที่ระบุไวในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ
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 9.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดเกินกวา 

50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดใหถือวาเมาสุรา

 9.4 การขับขี่โดยบุคคลที่ไมเคยไดรับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยไดรับแตถูกตัด

สิทธิตามกฎหมาย หรือใชใบขับขี่รถจักรยานยนตไปขับขี่รถยนต

 การยกเวนตามขอ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไมนำมาใชในกรณีท่ีมีความเสียหายตอรถยนต

ที่เกิดขึ้น และมิใชความประมาทของผูขับขี่รถยนตที่เอาประกันภัยตามกรมธรรมประกัน

ภัยนี้

 แตในกรณีที่เปนการประกันภัยประเภทระบุช�อผูขับขี ่การยกเวนตามขอ 9.4 จะไม

นำมาใชบังคับ หากผูขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เปนผูขับขี่ที่ถูกระบุช�อในกรมธรรม

ประกันภัย

เง�อนไข : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายนี้ อยูภายใตบังคับของเง�อนไขและ

การยกเวนแหงกรมธรรมประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเง�อนไขทั่วไป ยกเวนเง�อนไข

ขอ 7. การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี และขอ 8. การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมด ี

จะไมนำมาบังคับใช

เอกสารแนบทายความคุมครองเพิ่มเติม

  

การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (ร.ย. 01)

เม�อใช ในเอกสารแนบทายนี้

ผูไดรับความคุมครอง หมายถึง ผูขับขี่และ/หรือผู โดยสารตามจำนวนที่ระบุในตาราง 

  ซึ่งอยูในหรือกำลังขับขี่ หรือกำลังขึ้นหรือกำลังลงจาก

  รถยนต

อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันจากปจจัยภายนอก

  รางกายและทำใหเกิดผลที่ผูไดรับความคุมครอง มิได

  เจตนาหรือมุงหวังและใหหมายความรวมถึงการถูก

  ฆาตกรรมดวย 

การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ใหรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะน้ันโดย

 ถาวรสิ้นเชิง

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป

ทุพพลภาพถาวร หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไมสามารถประกอบอาชีพใด

  หรือทำงานใดเพ�อสินจางไดโดยสิ้นเชิงและตลอดไป

ทุพพลภาพชั่วคราว หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไมสามารถประกอบหนาที่

  การงานในอาชีพประจำตามปกติไดโดยสิ้นเชิงในชั่ว

  ระยะเวลาหนึ่ง

 เปนที่ตกลงกันวา กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไดมีการขยายเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 

บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพ�อ ความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผูไดรับความ

คุมครองโดยอุบัติเหตุ ซึ่งทำใหเกิดผลดังตอไปนี้

การคุมครองขอ 1 : เสียชีวิต

 ถาความบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูไดรับความคุมครองเสียชีวิตใน 180 วัน นับแตวันเกิด

อุบัติเหตุก็ดี หรือความบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูไดรับความคุมครองตองรักษาตัวติดตอกันใน

โรงพยาบาลในฐานะคนไข ใน และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี บริษัทจะจายคา

สินไหมทดแทนใหตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว ในตารางใหแกทายาทของผูไดรับ

ความคุมครอง

การคุมครองขอ 2 : สูญเสีย มือ เทา สายตา

 ถาความบาดเจ็บที่ไดรับไมมีผลทำใหผูไดรับความคุมครองตองเสียชีวิตภายใน 180 วัน 

นับแตวันเกิดอุบัติเหตุ แตมีผลทำใหผูไดรับความคุมครองไดรับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง 

ภายใน 180 วัน นับแตวันเกิดอุบัติเหตุก็ดีหรือความบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูไดรับความ

คุมครองตองรักษาตัวติดตอกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข ใน และเปนเหตุใหผูไดรับความ

คุมครองไดรับการสูญเสียโดยถาวรส้ินเชิงดังกำหนดขางลางน้ี บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน

ใหแกผูไดรับความคุมครองดังนี้

 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขาง ตั้งแตขอมือหรือเทาสองขาง 

  ตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขาง ตั้งแตขอมือและเทาหนึ่งขาง 

  ตั้งแตขอเทา

 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขาง ตั้งแตขอมือและสายตา

  หนึ่งขาง

 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขาง ตั้งแตขอเทาและสายตา

  หนึ่งขาง
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 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขาง ตั้งแตขอมือ

 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขาง ตั้งแตขอเทา

 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น

การคุมครองขอ 3 : ทุพพลภาพถาวร

 ถาความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นับแตวันเกิดอุบัติเหตุทำใหผูไดรับความคุมครอง

เกิดทุพพลภาพถาวรและทุพพลภาพถาวรนั้นไดเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือนหรือ

มีขอบงชี้ทางการแพทยวา ผูไดรับความคุมครองนั้นตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรบริษัทจะ

ใชคาสินไหมทดแทนใหตามจำนวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว ในตาราง หักดวยจำนวนเงิน

ที่ใช หรือตองใชตามความคุมครองขอ 1 หรือขอ 2 ใหแกผูไดรับความคุมครอง

การคุมครองขอ 4 : ทุพพลภาพชั่วคราว

 ถาความบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคลทุพพลภาพชั่วคราว

ภายใน 180 วัน นับแตวันท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บท่ีไดรับทำใหผูไดรับความคุมครอง

ตองรักษาตัวติดตอกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข ใน และเปนเหตุใหผูไดรับความคุมครอง

ตกเปนบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวบริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูไดรับความคุมครอง

เปนระยะๆ ตลอดเวลาท่ียังทุพพลภาพอยูตามจำนวนเงินท่ีระบุไว ในตารางแตไมเกิน 52 สัปดาห 

ตออุบัติเหตุแตละครั้ง

 บริษัทจะไมชดใชคาสินไหมทดแทนตามความคุมครองนี้ หากอุบัติเหตุมีผลทำใหผูไดรับ

ความคุมครองเกิดความสูญเสียตามการคุมครองตาม ขอ 1 หรือ ขอ 2 หากความสูญเสียมี

ผลทำใหมีทุพพลภาพถาวรเกิดขึ้นตอผูไดรับความคุมครองตามการคุมครองขอ 3 คาสินไหม

ทดแทนที่บริษัทใชตามการคุมครองขอนี้ จะมีการหักจากจำนวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทตอง

ใชตามการคุมครองขอ 3

การยกเวน : การขยายเพ่ิมเติมน้ีไมคุมครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือการทุพพลภาพ 

 อันเกิดข้ึนเปนผลโดยตรงหรือโดยออมท้ังหมด หรือบางสวนจากการกระทำผิด

 อาชญากรรมสถานหนักโดยผูไดรับความคุมครองนั้น

เง�อนไขอ�น : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายนี้ อยูภายใตบังคับของเง�อนไขและ

 การยกเวนแหงกรมธรรมประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเง�อนไขทั่วไป

หมายเหตุ  แบบฟอรมนี้ใชในกรณีออกพรอมกรมธรรมประกันภัย

เอกสารแนบทายความคุมครองเพิ่มเติม

  

การประกันภัยคารักษาพยาบาล (ร.ย. 02)

 เปนที่ตกลงกันวา กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไดมีการขยายเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ 

 บริษัทจะใชคารักษาพยาบาล คาบริการทางการแพทย คาผาตัด และคาบริการอ�นๆ 

ตามที่จายจริง ซึ่งไดเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแตวันเกิดอุบัติเหตุเพ�อบุคคลใด ซึ่งไดรับ

ความบาดเจ็บทางรางกาย เน�องจากอุบัติเหตุในขณะอยูใน หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจาก

รถยนต

 ความรับผิดชอบของบริษัทตอคนในแตละครั้งจะไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว

ในตาราง

 การขยายเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับเฉพาะตอรถยนตที่ระบุไว ในตาราง

เง�อนไขอ�น : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายนี้ อยูภายใตบังคับของเง�อนไขและ

 การยกเวนแหงกรมธรรมประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเง�อนไขทั่วไป

หมายเหตุ  แบบฟอรมนี้ใชในกรณีออกพรอมกรมธรรมประกันภัย

เอกสารแนบทายความคุมครองเพิ่มเติม

  

การประกันตัวผูขับขี่ (ร.ย. 03)

 เปนที่ตกลงกันวา กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไดมีการขยายเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ 

 บริษัทจะประกันตัวผูเอาประกันภัยหรือบุคคลใดซ่ึงขับข่ีรถยนตโดยไดรับความยินยอมจาก

ผูเอาประกันภัย ในกรณีรถยนตที่ระบุไว ในตารางเกิดอุบัติเหตุเปนเหตุใหบุคคลดังกลาวถูก

ควบคุมตัวในคดีอาญา 

 การประกันตัวบุคคลดังกลาว บริษัทจะดำเนินการโดยไมชักชาตามจำนวนเงินที่พนักงาน

สอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลกำหนดจนกวาคดีจะถึงที่สุด

เง�อนไขอ�น : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายนี้ อยูภายใตบังคับของเง�อนไขและ

 การยกเวนแหงกรมธรรมประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเง�อนไขทั่วไป

หมายเหตุ  แบบฟอรมนี้ใชในกรณีออกพรอมกรมธรรมประกันภัย
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เอกสารแนบทาย

  

ขอยกเวนภัยกอการราย (ร.ย. 30)

 ถาขอความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแยงกับขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยหรือ

สลักหลังใดๆ ใหเปนที่ตกลงกันวา กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองความสูญเสียความ

เสียหาย หรือคาใชจายใดๆ ก็ตามไมวาจะเปนสาเหตุโดยตรงหรือโดยออม เปนผลมาจาก

หรือเกี่ยวเน�องมาจากการกระทำกอการรายไมวาจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณซึ่งสงผล

กระทบอยางตอเน�อง หรือมีลำดับเหตุการณเปนอยางไรสำหรับความสูญเสียนั้น

 โดยจุดประสงคของขอยกเวนนี้ การกระทำกอการรายใหหมายความรวมถึงการกระทำ 

ซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ / หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใด ไมวาจะเปน

การกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวเน�องกับองคกรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่ง

กระทำเพ�อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงคที่คลายคลึงกันรวมทั้งเพ�อ

ตองการสงผลใหรัฐบาลและหรือสาธารณชนหรือสวนหน่ึงสวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะ

ต�นตระหนก หวาดกลัว

 ขอยกเวนนี้ไมคุมครองความสูญเสีย ความเสียหาย คาใชจายใดๆ ไมวาจะเปนสาเหตุ

โดยตรงหรือโดยออมเปนผลมาจากหรือมีสวนเกี่ยวเน�องกับการกระทำใดๆ ที่ตองกระทำขึ้น

เพ�อควบคุม ปองกัน หยุดยั้ง ไมวาจะรูปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเน�องกับการกระทำกอการราย

 ในกรณีที่สวนหนึ่งสวนใดของขอยกเวนนี้ไมสามารถนำมาใชบังคับได ใหถือวาสวนที่เหลือ

ยังคงมีผลบังคับ

เอกสารแนบทาย

การชำระเบี้ยประกันภัยกรณีผูเอาประกันภัยเปนนิติบุคคล

 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยเปนนิติบุคคล บริษัทตกลงใหผูเอาประกันภัยสามารถชำระเบี้ย

ประกันภัยไดภายใน 15 วัน นับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ กรณีเกิดอุบัติเหตุ

ภายใตความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายตามความ

คุมครองของกรมธรรมประกันภัยและผูเอาประกันภัยตองชำระเบี้ยประกันภัยทันที

 หากผูเอาประกันภัยมิไดชำระเบี้ยประกันภัยภายในกำหนด 15 วัน นับแตกรมธรรม

ประกันภัยเร่ิมมีผลบังคับ ใหถือวาผูเอาประกันภัยไมประสงคจะเอาประกันภัยอีกตอไป และให

กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้สิ้นผลบังคับ ณ วันพนกำหนดดังกลาว

หมายเหตุ  ขอความใดในกรมธรรมประกันภัยท่ีขัดหรือแยงกับเอกสารแนบทายน้ีใหใช

  ขอความในเอกสารแนบทายนี้บังคับ




