กรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
ภายใต้การคุ ้มครอง เงือนไข และข้อยกเว้นแห่ ง กรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกัน ภัยนี( บริ ษทั ให้สัญ ญาต่ อ
ผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี(
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี( มีผลใช้บงั คับทันที เมือผูเ้ อาประกันภัยชําระเบี(ยประกันภัยแล้ว
การชําระเบี(ยประกันภัยให้แก่ ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผูไ้ ด้รับมอบอํานาจให้รับชําระเบี(ยประกันภัย ตลอดจน
บุคคลหรื อนิ ติบุคคลทีบริ ษทั ยอมรับการกระทําของบุคคลหรื อนิ ติบุคคลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริ ษทั ให้ถือว่าเป็ นการชําระเบี(ยประกันภัยแก่
บริ ษทั โดยถูกต้อง
ข้อ 2. นิยามศัพท์ กรมธรรม์ประกันภัยหรื อเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี(
“บริ ษทั ”
หมายความว่า
บริ ษทั ทีออกกรมธรรม์ประกันภัยนี(
“ผูเ้ อาประกันภัย”
หมายความว่า
บุคคลทีระบุชือเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตาราง
“ผูป้ ระสบภัย”
หมายความว่า
ผูซ้  ึ งได้รับอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื ออนามัย เนื องจากรถทีใช้หรื ออยู่ทาง หรื อเนื องจาก
สิ งทีบรรทุก หรื อติดตั(งในรถนั(น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูป้ ระสบภัยซึ ง
ถึงแก่ความตายด้วย
“นายทะเบียน”
หมายความว่า
เลขาธิ การคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย หรื อผูซ้ ึงเลขาธิ การ
คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิ จประกันภัย มอบหมายโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
“ตาราง”
หมายความว่า
ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี(
“รถ”
หมายความว่า
รถทีเอาประกันภัยซึงมีรายการทีระบุไว้ในตาราง
“อุบตั ิเหตุแต่ละครั(ง”
หมายความว่า
เหตุการณ์หนึงหรื อหลายเหตุการณ์สืบเนืองกันซึงเกิดจากสาเหตุอนั เดียวกัน
ข้อ 3.
3. การคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย ภายใต้บงั คับข้อ 6. บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพือความเสียหายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัยของผูป้ ระสบภัย
ในนามผูเ้ อาประกันภัย ซึ งผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผูป้ ระสบภัย เนื องจากรถทีใช้หรื ออยูใ่ นทาง หรื อเนื องจากสิ งทีบรรทุก
หรื อติดตั(งในรถนั(น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยดังนี(
3.1 ผูป้ ระสบภัย
3.1.1 ในกรณี ได้รับความเสี ยหายต่อร่ างกาย หรื ออนามัย แต่ไม่ถึงกับสู ญเสี ยอวัยวะ หรื อทุพพลภาพอย่างถาวร ตาม 3.1.2 บริ ษทั จะจ่ายค่า
รักษาพยาบาล และค่าเสี ยหายอย่างอืนทีผปู้ ระสบภัยสามารถเรี ยกร้องได้ตามมูลละเมิด ตามความเสี ยหายทีแท้จริ งแต่ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึงคน
3.1.2 ในกรณี ได้รับความเสียหายต่อร่ างกาย หรื ออนามัย ในกรณีใดกรณี หนึง บริ ษทั จะจ่ายจํานวนเงินคุม้ ครอง ดังนี(
(1) กรณี ทุพพลภาพอย่างถาวร บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึงคน
(2) กรณี สูญเสี ยมือสองข้างตั(งแต่ขอ้ มือ หรื อแขนสองข้าง หรื อเท้าสองข้างตั(งแต่ขอ้ เท้า หรื อขาสองข้าง หรื อสายตาสองข้าง (ตาบอด)
บริ ษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึงคน
(3) กรณี สูญเสี ยมือหนึงข้างตั(งแต่ขอ้ มือ แขนหนึงข้าง เท้าหนึงข้างตั(งแต่ขอ้ เท้า ขาหนึงข้าง สายตาหนึงข้าง (ตาบอด) ตั(งแต่ 2 กรณี ข( ึน
ไป บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึงคน
(4) กรณี สูญเสี ย มื อหนึ ง ข้างตั(ง แต่ข้อ มื อ หรื อแขนหนึ งข้าง หรื อเท้าหนึ ง ข้างตั(ง แต่ ขอ้ เท้า หรื อขาหนึ ง ข้าง หรื อสายตาหนึ ง ข้า ง
(ตาบอด) กรณี ใดกรณี หนึง บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน 250,000 บาท ต่อหนึงคน
(5) กรณี หูหนวก เป็ นใบ้หรื อเสี ยความสามารถในการพูดหรื อลิ(นขาด สู ญเสี ยอวัยวะสื บพันธุ์หรื อความสามารถสื บพันธุ์ จิตพิการ
อย่างติดตัว หรื อเสี ยอวัยวะอืนใด บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน 250,000 บาท ต่อหนึงคน
(6) กรณี สูญเสี ยนิ(วตั(งแต่ขอ้ นิ(วขึ(นไป ไม่วา่ นิ(วเดียวหรื อหลายนิ(ว บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน 200,000 บาท ต่อหนึงคน
กรณีได้รับความเสี ยหายต่อร่ างกาย หรื ออนามัยหลายกรณี บริ ษทั จะจ่ายจํานวนเงินคุม้ ครองเฉพาะกรณี ทีมีจาํ นวนเงินคุม้ ครองทีสูงกว่า
3.1.3 ในกรณี เสี ยชีวิต บริ ษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึงคน
3.1.4 ในกรณี ได้รับความเสียหายตามข้อ 3.1.1. และต่อมาได้รับความเสียหายตามข้อ 3.1.2 บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามข้อ 3.1.2 แต่
หากเป็ นกรณี ได้รับความเสี ยหายตามข้อ 3.1.1 และต่อมาได้รับความเสี ยหายตามข้อ 3.1.3 หรื อทั(งข้อ 3.1.2 และข้อ 3.1.3 บริ ษทั จะจ่าย 300,000 บาท
ต่อคน
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3.1.5 ในกรณี ทีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน บริ ษทั จะจ่ายค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จํานวนรวมกัน
ไม่เกิน 20 วัน เป็ นค่าเสี ยหายทีเพิม ขึ(น นอกเหนือจากความคุม้ ครองทีระบุใน 3.1.1 ข้อ 3.1.2 ข้อ 3.1.3 และข้อ 3.1.4
3.1.6 กรณี ผปู ้ ระสบภัยเป็ นผูเ้ อาประกันภัย หรื อบุคคลในครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัย ซึงมิใช่ผขู ้ บั ขี ทั(งนี(ในกรณี ผขู ้ บั ขีเป็ น ฝ่ ายทีตอ้ งรับ
ผิดต่ออุบตั ิเหตุ ให้นาํ ความในข้อ 3.1.1 ข้อ 3.1.2 ข้อ 3.1.3 ข้อ 3.1.4 และข้อ 3.1.5 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
3.1.7 กรณี ผปู ้ ระสบภัย เป็ นผูข้ บั ขีรถคันทีเอาประกันภัย และเป็ นฝ่ ายทีตอ้ งรับผิดต่ออุบตั ิเหตุหรื อไม่มีผใู ้ ดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผูข้ บั ขี
ทีเป็ นผูป้ ระสบภัย บริ ษทั จะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกินค่าเสี ยหายเบื(องต้นเท่านั(น
ทั(งนี( บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนทั(งหมดดังกล่าวข้างต้น ไม่เกินจํานวนคุม้ ครองสู งสุดต่อหนึงคน และรวมกันแล้วไม่เกินจํานวนเงินคุม้ ครอง
สูงสุดต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั(งทีระบุไว้ในรายการที 4 ของตาราง
ข้อ 4. ค่าเสี ยหายเบื(องต้น ภายใต้บงั คับข้อ 6 บริ ษทั จะจ่ายค่าเสี ยหายเบื(องต้นให้แก่ผปู ้ ระสบภัยทีได้รับความเสี ยหายต่อชีวิต ร่ างกาย โดยไม่ตอ้ งรอ
การพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็ จสิ( นภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับการร้องขอ โดยจ่ายเป็ นค่าเสี ยหายเบื(องต้นดังต่อไปนี(
4.1 กรณี ผปู ้ ระสบภัยได้รับความเสี ยหายต่อร่ างกาย บริ ษทั จะจ่ายค่ ารั กษาพยาบาล และค่า ใช้จ่ายอัน จําเป็ นเกี ย วกับ การรั กษาพยาบาลของ
ผูป้ ระสบภัยตามจํานวนทีจ่ายไปจริ ง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึงคน
4.2 กรณี ผปู ้ ระสบภัยได้รับความเสี ยหายต่อร่ างกายอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี( บริ ษทั จะจ่ายค่าเสี ยหายเบื(องต้นจํานวน 35,000 บาทต่อหนึงคน
(ก) ตาบอด
(จ) เสี ยแขน ขา มือ เท้า นิ(ว
(ข) หูหนวก
(ฉ) เสี ยอวัยวะอืนใด
(ค) เป็ นใบ้หรื อเสี ยความสามารถในการพูด หรื อลิน( ขาด
(ช) จิตพิการอย่างติดตัว
(ง) สูญเสี ยอวัยวะสื บพันธุ์
(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
4.3 กรณี ผปู ้ ระสบภัยได้รับความเสี ยหายต่อชีวิต บริ ษทั จะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นเกียวกับการจัดการศพของผูป้ ระสบภัยตาม
จํานวนเงินค่าเสี ยหายเบื(องต้น 35,000 บาทต่อหนึงคน
4.4 จํานวนตาม 4.1 และ 4 2 รวมกันหรื อจํานวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แต่หากผูป้ ระสบภัยได้รับความเสียหายตามข้อ 4.1 4.2 และ 4.3 หรื อได้รับ
ความเสี ยหายตามข้อ 4.2 และ 4.3 ให้ได้รับค่าเสี ยหายเบื(องต้นรวมกันไม่เกินจํานวน 65,000 บาท
4.5 กรณี รถตั(งแต่สองคันขึ(นไป ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผูป้ ระสบภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าเสี ยหายเบื(องต้นตาม 4.1 4.2 4.3 หรื อ 4.4 แล้วแต่กรณี
ให้แก่ผปู ้ ระสบภัยซึงอยูใ่ นรถทีเอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั แต่ถา้ ผูป้ ระสบภัยมิใช่เป็ นผูซ้  ึ งอยูใ่ นรถทีก่อให้เกิดความเสี ยหายดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จะ
จ่ายค่าเสี ยหายเบื(องต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยในอัตราส่วนทีเท่ากัน
ความเสียหายเบื(องต้นทั(งหมดนี(เป็ นส่วนหนึงของการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามทีกาํ หนดไว้ในข้อ 3.
ข้อ 5.
5. การขอรับค่าเสี ยหายเบื(องต้น ผูป้ ระสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื(องต้นต่อบริ ษทั ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ทีมีความเสียหายเกิดขึ(น และต้องมี
หลักฐานดังนี(
5.1 ความเสี ยหายต่อร่ างกาย
5.1.1 ใบเสร็ จรับเงินจากโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล หรื อหลักฐานการแจ้งหนี(เกียวกับการรักษาพยาบาล
5.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว หรื อสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรื อสําเนาหนังสื อเดินทางหรื อหลักฐานอืนใดทีทางราชการเป็ น
ผูอ้ อกให้ทีสามารถพิสูจน์ได้วา่ ผูท้ ีมีชือในหลักฐานนั(นเป็ นผูป้ ระสบภัย แล้วแต่กรณี
ในกรณี ทีผปู ้ ระสบภัยได้รับความเสี ยหายต่อร่ างกายอย่างหนึงอย่างใดตามข้อ 4.2 นอกจากต้องยืนหลักฐานตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แล้ว ให้ยืน
ใบรับรองแพทย์หรื อความเห็นแพทย์ หรื อหลักฐานอืนใดทีระบุวา่ เป็ นผูป้ ระสบภัยซึ งได้รับความเสี ยหายต่อร่ างกายดังกล่าว พร้อมทั(งสําเนาบันทึก
ประจําวันของพนักงานสอบสวนหรื อหลักฐานอืนทีแสดงว่าผูน้ ( นั ได้รับความเสี ยหายจากการประสบภัยจากรถ เพิม เติมด้วย
5.2 ความเสี ยหายต่อชีวิต
5.2.1 สําเนามรณบัตร หรื อหลักฐานอืนใดทีนายทะเบียนประกาศกําหนดซึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าผูท้ ีมีชือในหลักฐานนั(นเป็ นผูป้ ระสบภัย
5.2.2 สําเนาบันทึกประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรื อหลักฐานอืนทีแสดงว่าผูน้ ( นั ถึงแก่ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ
5.2.3 การร้องขอรับค่าเสี ยหายเบื(องต้นตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันให้มีหลักฐานตาม 5.1 และ 5.2

2

ข้อ 6. การสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน และค่าปลงศพ ในกรณี รถทีเอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ประสบอุบตั ิเหตุ ชนกับ
รถอืน ซึ งมีการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถด้วย เป็ นเหตุให้ผปู้ ระสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย บริ ษทั
ตกลงจะสํารองจ่าย ให้แก่ ผูป้ ระสบภัยซึงโดยสารมาในรถ หรื อกําลังขึ(นหรื อกําลังลงจากรถทีเอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ดังนี(
6.1 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็ จรับเงิน ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึงคน สําหรับกรณี ได้รับบาดเจ็บ
6.2 ค่าทดแทน กรณี สูญเสี ยอวัย วะจํานวนเงินตามข้อ 3.1.2 ค่าปลงศพกรณี เสี ยชีวิต หรื อค่าทดแทนกรณี ทุพพลภาพอย่างถาวร เป็ นเงินจํานวน
300,000 บาท ต่อหนึงคน
6.3 ค่าชดเชยรายวันกรณี เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันละ 200 บาท รวมไม่เกิน 20 วัน
6.4 ข้อ 6.1 และข้อ 6.2 รวมกันจํานวนเงินตามข้อ 3.1.4
สําหรับผูป้ ระสบภัยทีเป็ นบุคคลภายนอกรถ บริ ษทั และผูร้ ับประกันภัยรถอืนจะร่ วมกันสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน
หรื อค่าปลงศพตามวรรคต้น โดยเฉลียฝ่ ายละเท่าๆ กัน
เมือ มี การสํา รองจ่ ายค่า รั กษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทน หรื อ ค่าปลงศพตามเงื อ นไขนี( แ ล้ว หากปรากฏว่า อุบัติเหตุน( ัน เกิ ด จาก
ความประมาทของผูอ้ ืน มิใช่ผูข้ บั ขี หรื อผูโ้ ดยสารรถที เอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั แล้ว บริ ษทั มี สิทธิ ทีจะไล่เบี( ยเอาค่ ารั กษาพยาบาล ค่าทดแทน
ค่าชดเชยรายวัน หรื อค่าปลงศพทีบริ ษทั ได้สํารองจ่ายไปคืนจากบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยรถทีเป็ นฝ่ ายต้องรับผิดตามกฎหมายนั(น
ในทางกลับกันหากบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยรถอืน ได้สาํ รองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรื อค่าปลงศพให้แก่ผปู้ ระสบภัยหรื อ
ทายาทผูป้ ระสบภัยทีโดยสารมา หรื อกําลังขึ(นหรื อกําลังลงจากรถทีตนรับประกันภัยไว้ หรื อผูป้ ระสบภัยทีอยูน่ อกรถแล้ว และปรากฏว่าอุบตั ิเหตุน( นั
เกิด จากความประมาทของผูข้ ับขี หรื อผูโ้ ดยสารรถคัน ที เอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั แล้ว บริ ษทั ตกลงจ่ ายเงิ น ค่ารั กษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน
ค่าทดแทน หรื อค่าปลงศพคืนแก่บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยรถอืนซึงได้สาํ รองจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในกําหนด 30 วัน นับแต่วนั ทีได้รับการร้องขอ
ข้อ 7. การคุม้ ครองผูข้ บั ขี บริ ษทั จะถือว่าบุคคลใด ซึ งขับขีรถโดยได้รับความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัยเสมื อนหนึ งเป็ นผูเ้ อาประกันภัยเอง และ
บุคคลนั(นต้องปฏิบตั ิตนเสมือนหนึงเป็ นผูเ้ อาประกันภัยเอง และอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี(
ข้อ 8. การคุม้ ครองความรับผิดของผูโ้ ดยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนี( ให้ความคุม้ ครอง เมือผูโ้ ดยสารนั(นจะต้องรับผิดจากรถทีใช้ หรื ออยูใ่ นทางหรื อ
สิ งทีบรรทุก หรื อติดตั(งในรถนั(น
ข้อ 9. การแจ้งอุบตั ิเหตุ
เหตุ เมือมีความเสียหายต่อผูป้ ระสบภัยจากรถ ผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูข้ บั ขีตอ้ ง
9.1 แจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า
9.2 ส่งต่อให้บริ ษทั ทันทีเมือได้รับหมายศาล หรื อคําสัง หรื อคําบังคับของศาล
9.3 มีห นัง สื อบอกกล่าวให้บริ ษทั ทราบทัน ที เมื อมี การดํา เนิ น คดีแพ่ง หรื อ คดี อ าญาทางศาล อัน อาจทําให้เกิ ดสิ ทธิ เรี ยกร้ องตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี( ถ้าผูเ้ อาประกันภัยมิได้ปฏิบตั ิตามข้อนี( บริ ษทั อาจเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากผูเ้ อาประกันภัยเพือความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากการ
นั(น เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัยจะพิสูจน์ได้วา่ จะไม่สามารถปฏิบตั ิได้
ข้อ 10. การจัดการเรี
ยกร้อง
การเรี ยกร้
10.1 ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอม เสนอ หรื อให้สญ
ั ญาว่าจะชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่บุคคลใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริ ษทั เว้น
แต่ความเสี ยหายนั(น ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นฝ่ ายทีจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และบริ ษทั ไม่จดั การต่อการเรี ยกร้องนั(น
10.2 บริ ษทั มีสิทธิเข้าดําเนินการต่อสู้คดี
10.3 บริ ษทั มี สิทธิ ฟ้องบุคคลใดให้ใช้ความเสี ยหายเพือประโยชน์ของบริ ษัท ในนามของผูเ้ อาประกัน ภัย ในการนี( ผูเ้ อาประกัน ภัย ต้อ งให้
ข้อเท็จจริ งและให้ความช่วยเหลือแก่บริ ษทั ตามสมควร
10.4 เมือบริ ษทั ได้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเต็มจํานวนทีบริ ษทั ต้องรับผิดตามข้อ 3 หรื อข้อ 4 ตามแต่กรณี แล้วก่อนดําเนินคดีทางศาล บริ ษทั ไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบต่อสูค้ ดีแทนผูเ้ อาประกันภัย
10.5 กรณีบริ ษทั ปฏิเสธการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน ผูเ้ สี ยหายได้นาํ คดีข( ึนสู่ศาลหรื อเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เมือศาลพิพากษาหรื อ
อนุญาโตตุลาการชี(ขาดให้บริ ษทั แพ้คดี บริ ษทั จะต้องชดใช้คา่ เสี ยหายตามคําพิพากษาหรื อตามคําชี(ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี(ยในฐานะ
ลูกหนี(ผดิ นัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ทีผดิ นัด
ข้อ 11. การแจ้งความ เมือมีการกระทําความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึงทําให้เกิดสิ ทธิเรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้อง
แจ้งความต่อเจ้าหน้าทีตาํ รวจโดยไม่ชกั ช้า
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ข้อ 12.
12 . ค่ า ใช้จ่า ยต่ อ สู ้ ค ดี ถ้า ผูเ้ อาประกัน ภัย ถู ก ฟ้ องศาลให้ ใช้ค่ า เสี ย หาย ซึ งการประกัน ภัย นี( มี ก ารคุ้ม ครองบริ ษ ัท จะต่ อ สู ้ค ดี ใ นนามของ
ผูเ้ อาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ข้อ 13. การโอนรถ ในกรณี ทีร ถทีเ จ้า ของได้เอาประกัน ภัยไว้กบั บริ ษ ทั ได้โอนไปยัง บุ คคลอืน ให้ผูไ้ ด้มาซึ งรถดัง กล่ าวมี ฐ านะเสมื อ นเป็ น
ผูเ้ อาประกันภัย ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั(น และบริ ษทั ต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัย ทียงั
เหลืออยู่
ข้อ 14. การใช้รถ กรณี ใช้รถในเวลาที เกิ ดอุบัติเหตุน อกเหนื อจากที ได้ระบุไว้ในตาราง ซึ งทําให้การเสี ย งภัยเพิมขึ(น ผูเ้ อาประกัน ภัยต้องชดใช้
ค่าเสี ยหายคืนให้บริ ษทั ตามจํานวนทีบริ ษทั ได้จ่ายไป แต่ไม่เกิน 2,000 บาท
ข้อ 15. การเลิกกรมธรรม์
กกรมธรรม์ประกันภัย
15.1 บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี( ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ
ถึง ผูเ้ อาประกันภัยตามทีอยู่ครั(งสุ ด ท้ายที แจ้ง ให้ทราบ ในกรณี น( ี บริ ษทั จะคืนเบี(ย ประกันภัยให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย โดยหักเบี(ยประกัน ภัยสําหรับ
ระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
15.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี( ได้ โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีสิทธิ ได้รับเบี(ยประกันภัยคืน ตาม
อัตราคืนเบี(ยประกันภัยทีระบุไว้ขา้ งล่างนี(
จํานวนเดือนทีคุม้ ครอง
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ข้อ 16.
16. การระงับข้อพิพาท
าทโดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณี ทีมีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี( ระหว่าง
ผูม้ ี สิทธิ เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ี สิทธิ เรี ยกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั(นโดยวิธีการอนุ ญาโตตุลาการ
บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาํ การวินิจฉัยชี(ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการตามข้อบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 17. การตี ความกรมธรรม์
ความกรมธรรม์ประกันภัย ความหมายและเจตนารมณ์ของข้อความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี( รวมทั(งเอกสารแนบท้ายและ
เอกสารประกอบให้ตีความตามทีนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้
ข้อ 18.
ดอันเกิดจาก
18. ข้อยกเว้
ยกเว้น การประกันภัยไม่คุม้ ครองความรับผิดอั
18.1 สงคราม การรุ กราน การกระทําของชาติศตั รู การสูร้ บ หรื อการปฏิบตั ิการทีมีลกั ษณะเป็ นการทําสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรื อไม่ก็
ตาม)
18.2 สงครามกลางเมื อง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวตั ิ การต่อต้านรัฐบาล การยึด อํานาจการปกครองโดยกําลังทหารหรื อโดย
ประการอืน ประชาชนก่อความวุน่ วายถึงขนาดหรื อเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
18.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
18.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื(อเพลิงปรมาณู หรื อจากกากปรมาณูอนั เกิดจากการเผาไหม้เชื(อเพลิง
ปรมาณู และสําหรับจุดประสงค์ขอ้ สัญญานี( การเผาไหม้น( นั รวมถึงกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกปรมาณู ซึงดําเนินต่อไปด้วยตัวของมันเอง
18.5 ความเสี ยหายทีเกิดจากรถทีถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รี ดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์หรื อปล้นทรัพย์
18.6 การใช้นอกประเทศไทย
18.7 การใช้ในทางทีผิดกฎหมาย ได้แก่ ใช้รถไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรื อใช้ขนยาเสพติด เป็ นต้น
18.8 การใช้ในการแข่งขันความเร็ ว
ข้อ 19. ข้อสัญญาพิเศษ ภายใต้จาํ นวนเงินคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยทีระบุไว้ในตาราง บริ ษทั จะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรื อ
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้ อาประกันภัย หรื อเงือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี( เว้นแต่ขอ้ 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เป็ นข้อ
ต่อสู ้ผปู้ ระสบภัยเพือปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี( เมือบริ ษทั ได้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทนไปแล้ว แต่บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย
หรื อตามกรมธรรม์ประกันภัยนี(ต่อผูเ้ อาประกันภัย เพราะกรณี ดงั กล่าวข้างต้นนั(นซึงผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดต่อผูป้ ระสบภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้
จํานวนเงินทีบริ ษทั ได้จ่ายไปนั(นคืนให้บริ ษทั ภายใน 7 วัน
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