Page 1
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษทั ให้
สัญญาต่อผู้เอาประกันภัย ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ผลใช้บงั คับทันที เมื่อผู้เอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยแล้ว
การชําระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันภัย พนักงานหรือนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอํานาจให้รับชําระเบี้ยประกันภัย
ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษทั ให้ถือว่าเป็นการ
ชําระเบี้ยประกันภัยแก่บริษทั โดยถูกต้อง

ข้อ 2. นิยามศัพท์ กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริษัท”
“ผู้เอาประกันภัย”
“ผู้ประสบภัย”

“นายทะเบียน”

“ตาราง”
“รถ”
“อุบัติเหตุแต่ละครั้ง”

หมายความว่า บริษัททีอ่ อกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
หมายความว่า บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง
หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รบั อันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย เนือ่ งจากรถที่ใช้หรืออยู่
ในทางหรือเนือ่ งจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตัง้ ในรถนั้นและหมายความรวมถึง
ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วย
หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยมอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเษกษา
หมายความว่า ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
หมายความว่า รถทีเ่ อาประกันภัยซึ่งมีรายการทีร่ ะบุไว้ในตาราง
หมายความว่า เหตุการณ์หนึ่งหรือเหตุการณ์สืบเนื่องกันซึ่งเกิดจากสาเหตุอนั เดียวกัน

ข้อ 3. การคุ้มครองผู้ประสบภัย ภายใต้บังคับข้อ 6. บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือ่ ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรือ
อนามัยของผู้ประสบภัยในนามผูเ้ อาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฏหมายต่อผู้ประสบภัย เนี่องจากรถที่ใช้หรือ
อยู่ในทาง หรือเนือ่ งจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนัน้ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยดังนี้
3.1 ผู้ประสบภัย
3.1.1 กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวรตาม 3.1.2
บริษัทจะจ่ายค่ารัษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอืน่ ที่ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องได้ตามมูลละเมิด ตามความ
เสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน
3.1.2 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณี บริษัทจะจ่ายจํานวนเงิน
คุม้ ครอง ดังนี้
(1) ทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
(2) กรณีสญ
ู เสียมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างโดยตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาสองข้าง หรือ
สายตาสองข้าง (ตาบอด) บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
(3) กรณีสญ
ู เสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า ขาหนึ่งข้าง สายตามหนึ่งข้าง
(ตาบอด) ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,00 บาทต่อหนึ่งคน
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(4) กรณีสญ
ู เสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรือขาหนึ่งข้าง หรือ
สายตามหนึ่งข้าง (ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึง่ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,00 บาทต่อหนึ่งคน
(5) กรณีหูหนวก เป็นใบหรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว
หรือเสียอวัยวะอืน่ ใด บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึ่งคน
(6) กรณีสญ
ู เสียนิว้ ตั้งแต่ข้อนิ้วขึน้ ไป ไม่ว่าจะนิว้ เดียวหรือหลายนิ้ว บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 200,000
บาทต่อหนึ่งคน
กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษทั จะจ่ายจํานวนเงินคุม้ ครองเฉพาะกรณีที่มจี ํานวนเงิน
คุ้มครองสูงกว่า
3.1.3 ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเต็มตามจํานวนเงินคุม้ ครองสูงสุด 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
3.1.4 ในกรณีทเี่ ข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท
จํานวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน
3.1.5 ในกรณีได้รับความเสียหายตาม 3.1.1 และต่อมาได้รับความเสียหายตาม 3.1.2 หรือ 3.1.3 หรือทั้งตาม 3.1.2
และ 3.1.3 บริษัทจะจ่ายเต็มตามจํานวนเงินคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาทต่อหนึ่งคน ทั้งนีเ้ มือ่ รวมข้อ 3.1.4
3.1.6 กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัย ซึ่งมิใช่ผู้ขับขี่ ทั้งนี้ในกรณีผขู้ บั ขี่
เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ให้นาความในข้อ 3.1.1 ข้อ 3.1.2 ข้อ 3.1.3 ข้อ 3.1.4 และข้อ 3.1.5 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
3.1.7 กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้ขบั ขี่รถคันที่เอาประกันภัย และเป็นฝ่ายที่ตอ้ งรับผิดต่ออุบัติเหตุหรือไม่มีผู้ใด ต้องรับผิดตาม
กฎหมายต่อผู้ขับขีท่ ี่เป็นผู้ประสบภัย บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านัน้
ทั้งนี้ บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ไม่เกินจํานวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่อหนึ่งคน และรวมกันแล้วไม่เกิน
จํานวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติหตุแต่ละครั้งทีร่ ะบุไว้ในรายการที่ 4 ของตาราง

ข้อ 4. ค่าเสียหายเบื้องต้น ภายใต้บังคับข้อ 6. บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต
ร่างกาย โดยไม่ตอ้ งรอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิน้ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่บริษทั ได้รับการร้องขอ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหาย
เบื้องต้นดังต่อไปนี้
4.1 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษทั จะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจําเป็นเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจํานวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน
4.2 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
จํานวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิน้ ขาด
(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว
(ฉ) เสียอวัยวะอืน่ ใด
(ช) จิตพิการอย่างติดตัว
(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร

Page 3
4.3 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจําเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพของ
ผู้ประสบภัยตามจํานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
4.4 จํานวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกัน หรือจํานวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แต่หากผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายตาม
ข้อ 4.1 4.2 และ 4.3 หรือได้รบั ความเสียหายตามข้อ 4.2 และ 4.3 ให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่เกิน
จํานวน 65,000 บาท
4.5 กรณีรถตั้งแต่สองคันขึน้ ไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตาม 4.1 4.2 4.3
หรือ 4.4 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผปู้ ระสบภัยซึ่งอยู่ในรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่ถ้าผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถที่
ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากันความ
เสียหายเบื้องต้นทั้งหมดนีเ้ ป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3.

ข้อ 5. การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ผูป้ ระสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน นับแต่วนั ทีม่ ีความ
เสียหายเกิดขึน้ และต้องมีหลักฐานดังนี้
5.1 ความเสียหายต่อร่างกาย
5.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนีเ้ กี่ยวกับการรักษาพยาบาล
5.1.2 สํานาบัตรประจําตัว หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดทีท่ าง
ราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสจู น์ได้ว่า ผู้ที่มชี ื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 4.2 นอกจากต้องยื่นหลักฐานตาม 5.1.1 และ
5.1.2 แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุวา่ เป็นผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกาย
ดังกล่าว พร้อมทั้งสําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัย
จากรถเพิม่ เติมด้วย
5.2 ความเสียหายต่อชีวิต
5.2.1 สําเนามรณะบัตร หรือหลักฐานอืน่ ใดทีน่ ายทะเบียนประกาศกําหนดซึ่งสามารถพิสจู น์ได้ว่าเป็นผูท้ ี่มีชอื่ ในหลักฐาน
นั้นเป็นผู้ประสบภัย
5.2.2 สําเนาบันทึกประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอืน่ ทีแ่ สดงว่าผูน้ ั้นถึงแก่ความตาย เพราะการ
ประสบภัยจากรถ
5.2.3 การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันให้มีหลักฐานตาม 5.1 และ 5.2

ข้อ 6. การสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน และค่าปลงศพ ในกรณีรถที่เอาประกันภัยไว้กับ
บริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอืน่ ซึ่งมีการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้วย เป็นเหตุให้
ผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย บริษัทตกลงจะสํารองจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย ซึ่งโดยสารมาในรถ หรือกําลังขึน้ หรือกําลังลง
จากรถทีเ่ อาประกันภัยไว้กับบริษทั ดังนี้
6.1 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน สําหรับกรณีได้รับบาดเจ็บ
6.2 ค่าทดแทน กรณีสูญเสียอวัยวะจํานวนเงินตามข้อ 3.1.2 ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต หรือค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพอย่าง
ถาวร เป็นเงินจํานวน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
6.3 ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันละ 200 บาท รวมไม่เกิน 20 วัน
6.4 ข้อ 6.1 6.2 และ 6.3 รวมกันไม่เกิน 304,000 บาทต่อหนึ่งคน
สําหรับผู้ประสบภัยที่เป็นบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผูร้ ับประกันภัยรถอืน่ จะร่วมกันสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน
หรือค่าปลงศพตามวรรคต้น โดยเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆ กัน
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เมื่อมีการสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพตามเงือ่ นไขนี้แล้ว หากปรากฏว่าอุบัติเหตุ
นั้นเกิดจากความประมาทของผูอ้ ื่น มิใช่ผู้ขบั ขี่หรือผู้โดยสารรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว บริษทั มีสทิ ธิทจี่ ะไล่เบี้ยเอาค่า
รักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพที่บริษัทได้สํารองจ่ายไปคืนจากบริษทั ผู้รับประกันภัยรถที่เป็นฝ่ายต้องรับ
ผิดตามกฎหมายนั้น
ในทางกลับกันหากบริษทั ผู้รับประกันภัยรถอื่น ได้สํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพ
ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทของผู้ประสบภัยที่โดยสารมา หรือกําลังขึน้ หรือกําลังลงจากรถที่ตนรับประกันภัยไว้ หรือผู้ประสบภัยที่
อยู่นอกรถแล้ว และปรากฏว่าอุบัติเหตุนนั้ เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ หรือผูโ้ ดยสารรถคันทีเ่ อาประกันภัยไว้กับบริษทั แล้ว
บริษัทตกลงจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพคืนแก่บริษทั ผู้รับประกันภัยรถอื่นซึ่งได้สํารองจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนภายในกําหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 7. การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทจะถือว่าบุคคลใด ซึ่งขับขี่รถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึง่ เป็นผูเ้ อา
ประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยูภ่ ายใต้ข้อกําหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

ข้อ 8. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถที่ใช้
หรืออยู่ในทางหรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น

ข้อ 9. การแจ้งอุบตั ิเหตุ เมื่อมีความเสียหายต่อผู้ประสบภัยจากรถ ผูเ้ อาประกันภัยหรือผู้ขับขีต่ ้อง
9.1 แจ้งให้ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งให้บริษัททราบผ่านแอพพิเคชั่นสําหรับการแจ้งอุบัตเิ หตุรถยนต์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือแอพพลิเคชั่นที่บริษทั พัฒนาขึน้ ซึ่งได้
เชื่อมโยงข้อมูลเข้าแอพพลิเคชัน่ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และมี
รายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
9.2 ส่งต่อให้บริษัททันทีเมือ่ ได้รับหมายศาล หรือคําสั่ง หรือคําบังคับของศาล
9.3 มีหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบทันทีเมือ่ มีการดําเนินคดีแพ่ง หรือคดีอาญาทางศาล อันอาจทําให้เกิดสิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ถ้าผูเ้ อาประกันภัยมิได้ปฏิบัติตามข้อนี้ บริษทั อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย
เพือ่ ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการนัน้ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะพิสูจน์ได้ว่าจะไม่สามารถปฎิบัติได้

ข้อ 10. การจัดการเรียกร้อง
10.1 ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอม เสนอ หรือให้สญ
ั ญาว่าจะชดใช้คา่ เสียหายให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากบริษทั เว้นแต่ความเสียหายนั้น ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และบริษทั ไม่
จัดการต่อการเรียกร้องนั้น
10.2 บริษัทมีสทิ ธิเข้าดําเนินการต่อสู้คดี
10.3 บริษัทมีสทิ ธิฟ้องบุคคลใดให้ใช้ความเสียหายเพื่อประโยชน์ของบริษทั ในนามของผู้เอาประกันภัยในการนี้ผเู้ อา
ประกันภัยต้องให้ข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทตามสมควร
10.4 เมื่อบริษทั ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนที่บริษัทต้องรับผิดตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ตามแต่กรณี แล้วก่อนดําเนินคดี
ทางศาล บริษัทไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อสู้คดีแทนผู้เอาประกันภัย
10.5 กรณีบริษัทปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้เสียหายได้นําคดีขนึ้ สู่ศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เมื่อ
ศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชีข้ าดให้บริษัทแพ้คดี บริษทั จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามคาพิพากษาหรือตามคําชี้
ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ผิดนัด
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ข้อ 11. การแจ้งความ เมื่อมีการกระทําความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ่งทําให้เกิดสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยไม่ชักช้า
ข้อ 12. ค่าใช้จ่ายต่อสู้คดี ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าเสียหาย ซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครองบริษัทจะต่อสู้คดีในนาม
ของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษทั

ข้อ 13. การโอนรถ ในกรณีทรี่ ถที่เจ้าของได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ได้โอนไปยังบุคคลอื่น ให้ผู้ได้มาซึ่งรถคันดังกล่าวมีฐานะ
เสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนัน้ และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของ
กรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 14. การใช้รถ กรณีใช้รถในเวลาทีเ่ กิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในตาราง ซึ่งทําให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึน้ ผูเ้ อาประกันภัย
ต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจํานวนที่บริษทั ได้จ่ายไป แต่ไม่เกิน 2,000 บาท

ข้อ 15. การเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
15.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ ถึงผูเ้ อาประกันภัยตามทีอ่ ยู่ครั้งสุดท้ายทีแ่ จ้งให้ทราบในกรณีนี้บริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้
เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับ ระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
15.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรและมีสิทธิ์ได้รับ
ดอกเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราที่ระบุไว้ข้างล่างนี้
จํานวนเดือนที่คุ้มครอง
เบี้ยประกันภัยคืนร้อยละ
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ข้อ 16. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทมี่ ีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสทิ ธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษทั และหากผู้มีสทิ ธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้
พิพาทนัน้ โดยวิธกี ารอนุญาโตตุลาการ บริษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 17. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย ความหมายและเจตนารมณ์ของข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้ง
เอกสารแนบท้ายและเอกสารประกอบให้ตีความตามที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้

ข้อ 18.ข้อยกเว้น การประกันภัยไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก
18.1 สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัตกิ ารที่มีลกั ษณะเป็นการทําสงคราม
(จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม)
18.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอํานาจการปกครองโดยกําลัง
ทหารหรือโดยประกาศอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาด หรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
18.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
18.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอันเกิดจาก
การเผ่าไหม้เชือ้ เพลิงปรมาณู และสําหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานี้การเผาไหม้นั้นรวมถึงกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยก
ปรมาณู ซึ่งดําเนินต่อไปด้วยตัวของมันเอง
18.5 ความเสียหายที่เกิดจากรถทีถ่ กู ยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์
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18.6 การใช้นอกประเทศไทย
18.7 การใช้ในทางทีผ่ ิดกฎหมาย ได้แก่ ใช้รถไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
18.8 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว

ข้อ 19. ข้อสัญญาพิเศษ ภายใต้จํานวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยที่ระบุไว้ในตาราง บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์
ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ขอ้ 18.1 18.2
18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เป็นข้อต่อสูผ้ ู้ประสบภัยเพื่อปฎิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อบริษทั ได้ใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไปแล้ว แต่บริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ตอ่ ผู้เอาประกันภัย เพราะกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้น
ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จํานวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน

