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หมวดเงื่อนไขทั่วไป
ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษทั ให้สัญญา
ต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยแล้ว
การชําระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอํานาจให้รับชําระเบี้ยประกันภัย
ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษทั ให้ถือว่าเป็นการ
ชําระเบี้ยประกันภัยแก่บริษทั โดยถูกต้อง
ข้อ 2. คํานิยามศัพท์ เมื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริษทั ”
“ผูเ้ อาประกันภัย”
“รถยนต์”
“ตาราง”
“อุบัติเหตุแต่ละครั้ง ”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริษทั ทีอ่ อกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
บุคคลที่ระบุชอื่ เป็นผู้เอาประกันภัยในตารางย
รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการทีร่ ะบุไว้ในตาราง
ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
เหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกัน ซึ่งเกิด
จากสาเหตุเดียวกัน
“ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการคุม้ ครองตามข้อสัญญา หรือ
เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนีท้ ี่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
ข้อ 3. การยกเว้นทัว่ ไป
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึน้ เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
3.1 สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติศัตรู การสูร้ บ หรือการปฏิบัติการทีม่ ีลกั ษณะเป็นการทําสงคราม (จะได้ประกาศ
สงครามหรือไม่กต็ าม)
3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอํานาจการปกครองโดยกําลังทหาร
หรือโดยประการอืน่ ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
3.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสําหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี้ การเผานั้นรวมถึงกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวปรมาณู
ซึ่งดําเนินติดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง
ข้อ 4. การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย
เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น ผูเ้ อาประกันภัยหรือผู้ขับขี่จะต้องแจ้งให้บริษัทราบ
โดยไม่ชักช้า และดําเนินการอันจําเป็นเพือ่ รักษาสิทิตามกฎหมาย ทั้งนีผ้ ู้เอาประกันภัยอาจแจ้งให้บริษทั ราบผ่านแอพพลิเคชัน่ สําหรับ
การแจ้งอุบัตเิ หตุรถยนต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือแอพพลิเคชั่นที่บริษทั
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พัฒนาขึน้ ซึ่งได้เชือ่ มโยงข้อมูลเข้าแอพพลิเคชั่นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และมี
รายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
บริษัทมีสทิ ธิเข้าดําเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยู่
ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุ้มครองของบริษทั จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผูข้ ับขี่ดําเนินการโดยสุจริต
ข้อ 5. ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้ผู้เอา
ประกั น ภั ย หรื อ ผู้ เ สี ย หายนํ า คดี ขึ้ น สู่ ก ารพิ จ ารณาของศาลหรื อ เสนอข้ อ พิ พ าทต่ อ อนุ ญ าโตตุ ล าการหากศาลพิ พ ากษาหรื อ
อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายนั้น โดยชดใช้ค่าเสียหายตามคําพิพากษา
หรือคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตรา ร้อยละ 15 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ผิดนัด
ข้อ 6. การแก้ไข สัญญาคุ้มครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเปลีย่ นแปลงแก้ไขได้โดยเอกสารแนบท้ายของบริษัท
เท่านั้น
ข้อ 7. การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี
7.1 ในกรณีผเู้ อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นลําดับขัน้
ดังนี้
ขั้นที่ 1 20% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สําหรับรถยนต์คันที่ไม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัยปีแรก
ขั้นที่ 2 30% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สําหรับรถยนต์คันที่ไม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัย 2 ปี
ติดต่อกัน
ขั้นที่ 3 40% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สําหรับรถยนต์คันที่ไม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัย 3 ปี
ติดต่อกัน
ขัน้ ที่ 4 50% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สําหรับรถยนต์คันที่ไม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัย 4 ปี
ติดต่อกัน หรือกว่านัน้
ทั้งนี้ บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท และเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่ตอ่ อายุ
เท่านั้น
คําว่า “รถยนต์คันที่ไม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คันที่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนัน้
เกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผูต้ ้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลทําให้บริษัทมีสิทธิทจี่ ะเรียกค่าเสียหายที่บริษทั ได้
จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้
หากในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยทีผ่ ู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีมกี ารเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั
แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยปีต่อไป บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ดังนี้
(ก) ลดลงหนึ่งลําดับขัน้ จากเดิม หากการเรียกร้องนัน้ เกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย หรือผูเ้ อาประกันภัยไม่
สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
(ข) ลดลงสองลําดับขัน้ จากเดิมแต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องทีร่ ถยนต์คนั เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถ
แจ้งให้บริษัททราบถึงคูก่ รณีอกี ฝ่ายหนึ่งได้ตงั้ แต่ 2 ครั้งขึ้นไป รวมกันมีจํานวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
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7.2 กรณีผู้เอาประกันภัยทําประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอื่น และมาต่ออายุการประกันภัยบริษทั บริษทั จะนําความใน 7.1 มาใช้
บังคับโดยอนุโลมก็ได้
ข้อ 8. การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี
ในกรณีที่ผเู้ อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษทั และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีที่เอาประกันภัยที่เกิดจาก
อุบัติเหตุ ซึ่งรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคู่กรณีอกี ฝ่ายหนึ่งได้ อย่างน้อยตั้งแต่ 2
ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจํานวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัยบริษัทจะเพิม่ เบี้ยประกันภัยเป็นขั้นๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 20% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ตอ่ อายุ
ขัน้ ที่ 2 30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าว เกิดขึ้นต่อบริษัท 2 ปีติดต่อกัน
ขัน้ ที่ 3 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าว เกิดขึ้นต่อบริษัท 3 ปีติดต่อกัน
ขัน้ ที่ 4 50% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าว เกิดขึ้นต่อบริษัท 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น
ในกรณีที่ผเู้ อาประกันภัยถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดีไม่ว่าลําดับขั้นใด และในปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้นมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ที่รถยนต์คนั เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคูก่ รณีอกี ฝ่ายหนึ่งได้ไม่ถึง 2 ครั้ง หรือถึง
2 ครั้งแต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบีย้ ประกันภัยแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในลําดับขั้นเดิม
เช่นในปีที่ผ่านมา แต่หากไม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ นัน้ มิได้เกิดจากความ
ประมาทของรถยนต์คนั เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคู่กรณีอกี ฝ่ายหนึ่งได้แล้ว ในการต่ออายุการ
ประกันภัยในปีต่อไป บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ
ข้อ 9. การโอนรถยนต์
เมื่อผูเ้ อาประกันภัยได้โอนรถ ให้แก่ผอู้ นื่ ให้ถือว่า ผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้และบริษัทต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษทั ทราบ เพื่อ
จะได้มีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้นผูเ้ อาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบใน
ความเสียหายส่วนแรกเองตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้อ 10. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทมี่ ีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผู้มีสทิ ธิเรียกร้องตามกรมธรรม์
ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสทิ ธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาทนัน้ โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทั ตกลงยินยอม
และให้ทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อความที่ปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตีความตามคู่มือการตีความที่นาย
ทะเบียน ได้ให้ความเห็นชอบไว้
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ข้อ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิน้ ผลบังคับเมื่อ
12.1 วันที่ เวลา ที่ระบุไว้ในตาราง
12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
12.2.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก : บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามทีอ่ ยู่ครั้งสุดท้ายทีแ่ จ้งให้บริษัททราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้น
ผลบังคับ ณ วันพ้นกําหนดดังกล่าว
ในกรณีนี้บริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยได้ใช้
บังคับมาแล้วออกตามส่วน
12.2.2 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก : ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ ผลบังคับ ณ วันที่บริษัทได้รับหนังสือบอกเลิก หรือวันทีร่ ะบุไว้ในหนังสือบอก
เลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด
ในกรณีนีผเู้ อาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบีย้ ประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ข้างล่าง

อัตราคืนเบี้ยประกันภัย
จํานวนวัน
ประกะนภัย
1–9
10 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 - 69
70 – 79
80 – 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119

ร้อยละ ของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี
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

ร้อยละ ของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี
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

ร้อยละ ของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี
20
18
16
15
13
12
10
8
6
4
3
1
0
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หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัย
จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนือ่ งจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นนั้ ใน
ระหว่างระยะเวลาประกันภัยในนามผู้เอาประกันภัย ดังนี้
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
อนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัย จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น
กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่นอ้ ยกว่า 100,000 บาทต่อคน แต่หากการเสียชีวิตนัน้ ทําให้มีผู้
ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อการเสียชีวิตของบุคคลภายนอกนั้นไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน
กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน
ในกรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะร่วม
เฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กัน อย่างไรก็ ตามความรับผิดของบริษทั ต่อคนจะมีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ในตาราง และความ
รับผิดของบริษัทต่อครั้งในกรณีทมี่ ากกว่าหนึ่งคน จะมีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้งที่ระบุไว้ในตาราง
ทุพพลภาพถาวรในที่นี้ หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีก่ ารงานใดๆในอาชีพประจํา และอาชีพอืน่ ๆ ได้
โดยสิ้นเชิงตลอดไป
บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุม้ ครองตาม 1.1 นี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขีท่ ี่เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างใน
ทางการทีจ่ ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นนั้
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ บริษทั จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือ่ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตาราง
กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก และมีการเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้ประโยชน์จากรถยนต์
บริษัทจะใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจริง ทั้งนี้ สําหรับรถยนต์ที่มที นี่ ั่งไม่เกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่ไม่เกิน 7
คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท รถยนต์รับจ้างสาธารณะที่มที ี่นั่งไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท และ
รถยนต์ที่มที ี่นั่งเกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกผูโ้ ดยสารรวมทั้งผู้ขับขีเ่ กิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท
ในกรณีบุคคลภายนอกนัน้ มีสทิ ธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะเฉลีย่
จ่ายเท่า ๆ กัน
ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
(ก) ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ทเี่ ป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้เอาประกันภัย หรือผูข้ ับขี่
นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผูเ้ ก็บรักษา ควบคุม หรือ ครอบครอง
(ข) เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง่ ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการ
สั่นสะเทือน หรือจากนํา้ หนักรถยนต์ หรือนํา้ หนักบรรทุกของรถยนต์
(ค) สัมภาระหรือทรัพย์สินอืน่ ใดทีน่ ําติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์หรือกําลังยกขึน้ หรือกําลังยกลง
จากรถยนต์ หรือทรัพย์สินทีร่ ถยนต์กําลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
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(ง) ทรัพย์สนิ ที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอนั ตรายที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่การรั่วไหลนัน้ เกิด
จากอุบัติเหตุจากรถยนต์หรือการรัว่ ไหลของแก๊ส หรือเชื้อเพลิงเพือ่ การเดินเครื่องของรถยนต์
ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีที่ใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในตาราง
(ข) ตามจํานวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในกรณีเป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผูข้ ับขี่ หาก
ความเสียหายนั้นเป็นความรับผิดชอบของผูข้ ับขี่ รถยนต์คนั เอาประกันภัยซึ่งมิใช่ผู้ขับขี่ทรี่ ะบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณีที่ผเู้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเกินหนึ่งข้อ ให้ถือว่าความรับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความ
รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ในกรณีที่ผเู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะจ่ายแทนผูเ้ อาประกันภัยไปก่อน
เมื่อบริษทั ได้จ่ายเงินที่ผเู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือ
เรียกร้องจากบริษทั
ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งการประกันภัยนีมี้การคุ้มครองบริษทั จะต่อสู้คดีในนามของผูเ้ อา
ประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินความคุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว
ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี่
บริษทั จะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง แต่มี
เงื่อนไขว่า
4.1 บุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึง่ เป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ขอ้ กําหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
4.2 บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน่ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ บริษทั จึงจะรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผูโ้ ดยสารนัน้ จะต้องรับผิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง
หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ทัง้ นี้เฉพาะเท่าทีม่ ีการประกันภัยไว้ โดยมีเงือ่ นไขว่า บุคคลนัน้ ไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน่ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอบริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่ กินเท่านัน้
ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย เมือ่ นายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์คนั เอา
ประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการทีจ่ ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าทีม่ ีการประกันภัยไว้ แต่มเี งื่อนไขว่า
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6.1 นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ขอ้ กําหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
6.2 นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน่ เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับชดใช้นนั ้ ไม่เพียงพอ
บริษทั จึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเ่ กินเท่านัน้
6.3 การคุม้ ครองนี้ไม่เพิม่ จํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษัท
ข้อ 7. การยกเว้นทัว่ ไป การประกันภัยตามหมวดนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก
7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง
7.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
7.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
7.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถกู ลากจูงหรือผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วยหรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือ
รถทีม่ ีระบบห้ามล้อเชือ่ มโยงถึงกัน
7.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้ขบั ขี่ทําขึน้ ซึ่งถ้าไม่มีสญ
ั ญานั้นแล้ว ความรับผิดของผูข้ ับขี่จะไม่เกิดขึ้น
7.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขีม่ ีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 กําหนดให้ถือว่าเมาสุรา
ข้อ 8. ข้อสัญญาพิเศษ
ภายใต้จํานวนเงินจํากัดความรับผิดทีร่ ะบุไว้ในตาราง บริษทั จะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรือความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือข้อ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 หรือเงือ่ นไขทั่วไป เว้นแต่ข้อ 3 ของหมวดเงือ่ นไข
ทั่วไป เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเพือ่ ปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้ ส่วนเงือ่ นไข 7.6 บริษัทจะไม่นํามาเป็นข้อต่อสู้
บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดทัง้ ตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี้
ในกรณีที่บริษัทไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ตอ่ ผู้เอาประกันภัย แต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในความรับผิดที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้
จํานวนเงินที่บริษทั ได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท
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หมวดความคุ้มครองรถยนต์สญ
ู หายไฟใหม้
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
รถยนต์สญ
ู หาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครือ่ งตกแต่ง หรือ
สิ่งที่ติดประจําอยูก่ ับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จําหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึง
อุปกรณ์เครือ่ งตกแต่งทีท่ ําเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว สูญหายไป อันเกิดจากการกระทําความผิดเฉพาะ
ฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อนั เกิดจากการกระทําความผิด หรือการพยายาม
กระทําความผิดเช่นว่านั้น
รถยนต์ไฟไหม้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมือ่ รถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง
หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณีรถยนต์สูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็ม
จํานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตาราง โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีตอ้ งโอนกรมสิทธิร์ ถยนต์ให้แก่
บริษทั ทันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษทั และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นนั้ เป็นอันสิน้ สุด
ในกรณีที่บริษทั ได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับ
แต่วันที่ได้รับรถยนต์คนื มา ตามทีอ่ ยู่ครั้งสุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ
2.1.1 ขอรับรถยนต์คนื โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รับชดใช้ไปทั้งหมดให้แก่บริษทั ถ้ารถยนต์นั้นเกิดความเสียหาย
บริษัทต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษทั ก่อนคืน
2.1.2 สละสิทธิไม่ขอรับรับรถยนต์คืน
ทั้งนี้ผเู้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สทิ ธิให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัท ถ้าผู้เอา
ประกันภัยไม่แจ้งขอใช้สทิ ธิภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คนื
2.2 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ
70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
ในกรณีทเี่ อาประกันภัยไว้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษทั และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นนั้ เป็นอันสิน้ สุด
2.3 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง หรือสูญหายบางส่วน บริษทั และผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกัน
ให้มกี ารซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพือ่ ทดแทน
ความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้
ในการซ่อมรถยนต์หรือในการกําหนดจํานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอูก่ ลางการประกันภัยที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้งข้อจํากัดความรับผิดของบริษทั
ในกรณีทมี่ ีความจําเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานําเข้าที่ส่งมาทางเรือ

9
ข้อ 3. การดูแลขนย้าย
เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ ทีเ่ กิดจากไฟไหม้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้าย
รถยนต์ทั้งหมดนับแต่วนั เกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิน้ ตามจํานวนทีจ่ ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน
ร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม
ข้อ 4. การสละสิทธิ
ในกรณีทมี่ ีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอืน่ เป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย บริษทั
สละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกีย่ วกับการซ่อมแซมรถ การทําความสะอาดรถ
การบํารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิม่ เติม เมือ่ รถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น
ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญหาย หรือ ไฟไหม้อันเกิดจาก
5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์โดยบุคคลได้รับมอบหมาย หรือครอบครองรถยนต์ตาม
สัญญาเช่า สัญญาเช่าซือ้ หรือสัญญาจํานํา หรือโดยบุคคลที่จะกระทําสัญญาดังกล่าวข้างต้น
5.2 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
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หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์ บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือ่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์
รวมทั้งอุปกรณ์ เครือ่ งตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจําอยูก่ ับรถยนต์มาตรฐานที่ตดิ ตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์
จําหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครือ่ งตกแต่งที่ได้ทําเพิม่ ขึน้ และผูเ้ อาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว แต่ไม่รวมถึง
ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้
ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีไม่เกิดจํานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตาราง
ไฟไหม้ ในที่นี้หมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ทเี่ ป็นผลมาจากไฟไหม้ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่
เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่นใด
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
ในกรณีทเี่ อาประกันภัยไว้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทและให้ถือว่าการคุม้ ครองรถยนต์นนั้ เป็นอันสิ้นสุด
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ
70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
2.2 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิงบริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงให้มกี ารซ่อม หรือเปลีย่ น
รถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้
ในการซ่อมรถยนต์ หรือในการกําหนดจํานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จดั ซ่อมโดยอูก่ ลางการประกันภัยที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้งข้อจํากัดความรับผิดของบริษทั
ในกรณีทมี่ ีความจําเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานําเข้าที่ส่งมาทางเรือ
ข้อ 3. การดูแลขนย้าย
เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษทั จะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์
ทั้งหมดนับแต่วนั เกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจํานวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ
ยี่สิบของค่าซ่อมแซม
ข้อ 4. ความเสียหายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้
(ก) 1,000 บาทแรกของความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ํา หรือกรณีที่เกิดจากการชนแต่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้ง
ให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอกี ฝ่ายหนึง่ ได้
(ข) ตามจํานวนเงินส่วนแรกของความเสียหายดังระบุไว้ในตาราง
(ค) 6,000 บาทแรกของความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ที่เกิดจากการชน การควํ่า ในกรณีเป็นการประกันภัยประเภทระบุชอื่ ผู้ขับขี่
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หากผู้ขับขีร่ ถยนต์คนั เอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัตเิ หตุ มิใช่ผขู้ ับขี่ทรี่ ะบุชอื่ ในกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณีที่ผเู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามข้อต่างๆ ดังกล่าวเกินกว่าหนึ่งข้อให้ถอื ว่าความรับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความ
รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตาม (ข) และ(ค) หากความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําของ
บุคคลภายนอกและรูต้ ัวผู้ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลทําให้บริษัทมีสิทธิทจี่ ะเรียกค่าเสียหายที่บริษัทได้จ่ายไปคืนจาก
บุคคลภายนอกได้
ในกรณีที่ผเู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ(ค) บริษัทจะจ่ายแทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน
เมื่อบริษทั ได้จ่ายเงินที่ผเู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือ
เรียกร้องจากบริษทั
ข้อ 5. การรักษารถยนต์
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึน้ หรือต้องประสบอุบัติเหตุอนื่ เนื่องจากการใช้รถยนต์กอ่ นที่จะ
มีการซ่อมแซมตามที่จําเป็นหรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครือ่ งเสีย
ข้อ 6. การสละสิทธิ
ในกรณีทมี่ ีความเสียหายต่อรถยนต์ เมือ่ บุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิใน
การไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นนั้ เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การทําความสะอาดรถ การ
บํารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมือ่ รถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนัน้
ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
7.1 การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
7.2 การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครือ่ งไฟฟ้าของรถยนต์
อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกนํ้าหนัก หรือจํานวนผูโ้ ดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิด
จากอุบัติเหตุ
7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึน้ ต่อส่วนอื่นของรถยนต์
ในเวลาเดียวกัน
7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นนั้ เกิดจากบริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อม
ล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คมุ้ ครอง
8.2 การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผดิ กฏหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
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ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อื่น ๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
9.1 การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กบั บริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือ
รถทีม่ ีระบบห้ามล้อเชือ่ มโยงถึงกัน
9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ
9.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขีม่ ีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 กําหนดให้ถือว่าเมาสุรา
9.4 การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฏหมาย หรือใช้ใบขับขีร่ ถจักรยานยนต์
ไปขับขี่รถยนต์
การยกเว้น ตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไม่นํามาใช้ในกรณีทมี่ ีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึน้ และมิใช่ความประมาทของผู้ขบั ขี่
รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผูข้ ับขี่ การยกเว้นตาม 9.4 จะไม่นํามาใช้บังคับหากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย
เป็นผู้ขับขีท่ ี่ถกู ระบุชอื่ ในกรมธรรม์ประกันภัย
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เอกสารแนบบท้ายความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก ร.ย.ภ. 10
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึน้ ระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครือ่ งตกแต่ง
หรือสิ่งที่ติดประจําอยูก่ ับตัวรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ในหน้าตารางอันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าว
ให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟใหม้อนั มีสาเหตุโดยตรงจาการชนกับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของ
รถยนต์คนั ทีเ่ อาประกันหรือคู่กรณี และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษทั ราบถึงคูก่ รณีอกี ฝ่ายหนึ่งได้
ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้หมายถึงเฉพาะรถทีเ่ ดินด้วยกําลังเครื่องยนต์โดยใช้พลังงานเชือ้ เพลิง เช่น น้ํามัน
ก๊าซ หรือกําลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง
ความรับผิดชอบของบริษัท จะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตาราง
ข้อ 2 การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิน้ เชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
ในกรณีทที่ ุนประกันภัยทีร่ ะบุไว้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าของรถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผูร้ ับ
ประโยชน์ตอ้ งโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทและให้ถอื ว่าการคุ้มครองนั้นเป็นอันสิน้ สุด
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
2.2 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษทั และผูเ้ อาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือ
เปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้ รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพือ่ ทดแทนความเสียหายนั้น
ก็ได้ ทั้งนี้ไม่เกินกว่าจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง ในการซ่อมรถยนต์ หรือในการกําหนดเงินชดใช้ หากตกลงกัน
ไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการประกันภัยที่สํานักงานคณะกรรมการกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยออกใบ
แต่งตั้งให้
ข้อจํากัดความรับผิดของบริษทั
ในกรณีทมี่ ีความจําเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานําเข้าที่ส่งมาทางเรือ
ข้อ 3. ความเสียหายส่วนแรก
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง คือ 2,000 บาทแรกของความเสียหายอันเกิดจากการชน ในกรณีที่ผู้ขบั ขี่
หรือผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ตอ้ งรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยบริษทั จะต่ายแทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมือ่ บริษัทได้จ่ายเงินที่ผู้เอา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท
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ข้อ 4. การดูแลขนย้าย
เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษทั จะจ่ายค่าดูและรักษารถยนต์ และค่าขนย้าย
รถยนต์ทั้งหมดนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซมหรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิน้ ตามจํานวนทีจ่ ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน
ร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม
ข้อ 5. การรักษารถยนต์
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึน้ หรือต้องประสบเหตุอื่น เนือ่ งจากการใช้รถยนต์ก่อนทีม่ ีการ
ซ่อมแซมตามทีจ่ ําเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมือ่ รถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย
ข้อ 6. การสละสิทธิ
ในกรณีทมี่ ีความเสียหายต่อรถยนต์ เมือ่ บุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิใน
การไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นนั้ เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การทําความสะอาดรถ การ
บํารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมือ่ รถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนัน้
ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
7.1 การเสือ่ มราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
7.2 การแตกหักของเครื่องจักกลไก ของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าข้องรถยนต์
อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ําหนัก หรือจํานวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตอันมิได้เกิด
จากอุบัติเหตุ
7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึน้ ต่อส่วนอื่นของรถยนต์
ในเวลาเดียวกัน
7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การใช้รถยนต์นั้นเกิดจากบริษทั ประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกิน
กว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มเี หตุอนั สมควร
ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
8.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อื่นๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
9.1 การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถทีถ่ ูกลากจูง หรือผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ
หรือรถทีม่ ีระบบห้ามล้อเชือ่ มโยงถึงกัน
9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ
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9.3 การขับขีโ่ ดยบุคคลซึ่งในขระขับขีม่ ีปริมาณแอลกฮอล์ในเส้นเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. 2522 กําหนดให้ถือว่าเมาสุรา
9.4 การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับแต่ถกู ตัดสิทธิตามกฏหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
ไปขับขีร่ ถยนต์
การยกเว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไม่นํามาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ทเี่ กิดขึ้นและมิใช่ความประมาทของผูข้ ับขี่
รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผูข้ ับขี่ การยกเว้นตาม 9.4 จะไม่นํามาใช้บังคับหากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย
เป็นผู้ขับขีท่ ี่ถกู ระบุชอื่ ในกรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไข : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนีอ้ ยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฎใน
สัญญาหมวดเงือ่ นไขทั่วไป ยกเว้นเงื่อนไขข้อที่ 7 การลดเบีย้ ประกันภัยประวัติดี และ ข้อ 8. การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี
จะไม่มานํามาบังคับใช้
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม
การประกันอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)
เมื่อใช้ในเอกสารแนบท้ายนี้
ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง

หมายถึง ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารตามจํานวนทีร่ ะบุในตาราง ซึ่งอยู่ในหรือกําลังขับขี่ หรือกําลังขึ้น
หรือกําลังลงจากรถยนต์
อุบัติเหตุ
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ อย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทําให้เกิดผลที่ผู้ได้รับ
ความคุ้มครองมิได้ เจตนาหรือมุ่งหวังและให้หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย
การสูญเสียโดยถาวรสิน้ เชิง หมายถึง ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง
การสูญเสียสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวร
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือทํางานใดเพือ่ สินจ้างได้โดยสิ้นเชิง
และตลอดไป
ทุพพลภาพชั่วคราว
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบหน้าทีก่ ารงานในอาชีพประจําตามปกติได้โดย
สิ้นเชิงในชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือ่ ความ
สูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ได้รับความคุ้มครองโดยอุบัติเหตุ ซึ่งทําให้เกิดผลดังต่อไปนี้
การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทําให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตใน 180 วัน นับตั้งแต่วนั เกิดอุบัติเหตุก็ดี หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทํา
ให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันที่โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนัน้ ก็ดี บริษัทจะจ่ายค่า
สินไหมทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันทีร่ ะบุไว้ในตารางให้แก่ทายาทของผูท้ ี่ได้รับความคุ้มครอง
การคุ้มครองข้อ 2 : สูญเสีย มือ เท้า สายตา
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับไม่มีผลทําให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วนั เกิดอุบัติเหตุแต่มีผลทําให้ผู้ได้รับ
ความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุกด็ ีหรือความบาดเจ็บที่ได้รับทําให้ผู้ได้รับความ
คุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิน้ เชิง
ดังกําหนดข้างล่างนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองดังนี้
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองข้าง ตัง้ แต่ขอ้ มือ หรือเท้าสองข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ขอ้ มือ
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ขอ้ เท้า
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับตาหนึง่ ข้าง
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนีเ้ พียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านัน้
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การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวร
ถ้าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นับแต่วนั เกิดอุบัตเิ หตุทําให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเกิดทุพพลภาพถาวรและทุพพลภาพถาวร
นั้นได้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ว่าผู้ได้รับความคุ้มครองนัน้ ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร
บริษัทจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว้ในตาราง หักด้วยจํานวนเงินที่ใช้ หรือต้องใช้ตามความ
คุ้มครองข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง
การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพชั่วคราว
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทําให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบัตเิ หตุ
หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทําให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับ
ความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราว บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผไู้ ด้รับความคุ้มครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลาที่ยัง
ทุพพลภาพอยู่ตามจํานวนเงินที่ระบุไว้ในตารางแต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
บริษทั จะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี้ หากอุบัติเหตุมีผลทําให้ผไู้ ด้รับความคุ้มครองเกิดความสูญเสียตามการ
คุ้มครองตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลทําให้มที ุพพลภาพถาวรเกิดขึ้นต่อผูไ้ ด้รับความคุ้มครองตามการคุ้มครอง ข้อ 3 ค่า
สินไหมทดแทนที่บริษทั ใช้ตามการคุ้มครองข้อนีจ้ ะมีการหักจากจํานวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทต้องใช้ตามการคุม้ ครอง ข้อ 3
การยกเว้น : การขยายเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพ อันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดย
อ้อมทั้งหมดหรือบางส่วนจากการกระทําผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รับความคุ้มครองนั้น
เงื่อนไขอื่น : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏ
ในสัญญาหมวดเงื่อนไขทัว่ ไป
หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)
เป็นข้อตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
บริษทั จะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอืน่ ๆ ตามที่จ่ายจริง ซึ่งได้เกิดขึ้นภายใน 12 เดือน
นับแต่วนั ทีเ่ กิดอุบัติเหตุเพื่อบุคคลใดซึ่งได้รบั ความบาดเจ็บทางร่างกาย เนือ่ งจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือกําลังขึ้น หรือกําลังลงจาก
รถยนต์
ความรับผิดชอบของบริษัทต่อคนในแต่ละครั้งจะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตารางการขยายเพิ่มเติมนีม้ ีผลบังคับ
เฉพาะต่อรถยนต์ที่ระบุไว้ในตาราง
หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม
การประกันตัวผู้ขบั ขี่ (ร.ย.03)
เป็นข้อตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
บริษทั จะประกันตัวผูเ้ อาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ทรี่ ะบุ
ไว้ในตารางเกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา
การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดําเนินการโดยไม่ชกั ช้าตามจํานวนเงินที่พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือศาลกําหนด
จนกว่าคดีจะถึงที่สิ้นสุด
เงื่อนไข : การขยายเพิ่มเติมนี้ อยู่ภายใต้บงั คับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฎในสัญญาหมวด
เงื่อนไขทั่วไป
หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย

เอกสารแนบท้าย
ข้อยกเว้นภัตยก่อการร้าย (ร.ย.30)
ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ ให้เป็นที่ตกลงกันว่า
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองตามความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม
เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการกระทําก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนือ่ ง หรือมี
ลําดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรสําหรับความสูญเสียนัน้
โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ การกระทําก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทําซึ่งใช้กําลังหรือความรุนแรง และ/หรือ มี
การข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน หรือที่เกี่ยวเนือ่ งกับองค์กรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทําเพือ่ ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือ จุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการสงผลให้รฐั บาลหรือ
สาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
ข้อยกเว้นนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือมี
ส่วนเกี่ยวเนื่องกับการกระทําใดๆ ที่ตอ้ งกระทําขึน้ เพือ่ ควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเนือ่ งกับการกระทําก่อ
การร้าย
ในกรณีที่สว่ นหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถนํามาใช้บังคับได้ให้ถือว่าส่วนทีเ่ หลือยังคงมีผลบังคับ

