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เงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์

แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
(2+)
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หมวดเงื่อนไขทั่วไป

	 ภายใต้การคุ้มครอง	 	 เงื่อนไข	 	 และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 
และเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้	 บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัย 
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยช�าระเบี้ย 
ประกันภัยแล้ว
	 การช�าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกันวินาศภัย	พนักงานบริษัท	หรือนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกนัวนิาศภยั	ผูไ้ด้รบัมอบอ�านาจให้รบัช�าระเบ้ียประกนัภยั	ตลอดจน 
บุคคลหรือนิติบุคคล	 ที่บริษัทยอมรับการกระท�าของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว 
เสมือนตัวแทนของบริษัท	 	 ให้ถือว่าเป็นการช�าระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดย 
ถูกต้อง

ข้อ 2. ค�านิยามศัพท์: เมื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้าย 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้

	 “บริษัท”		 หมายถึง		 บริษัทที่ออกกรมธรรม์
	 	 	 ประกันภัยนี้
	 “ผู้เอาประกันภัย”	 หมายถึง		 บคุคลทีร่ะบชุือ่เป็นผูเ้อาประกนัภยั 
	 	 	 ในตาราง
	 “รถยนต์”		 หมายถึง		 รถยนต์ที่เอาประกันภัย	ซึ่งมี
	 	 	 รายการที่ระบุไว้ในตาราง
	 “ตาราง”		 หมายถึง		 ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
	 “อุบัติเหตุแต่ละครั้ง”		 หมายถึง		 เหตุการณ์หนึง่	หรอืหลายเหตุการณ์ 
	 	 	 สืบเนื่องกัน	 	 ซึ่งเกิดจากสาเหตุ 
	 	 	 เดียวกัน
	 “ความเสียหายส่วนแรก”		 หมายถึง		 ส่วนแรกของความรับผิดหรือ 
	 	 	 ความเสียหายอันมีการคุ้มครอง 
	 	 	 ตามข้อสัญญา	หรือเอกสารแนบ 
	 	 	 ท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที ่
	 	 	 ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง

ข้อ 3. การยกเว้นทั่วไป  
  กรมธรรม์ประกนัภยันีไ้ม่คุม้ครองความเสยีหายหรอืความรบัผดิอนัเกดิขึน้ 
เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
  3.1 สงคราม การรุกราน การกระท�าของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการ 
ปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการท�าสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม)
  3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การ 
ต่อต้าน รัฐบาล การยึดอ�านาจการปกครองโดยก�าลังทหาร หรือโดยประการอื่น  
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ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาด  หรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
  3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
  3.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสี 
จากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง 
ปรมาณ ูและส�าหรบัจดุประสงค์ของข้อสญัญาน้ี  การเผานัน้รวมถึงกรรมวธิใีดๆ  
แห่งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึ่งด�าเนินติดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง

ข้อ 4. การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย  
	 	 เมื่อมีความเสียหาย	หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น	ผู้เอา 
ประกันภัย	 หรือผู้ขับขี่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า	 และด�าเนินการ 
อันจ�าเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย	ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งให้บริษัททราบ 
ผ่านแอพพลเิคชนัส�าหรับการแจ้งอุบตัเิหตรุถยนต์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั 
และส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั	หรือแอพพลิเคชันท่ีบริษัทเป็นผู้พัฒนาขึน้	 
ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับแอพพลิเคชันของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและมีรายละเอียดตามที่ส�านักงานคณะ 
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก�าหนด
	 บริษัทมีสิทธิเข้าด�าเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที ่
เกิดขึ้นได้	 หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ 
ประกันภัย
	 ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ด�าเนิน 
การโดยสุจริต

ข้อ 5  ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน  
	 	 เมือ่มกีารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบรษิทั	และหากบรษิทัปฏเิสธความ 
รับผิดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม	 จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายน�าคดี 
ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ	 หากศาล 
พิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี	 บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้เอา 
ประกันภัย	หรือผู้เสียหายนั้น	 โดยชดใช้ค่าเสียหายตามค�าพิพากษา	หรือค�าชี้ขาด 
ของอนุญาโตตุลาการ	พร้อมดอกเบีย้ผิดนัดในอัตราร้อยละ	15	ต่อปี	นับแต่วนัผิดนัด

ข้อ 6. การแก้ไข	 	 สัญญาคุ้มครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้	 จะ 
เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยเอกสารแนบท้ายของบริษัทเท่านั้น

ข้อ 7. การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี  
	 	 7.1		ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท	บริษัทจะ 
ลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย	เป็นล�าดับขั้น	ดังนี้
  ข้ันท่ี 1				 20%	 	 ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ	 ส�าหรับรถยนต์คันที ่
ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัท	ในการประกันภัยปีแรก
  ข้ันท่ี 2				 30%	 	 ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ	 ส�าหรับรถยนต์คันที ่
ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัท	ในการประกันภัย	2	ปีติดต่อกัน
  ข้ันท่ี 3				 40%	 	 ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ	 ส�าหรับรถยนต์คันที ่
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ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัท	ในการประกันภัย	3	ปีติดต่อกัน
   ข้ันท่ี 4				 50%	 	 ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ	 ส�าหรับรถยนต์คันที ่
ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัท	ในการประกันภัย	4	ปีติดต่อกัน	หรือกว่านั้น

	 ทั้งนี้	 บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการ 
ประกันภัยกับบริษัท	และเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่ต่ออายุเท่านั้น
	 ค�าว่า	“รถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย”	 ให้หมายความรวมถึง 
รถยนต์คันที่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย	 แต่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากความประมาท 
ของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย	 ซึ่งมีผลท�าให้บริษัทมีสิทธิ 
ที่จะเรียกค่าเสียหายที่บริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้		
	 หากในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบี้ย 
ประกันภัยประวัติดีมีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทแล้ว	 	 ในการต่ออายุการ 
ประกันภัยปีต่อไป		บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย	ดังนี้
	 (ก)	ลดลงหนึ่งล�าดับขั้นจากเดิม		หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาท 
ของรถยนต์คนัเอาประกนัภยั	หรอืผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถแจ้งให้บรษิทัทราบถงึ 
คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
	 (ข)	 	ลดลงสองล�าดับขั้นจากเดิมแต่ไม่เกินอัตราปกติ	 	หากมีการเรียกร้องที ่
รถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท	หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู ่
กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตั้งแต่	 2	 ครั้งข้ึนไป	 รวมกันมีจ�านวนเงินเกิน	 200%	 ของเบี้ย 
ประกันภัย
	 7.2	กรณีผู้เอาประกันภัยท�าประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอื่น	และมาต่ออาย ุ
การประกันภัยกับบริษัท	บริษัทจะน�าความใน	7.1	มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้

ข้อ 8. การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี  
	 	 ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท	 และมีการ 
เรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีที่เอาประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ	 ซึ่งรถยนต์คันที ่
เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีก 
ฝ่ายหนึ่งได้	อย่างน้อยตั้งแต่	2	ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจ�านวนเงินเกิน	200%	ของเบี้ย 
ประกันภัย	บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเป็นขั้นๆ	ดังนี้
  ขั้นที่ 1	 20%		ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ
  ขั้นที่ 2	 30%		ของอตัราเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออายุ	ในกรณมีค่ีาเสยีหาย 
ดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท	2	ปีติดต่อกัน
  ขั้นที่ 3	 40%		ของอตัราเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออายุ	ในกรณมีค่ีาเสยีหาย 
ดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท	3	ปีติดต่อกัน
  ขั้นที่ 4	 50%		ของอตัราเบีย้ประกนัภยัในปีทีต่่ออายุ	ในกรณมีค่ีาเสยีหาย 
ดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท	4	ปีติดต่อกัน	หรือกว่านั้น
	 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกเพ่ิมเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดีไม่ว่าล�าดับขั้นใด	 
และในปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้น	 มีการเรียกร้องค่าเสียหาย	 ที่รถยนต์คันเอา 
ประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาท	หรอืไม่สามารถแจ้งให้บรษัิททราบถงึคู่กรณอีีกฝ่ายหน่ึง 
ได้ไม่ถึง	2	ครัง้	หรอืถงึ	2	ครัง้	แตม่ค่ีาเสยีหายไม่เกนิ	200%	ของเบีย้ประกนัภยัแลว้	 
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ในการต่ออายุการประกันภัย	บริษัทจะใช้เบ้ียประกันภัยในล�าดับข้ันเดิม	 เช่นในป ี
ที่ผ่านมา	 แต่หากไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย	หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย	 แต่ 
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น	 มิได้เกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย	 
และผูเ้อาประกนัภยัสามารถแจ้งให้บริษัททราบถงึคูก่รณอีกีฝ่ายหนึง่ได้แล้ว	ในการ 
ต่ออายุการประกันภัยในปีต่อไป	บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ

ข้อ 9. การโอนรถยนต์
	 	 เมือ่ผูเ้อาประกันภยัได้โอนรถให้แก่ผูอ้ืน่	ให้ถอืว่าผูร้บัโอนเป็นผูเ้อาประกนัภัย 
ตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี	 และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไป 
ตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่	 อย่างไรก็ตาม	 ในกรณีที่ท�าประกันภัย 
ประเภทระบุชือ่ผูข้บัขี	่ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องแจ้งการเปลีย่นแปลง	ผูข้บัขีใ่ห้บรษิทั 
ทราบ	 เพื่อจะได้มีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเส่ียงภัยท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป	 มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหาย 
ส่วนแรกเองตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้	

	 ส�าหรบักรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์ทีม่คีวามคุม้ครองความเสยีหายต่อรถยนต์	 
และผู้เอาประกันภัยได้ขายรถยนต์ให้แก่ผู้มีอาชีพรับซ้ือขายรถยนต์	 หรือให้เช่า 
รถยนต์	หรือซ่อมแซมรถยนต์	หรือบ�ารุงรักษารถยนต์	ไม่ว่าการขายนั้นจะได้มีการ 
ท�าเป็นหนังสือ	 หรือมีการจดทะเบียนโอนทางทะเบียนหรือไม่ก็ตาม	 กรมธรรม์ 
ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดความคุ้มครองนับแต่	 วัน	 เวลาที่มีการขายรถยนต์	บริษัทจะ 
คืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย	โดยหักเบี้ยประกันภัยส�าหรับระยะเวลาที ่
กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน	ภายใน	 15	 วัน	 นับแต่วันที ่
บริษัทได้รับแจ้งการขายจากผู้เอาประกันภัย	 หรือกรณีที่บริษัททราบถึงการขาย 
รถยนต์ดังกล่าว	 บริษัทจะแจ้งการส้ินสุดความคุ้มครองพร้อมคืนเบี้ยประกันภัย 
โดยการส่งหนังสือถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ

ข้อ 10.  การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
	 	 	 ในกรณีที่มีข้อพิพาท	 ข้อขัดแย้ง	 หรือข้อเรียกร้องใดๆ	ภายใต้กรมธรรม ์
ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท	และ 
หากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์	 และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโต- 
ตุลาการ	 บริษัทตกลงยินยอม	 และให้ท�าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ	 
ตามข้อบงัคบัส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั 
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย  
	 	 	 ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้	 รวมทั้งเอกสารแนบท้าย	 
และเอกสารประกอบให้ตีความตามคู่มือการตีความที่นายทะเบียน	 ได้ให้ความ 
เห็นชอบไว้

ข้อ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้น 
ผลบังคับเมื่อ		
	 	 	 12.1			วันที่	เวลา	ที่ระบุไว้ในตาราง
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				 	 	 12.2			มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
	 	 	 	 12.2.1	 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก:	 บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ 
ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
	 	 	 	 (1)		บรษิทัอาจบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยันีไ้ด้ด้วยการส่งหนงัสอื 
บอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	30	วนั	โดยทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนถงึผูเ้อาประกนัภยั 
ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ	ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผล 
บังคับ	ณ	วันพ้นก�าหนดดังกล่าว
	 	 	 	 (2)	 บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์	โดยบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	30	วัน	และบริษัทต้องท�าตามวิธี 
การแบบปลอดภยัในระดบัท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์	 
และลงลายมอืชือ่ทางอิเลก็ทรอนกิส์ของบริษทัทีม่ลีกัษณะทีเ่ชือ่ถอืได้ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 	โดยส่งข้อมูลการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
ไปยังระบบข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น	ทั้งนี้	ผู้เอาประกันภัยต้องยินยอม 
ให้บริษทัจดัส่งข้อมลูการบอกเลกิด้วยวิธกีารดงักล่าว	และบรษัิทต้องจัดให้มกีระบวน 
การแจ้งเตือนแก่ผู้เอาประกันภัย	 เมื่อได้ด�าเนินการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
ทางอิเล็กทรอนิกส์	 
	 ในกรณีน้ีบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย	 โดยหักเบี้ย 
ประกนัภยัส�าหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรม์ประกันภยัได้ใช้บงัคบัมาแล้วออกตามส่วน
	 	 	 	 12.2.2	ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก:	ผู้เอาประกันภัยอาจบอก 
เลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
				 	 	 	 	(1)	ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยันีไ้ด้ด้วยการ 
แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร	 ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยส้ินผล 
บงัคบัทนัท	ีณ	วนัเวลาท่ีบรษัิทได้รบัหนังสอืบอกเลกิ	หรือวันเวลาทีร่ะบไุว้ในหนงัสอื 
บอกเลิก	แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด
				 			 	 (2)	ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธ ี
การทางอิเล็กทรอนกิส์	โดยบรษิทัต้องท�าตามวธิกีารแบบปลอดภัยในระดบัทีก่�าหนด 
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	และแจ้งวิธีการให้ผู้เอาประกันภัย 
ทราบ	ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ	ณ	วันที่ข้อมูลการบอกเลิกส่ง 
ไปยังระบบข้อมูลที่บริษัทระบุไว้เท่านั้น	 หรือ	ณ	 วันที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก	 
แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด
	 ในกรณนีีผู้เ้อาประกนัภยัมสีทิธไิด้รบัเบีย้ประกนัภยัคนื	ตามอตัราการคนืเบีย้ 
ประกันภัยที่ระบุไว้ข้างล่าง
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13. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยฉ้อฉล
	 บริษัทไม่ต้องรับผิดส�าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการ 
ฉ้อฉลหรือทุจริตโดยประการใดๆ	 ซึ่งผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลที่ท�าแทนผู้เอา 
ประกันภัยได้กระท�าเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้	 และบริษัท 
อาจใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ทันที	โดยไม่คืนเบี้ยประกันภัย
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หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
	 	บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย	 หรือความเสียหาย 
อย่างใดๆ	 อันเกิดแก่บุคคลภายนอก	 ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตาม 
กฎหมาย	เนือ่งจากอบุตัเิหตอุนัเกดิจากรถยนต์ทีใ่ช้	หรืออยูใ่นทาง	หรือส่ิงทีบ่รรทกุ	 
หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น	 ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย	 ในนามผู้เอาประกันภัย	 
ดังนี้
 1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย		บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่า 
สินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต	ร่างกาย	หรืออนามัย	ของบุคคลภายนอก	 
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	 
ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อ 
บุคคลภายนอกไม่เกินจ�านวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม ์
ประกันภัย	และไม่เกินจ�านวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้งที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม ์
ประกันภัย	ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดในข้อนี้

	 ในกรณบีคุคลภายนอกเสยีชวีติ	หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ	เมือ่บรษิทั	ผูเ้อา 
ประกันภัย	และผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยสามารถตกลงในจ�านวน 
เงินค่าเสียหายได้ทั้งจ�านวนแล้ว	บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	ดังนี้
	 	 	 1.1.1	ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ�านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ใน 
ตารางกรมธรรม์ประกนัภยัในหมวดนี	้โดยต้องมจี�านวนเงนิเอาประกนัภยัไม่น้อยกว่า	 
500,000	บาทต่อคน
	 		 1.1.2	กรณีที่จ�านวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่า	2,000,000	บาทต่อคน	 
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า	2,000,000	บาทต่อคน	โดยส่วนเกิน 
จาก	2,000,000	บาท	บริษัทจะชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัย 
จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
	 		 1.1.3	 กรณีทายาทของบุคคลภายนอกผู้เสียชีวิต	 หรือบุคคลภายนอก 
ที่เป็นผู้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น	 มีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจาก 
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า	 1	 กรมธรรม์	 รวมถึงกรณีที่รถยนต์ที่เอา 
ประกันภัยได้เอาประกันภัยหลายรายเพ่ือความวินาศภัยอันเดียวกัน	 โดยได้ท�า 
สัญญาประกันภัยพร้อมกัน	 หรือสืบเนื่องเป็นล�าดับกัน	 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหม 
ทดแทนตามสัดส่วนความคุม้ครองของแต่ละกรมธรรม์ประกนัภยั	รวมกนัไม่เกนิกว่า	 
2,000,000	บาทต่อคน	 โดยส่วนที่เกิน	 2,000,000	บาท	บริษัทจะร่วมชดใช้ตาม 
ความเสียหายที่แท้จริงท่ีผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคล 
ภายนอก

	 ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกได้รับความเสียหายต่อร่างกาย	หรืออนามัย	 และ 
มีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า	1	กรมธรรม์	รวมถึง 
กรณีที่รถยนต์ที่เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยหลายรายเพื่อความวินาศภัยอัน 
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เดียวกัน	โดยได้ท�าสัญญาประกันภัยพร้อมกัน	หรือสืบเนื่องเป็นล�าดับกัน	บริษัทจะ 
ร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ	กัน	
	 ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิในทีน่ี	้หมายถงึ	ทพุพลภาพถงึขนาดไม่สามารถประกอบ 
หน้าที่การงานใดๆ	ในอาชีพประจ�า	และอาชีพอื่นๆ	ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

	 บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองตาม	1.1	นี้	 ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่าย 
ที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย	ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง	คู่สมรส	บิดา	มารดา	 
บุตรของผู้ขับขี่นั้น

 1.2 ความเสยีหายต่อทรัพย์สิน		บริษทัจะรบัผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพือ่ 
ความเสยีหายต่อทรพัย์สนิของบคุคลภายนอก	ซึง่ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบ 
ตามกฎหมาย	และความรบัผดิของบรษิทัจะมไีม่เกนิจ�านวนเงนิเอาประกันภยัทีร่ะบ ุ
ไว้ในตาราง

	 กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก	 และมีการเรียกค่า 
เสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้ประโยชน์รถยนต์	 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหม 
ทดแทนตามจริง	 ทั้งนี้	 ส�าหรับรถยนต์ที่มีที่น่ังไม่เกิน	 7	 คน	 หรือรถยนต์บรรทุก 
ผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่ไม่เกิน	7	คน	ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ	500	บาท	รถยนต ์
รับจ้างสาธารณะที่มีที่นั่งไม่เกิน	7	คน	 ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ	700	บาท	และ 
รถยนต์ที่มีที่นั่งเกิน	 7	 คน	 หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมท้ังผู้ขับขี่เกิน	 7	 คน	 
ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ	1,000	บาท
	 ในกรณีบุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัย 
รถยนต์มากกว่า	1	กรมธรรม์ประกันภัย	บริษัทจะเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ	กัน

 ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

	 (ก)	 ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย	 ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย	 คู่ 
สมรส	บิดา	มารดา	บุตรของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ	หรือเป็นผู ้
เก็บรักษา	ควบคุม	หรือครอบครอง
	 (ข)	 เครื่องชั่ง	 สะพานรถ	 สะพานรถไฟ	 ถนน	ทางวิ่ง	 ทางเดิน	 สนาม	 หรือ 
สิง่หนึง่สิง่ใดทีอ่ยูใ่ต้สิง่ดงักล่าว	อนัเกดิจากการสัน่สะเทือน	หรือจากน�า้หนกัรถยนต์	 
หรือน�้าหนักบรรทุกของรถยนต์
	 (ค)	 สัมภาระหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่น�าติดตัวขึ้นบนรถยนต์	 หรือทรัพย์สินท่ี	 
บรรทุกอยู่ในรถยนต์	 หรือก�าลังยกขึ้น	 หรือก�าลังยกลงจากรถยนต์	 หรือทรัพย์สิน 
ที่รถยนต์ก�าลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
	 (ง)	 ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมี	 หรือวัตถุ 
อันตรายที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์	 เว้นแต่การรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์	 
หรือการรั่วไหลของแก๊ส	หรือเชื้อเพลิงเพื่อการเดินเครื่องของรถยนต์

ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก
	 	ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง	ดังนี้
	 	 (ก)	2,000	 บาทแรก	 ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน	 ในกรณีที่ใช้รถยนต์ 
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ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ	นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในตาราง
	 	(ข)	ตามจ�านวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย	ดังระบุไว้ในตาราง
	 	(ค)	2,000	 บาทแรก	 ของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก	 
ในกรณีเป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่	 หากความเสียหายนั้นเป็นความ 
รับผิดชอบของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยซ่ึงมิใช่ผู้ขับข่ีที่ระบุชื่อในกรมธรรม ์
ประกันภัย

	 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก	 เกิน 
หนึ่งข้อ	ให้ถือว่าความรับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

	 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง	ตาม	(ก)	(ข)	 
และ	 (ค)	 บริษัทจะจ่ายแทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน	 เม่ือบริษัทได้จ่ายเงินที่ผู้เอา 
ประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว	ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คืนให้บริษัทภายใน	7	วัน	 
นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท

ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
	 	ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งการประกันภัยนี้ 
มีการคุ้มครองบริษัทจะต่อสู้คดีในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท	 
เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ�านวนเงินความคุ้มครองก่อนมีการ 
ฟ้องร้องแล้ว

ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี่
	 	บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์	 โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอา 
ประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง	แต่มีเงื่อนไขว่า
	 	4.1	 บุคคลน้ันต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง	 และอยู่ 
ภายใต้ข้อก�าหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
	 	4.2	บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัย 
อื่น	หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ	บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วน 
ที่เกินเท่านั้น

ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร
	 	กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร	 เม่ือผู้ 
โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถยนต์ท่ีใช้	 หรืออยู่ในทาง	 หรือส่ิงที่บรรทุก	 หรือ 
ติดตั้งในรถยนต์นั้น	ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้	โดยมีเงื่อนไขว่า	บุคคลนั้น 
ไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น	 หรือได้รับแต ่
ไม่เพียงพอบริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น	

ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง
	 	กรมธรรม์ประกันภัยน้ีให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย	 
เมือ่นายจ้างจะต้องรบัผดิจากการใช้รถยนต์คนัเอาประกันภยัโดยลกูจ้างในทางการ 
ที่จ้าง	ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้	แต่มีเงื่อนไขว่า
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	 	6.1	นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
	 	6.2	นายจ้างไม่ได้รบัการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภยัอืน่	 
เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับชดใช้นั้นไม่เพียงพอ	บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่า 
สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
	 	6.3	การคุ้มครองนี้ไม่เพิ่มจ�านวนเงินจ�ากัดความรับผิดของบริษัท

ข้อ 7. การยกเว้นทั่วไป การประกันภัยตามหมวดนี้ ไม่คุ้มครองความรับผิด
  อันเกิดจาก

  7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง         
  7.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์  
ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติดไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้ 
รถยนต์หลบหนีจากการกระท�าความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจค้น 
หรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
  7.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
  7.4 การใช้ลากจงูหรอืผลกัดนัรถหรอืทรพัย์สนิอืน่ใด เว้นแต่รถทีถ่กูลากจงู 
หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือ 
รถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
  7.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาหรือบันทึกที่ผู้ขับขี่ท�าขึ้น ซึ่งถ้าไม่ม ี
สัญญาหรือบันทึกนั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น
  7.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่ให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมา 
อย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ดังนี้
 												7.6.1	มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด	 เกินกว่า	 50	 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต	์ 
หรือ					
												 7.6.2	 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า	 20	 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต	์ 
กรณกีารขบัขีโ่ดยบคุคลซึง่มีอายตุ�า่กว่ายีส่บิปีบริบรูณ์	หรอืโดยบคุคลทีม่ใีบอนญุาต 
ขับรถช่ัวคราว	 หรือโดยบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถหรืออยู่ระหว่างพักใช้หรือ 
เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ	หรือ		
													7.6.3	กรณีไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานจราจร	พนักงานสอบสวน	หรือ 
พนักงานเจ้าหน้าที่	ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์	จนถูกด�าเนินคดีฐานขับรถขณะ 
เมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น	ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก	และผู้ขับขี่ได ้
ยอมรับหรือศาลได้มีค�าพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกล่าว
  7.7 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มีสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วย 
ยาเสพติดให้โทษ หรือมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทตามกฎหมายว่าด้วย 
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทในร่างกาย จนถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย 
ว่าด้วยจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มีค�าพิพากษาถึงท่ีสุด 
ลงโทษในความผิดดังกล่าว
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ข้อ 8. ข้อสัญญาพิเศษ
	 	ภายใต้จ�านวนเงนิจ�ากดัความรับผดิทีร่ะบุไว้ในตาราง	บรษิทัจะไม่ยกเอาความ 
ไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัย	 หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ 
ผู้เอาประกันภัย	หรือข้อ	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	หรือเงื่อนไขทั่วไป	เว้นแต่ข้อ	3	ของ 
หมวดเงื่อนไขทั่วไป	 เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก	 เพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม	 1.1	 
ในหมวดนี้

	 ส่วนเงื่อนไขข้อ	7.6		และ	7.7	บริษัทจะไม่น�ามาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก 
เพื่อปฏิเสธความรับผิดทั้งตาม	1.1	และ	1.2	ในหมวดนี้	

	 ในกรณีทีบ่ริษัทไม่ต้องรบัผดิตามกฎหมาย	หรือรับผดิตามกรมธรรม์ประกนัภยั 
นีต่้อผูเ้อาประกนัภัย	แต่บรษิทัได้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึง่และ 
วรรคสองในความรับผดิทีผู่เ้อาประกนัภยัต้องรบัผดิต่อบคุคลภายนอกไปแล้ว	ผูเ้อา 
ประกันภัยต้องใช้จ�านวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน	7	วัน	นับแต ่
ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท
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หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ข้อ 1.  ข้อตกลงคุ้มครอง
	 	รถยนต์สูญหาย	บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่ง 
ส่วนใดของรถยนต์	 รวมทั้งอุปกรณ์	 เครื่องตกแต่ง	 หรือสิ่งที่ติดประจ�าอยู่กับตัว 
รถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์ 
จ�าหน่ายรถยนต์	 และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ท�าเพิ่มขึ้น	 และผู้เอา 
ประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว	 สูญหายไปอันเกิดจากการกระท�าความ 
ผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์	ชิงทรัพย์	ปล้นทรัพย์	ยักยอกทรัพย์	หรือเกิดความเสียหาย 
ต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระท�าความผิด	หรือการพยายามกระท�าความผิดเช่นว่า 
นั้น		แต่ไม่รวมการสูญหายจากการกระท�าความผิดฐานฉ้อโกง	

	 รถยนต์ไฟไหม้บรษิทัจะชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน	เมือ่รถยนต์เกดิความเสยีหาย 
จากไฟไหม้	ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมนัเอง	หรอืเป็นการไหม้ทีเ่ป็นผลสบืเนือ่ง 
จากสาเหตุใดๆ	ก็ตาม

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์
  2.1  ในกรณรีถยนต์สญูหาย	อนัเกดิจากการลกัทรพัย์	ชงิทรพัย์	ปล้นทรพัย์	 
และยักยอกทรัพย์	 บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ�านวนเงินเอาประกันภัย	 
ที่ระบุไว้ในตาราง	 โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอน 
กรรมสิทธ์ิรถยนต์ให้แก่บริษัททันที	 โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท	 และให้ถือว่าการ 
คุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด

	 ในกรณีท่ีบรษิทัได้รบัรถยนต์คนืมา	บรษิทัต้องมหีนงัสอืแจ้งให้ผูเ้อาประกนัภยั 
ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน	 7	 วันนับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมา	 ตาม 
ที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมให้ผู้เอา 
ประกันภัยใช้สิทธิ
	 		 	 2.1.1	 ขอรับรถยนต์คืน	 โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินท่ีได้รับชดใช้ 
ไปท้ังหมดให้แก่บริษัท	 ถ้ารถยนต์นั้นเกิดความเสียหายไม่ถึงกับความเสียหายโดย 
สิ้นเชิงบริษัทต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทก่อนคืน
	 		 	 2.1.2	สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน

	 		 	 ทั้งน้ีผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บริษัททราบภายใน	 
30	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัท	 ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งขอใช้ 
สิทธิภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว	 ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับ 
รถยนต์คืน
  2.2 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง	 บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็ม 
จ�านวนเงินเอาประกันภัย	ที่ระบุไว้ในตาราง	
	 	รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง	หมายถึง	รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อม 
ให้อยู่ในสภาพเดิมได้	หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ของมูลค่ารถยนต์ในขณะ 
เกิดความเสียหาย			
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	 ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 80	 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที ่
เอาประกันภัย	ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี	ต้องโอนกรรมสิทธิ ์
รถยนต์ให้แก่บรษิทัทนัท	ีโดยค่าใช้จ่ายของบรษิทั	และให้ถอืว่าการคุม้ครองรถยนต์ 
นั้นเป็นอันสิ้นสุด
  2.3 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง หรือ 
สญูหายบางส่วน		บริษทัและผูเ้อาประกนัภยัอาจตกลงกนัให้มกีารซ่อม	หรอืเปลีย่น 
รถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้	ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น	หรือจะชดใช ้
เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้	

	 ในกรณีไม่สามารถตกลงจ�านวนเงินเพื่อทดแทนความเสียหายได้	 ให้ใช้ราคา 
มาตรฐานที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยและ 
สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยก�าหนด	 โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
นายทะเบียน

 ข้อจ�ากัดความรับผิดของบริษัท

	 ในกรณท่ีีมีความจ�าเป็นต้องสัง่อะไหล่จากต่างประเทศ	บรษิทัรับผดิไม่เกนิกว่า 
ราคาน�าเข้าที่ส่งมาทางเรือ

ข้อ 3. การดูแลขนย้าย
	 	เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์	ที่เกิดจากไฟไหม้	บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษา 
รถยนต์	และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ	จนกว่าการซ่อมแซม	หรือ 
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ�านวนที่จ่ายไปจริง	 แต่ไม่เกินร้อยละ 
ยี่สิบของค่าซ่อมแซม

ข้อ 4. การสละสิทธิ
	 	ในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์	 เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช ้
รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย	บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ย 
จากผูใ้ช้รถยนต์นัน้	เว้นแต่การใช้โดยบคุคลของสถานให้บรกิารเกีย่วกับการซ่อมแซม 
รถ	การท�าความสะอาดรถ	การบ�ารุงรักษารถ	หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม	เมื่อ 
รถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น

ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความ 
สูญหาย หรือไฟไหม้อันเกิดจาก

  5.1 ความเสยีหายหรอืสูญหายอนัเกิดจากการลกัทรัพย์ หรอืยักยอกทรพัย์  
โดยคูส่มรส หรอืบคุคลซึง่อยูก่นิกนัฉนัสามภีรรยาโดยไม่ได้จดทะเบยีนสมรส หรอื 
บุคคลที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับผู้เอาประกันภัย หรือผู้ค�้าประกันตามสัญญา 
เช่าซ้ือรถยนต์ หรอืบคุคลได้รบัมอบรถยนต์หรือครอบครองรถยนต์ตามสญัญายืม  
สญัญาเช่า สญัญาเช่าซือ้ หรอืสญัญาจ�าน�า หรอืบคุคลทีจ่ะกระท�าสญัญาดงักล่าว 
ข้างต้น ท้ังนีไ้ม่ว่าบคุคลดงักล่าวมเีจตนาแท้จริงจะท�าสัญญาดงักล่าวหรือไม่ก็ตาม

  5.2  การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ร.ย.ภ.10)

ข้อ 1.  ข้อตกลงคุ้มครอง
	 	บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดข้ึนระหว่างระยะเวลา 
ประกันภัย	 ต่อรถยนต์รวมท้ังอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง	 หรือส่ิงที่ติดประจ�าอยู่กับตัว 
รถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง	 อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก	 
ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้อันมีสาเหตุ 
โดยตรงจากการชนกับยานพาหนะทางบก	 ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของ 
รถยนต์คันที่เอาประกันภัยหรือคู่กรณี	 และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัท 
ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
	 ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรม์ประกนัภยันี	้ให้หมายถงึเฉพาะรถทีเ่ดนิด้วย 
ก�าลังเครื่องยนต์		โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง	เช่น	น�้ามัน	ก๊าซ	หรือก�าลังไฟฟ้า	และ 
รวมถึงรถพ่วง	รถไฟ	รถราง	
	 ความรับผิดชอบของบริษัท	 จะมีไม่เกินจ�านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ใน 
ตาราง

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต ์
  2.1  ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง		บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็ม 
จ�านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
	 ในกรณีที่ทุนประกันภัยที่ระบุไว้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	80	 ของมูลค่าของรถยนต ์
ในขณะท่ีเอาประกันภัย	 ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให ้
แก่บริษัททันทีโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท	และให้ถือว่าการคุ้มครองนั้นเป็นอันสิ้นสุด
	 รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง	ในที่นี้หมายถึง	รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจ 
ซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้	 หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ	 70	 ของมูลค่ารถยนต์ 
ในขณะเกิดความเสียหาย
  2.2  ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายส้ินเชิง   
	 		 	 บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม	 หรือเปลี่ยน 
รถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้	 ทั้งนี้	 รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น	 หรือจะ 
ชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้
	 ในกรณีไม่สามารถตกลงจ�านวนเงินเพื่อทดแทนความเสียหายได้	 ให้ใช้ราคา 
มาตรฐานที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยและ 
สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยก�าหนด	 โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
นายทะเบียน
 ข้อจ�ากัดความรับผิดของบริษัท  
	 ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ	 บริษัทรับผิด 
ไม่เกินกว่าราคาน�าเข้าที่ส่งมาทางเรือ



-16- -17-

ข้อ 3. ความเสียหายส่วนแรก
	 	ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง	 คือ	 2,000	 บาท
แรกของความเสียหายอันเกิดจากการชน	 ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัย 
เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย	 โดยบริษัทจะจ่ายแทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน	
เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว	 ผู้เอาประกันภัย 
ต้องใช้คืนให้บริษัทภายใน	7	วันนับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท

ข้อ 4. การดูแลขนย้าย
	 	เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซ่ึงมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี	 
บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์	และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ	 
จนกว่าการซ่อมแซม	หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ�านวนที่จ่าย 
ไปจริง	แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม

ข้อ 5. การรักษารถยนต์ 
	 	ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง	 เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น	 หรือ 
ต้องประสบอบุตัเิหตอุืน่	เนือ่งจากการใช้รถยนต์ก่อนทีจ่ะมกีารซ่อมแซมตามท่ีจ�าเป็น	 
หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย

ข้อ 6. การสละสิทธิ 
	 	ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์	เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับ 
ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย	บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น	 
เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเก่ียวกับการซ่อมแซมรถ	การท�าความ 
สะอาดรถ	การบ�ารุงรักษารถ	หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม	เมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบ 
ให้เพื่อรับบริการนั้น

ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
  7.1 การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
  7.2 การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการ 
หยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเคร่ืองไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจาก 
อุบัติเหตุ
  7.3 ความเสยีหายโดยตรงต่อรถยนต์ อนัเกดิจากการบรรทกุน�า้หนกั หรอื 
จ�านวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
  7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด  
เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
  7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาด 
ใช้รถยนต์นั้นเกิดจากบริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควร 
จะเป็น  โดยไม่มีเหตุอันสมควร

ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
  8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
  8.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์  
ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติดไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้ 
รถยนต์หลบหนีจากการกระท�าความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจค้น 
หรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
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  8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว

ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อื่นๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
  9.1  การใช้ลากจงูหรอืผลกัดนัรถหรอืทรพัย์สนิอืน่ใด เว้นแต่ รถทีถ่กูลาก 
จูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ  
หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
  9.2  การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหต ุ
  9.3  การขับข่ีโดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่ให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมา 
อย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ดังนี้
	 		 	 9.3.1	มีปริมาณแอลกอฮอล์	ในเลือด	เกินกว่า	50	มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์	 
หรือ								
	 		 	 9.3.2	มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า	20	มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์	 
กรณกีารขบัขีโ่ดยบคุคลซึง่มีอายตุ�า่กว่ายีส่บิปีบริบรูณ์	หรอืโดยบคุคลทีม่ใีบอนญุาต 
ขับรถชั่วคราว	หรืออยู่ระหว่างพักใช้	หรือ
														 9.3.3	 กรณีไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานจราจร	พนักงานสอบสวน	หรือ 
พนักงานเจ้าหน้าที่	ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์	จนถูกด�าเนินคดีฐานขับรถขณะ 
เมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น	ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก	และผู้ขับขี่ได ้
ยอมรับหรือศาลได้มีค�าพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกล่าว
  9.4  การขบัขีโ่ดยบคุคลซึง่ขณะขับขีมี่สารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยา 
เสพตดิให้โทษ หรอืมีสารทีอ่อกฤทธิต่์อจติ และประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวตัถุ 
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในร่างกาย จนถูกด�าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วย 
จราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับ หรือศาลได้มีค�าพิพากษาถึงที่สุดลงโทษใน 
ความผิดดังกล่าว 
  9.5  การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ  
แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
 การยกเว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 และ 9.5 จะไม่น�ามาใช้ในกรณีที่ม ี
ความเสียหายต่อรถยนต์ท่ีเกิดขึ้น และมิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่ที่เอา 
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
 แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นตาม 9.5  
จะไม่น�ามาใช้บงัคบั หากผูข้บัขีใ่นขณะเกดิความเสียหาย เป็นผู้ขบัขีท่ี่ถกูระบชุือ่ 
ในกรมธรรม์ประกันภัย

	 เง่ือนไข:	 การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้	 อยู่ภายใต้บังคับของ 
เงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยท่ีปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไข
ทั่วไป	ยกเว้นเงื่อนไขข้อ 7 การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี และ ข้อ 8 การเพิ่ม 
เบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี จะไม่น�ามาบังคับใช้

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)

เมื่อใช้ในเอกสารแนบท้ายนี้
ผู้ได้รับความคุ้มครอง			 หมายถึง	 ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารตามจ�านวนที่ 
	 		 	 	 	 ระบุในตาราง	 ซึ่งอยู่ในหรือก�าลังขับขี่	 
	 		 	 	 	 หรือก�าลังขึ้นหรือก�าลังลงจากรถยนต์
อุบัติเหตุ														 หมายถึง	 เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลันจาก 
	 		 	 	 	 ปัจจัยภายนอกร่างกายและท�าให้เกิดผล 
	 		 	 	 	 ที่ผู้ได้รับความคุ้มครองมิได้เจตนาหรือ 
	 		 	 	 	 มุ่งหวังและให้หมายความรวมถึงการถูก 
	 		 	 	 	 ฆาตกรรมด้วย
การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง	 ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของ 
อวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง
การสูญเสียสายตา	 หมายถึง	 ตาบอดสนิท	และไม่มีทางรักษาให้
	 		 	 	 	 หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	 หมายถึง	 ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถ
	 		 	 	 	 ประกอบอาชีพใดหรือท�างานใดเพื่อ
	 		 	 	 	 สินจ้างได้โดยสิ้นเชิงและตลอดไป
ทุพพลภาพชั่วคราว						 หมายถึง	 ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถ
	 		 	 	 	 ประกอบหน้าที่การงานในอาชีพ
	 		 	 	 	 ประจ�าตามปกตไิด้โดยสิน้เชงิในชัว่ระยะ 
	 		 	 	 	 เวลาหนึ่ง

เป็นท่ีตกลงกันว่า	 กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพ่ิมเติม 
ดังต่อไปนี้
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ	ความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู ้
ได้รับความคุ้มครองโดยอุบัติเหตุ	ซึ่งท�าให้เกิดผลดังต่อไปนี้

การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต
	 ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท�าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตใน	 180	 วัน	 
นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดี	 หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท�าให้ผู้ได้รับความคุ้มครอง 
ต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน	 และเสียชีวิตเพราะเหตุ 
บาดเจ็บนั้นก็ดี	 บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจ�านวนเงินเอาประกันภัยที่ 
ระบุไว้ในตาราง	ให้แก่ทายาทของผู้ได้รับความคุ้มครอง

การคุ้มครองข้อ 2 : สูญเสีย มือ เท้า สายตา
	 ถ้าความบาดเจบ็ทีไ่ด้รบัไม่มผีลท�าให้ผูไ้ด้รบัความคุ้มครองต้องเสยีชวีติภายใน	 
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180	วัน	นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุแต่มีผลท�าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสีย 
โดยถาวรสิ้นเชิง	ภายใน	180	วัน	นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดีหรือความบาดเจ็บที่ได ้
รบัท�าให้ผูไ้ด้รบัความคุม้ครองต้องรักษาตัวติดต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน	 
และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงดังก�าหนด 
ข้างล่างนี้	บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองดังนี้

	 	100%	ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย	ส�าหรับมือสองข้าง	ตั้งแต่ข้อมือ	หรือ 
เท้าสองข้าง	ตั้งแต่ข้อเท้า	หรือสายตาสองข้าง
								100	%	ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย	ส�าหรับมือหนึ่งข้าง	ตั้งแต่ข้อมือ	และ 
เท้าหนึ่งข้าง	ตั้งแต่ข้อเท้า
	 	100	%	ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย	ส�าหรับมือหนึ่งข้าง	ตั้งแต่ข้อมือ	และ 
สายตาหนึ่งข้าง
	 	100	%	ของจ�านวนเงนิเอาประกนัภัย	ส�าหรบัเท้าหนึง่ข้าง	ต้ังแต่ข้อเท้า	และ 
สายตาหนึ่งข้าง
	 		60	%	ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย	ส�าหรับมือหนึ่งข้าง	ตั้งแต่ข้อมือ
	 		60	%	ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย	ส�าหรับเท้าหนึ่งข้าง	ตั้งแต่ข้อเท้า
	 		60	%	ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย	ส�าหรับตาหนึ่งข้าง

	 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น

การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
	 ถ้าความบาดเจ็บมีผลภายใน	 12	 เดือน	 นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุท�าให้ผู้ได้รับ 
ความคุ้มครองเกิดทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	 และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	 นั้นได้เป็น 
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า	 12	 เดือน	 หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าผู้ได้รับความ 
คุ้มครองนั้นตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง	 บริษัทจะใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ให้ตามจ�านวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว้ในตาราง	หักด้วยจ�านวนเงินที่ใช้	 หรือ 
ต้องใช้ตามความคุ้มครองข้อ	1	หรือ	ข้อ	2	ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง

การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพชั่วคราว
	 ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท�าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ 
ชั่วคราวภายใน	 180	 วัน	 นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ	 หรือความบาดเจ็บที่ได้รับ 
ท�าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน	 
และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราว	 บริษัทจะ 
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นระยะๆ	 ตลอดเวลาท่ียัง 
ทุพพลภาพอยู่ตามจ�านวนเงินที่ระบุไว้ในตารางแต่ไม่เกิน	52	สัปดาห์	ต่ออุบัติเหตุ 
แต่ละครั้ง
	 บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี้	 หากอุบัติเหตุมีผล 
ท�าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเกิดความสูญเสียตามการคุ้มครองตามข้อ	1	หรือข้อ	2	 
หากความสูญเสียมีผลท�าให้มีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเกิดขึ้นต่อผู้ได้รับความ 
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คุม้ครองตามการคุ้มครอง	ข้อ	3	ค่าสินไหมทดแทนทีบ่รษัิทใช้ตามการคุม้ครองข้อนี	้จะ 
มีการหักจากจ�านวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทต้องใช้ตามการคุ้มครอง	ข้อ	3
 การยกเว้น: การขยายเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ  
ทพุพลภาพชั่วคราว หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ อนัเกิดขึน้เป็นผลโดยตรงหรอื 
โดยอ้อมทั้งหมดหรือบางส่วนจากการกระท�าผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ 
ได้รับความคุ้มครองนั้น

	 เงื่อนไขอื่น	:		การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้	อยู่ภายใต้บังคับของ 
เงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยท่ีปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไข 
ทั่วไป
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)

	 เป็นที่ตกลงกันว่า	กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม	 
ดังต่อไปนี้	

	 บริษัทจะใช้ค่ารักษาพยาบาล	 ค่าบริการทางการแพทย์	 ค่าผ่าตัด	 และค่า 
บริการอื่นๆ	 ตามที่จ่ายจริง	 ซึ่งได้เกิดขึ้นภายใน	 12	 เดือน	นับแต่วันเกิดอุบัติเหต ุ
เพ่ือบุคคลใดซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย	 เน่ืองจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ใน	 
หรือก�าลังขึ้น	หรือก�าลังลงจากรถยนต์

	 ความรับผิดชอบของบริษัทต่อคนในแต่ละครั้งจะไม่เกินจ�านวนเงินเอา 
ประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางการขยายเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ที่ระบุ 
ไว้ในตาราง

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม
การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)

	 เป็นที่ตกลงกันว่า	กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม	 
ดังต่อไปนี้

	 บริษัทจะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับ 
ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย	 ในกรณีรถยนต์ที่ระบุไว้ในตารางเกิดอุบัติเหตุ		 
เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา

	 การประกนัตวับคุคลดงักล่าว	บรษัิทจะด�าเนินการโดยไม่ชักช้าตามจ�านวนเงิน 
ที่พนักงานสอบสวน	พนักงานอัยการหรือศาลก�าหนดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

	 เง่ือนไข:	 การขยายเพิ่มเติมนี้	 อยู่ภายใต้บังคับของเง่ือนไขและการยกเว้น 
แห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์ 

(ร.ย. 24)
	 เป็นที่ตกลงกันว่า	ในกรณีที่มีความสูญหายหรือความเสียหายที่มิอาจซ่อมได้	 
ซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เกิดขึ้นต่อรถยนต์

	 บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์	 ตามที่ระบุในตาราง 
ตามส่วนได้เสียก่อน

	 ผู้เอาประกันภัยจะไม่บอกเลิกกรมธรรม์นี้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็น 
ลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประโยชน์

	 ในกรณีบริษัทบอกเลิกกรมธรรม์น้ี	 บริษัทจะแจ้งให้ผู้รับประโยชน์ทราบ 
เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	15	วัน	ก่อนการยกเลิกมีผลบังคับ

	 เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยอื่นๆ	ไม่เปลี่ยนแปลง

เอกสารแนบท้าย
ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30)
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์ 

(ร.ย. 24)

เอกสารแนบท้าย
ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30)

	 ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม ์
ประกนัภยัหรอืสลกัหลงัใดๆ	ให้เป็นทีต่กลงกนัว่า	กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีไม่คุ้มครอง 
ความสูญเสีย	 ความเสียหาย	 หรือค่าใช้จ่ายใดๆ	 ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรง 
หรือโดยอ้อม	 เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการกระท�าก่อการร้าย	 ไม่ว่าจะ 
เกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง	หรือมีล�าดับเหตุการณ ์
เป็นอย่างไรส�าหรับความสูญเสียนั้น

	 โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้	การกระท�าก่อการร้ายให้หมายความรวมถึง 
การกระท�า	ซึ่งใช้ก�าลังหรือความรุนแรง	และ	/	หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่ม 
บุคคลใด	ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าเพียงล�าพัง	การกระท�าการแทน	หรือที่เกี่ยวเนื่อง 
กับองค์กรใด	หรือรัฐบาลใด	ซึ่งกระท�าเพื่อผลทางการเมือง	ศาสนา	ลัทธินิยม	หรือ 
จดุประสงค์ทีค่ล้ายคลงึกนั	รวมทัง้เพือ่ต้องการส่งผลให้รฐับาลและหรอืสาธารณชน	 
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก	หวาดกลัว

	 ข้อยกเว้นนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย	 ความเสียหาย	 ค่าใช้จ่ายใดๆ	 ไม่ว่าจะ 
เป็นสาเหตโุดยตรงหรอืโดยอ้อม	เป็นผลมาจาก	หรือ	มีส่วนเก่ียวเนือ่งกับการกระท�า 
ใดๆ	ที่ต้องกระท�าขึ้นเพื่อควบคุม	ป้องกัน	หยุดยั้ง	ไม่ว่าจะรูปแบบใด	ซึ่งเกี่ยวเนื่อง 
กับการกระท�าก่อการร้าย

	 ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นน้ีไม่สามารถน�ามาใช้บังคับได้	 	 ให ้
ถือว่าส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับ
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เอกสารแนบท้าย
การช�าระเบี้ยประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล

(ใช้ส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท)

	 ในกรณทีีผู่เ้อาประกนัภยัเป็นนติบิคุคล	บรษิทัตกลงให้ผูเ้อาประกนัภยัสามารถ 
ช�าระเบ้ียประกันภัยได้ภายใน	 15	 วันนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ	 
กรณีเกิดอุบัติเหตุภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้	 บริษัทจะ 
รับผิดชอบความเสียหายตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยและผู้เอา 
ประกันภัยต้องช�าระเบี้ยประกันภัยทันที

	 หากผู้เอาประกันภัยมิได้ช�าระเบี้ยประกันภัยภายในก�าหนด	 15	 วัน	 นับแต่ 
กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ	 ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะเอา 
ประกันภัยอีกต่อไป	 และให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีส้ินผลบังคับใช้	 ณ	 วันพ้น 
ก�าหนดดังกล่าว

หมายเหตุ	 ข้อความใดในกรมธรรม์ประกันภัยที่ขัดหรือแย้งกับเอกสารแนบท้ายนี้	 
ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับ


