
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
 หมวดที่ 1 คําจํากัดความ

  ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยนี้ จะถือเปนความหมายเดียวกัน
  ทั้งหมดไมวาจะปรากฎในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยนี้  เวนแตขอความในกรมธรรมประกันภัยจะกําหนดไวเปนอยางอื่น

  “กรมธรรมประกันภัย”  หมายความรวมถึง ใบคําขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไข ขอยกเวน ขอกําหนด
  เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยนี้

  “บริษัท”  หมายความถึง  ผูรับประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้
  “ผูเอาประกันภัย”  หมายความถึง  บุคคล หรือนิติบุคคล ตามที่ระบุชื่อไวในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้
  “จํานวนเงินจํากัดความรับผิด”  หมายความถึง  จํานวนเงินจํากัดความรับผิดตอการเรียกรองหรือตออุบัติเหตุแตละครั้งและ

  จํานวนเงินจํากัดความรับผิดตอหนึ่งยานพาหนะ และจํานวนเงินจํากัดความรับผิดสําหรับคาสินไหมทดแทนเพื่อการสงมอบชักชาตอการ
  เรียกรองและตออุบัติเหตุแตละครั้งและตอหนึ่งยานพาหนะ ตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

  “จํานวนเงินจํากัดความรับผิดรวม”  หมายความถึง จํานวนเงินสูงสุดสําหรับคาสินไหมทดแทนตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรม
  ประกันภัยสวนที่ยังเหลืออยู หลังจากถูกหักทุกครั้งดวยจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดชดใชไปหรือที่บริษัทไดตกลงเปนลาย
  ลักษณอักษรวาจะชดใชภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ (หากมี) ในระหวางระยะเวลาประกันภัย เวนแตจะมีขอตกลงเปนลายลักษณอักษรไว
  เปนอยางอื่น

  “ยานพาหนะขนสง”  หมายความถึง  ยานพาหนะที่ใชในการขนสงซึ่งผูเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองภายใตขอตกลง
  คุมครอง ขอยกเวนและเงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัยนี้ ตามลักษณะการระบุยานพาหนะขนสงที่กําหนดไวในหมวดที่ 2 ขอ 2

 หมวดที่ 2 ความคุ้มครอง
  ภายใตขอยกเวนที่ระบุไวในหมวดที่ 3 เงื่อนไข และขอกําหนดทั่วไปหมวดที่ 4 ขอตกลงเงื่อนไข ขอรับรองเอกสารแนบทาย ใบสลักหลัง 

  (หากมี) และจํานวนเงินจํากัดความรับผิดสําหรับคาสินไหมทดแทนที่กําหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้
  คุมครองความรับผิดตามกฎหมายของผูเอาประกันภัย เพื่อ

  ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแตเมื่อของไดบรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนสงจนกระทั่งสงมอบของและเปนการขนสงโดยยานพาหนะขนสงที่ไดระบุไวใน
  ขอ 1.       ความสูญหายหรือความเสียหายหรือสงมอบชักชาของของที่ผูเอาประกันภัยรับขน ซึ่งเกิดขึ้นในระหวางการขนสงและในระหวาง

  ตารางกรมธรรมประกันภัย รวมทั้งความสูญหายหรือความเสียหายของของที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินการขนขึ้นไปยังยานพาหนะขนสงและการ
  ขนถายออกจากยานพาหนะขนสงซึ่งกระทําโดยผูเอาประกันภัยหรือตัวแทนหรือลูกจางของผูเอาประกันภัย

  ขอ 2.       ความคุมครองตามขอ 1 ขางตน จะเปนไปตามการระบุยานพาหนะขนสงในตารางกรมธรรมประกันภัย ดังนี้
  2.1           

  ประกันภัยระบุเลขตัวถัง และเลขทะเบียนของหัวรถลาก กรมธรรมประกันภัยจะใหความคุมครองความรับผิดของผูเอาประกันภัยในสวนของ
  ของที่ขนสงโดยหัวรถลากนั้น โดยไมตองระบุเลขตัวถัง และเลขทะเบียนรถพวง

  2.2           
  ประกันภัยระบุทั้งเลขตัวถัง และเลขทะเบียนรถบรรทุกและรถพวง หากระบุเฉพาะเลขตัวถังและเลขทะเบียนของรถบรรทุกหรือรถพวงคันหนึ่งคันใด

 ในกรณียานพาหนะที่สามารถบรรทุกของไดเองและสามารถลากจูงรถพวงไดดวย เมื่อตารางกรมธรรม

  ในกรณีที่กรมธรรมประกันภัยใหความคุมครองทั้งบนรถบรรทุกและรถพวง จํานวนเงินจํากัดความรับผิดตอหนึ่งยานพาหนะของรถบรรทุก
  จะใหความคุมครองความรับผิดของผูเอาประกันภัย เฉพาะในสวนของของที่ขนสงโดยยานพาหนะที่ระบุเลขตัวถังและเลขทะเบียนไวเทานั้น

 ในกรณียานพาหนะที่เปนหัวรถลากเทานั้น โดยไมสามารถบรรทุกของไดเอง เมื่อตารางกรมธรรม

  และรถพวงใหคิดแยกจากกัน
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  2.3            ในกรณียานพาหนะที่ใชขนสงทางน้ํา เมื่อตารางกรมธรรมประกันภัยระบุชื่อและ เลขทะเบียนของเรือยนตลําที่ขนสง
  หรือเรือลําเลียง กรมธรรมประกันภัยจะใหความคุมครองความรับผิดของผูเอาประกันภัยในสวนของของที่ขนสง โดยเรือยนตหรือเรือลําเลียงนั้น
  หรือในกรณีที่ตารางกรมธรรมประกันภัยระบุเฉพาะชื่อและเลขทะเบียนเรือลากจูง จะใหความคุมครองเฉพาะในสวนของของที่บรรทุกในเรือลําเลียง
  4 ลําแรกที่ถูกลากจูงโดยเรือลากจูงลําที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

 หมวดที่ 3   ข้อยกเว้น
  เวนแตบริษัทจะตกลงเปนลายลักษณอักษรไวเปนอยางอื่นหรือมีเอกสารแนบทายหรือใบสลักหลังกําหนดไวเปนอยางอื่นการประกันภัยนี้

  ไมคุมครอง

  1.1            เหตุสุดวิสัย หรือสภาพแหงของนั้นเอง หรือความรับผิดของผูขนสง หรือผูรับตราสง
  ขอ 1.       ความสูญหายหรือความเสียหายหรือสงมอบชักชาของของที่ผูเอาประกันภัยรับขน อันมีสาเหตุมาจาก

 ความบกพรองหรือความผิดพลาดในเอกสารหรือคําสั่งเกี่ยวกับของที่รับขน ซึ่งผูสงของไดมอบใหไวแก ผูเอาประกันภัย
 การรั่วไหลหรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ําหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของของที่รับขน  1.3           
 การบรรจุ การหีบหอ หรือการใชภาชนะขนสงที่ไมเหมาะสมหรือไมดีพอในการขนสง ไมวากระทําโดยผูเอาประกันภัย  1.4           

  หรือลูกจาง หรือตัวแทนของผูเอาประกันภัย หรือบุคคลอื่นใดที่ผูเอาประกันภัยตองรวมรับผิดชอบดวย
  1.5            การกระทําโดยเจตนามุงรายของบุคคลใดก็ตามที่มิใชลูกจางของผูเอาประกันภัยเพื่อทําใหยานพาหนะขนสงหรือ

  ของที่ผูเอาประกันภัยรับขนไวถูกทําลายหรือเสียหาย
  1.6           

  ปฏิบัติตามกฎหมายหรือประเพณีทางการคาเกี่ยวกับการสงมอบของ
 การสงมอบของใหแกบุคคลอื่นที่มิใชผูรับตราสงหรือผูรับของหรือการสงผิดจุดหมายปลายทางหรือมิได

  1.7            การขนสงโดยบุคคลหรือยานพาหนะอื่นที่มิไดระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และอยูนอกเหนือขอบเขต
  ความคุมครองที่กําหนดไวในหมวดที่ 2 ขอ 2

  1.8           
  ไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแลวหรือไม หรือที่ผูเอาประกันภัยไมไดครอบครองหรือใชงานตามสัญญาที่มีหลักฐานเปนหนังสือ

 การขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนสงโดยที่ผูขับขี่หรือผูควบคุมไมมีใบอนุญาตที่ถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด
  1.10           

  ลากจูงเกินขนาดที่ยานพาหนะขนสงเหลานั้นจะสามารถขนสงไดอยางปลอดภัยหรือบรรทุก ผิดหลักการจัดระวางหรือการลากจูงที่ผิดหลักการขนสง
 การที่ยานพาหนะขนสงเสื่อมสภาพหรือไมเหมาะสมแกการใชขนสงหรือบรรทุกเกินขนาดน้ําหนักบรรทุกหรือ

  ที่ปลอดภัยหรือไมมีสิ่งปองกันความเสียหายของของที่รับขน ซึ่งจําเปนตองมีตามปกติในการขนสง

 การขนสงโดยยานพาหนะขนสงที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย ซึ่งผูเอาประกันภัยไดโอนขายไปแลว

  1.2           

  1.11           
  กวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต

 การที่ผูขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนสงอยูภายใตฤทธิ์ยาเสพติดใหโทษ หรือมีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกิน

  รวมทั้งการชิงทรัพยและการโจรกรรมโดยลูกจางของผูเอาประกันภัย
 การที่ของที่ผูเอาประกันภัยรับขนสูญหายโดยไมทราบสาเหตุและไมปรากฎรองรอยการชิงทรัพยหรือการโจรกรรม

  1.9           

  1.12           

  1.13           
  ขนสงหรือผูเอาประกันภัยจะดูแลยานพาหนะนั้นได

 การลักทรัพยในระหวางที่ยานพาหนะขนสงถูกทิ้งไวโดยไมมีผูดูแลและยังอยูในวิสัยที่ผูขับขี่หรือผูควบคุมยานพาหนะ

  ขอ 2.       การขนสงของตอไปนี้ เวนแตผูสงของไดแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูเอาประกันภัยทราบแลวกอนการขนสงหรือไดมีการจดแจง
  ทรัพยนั้นไวในใบตราสงหรือเอกสารการขนสงของผูเอาประกันภัยและผูเอาประกันภัยไดแจงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัททราบกอนเริ่มตนการขนสง
  และบริษัทไดตกลงเปนลายลักษณอักษรที่จะใหความคุมครองเพิ่มเติม
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  2.1            เงินแทง เงินรูปพรรณ ทองคําแทง ทองรูปพรรณ โลหะมีคาทุกชนิด อัญมณี หรือของมีคาอยางอื่น
 เงินตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร แสตมป์ อากรแสตมป์ บัตรเครดิต บัตรเติมเงิน ใบหุน ใบหุนกู หรือประทวนสินคา

  2.5    ทรัพยอันตราย วัตถุอันตราย วัตถุระเบิด อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน รวมทั้งอาวุธสงคราม

  2.8

 สัตวมีชีวิต หรือพืชมีชีวิต  2.6

 ทรัพยของผูเอาประกันภัยหรือที่ผูเอาประกันภัยเปนเจาของรวม
 ทรัพยอื่นใดที่ยกเวนเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทาย  2.10           

 สงคราม ไมวาจะมีการประกาศหรือไม สงครามกลางเมือง การแข็งขอ การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร
ขอ 3.       ความสูญหายหรือความเสียหายหรือสงมอบชักชา อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจาก

  การประกาศกฎอัยการศึกและการใชอํานาจรัฐตามที่กฎหมายไดใหอํานาจไว
  3.2            การยึด การอายัด การยึดหนวง หรือการทําลายโดยเจาหนาที่ องคกรหรือหนวยงานของรัฐ

 การจลาจล การกอความไมสงบของประชาชน การกอความไมสงบของประชาชนถึงขนาดลุกฮือตอตานรัฐบาล   3.3           

 ทุนระเบิด ตอรปิโด หรืออาวุธสงครามอื่นใด
  การกอวินาศกรรม การกอการราย

  3.4           
 การนัดหยุดงานและการปิดงานงดจาง

 ขอ 4.       ความสูญหายหรือความเสียหายหรือสงมอบชักชา อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากการแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพ

  3.5           

  สวนประกอบของนิวเคลียรหรือทรัพยอันตรายอื่นใดอันอาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได

 ขอ 5.       ความสูญหายหรือความเสียหายหรือสงมอบชักชา ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ผูเอาประกันภัยสามารถเรียกรองหรือมีสิทธิไดรับ

 ขอ 6.       ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss) จากความสูญหายหรือความเสียหายของของที่ผูเอาประกันภัยรับขน เชน
  การสูญเสียตลาด การหยุดชะงักของธุรกิจและสายการผลิต การเสียโอกาสในการใชงาน เปนตน

  ผูเอาประกันภัยใชเปนที่จัดแบงหรือรวมของหรือเก็บของในระหวางเสนทางการขนสงไมวาจะมีการขนถายของออกจากยานพาหนะขนสงหรือไม
 ขอ 7.       ความสูญหายหรือความเสียหายในระหวางที่ของอยูในสถานที่เก็บของผูเอาประกันภัยกอนเริ่มตนการขนสงหรือสถานที่ที่

  รังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมเชิ้อเพลิงนิวเคลียร การแตกตัวหรือการระเบิดของกัมมันตรังสีหรือ

  2.9          

  ขอบเขตดังกลาว เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากบริษัทเปนลายลักษณอักษรกอนเริ่มตนการขนสง
 ขอ 8.       การขนสงนอกขอบเขตที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยโดยที่จุดเริ่มตนหรือจุดหมายปลายทางหรือทั้งสองจุดไมไดอยูใน

 ข้อ 1.     ระยะเวลาประกันภัย   ความคุมครองความรับผิดของผูเอาประกันภัยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในหมวดที่ 2 และภายใต

  หมวดที่ 4   เงื่อนไขและข้อกําหนดทั่วไป

  คาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยอื่นใด        

 ขอ 9.       การขนสงโดยยานพาหนะขนสงที่มีการปลอมแปลงเลขตัวถังหรือเลขทะเบียนรถไมวาดวยวิธีการใดๆ ใหผิดไปจากที่จดทะเบียนไว

  เงื่อนไขตอไปนี้ดวย         
  1.1           

  กรมธรรมประกันภัยนี้หรือทั้งสองจํานวนรวมกันมีจํานวนเต็มจํานวนเงินจํากัดความรับผิดรวมตามกรมธรรมประกันภัยนี้แลว ทั้งนี้แลวแตวา
  ตารางกรมธรรมประกันภัย หรือเมื่อจํานวนคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดชดใชไปหรือที่บริษัทไดตกลงเปนลายลักษณอักษรวาจะชดใชภายใต

 ในกรณีกรมธรรมประกันภัยกําหนดเวลา ระยะเวลาประกันภัยจะเริ่มตนและสิ้นสุดลงตามวันและเวลาที่กําหนดไวใน

  2.2           

  2.4            ของที่ผิดกฎหมาย เชน ยาเสพติดใหโทษ
 ศิลปวัตถุที่มีมูลคาตอชิ้นเกินกวาสองหมื่นบาท หรือโบราณวัตถุ  2.3           

  2.7  แมพิมพ แผนผัง แบบแปลน เชน พิมพเขียว แบบบาน แบบลายผา หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
 เอกสารตนฉบับ เอกสารทางธุรกิจ ขอมูลและโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอรไมวาจัดเก็บในรูปแบบและอุปกรณใด

  3.1          

  บมจ. นําสินประกันภัย  กรมธรรมประกันภัยความรับผิดของผูขนสง
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  เหตุเหลานั้นในทันที และในกรณีที่ถูกฟองเปนคดีตอศาล ผูเอาประกันภัยจะตองแจงใหบริษัททราบทันทีและดําเนินการที่จําเปนเพื่อรักษาสิทธิ

  โดยบริษัทจะใหความคุมครองคาทนายความที่เกิดขึ้นในการตอสูคดี  ตามจํานวนที่บริษัทเห็นชอบ โดยมีเงื่อนไขวาทนายความผูตอสูคดีแทน
  ขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัยนี้หรือเปนมูลคดีที่อาจไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย บริษัทมีสิทธิที่จะตอสูคดีในนามผูเอาประกันภัย
  ในการตอสูคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หากผูเอาประกันภัยได ดําเนินการตามหนาที่นี้แลวและหากบริษัทเห็นวามูลคดีมิไดตกอยูใน

  จํากัดความรับผิดรวมแลวแตจํานวนใดจะนอยกวา
  หนี้ตามคําพิพากษา เมื่อรวมแลว บริษัทจะรับผิดไมเกินไปกวาจํานวนเงินจํากัดความรับผิดตอการเรียกรองหรือตออุบัติเหตุแตละครั้งหรือจํานวนเงิน

  4.2           
  สามารถกระทําหรือควบคุมไดหรือตามที่บริษัทไดเรียกรองใหกระทําเพื่อปองกันมิใหของที่ผูเอาประกันภัยรับขนตองสูญหายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง

  เหตุการณใดจะถึงกําหนดกอน กรมธรรมประกันภัยจะสิ้นผลบังคับ
  1.2           

 ชดใชตามจํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยมีสิทธิจํากัดความรับผิดตามกฎหมายหรือตามความตกลงที่มีผลใชบังคับได
  บริษัทจะชดใชดังนี้
  ในระหวางระยะเวลาประกันภัยโดยที่ผูเอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายและเปนกรณีที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้

 ในกรณีกรมธรรมประกันภัยแบบขนสงเฉพาะเที่ยว ระยะเวลาประกันภัยจะเริ่มตนตั้งแตในระหวางการขนของขึ้น
  ไปยังยานพาหนะขนสง ณ สถานที่ที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และสิ้นสุดลงเมื่อสงมอบของหรือเสร็จสิ้น การขนถายออกจาก

  ในตารางกรมธรรมประกันภัย หรือเสนทางการขนสงตามปกตินิยมในแตละเที่ยว ถาไมไดรับความเห็นชอบจากบริษัทเปนลายลักษณอักษรกอน
 ข้อ 2.     เส้นทางและการขนส่ง  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางหรือวิธีการขนสง หรือเสนทางการขนสงตามที่ระบุไว

  ยานพาหนะขนสงตามขอ 1 ของหมวดที่ 2 ณ ปลายทางที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

  บริษัทจะไมรับผิดตอความสูญหายหรือความเสียหายหรือสงมอบชักชาที่เกิดขึ้นในการขนสงเที่ยวนั้น เวนแตผูเอาประกันภัยจะพิสูจนไดวาความ
  สูญหายหรือความเสียหายหรือสงมอบชักชานั้นไดเกิดขึ้นกอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

 ข้อ 3.     การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  เมื่อของที่ผูเอาประกันภัยรับขนเกิดความสูญหายหรือความเสียหายหรือสงมอบชักชา

  3.1           

  ผูเอาประกันภัยจําตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัท หรือบริษัทเปนผูกําหนด และไมวากรณีใดๆ คาทนายความดังกลาว คาฤชาธรรมเนียมและ

  ตามกฎหมาย หรือ
  3.2            ชดใชโดยตรงใหแกบุคคลภายนอกผูมีสิทธิเรียกรองตามมูลคาความเสียหายที่แทจริงของของที่ผูเอาประกันภัย

  จะตองรับผิดแตไมเกินกวาจํานวนเงินจํากัดความรับผิดตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และเมื่อรวมกันแลวไมเกินจํานวนเงิน
  จํากัดความรับผิดรวมตามกรมธรรมประกันภัยนี้

  3.3            ในกรณีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อการสงมอบชักชา ชดใชตามความเสียหายที่แทจริง แตไมเกินกวาจํานวน
  เงินเชนจะพึงกําหนดใหในเหตุของสูญหายหรือเสียหายสิ้นเชิง หรือไมเกินจํานวนเงินจํากัดความรับผิดสําหรับคาสินไหมทดแทนเพื่อการสงมอบ
  ชักชาตอการเรียกรองหรือตออุบัติเหตุแตละครั้ง และตอยานพาหนะที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย แลวแตจะจํานวนใดจะนอยกวา
  บริษัทจะชดใชใหสําหรับจํานวนที่นอยกวา

  ตารางกรมธรรมประกันภัยแลวหักดวยมูลคาซาก (หากมี) ความเสียหายสวนที่เหลือบริษัทจะรับผิดไมเกินจํานวนเงินจํากัดความรับผิดหรือจํานวนเงิน
  การชดใชขางตน จะอยูภายใตบังคับวาผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดเองกอนในความเสียหายสวนแรกตามจํานวนที่ระบุไวใน

  จํากัดความรับผิดรวมตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา บริษัทจะชดใชใหสําหรับจํานวนที่นอยกวา
 ข้อ 4.     หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  เปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย ลูกจาง และตัวแทนของผูเอา

  ประกันภัยที่จะตองกระทําการดังตอไปนี้
 แจงใหบริษัททราบโดยมิชักชา เมื่อเกิดความสูญหายหรือความเสียหายหรือสงมอบชักชา และใหขอมูลเกี่ยวกับ  4.1           

 ดําเนินการใดๆ ดวยความรวดเร็วโดยควรในเหตุการณทั้งหลายเทาที่จําเปนอันอยูในวิสัยที่ผูเอาประกันภัย

  หรือเพื่อชวยลดความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะนั้นใหนอยลง หรือเพื่อดําเนินการรักษาสิทธิหรือใชสิทธิทั้งหลายที่มีตอผูขนสงทอดอื่นๆ
  หรือบุคคลอื่นอยางเหมาะสม คาใชจายที่เกิดขึ้นตามสมควรจากการดําเนินการนั้น ผูเอาประกันภัยเรียกรองคืนจากบริษัทได แตไมวากรณีใดๆ

  บมจ. นําสินประกันภัย  กรมธรรมประกันภัยความรับผิดของผูขนสง

หนา 4/6



  ใหแกผูเอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัย สําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน เวนแตจํานวนคาสินไหม

  หรือทั้งสองจํานวนรวมกันมีจํานวนเต็ม จํานวนเงินจํากัดความรับผิดรวมตามกรมธรรมประกันภัยนี้แลว ก็ไมตองคืนเบี้ยประกันภัย
  ทดแทนที่เวนแตจํานวนคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดชดใชไปหรือที่บริษัทไดตกลงเปนลายลักษณอักษรวาจะชดใชภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้

  เวนแตจํานวนคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดชดใชไปหรือที่บริษัทตกลงเปนลายลักษณอักษรวาจะชดใชภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้หรือทั้งสองจํานวน
  ประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกโดยคิดตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

  รวมกันมีจํานวนเต็มจํานวนเงินจํากัดความรับผิดรวม ตามกรมธรรมประกันภัยนี้แลว บริษัทไมตองคืนเบี้ยประกันภัย หรือหากยังไมไดชําระเบี้ย
  เบี้ยประกันภัย ผูเอาประกันภัยจะตองชําระโดยคิดตามระยะเวลาและอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

  บริษัทจะรับผิดในคาใชจายดังกลาวรวมทั้งคาสินไหมทดแทนที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดตอของที่รับขนไมเกินไปกวาจํานวนเงินจํากัดความรับผิด

 รวบรวมหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้งรายละเอียดแหงทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหายหรือสงมอบชักชาและ

  4.3           

  ตอการเรียกรองหรืออุบัติเหตุแตละครั้งหรือตอหนึ่งยานพาหนะตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยแลวแตจํานวนเงินจํากัดความรับผิดใด
  จะนอยกวาและเมื่อรวมกันแลวไมเกินกวาจํานวนเงินจํากัดความรับผิดรวมตามกรมธรรมประกันภัยนี้

 ผูเอาประกันภัยจะประนีประนอมยอมความหรือสมยอมกับบุคคลอื่นใดไมได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก

  บริษัทจะรับผิดในคาใชจายดังกลาวรวมทั้งคาสินไหมทดแทนที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดตอของที่รับขนไมเกินไปกวาจํานวนเงินจํากัดความรับผิด
  บริษัทจะรับผิดในคาใชจายดังกลาวรวมทั้งคาสินไหมทดแทนที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดตอของที่รับขนไมเกินไปกวาจํานวนเงินจํากัดความรับผิด

  ผูเอาประกันภัยจะประนีประนอมยอมความหรือสมยอมกับบุคคลอื่นใดไมได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากบริษัทเปนลายลักษณอักษรกอน

  7.3          

  ประมาณมูลคาของความเสียหายอันเกิดจากเหตุนั้น สงมอบเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของตามที่บริษัทรองขอ

  บริษัทอาจไมรับพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทน หากผูเอาประกันภัยจงใจหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาเจตนาไมปฏิบัติตาม
  เงื่อนไขดังกลาวขางตน

 ข้อ5.     การผิดข้อรับรอง   เปนที่ตกลงโดยแจงชัดในกรมธรรมประกันภัยนี้ดวยวาในกรณีที่กรมธรรมประกันภัยมีขอรับรองระบุไวในตาราง
  กรมธรรมประกันภัย เปนหนาที่ของผูเอาประกันภัยที่ตองปฏิบัติตามขอรับรองนั้นอยางเครงครัด หากผูเอาประกันภัยผิดขอรับรอง บริษัทยอมหลุดพน
  จากความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนี้ในทันทีที่มีการผิดขอรับรองดังกลาว

 ข้อ 6.     การตกเป็นโมฆียะกรรมของกรมธรรม์ประกันภัย  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดมีการบรรยายคลาดเคลื่อนใน
  สาระสําคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยที่เอาประกันภัยหรือขอความจริงอันเปนสาระสําคัญที่จําเปนตองแจงใหบริษัทรูเพื่อการประเมินการเสี่ยงภัยหรือ
  เพื่อการกําหนดเบี้ยประกันภัย หรือมีการละเวนไมเปิดเผยขอความจริงดังกลาวนั้น ใหถือวาสัญญาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

 ข้อ 7.     การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

  ตกเปนโมฆียะ และบริษัททรงไวซึ่งสิทธิในการบอกลางสัญญาประกันภัยนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่บริษัททราบถึงเหตุอันจะบอกลางได

  เงื่อนไขทั่วไปในขอนี้ใชเฉพาะการประกันภัยแบบกําหนดเวลา

  7.1            บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้โดยไมจําตองคืนเบี้ยประกันภัย หากผูเอาประกันภัยทุจริต

  โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูของผูเอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย
  7.2            บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน

 ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือและมีสิทธิไดรับเบี้ย

  4.3           
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  ฉบับนี้ระหวางผูเอาประกันภัยกับบริษัทและหากผูเอาประกันภัยประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการบริษัทตกลงยินยอม

 ข้อ 9.     อายุความ   ความรับผิดของบริษัทตามกรมธรรมประกันภัยนี้ยอมเปนอันสิ้นสุดลงในทุกกรณี หากผูเอาประกันภัยมิไดดําเนิน

  ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

 ข้อ 8.     การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ   ในกรณีที่มีขอพิพาทขอขัดแยงหรือขอเรียกรองใดๆภายใตกรมธรรมประกันภัย

  คดีทางศาลหรือยื่นขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดภายในกําหนดระยะเวลาสองปีนับแตวันเกิดความสูญหายความเสียหาย หรือสงมอบชักชา
  ซึ่งผูเอาประกันภัยมีสิทธิเรียกรองใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยนี้

  กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้มีคูมือชี้แจงซึ่งผูเอาประกันภัยสามารถขอไดจากบริษัทหรือขอดูไดที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย  หมายเหตุ    :
  หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

  และใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวย

ระยะเวลาประกันภัย
(ไม่เกิน / เดือน)

ร้อยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มปี

1 15
2 25
3 35
4 45
5 55
6 65

ระยะเวลาประกันภัย
(ไม่เกิน / เดือน)

ร้อยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มปี

7 75
8 80
9 85
10 90
11 95
12 100

  อนุญาโตตุลาการ
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