
กรมธรรม์ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุหรือการใช้รถยนต์
 โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้ และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัย

  ที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ ภายใตขอบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอยกเวนทั่วไป ขอตกลงคุมครอง และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรม
  ประกันภัยนี้ บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัย ดังตอไปนี้
  
  หมวดที่ 1 คําจํากัดความ

 ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยนี้ ใหถือวามีความหมายเดียวกันทั้งหมด
  ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยนี้

  บริษัท  หมายถึง  บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)
  กรมธรรม์ประกันภัย  หมายถึง  ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอยกเวนทั่วไป ขอตกลงคุมครอง

 เอกสารแนบทาย รวมถึงใบรับรองประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย
 บุคคล/นิติบุคคลที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยและ/
 หรือใบรับรองประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัยเพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย

  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย  หมายถึง

 บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้
 บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูรับประโยชนในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้ 
 ผูเอาประกันภัยและ/หรือบุคคลใดๆ ที่ขับขี่หรือโดยสารอยูในรถยนตที่ไดระบุหมายเลขทะเบียน
 ไวในตารางกรมธรรมประกันภัย ขณะเกิดอุบัติเหตุ

  ผู้เอาประกันภัย  หมายถึง

 รถยนตซึ่งผูเอาประกันภัยเปนเจาของตามระบุไวในใบคูมือจดทะเบียนรถยนต หรือเปนผู  รถยนต์  หมายถึง
 เอาประกันภัยในกรมธรรมประกันภัยรถยนต และระบุหมายเลขทะเบียนไวในตารางกรมธรรม

  อุบัติเหตุแต่ละครั้ง  หมายถึง
 ประกันภัยนี้
 เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันจากปจจัยภายนอก และทําใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิได
 เจตนาหรือมุงหวัง รวมถึงผลที่สืบเนื่องจากเหตุการณเดียวกัน
 ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองตอเหตุการณแตละครั้ง

  การนัดหยุดงาน (Strike)   หมายถึง  การกระทําโดยเจตนาของผูนัดหยุดงาน หรือคนงานที่ถูกหามเขาทํางานเพื่อสงเสริมการ
 นัดหยุดงาน หรือการตอตานการหามเขาทํางาน ไมวาการกระทําดังกลาวจะเปนการกอกวน
 ความสงบสุขแหงสาธารณชนหรือไมก็ตาม
 การกระทําของบุคคลใดๆ ซึ่งรวมกับกลุมบุคคลอื่นเพื่อกอกวนความสงบสุขแหงสาธารณชน

  ความรับผิดส่วนแรก  หมายถึง

  การก่อความวุ่นวายทาง  หมายถึง
 ไมวาจะเกี่ยวของกับการเมืองหรือไมก็ตาม
 การที่ประชาชนจํานวนมากรวมกันกอความไมสงบ หรือการกอความวุนวายอันเขาลักษณะ
 ถึงลุกฮือขึ้นตอตานรัฐบาลโดยใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย  การเมือง (Civil Commotion)
 หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใหเกิดความวุนวายขึ้นในบานเมือง

  การก่อวินาศกรรม  หมายถึง  การกระทําใด ๆ อันเปนการมุงทําลายทรัพยสินของประชาชนหรือ ของรัฐ หรือสิ่งอันเปน
 สาธารณูปโภคอันเปนการกอใหเกิดความป่นป่วนทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
 โดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ

  (Sabotage)

  ผู้รับประโยชน์  หมายถึง
  ผู้ได้รับความคุ้มครอง  หมายถึง

  การจลาจล (Riot)   หมายถึง

1 OF 5



  เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนทั่วไป ตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให

  ขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่งถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปดไม

  สัญญาประกันภัยได 
  บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยไดแถลงไว ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง

  กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกันเปนสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ
  ในสัญญาประกันภัย จะตองไดรับความยินยอมจากบริษัท และไดบันทึกไวในกรมธรรมประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
  3.     การชําระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง

  3.1 เบี้ยประกันภัยปแรกจะถึงกําหนดชําระทันที และกรมธรรมประกันภัยจะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่ที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย
  3.2 เบี้ยประกันภัยในปถัดไป จะถึงกําหนดชําระในวันครบรอบการชําระเบี้ยประกันภัยของปกอนหนา และหากผูเอาประกันภัยไมได

  2.     ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย

 การกระทําซึ่งใชกําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใด  การก่อการร้าย (Terrorism)  หมายถึง
 ไมวาจะเปนการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด
 หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทําเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค ที่คลายคลึงกัน 
 รวมทั้ง เพื่อตองการสงผลใหรัฐบาลและหรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน
 ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
 ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับแตวันครบรอบปกรมธรรม
 ประกันภัยปตอๆ ไป

 หมายถึง  ปีกรมธรรม์ประกันภัย

  หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้อกําหนด
  1.     สัญญาประกันภัย

  สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูเอาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี)
  ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัยและเอกสารสรุป

  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใด แตปกปิด

  ยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลาง

  ชําระเบี้ยประกันภัยตามวิธีการที่ไดตกลงกันไวกับบริษัท ใหถือวากรมธรรมประกันภัยนี้สิ้นผลบังคับทันที
  4.     การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย

  ในกรณีที่บริษัทยินยอมรับตออายุในปกรมธรรมประกันภัยถัดไป บริษัทจะจัดทําใบรับรองประกันภัยกรณีตออายุใหผูเอาประกันภัย

  (2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลประโยชนความคุมครองของกรมธรรมประกันภัย ตามที่ตกลงกับผูเอาประกันภัย โดยจะแจงให
  (1) ปรับอัตราเบี้ยประกันภัยใหเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัย และ

  เปนหลักฐาน อยางไรก็ตามบริษัทยังคงไวซึ่งสิทธิในการ

  5.     การสิ้นสุดความคุ้มครองสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับ
  ผูเอาประกันภัยทราบเปนลายลักษณอักษรกอนลวงหนาอยางนอย 30 วัน

  กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้นดังตอไปนี้ แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน
  5.1      ณ วันที่กรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย
  5.2      เมื่อผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัย ตามเงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนดขอ 3
  5.3      เมื่อผูเอาประกันภัยหรือบริษัทบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย ตามเงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนดขอ 8
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  การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยตามเงื่อนไขในขอนี้  ไมวาจะกระทําโดยฝ่ายใดก็ตามตองเปนการบอกเลิกทั้งฉบับเทานั้น ไมสามารถ
  เลือกบอกเลิกความคุมครองเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งได

  6.     การเรียกร้องค่าทดแทน
  ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัยหรือตัวแทนของผูเอาประกันภัยจะตองแจงใหบริษัททราบถึงความสูญเสียหรือความเสียหาย

  ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว

  ของจํานวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ
  หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอป

  อาจขยายออกไปอีกไดตามสมควร แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว

  โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัย ตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย
  8.1   บริษัทสามารถจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการบอกกลาวลวงหนา เปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน

  โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
  8.2   ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดยแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัย

  คืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตาราง
  ที่ระบุไวดังตอไปนี้

  โดยไมชักชา และดําเนินการสงหลักฐานตามที่บริษัทระบุไวในขอตกลงคุมครองหรือเอกสารแนบทาย (ถามี) ใหแกบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัท
  กําหนดโดยคาใชจายของตนเอง  เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวได แตไดแจงโดยเร็ว

  7.     การจ่ายค่าทดแทน
  หรือทรัพยสิน และความคุมครองของบริษัทจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูเอาประกันภัยดําเนินการโดยสุจริต

  บริษัทมีสิทธิเขาดําเนินการในนามของผูเอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไดหากเปนการเรียกรองคาทดแทนที่เกิดขึ้นกับรถยนต

  บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว
  ในกรณีมีเหตุจําเปนที่ทําใหบริษัทไมอาจประเมินความเสียหายใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาที่กําหนดไว

  8.     การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาประกันภัย

ไมเกิน/เดือน
รอยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มป

1 15
2 25
3 35
4 45
5 55
6 65
7 75
8 80
9 85
10 90
11 95
12 100
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  การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อวินาศกรรม การปฏิวัติ การรัฐประหาร

  6.  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการ
  5.  การก่อการร้าย

  การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก

  ในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
  7.  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิด

  9.    การโอนรถยนต์
  เมื่อผูเอาประกันภัยไดโอนรถยนตใหแกบุคคลอื่น ใหถือวาผูรับโอนรถยนตเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ และบริษัท

  12.    อาณาเขตความคุ้มครอง
  โดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
  กับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาด

  ตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอดอายุกรมธรรมประกันภัยที่เหลืออยู แตทั้งนี้ เงื่อนไขขอนี้จะไมนํามาบังคับใชกับขอตกลงคุมครอง
  “การประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับผูเอาประกันภัย” (ถามี) เวนแตจะไดมีการแจงเปลี่ยนชื่อผูเอาประกันภัยและบริษัทไดออกสลักหลังแกไขเปนหลักฐาน

  ผูเอาประกันภัยไดทันทีโดยไมคืนเบี้ยประกันภัย หากการเรียกรองคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้เปนการฉอฉลหรือทุจริตโดยประการใดๆ ซึ่ง
  บริษัทไมตองรับผิดสําหรับการเรียกรองคาทดแทนอันเกิดจากการฉอฉลหรือทุจริต และบริษัทอาจใชสิทธิบอกเลิกความคุมครองสําหรับ

  10.    การเรียกร้องค่าทดแทนโดยฉ้อฉล

  ผูเอาประกันภัยหรือบุคคลที่ทําแทนผูเอาประกันภัยไดใชวิธีการหรือเครื่องมือฉอฉลหรือทุจริตใดๆ เพื่อใหไดรับผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยนี้
  11.    การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

  ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย

  เผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดําเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง

  บริษัทจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัย
  13.    เงื่อนไขบังคับก่อน

  กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้มีผลบังคับใชภายในประเทศไทย และภายใตกฎหมายไทยเทานั้น

  และเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัยนี้

  3.  การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
  2.  การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย
  1.  การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย

  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึ้น เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
  หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป

  มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัย  อยู่ในประเทศเดียวกัน
  4.  สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้
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  หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
  ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอยกเวนทั่วไป

  ขอตกลงคุมครอง เอกสารแนบทาย และใบรับรองประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดรับชําระ บริษัทจะใหความคุมครอง
  เฉพาะขอตกลงคุมครองที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น
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ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ชดเชยกรณีรถยนต์สูญหายหรือเสียหายสิ้นเชิงจากไฟไหม้หรืออุบัติเหตุ

  ความเสียหายสิ้นเชิง

  หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์และ/หรือหมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้

  ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายสิ้นเชิงขึ้นปรากฏว่ารถยนต์ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยได้มีการเอาประกันภัย

  รถยนต์ที่เอาประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้จะต้องทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยมีความคุ้มครอง

  2.  การประกันภัยซ้ําซ้อน

  ในกรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองแบบเดียวกันนี้กับบริษัทหรือบริษัทประกันภัยอื่นไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเองหรือ

  ยานพาหนะทางบก  หมายถึง

  ความคุ้มครอง
  ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากรถยนต์คันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสูญหายหรือ

  เสียหายสิ้นเชิงจากไฟไหม้หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจํานวนเงิน
  เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

  เงื่อนไขเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยกรณีรถยนต์สูญหายหรือเสียหาย
  สิ้นเชิงจากไฟไหม้หรืออุบัติเหตุ)

  1.  เงื่อนไขบังคับก่อน

  เดียวกันรวมทั้งสิ้น และเปนที่ตกลงว่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ บริษัทจะไม่ยกเอาลําดับการรับประกันภัยก่อนหลังขึ้น

  โดยบุคคลอื่นใดที่กระทําในนามของผู้เอาประกันภัยมากกว่า 1 ฉบับ และสามารถเรียกร้องความเสียหายนี้ได้ บริษัทจะร่วมเฉลี่ย
  ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจํานวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัยต่อจํานวนเงินเอาประกันภัยในส่วนได้เสีย

  คําจํากัดความเพิ่มเติม

 หมายถึง   ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เปนผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเปนการไหม้
  โดยตัวของมันเอง หรือเปนการไหม้ที่เปนผลสืบเนื่อง มาจากสาเหตุอื่น
  การสูญหายทั้งคันของรถยนต์ ที่เปนผลมาจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หมายถึง  รถยนต์สูญหาย
  ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเปนผลมาจากการพยายามกระทําเช่นว่านั้น

  หรือกําลังไฟฟาที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติ ขนส่งทางบก
  รถที่เดินด้วยกําลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ํามัน ก๊าซ

  และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง

  เปนข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว

 หมายถึง   รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหาย
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ ในขณะเกิดความเสียหาย 

  ไฟไหม้

  ใบรับรองประกันภัย
  ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทจะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ



  3.  การรับช่วงสิทธิ
  เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทมีสิทธิเข้าดําเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์

  และโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะต้องกระทําทุกอย่างเท่าที่จําเปนหรือเท่าที่บริษัทร้องขอให้ทําตามสมควรไม่ว่าก่อน

  (3) สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ
  (4) รูปถ่ายหรือซากรถยนต์ที่เอาประกันภัย (ถ้ามี)

  1.  การยกเว้นสําหรับความเสียหายสิ้นเชิงจากไฟไหม้หรืออุบัติเหตุ

  1.2     การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของ

  หรือเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ดังระบุไว้ต่อไปนี้

  1.1     การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์

  เครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ

  (5) เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจําเปน
  การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทําให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควร

  ที่ไม่สามารถส่งหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้แล้ว

  ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยกรณีรถยนต์สูญหายหรือเสียหาย
  สิ้นเชิงจากไฟไหม้หรืออุบัติเหตุ)

  การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ

  1.4     ความเสียหายต่อเนื่องใดๆ ทุกชนิด (Consequential Loss) เช่น การขาดประโยชน์จาก

  1.3     ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ําหนัก หรือจํานวนผู้โดยสาร
  เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ

  หรือหลังการรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท เพื่อรักษาสิทธิของบริษัทในการรับช่วงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก
  4.  การสละสิทธิ

  หรือของเจ้าหน้าที่อู่ซ่อมที่บริษัทมิได้เปนผู้สั่งหรือให้ความยินยอม
  5.  หลักฐานที่ใช้ในการเรียกร้องค่าทดแทน
  ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่

  เกิดความเสียหายต่อรถยนต์โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ได้แก่

  (2) สําเนาแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือแบบฟอร์มแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ของกรมธรรม์ประกันภัย
  (1) แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท

  รถยนต์ภาคสมัครใจของรถยนต์คันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่ระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไว้อย่างชัดเจน

  การใช้งาน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามมาเป็นต้น

  ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเปนผู้ใช้รถยนต์คันดังกล่าวโดยได้รับความยินยอมจาก
  ผู้เอาประกันภัย บริษัทจะสละสิทธิ์ในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลอื่นที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้อนุญาต



  1.5     ความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดขึ้นในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
  ไม่มีผลบังคับ กรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่ยังไม่ได้คุ้มครองให้กับผู้เอาประกันภัยตามส่วน

  1.6     การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย

  รับมอบหมาย หรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจํานํา หรือโดยบุคคลที่จะกระทํา
  สัญญาดังกล่าวข้างต้น

  1.7     การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย

  เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
  1.9     การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจน

  ไม่สามารถครองสติได้ 
  การยกเว้นตามข้อ 1.6 และ1.7 และ 1.8 และ 1.9 นี้ จะไม่นํามาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์

  ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย
  ที่เกิดขึ้นและมิใช่ความประมาทของบุคคลที่ขับขี่รถยนต์คันที่ได้ระบุหมายเลขทะเบียนหรือระบุหมายเลขเครื่องยนต์

  2.  การยกเว้นสําหรับกรณีรถยนต์ สูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ โดยบุคคลที่ได้

  หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
  1.8     การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม

  หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
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