
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
 โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบ้คําขอเอาประกันภัยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัย

  ที่ผู้เอาประกันภัยต้องชําระให้แก่บริษัท บริษัทตกลงรับประกันภัย ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น
  ข้อกําหนดและเงื่อนไข ทั่วไป และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยนี้

  หมวดที่ 1 คําจํากัดความ
  คําจํากัดความและความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในหมวดนี้จะถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่า จะปรากฏในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์

  ประกันภัย เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย

  หมวดที่ 2 ข้อตกลงคุ้มครอง
  ภายใต้จํานวนเงินจํากัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อยกเว้นในหมวดที่ 3 ข้อกําหนดและเงื่อนไขทั่วไป

  ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตาม กฎหมายอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เอาประกันภัย
  ภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัย ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุ้มครองซึ่งระบุใน ตารางกรมธรรม์ประกันภัย สําหรับ

  ในหมวดที่ 4 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย สําหรับความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดแก่บุคคลภายนอก

  3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
  ต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง

  ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 และ 2 ให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัย
  2. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

1.1  กรมธรรม์ประกันภัย  หมายถึง  ในคําขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น
 ข้อกําหนดและเงื่อนไข ทั่วไป ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรองเอกสารแนบท้าย
 และใบ สลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย

1.2  บริษัท  หมายถึง  ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
1.3  ผู้เอาประกัน  หมายถึง  บุคคล หรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัย ในตารางกรมธรรม์

 ประกันภัย รวมถึงเจ้าของ หุ้นส่วน กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนไม่ว่า
 จะแสดงออกโดย ชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ของผู้เอาประกันภัย แต่ทั้งนี้เฉพาะ
 ในขณะที่กระทําการภายในกรอบของหน้าที่ในฐานะดังกล่าวเท่านั้น

1.4  บุคคลภายนอก  หมายถึง  บุคคลใดๆ ที่มิใช่คู่สัญญาประกันภัยฉบับนี้ และไม่ใช่บุคคลที่ระบุไว้ในหมวดที่ 3
 ข้อยกเว้นข้อ 3 ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

1.5  อุบัติเหตุ  หมายถึง  เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวัง และทําให้
 เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกายการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย
 และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

1.6  ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ
 เจ็บป่วย หรือ อนามัย

 หมายถึง  การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยทางร่างกาย รวมถึง การบาดเจ็บ เจ็บป่วย
 หรือ อนามัย โดยอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจ

1.7  ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน  หมายถึง  ความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน รวมถึง ความ สูญเสียจากการใช้
 ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ไม่ว่าจะ เป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยอุบัติเหตุ

1.8  ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี  หมายถึง  ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน การต่อสู้คดี
 ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไป ทั้งนี้ต้องได้รับ ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
 จากบริษัทก่อน
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  2. ความรับผิดใดๆ ซึ่งเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก
  2.1 สัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทําขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าว ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น

  2.3 การที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทําการแทนผู้เอาประกันภัยให้การรักษา เว้นแต่การปฐมพยาบาล
  2.2 คําแนะนําหรือบริการทางเทคนิคหรือวิชาชีพใดๆ โดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทําการแทนผู้เอาประกันภัย

  2.4 สินค้าหรือสิ่งของใดๆ ซึ่งผลิต ขาย จัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือดําเนินการโดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทําแทนประกันภัย
  2.5 งานก่อสร้าง งานบํารุงรักษางานซ่อมแซม งานต่อเติม หรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ หรือ การปลูก การรักษา หรือการรื้อ

  3.3 บิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรือญาติของผู้เอาประกันภัยที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันในสถานที่เอาประกันภัยหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกัน
  กับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

  4. ความรับผิดสําหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล ถูกเก็บรักษา หรือควบคุม
  หรือกําลังใช้ หรือกําลังปฏิบัติงาน โดยบุคคล ต่อไปนี้

  4.1 ผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วน กรรมการ

  5. ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทําความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากฝุ่น ควัน
  ไอน้ํา เขม่า กรด ด่าง สารเคมีหรือกากเคมีที่ เป็นพิษ ของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซที่เป็นพิษ สิ่งปฏิกูลหรือสิ่งที่ทําให้ระคายเคือง มลพิษ หรือมลภาวะใดๆ

  4.3 บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัยดังระบุไว้
  ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

  4.2 พนักงาน ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทําการแทนผู้เอาประกันภัย

  7. ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีผลมาจากแร่ใยหินทุกกรณี
  8. ความรับผิดใดๆ อันเป็นผลมาจากหรือเกิดขึ้นจากการเป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล ถูกเก็บรักษา หรือควบคุม หรือกําลังใช้

  6. ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทําความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากน้ําท่วม

  8.3 ฟอร์คลิฟท์ เครน เครื่องชักรอก ปั้นจั่น หรือเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ใน การยกเว้นแต่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้หัวข้อ
  8.2 หม้อน้ําที่ใช้กําลังไอน้ํา หรือภาชนะอัดความดันไอน้ํา ท่าเทียบเรือ สะพานเทียบเรือ
  8.1 ยานพาหนะทุกชนิดที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รวมทั้งเครื่องจักรหรือยานใดๆ ที่ต้นหรือลากโดยเครื่องยนต์

  การแทนผู้เอาประกันภัย สําหรับ
  หรือกําลังปฏิบัติงาน หรือการบํารุงรักษา หรือการให้สัญญาณหรือการชี้แนะโดยผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง พนักงาน ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทํา

  ถอนต้นไม้
  2.6 การชํารุดบกพร่องของงานหรือทรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับจ้าง ก่อสร้างต่อเติม ติดตั้ง ซ่อมแซม ปลูก บํารุงรักษา หรือรื้อถอน

  2.7 แผ่นดินทรุด ความสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัวของดิน หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งค้ําจุนหรือทําให้สิ่งค้ําจุนอ่อนกําลังลง หรือเป็นผลสืบเนื่อง
  ซึ่งได้ส่งมอบงานหรือทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของไปแล้ว

  2.8 การทุจริต การฉ้อโกง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทําการแทนผู้เอาประกันภัย
  จากสาเหตุดังกล่าว

  3.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง หรือผู้กระทําการแทนผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลผู้ซึ่งในขณะ
  3.1 เจ้าของ หุ้นส่วน กรรมการ

 3. ความรับผิดสําหรับความสูญเสียต่อชีวิตร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลต่อไปนี้

  เกิดอุบัติเหตุอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างอื่นๆ หรือการฝึกงาน

  ใช้บังคับกับค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีด้วย 
  1. ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งความรับผิดส่วนแรกนี้ให้

  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองรวมถึง
  หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น

  “เครื่องจักรกล”
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  10. ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ
  11. ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย

  อนามัย หรือ ทรัพย์สินอื่นของบุคคลภายนอก เกิดขึ้นก่อน หรือไม่ได้เป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือทรัพย์สิน
  12. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นเงินตราเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ

  อื่นของบุคคลภายนอก
  13. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องเสียไป เพื่อเรียกทรัพย์สินใดๆ คืนจากบุคคลภายนอก
  14. ความรับผิดไม่ว่าลักษณะใดๆ อันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องมาจาก หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก

  2) สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่ง
  ปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากการตึดตั้งเครื่องมือทางนิวเคลียร์ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ส่วนประกอบทางนิวเคลียร์ หรือการประกอบ
  ชิ้นส่วนทางนิวเคลียร์
  3) อาวุธ หรือเครื่องมือใดๆ ที่ใช้ปฏิกิริยาการแตกตัวและ/หรือการรวมตัวของนิวเคลียร์หรือปรมาญหรือปฏิกิริยาอย่างอื่นที่เหมือนกัน
  หรือพลังหรือวัตถุที่มีกัมมันตภาพรังสี

  ข้อยกเว้นนี้ไม่ขยายไปถึงสาร กัมมันตรังสีอื่นใดนอกเหนือไปจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เมื่อสารกัมมันตรังสี ดังกล่าวถูกเตรียม ขนย้าย
  จัดเก็บ หรือใช้เพื่อการพาณิชยกรรม เกษตรกรรม การ ใช้ในทางการแพทย์ การใช้ในทางวิทยาศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์อื่นในทาง

  4) สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากวัตถุที่มีกัมมันตภาพรังสี

  5) สารเคมี สารทางชีวภาพ สารเคมีชีวภาพ อาวุธที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดใดๆ
  สันติที่คล้ายคลึงกัน

  เป็นหลักฐานแล้ว
  การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และบริษัท ได้ออกเอกสารแนบท้ายประกันภัยไว้

  1. การเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัย
  หมวดที่ 4 เงื่อนไขและข้อกําหนดทั่วไป

  หรือการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดย ทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใด
  14.5 ความสูญเสียหรือความผิดใดที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนมาจากโอกาสเสี่ยงภัยจากการโดนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

  14.1 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม)
  หรือสงครามกลางเมือง
  14.2 การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอํานาจ การก่อความวุ่นวายการก่อการร้าย การกระทําของผู้ก่อการร้าย

  14.3 ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหรือสืบเนื่องจากการกระทําโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการริบ ยึด ทําลาย
  การปฏิวัติ การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก

  1) การแผ่รังสีของสารกัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อน โดยสารกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ
  14.4 ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเกิดจากหรือมีสาเหตุมาจาก
  หรือทําให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเสียหาย

  หรือจากกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์

  ที่คุ้มครอง”
  ของศาลไทยที่มีผลให้เกิดการบังคับคดี นอกราชอาณาจักรไทย เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในตารางกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้หัวข้อ “เขตอํานาจศาล

  9. ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากคําพิพากษา หรือกระบวนการยุติธรรมนอกเขตอํานาจศาลที่คุ้มครอง หรือที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากคําพิพากษา
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  3. การระงับไปแห่งสัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัย
  กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญใด ๆ ที่ระบุ รายละเอียดในใบคําขอเอาประกันภัย เช่น สถานที่

  จะได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญและบริษัทได้ตกลงยินยอม รับประกันภัยต่อไป และบริษัท
  ประกอบกิจการ กิจการหรืออาชีพที่ระบุไว้ในตาราง กรมธรรม์ประกันภัย หรือสาระสําคัญอื่น ๆ ซึ่งทําให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นเว้นแต่ผู้เอาประกันภัย

  ออกเอกสารแนบท้ายที่ได้ลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอํานาจของบริษัทและ ประทับตราของบริษัทไว้เป็นสําคัญ
  4. การโอนสิทธิตามสัญญาประกันภัย

  สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยนี้ จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์ อักษรจากบริษัท เว้นแต่การโอนโดย

  บริษัทมิได้จัดการต่อการเรียกร้องนั้น
  6.4 ส่งรายละเอียดในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและช่วยเหลือบริษัทในการตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือการต่อสู้ข้อเรียกร้องใดๆ
  หรือการฟ้องคดี ในกรณีที่ได้รับการร้องขอ

  7. สิทธิของบริษัทในการโต้แย้งข้อกล่าวหาหรือต่อสู้คดีและการตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
  ในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิในเหตุการณ์ความเสียหายใดที่อาจทําให้บริษัทต้องรับผิดตาม กรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิดําเนินการ

  7.1 บริษัทมีสิทธิที่จะทําการตรวจสอบการเรียกร้องในเหตุการณ์ความเสียหายนั้นตามดุลพินิจที่ บริษัทเห็นสมควร รวมทั้งการเข้าดําเนินการ
  ต่อสู้คดี และประนีประนอมยอมความกับผู้เสียหายเกี่ยวกับค่า สินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย แต่หน้าที่ของบริษัทในการเข้า

  ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  ความรับผิดต่อ เหตุการณ์ความเสียหายแต่ละครั้งตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องคําเนินการต่อสู้
  ดําเนินการต่อสู้คดีจะระงับลงเมื่อ บริษัทได้ชําระเงินตามคําพิพากษาหรือตามการประนีประนอมยอมความเต็มตามจํานวนเงินจํากัด

  ที่บริษัท สามารถตกลงกับบุคคลภายนอกได้สําหรับการเรียกร้องนั้นหรือไม่เกินจํานวนเงินจํากัดความรับผิดต่อ เหตุการณ์ความเสียหาย
  ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน การต่อสู้คดีรวมกันเพียงถึงวันที่ผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมต่อการตกลงดังกล่าว แต่ไม่เกินจํานวนเงิน
  การตกลงในการเรียกร้องโดที่บริษัทสามารถตกลงกับบุคคลภายนอกได้ และเลือกที่จะต่อสู้คดีหรือดําเนินการทางกฎหมายต่อไป บริษัทจะ
  7.2 บริษัทจะไม่ตกลงต่อการเรียกร้องใดโดยมได้สอบถามความเห็นจากผู้เอาประกันภัยก่อน อย่างไร ก็ดีถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมต่อ
  ต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ฉบับนี้
  ป้องกันผู้เอาประกันภัยจากการเรียกร้องค่าเสียหายสําหรับการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บ เจ็บป่วย อนามัย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

  พินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
  5. หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการจัดการป้องกัน

  ผู้เอาประกันภัยต้องป้องกันหรือจัดให้มีการป้องกันตามสมควร เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุ และต้อง ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับ

  6. หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  ของเจ้าหน้าที่ราชการ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน ส่วนนี้

  6.2 ส่งต่อให้บริษัททันทีเมื่อได้รับหมายศาลหรือคําสั่งหรือคําบังคับของศาล
  6.1 แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
  ในกรณีที่มีเหตุการณ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนี้ ผู้เอา ประกันภัยต้อง

  6.3 ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอมเสนอหรือสัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท เว้นแต่

  และเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
  บริษัทไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้ ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัย

  2. เงื่อนไขบังคับก่อน

  แต่ละครั้งตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จํานวนเงินใดจะน้อยกว่า
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  9. จํานวนเงินจํากัดความรับผิด
  ภายใต้สัญญาประกันภัยนี้ บริษัทจะรับผิดไม่เกินจํานวนเงินจํากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตาราง กรมธรรม์ประกันภัย

  หากผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอื่นซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย อย่างเดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
  10.การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด

  บริษัทจะรับผิดในค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ คดีตามอัตราส่วนของบริษัทสําหรับจํานวนเงินที่บริษัทจะต้องร่วมเฉลี่ยในความรับผิดนั้น
  ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ การชดใช้ของบริษัทจะไม่เกินไปกว่าจํานวนเงินจํากัดความรับผิดที่กําหนดไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  11. การปรับปรุงเบี้ยประกันภัย

  หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บังคับมาแล้วออก โดยคิดตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
  ดังตารางต่อไปนี้

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

  ในกรณีที่เบี้ยประกันภัยที่ได้คํานวณจากรายได้ประมาณการตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย ภายในหนึ่งเดือนนับจากวันสิ้นสุด
  ระยะเวลาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องจัดส่งรายละเอียดและ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายได้ที่แท้จริงต่อปีให้บริษัทเพื่อการคํานวณเบี้ยประกันภัยที่ถูกต้อง
  ถ้าปรากฏว่าจํานวน เบี้ยประกันภัยที่คํานวณได้แตกต่างจากเบี้ยประกันภัยที่ชําระไว้แล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องชําระเบี้ยประกันภัย เพิ่มเติมให้แก่บริษัท

  12. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
  สําหรับส่วนที่ขาดหรือบริษัทต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้สําหรับส่วนที่เกินแล้วแต่กรณี

  สําหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
  ถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกัน ซึ่งเป็นกางเบี้ยประกันภัย
  12.1 บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่ น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

  12.2 ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และ มีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน

  ในการที่บริษัทจะใช้สิทธิไล่เบี้ยจากบุคคลอื่น
  ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่กระทําการใด ๆ ที่จะทําให้การรับช่วงสิทธิของบริษัทต่อผู้กระทําผิด กระทบกระเทือนและต้องร่วมมือกับบริษัท

  8. การรับช่วงสิทธิ์

ระยะเวลาประกันภัย(ไม่เกิน/เดือน) ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี

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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  โดยอนุญาโตตุลาการ ตาม ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
  กับบริษัทและหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาท นั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทําการวินิจฉัยชี้ขาด

  ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มี สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย
  13. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
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