
กรมธรรมประกันภัยผูโดยสารเรือสําหรับโดยสาร

  ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด
  ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย

  หมวดที่ 1 คําจํากัดความ
  บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้
  ที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ ภายใตขอบังคับ เงื่อนไขทั่วไป ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย

  โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้ และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัย

 “กรมธรรมประกันภัย”    หมายความถึง   ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน ขอกําหนด
  เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย
  ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย

 “บริษัท”    หมายความถึง   บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้

 “ผูเอาประกันภัย”    หมายความถึง   บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรม
  ประกันภัยนี้ ซึ่งเปนเจาของเรือหรือผูประกอบการเดินเรือสําหรับโดยสาร

 “เรือสําหรับโดยสาร”    หมายความถึง   เรือที่ระบุประเภทการใชไวในใบอนุญาตใชเรือใหเปนเรือประเภทเรือโดยสาร
  หรือประเภทอื่นที่อนุญาตใหใชบรรทุกผูโดยสารไดดวย ทั้งนี้เปนการบรรทุก
  ผูโดยสารตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไปไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม ที่ระบุไว
  ในรายการที่ 4 ของตารางกรมธรรมประกันภัย

 “ผูไดรับความคุมครอง”    หมายความถึง   ผูโดยสารเรือลําที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย

 “ผูโดยสาร”    หมายความถึง   บุคคลผูอยูในเรือ รวมทั้งผูที่กําลังขึ้นหรือลงเรือสําหรับโดยสาร เวนแต
  คนประจําเรือและผูที่รับจางทํางานในเรือนั้น

 “อุบัติเหต”ุ    หมายความถึง   เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันจากปจจัยภายนอกรางกาย และทําใหเกิดผล
  ที่ผูเอาประกันภัย และ/หรือผูไดรับความคุมครองมิไดเจตนาหรือมุงหวัง

 “การบาดเจ็บ”    หมายความถึง   การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ
  และโดยอิสระจากเหตุอื่น

 “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง”    หมายความถึง   ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ในอาชีพประจํา
  หรืออาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป

 เสียหายใดๆ”
 “ความสูญเสียหรือความ    หมายความถึง   การบาดเจ็บทางรางกายของผูไดรับความคุมครองโดยอุบัติเหตุอันเนื่องมาจาก

  การใชเรือสําหรับโดยสาร เปนผลทําใหผูไดรับความคุมครองเสียชีวิต สูญเสีย
  อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือบาดเจ็บจนตองเขารับการรักษา

 “การก่อการราย”    หมายความถึง   การกระทําซึ่งใชกําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคล
  หรือกลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน
  หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทําเพื่อผลทางการเมือง

  อยูในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
  ใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตก
  ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการสงผล
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  และทําใหเกิดผลดังตอไปนี้ .-
  ขอ 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

  อันเนื่องมาจากการใชเรือสําหรับโดยสาร รวมทั้งขณะกําลังขึ้นหรือลงเรือสําหรับโดยสารลําที่ระบุเอาประกันภัยไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
  การประกันภัยนี้ใหการคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูไดรับความคุมครองโดยอุบัติเหตุ
  บริษัทใหการคุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองในขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

  หมวดที่ 2 ขอตกลงคุมครอง

  หมวดที่ 2 ขอตกลงคุมครอง
  ถาความบาดเจ็บทางรางกายที่ไดรับทําใหผูไดรับความคุมครอง เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภาย

  ใน 180 วันนับแตวันเกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บทางรางกายที่ไดรับ ทําใหผูไดรับความคุมครองตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะคนไขใน
  ในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจายคาทดแทนใหดังนี้

  1.1   100%   ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต

  1.2   100%   ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพ
  ถาวรสิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือนนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้
  ทางการแพทยชัดเจนวาผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

  1.3   100%   ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา
  หรือสายตาสองขาง

  1.4   100%   ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา

  1.5   100%   ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง

  1.6   100%   ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง

  1.7   60%   ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ

  1.8   60%   ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา

  1.9   60%   ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง

  รับผิดเพียงจํานวนเงินคารักษาพยาบาลและคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น
  แตหากผูไดรับความคุมครองไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว บริษัทจะ

  จะตองไมเกินจํานวนเงินที่บริษัทตองรับผิดตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรม
  ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาหนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ สําหรับคารักษาพยาบาล คาการพยาบาล แตไมรวมถึงการจางพยาบาลพิเศษ ทั้งนี้
  หรือตองไดรับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัทจะชดเชยคาใชจายที่ผูไดรับความคุมครอง หรือผูเอาประกันภัยไดจายไปจริง

  ถาความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูไดรับความคุมครองตองไดรับการรักษาพยาบาลโดยแพทยที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปตามกฎหมาย
  ขอ 2.  การรักษาพยาบาล

  บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น
  การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป

  การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือหรือขอเทา และใหหมายความรวมถึงการ
  สูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตน โดยมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป

   2 OF 5 



  1. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ :-
  การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง
  หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น

  1.1   การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ํา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับ
  มาจากอุบัติเหตุ

  1.2   การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จําเปนต้องกระทําเนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครอง
  ตามกรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี้ และได้กระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

  1.3   การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
  1.4   การแท้งลูก

  1.5   การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ

  1.6   การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์

  1.7   การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก  หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) 
  กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease)
  กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลัง
  ส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation)
  ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

  1.8   สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มี
  การประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน
  การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุให้มี
  การประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก

  1.9   การก่อการร้าย
  1.10   การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการ

  เผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดําเนินติดต่อไป
  ด้วยตัวเอง

  1.11   การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิด
  ในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

  2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ :-
  2.1   ขณะที่ผู้โดยสารเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท

  2.2   ขณะที่ผู้โดยสารก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่
  เพราะการก่ออาชญากรรมนั้น

  2.3   ขณะที่อยู่บนท่าเทียบเรือ เว้นแต่ผู้โดยสารที่กําลังขึ้นหรือลงเรือสําหรับโดยสารที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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  ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปิดขอความจริงนั้นไว
  โดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่งถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจใหบริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทําสัญญา

  ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัยนี้ไวใหในกรณีที่
  สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูเอาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี)

  4.1            สัญญาประกันภัย
  หมวดที่ 4   เงื่อนไข และขอกําหนดทั่วไป

  สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาได
  บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง

  4.2            ความสมบูรณแห่งสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
  กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกันเปนสัญญาประกันภัย การเปลี่ยน แปลงขอความใดๆ

  ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรมประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงสมบูรณ

  ในการนี้ผูเอาประกันภัย ผูไดรับความคุมครอง หรือผูรับประโยชนจะตองใหขอเท็จจริงและความสะดวกแกบริษัทตามสมควร
  ครบถวนแลว ภาระในการพิสูจนวาการเรียกรองคาสินไหมทดแทนไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยเปนหนาที่ของบริษัท
  ในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน  90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสาร

  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไมเปนไปตามขอตกลงคุมครอง
  อยางอื่นจะจายใหแกผูไดรับความคุมครองภายในกําหนด 20 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียที่ครบถวนและถูกตองแลว

  คาทดแทนสําหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชนซึ่งเปนทายาทตามกฎหมายของผูไดรับความคุมครอง สวนคาทดแทน
  4.6            การจ่ายค่าทดแทน
  และมีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย โดยคาใชจายของบริษัท

  บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไดรับความคุมครองเทาที่จําเปนกับการประกันภัยนี้

  ของรัฐ หรือหนวยงานอื่น เพื่อเรียกรองสวนที่ขาดจากบริษัทได
  4.5            การตรวจทางการแพทย

  ความบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจง
  ผูเอาประกันภัย ผูไดรับความคุมครอง ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษัททราบถึง

  4.3            การแจงอุบัติเหตุ

  ใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
  4.4            การส่งหลักฐานความเสียหาย

  ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัย ผูไดรับความคุมครอง  ผูรับผลประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี
  จะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง

  ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 วันนับแตวันเสียชีวิต
  หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐานภายใน 180 วันนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ แตการ
  ไมเรียกรองภายในกําหนดดังกลาวไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด

  จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใดมาแลว ใหผูไดรับความคุมครองสงสําเนาใบเสร็จพรอมตนฉบับการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ
  ยอดเงินที่จายไป เพื่อใหผูไดรับความคุมครองไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตถาหากผูไดรับความคุมครองไดรับการชดใช

  สําหรับการเรียกรองคารักษาพยาบาล ตองสงใบเสร็จแสดงรายการคาใชจายตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบเสร็จรับเงินที่รับรอง
  และไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว

  ของจํานวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ
  หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 12 ตอป
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  ในกรณีที่จํานวนผูโดยสารอันแทจริง มีจํานวนมากกวาจํานวนที่ระบุไวในตารางกรมธรรม ความรับผิดของบริษัทตอหนึ่งคนจะลดลง
  ตามสวนของจํานวนผูโดยสารที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยกับจํานวนผูโดยสารอันแทจริง

  4.8            การเฉลี่ยค่าทดแทน
  ตามรายการที่ 7 ในตารางกรมธรรม

  ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสําหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองรวมกันไมเกินจํานวนเงิน ดังระบุไว
  4.7            การจํากัดความรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

  4.9            การคงไวซึ่งจํานวนเงินเอาประกันภัย
  ในกรณีที่บริษัทไดชดใชคาทดแทนสําหรับการสูญเสียตามขอตกลงคุมครอง ขอ 1 เปนจํานวนเงินเทาใดแลว จํานวนเงินจํากัดความ

  รับผิดรวมตามที่ระบุไวในรายการที่ 7 ของตารางกรมธรรมประกันภัยจะไมลดลง ทั้งนี้ผูเอาประกันภัยตองชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามสวน
  นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ
  4.10            การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

  หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย
  บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้   เวนแตผูเอาประกันภัยผูไดรับความคุมครอง ผูรับประโยชน

  4.12            เงื่อนไขบังคับก่อน

  ใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอบังคับกรมการประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ
  ประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและ

  ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

  4.11            การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
  4.1.1            บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วันโดยทางไปรษณีย

  ลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัย ตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ย
  ประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน

  4.1.2            ผูเอาประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยไดโดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน
  หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตาราง
  ที่ระบุไว ดังตอไปนี้

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาประกันภัย

(ไม่เกิน/เดือน)
รอยละของ

เบี้ยประกันภัยเต็มปี
ระยะเวลาประกันภัย

(ไม่เกิน/เดือน)
รอยละของ

เบี้ยประกันภัยเต็มปี
1 15 7 75
2 25 8 80
3 35 9 85
4 45 10 90
5 55 11 95
6 65 12 100
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