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หมวดเง่ือนไขทัว่ไป

ภายใตก้ารคุม้ครอง เง่ือนไข และขอ้ยกเวน้แหงกรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสาร แนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยันี 

บริษทัใหส้ญัญาตอผูเ้อาประกนัภยัดงัตอไปนี :

ข้อ 1. กรมธรรม์ประกนัภยันีมผีลใช้บังคบัทนัทเีม่ือผู้เอาประกนัภยัชําระเบียประกนัภยัแล้ว 

การชาํระเบียประกนัภยัใหแ้กตวัแทนประกนัวนิาศภยัตามกฎหมายวาดว้ยการประกนั วนิาศภยั พนกังานบริษทั หรือ 

นายหนา้ประกนัวนิาศภยัตามกฎหมายวาดว้ยการประกนั วนิาศภยั ผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจใหรั้บชาํระเบียประกนัภยั ตลอดจนบุคคล 

หรือนิติบุคคลท่ีบริษทั ยอมรับการกระทาํของบุคคลหรือนิติบุคคลดงักลาวเสมือนตวัแทนของบริษทั ใหถื้อวาเป็น เป็นการชาํระ 

เบียประกนัภยัแกบริษทัโดยถูกตอ้ง

ข้อ 2. คาํนิยามศัพท์ : เม่ือใชใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือเอกสารแนบทา้ยกรมธรรม ์ประกนัภยันี

“บริษทั” หมายถึง บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยันี

“ผู้เอาประกนัภยั” หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตาราง

“รถยนต์” หมายถึง รถยนตท่ี์เอาประกนัภยั ซ่ึงมีรายการท่ีระบุไว ้ในตาราง

“ตาราง” หมายถึง ตารางแหงกรมธรรมป์ระกนัภยันี

“อบุัตเิหตุแตละครัง” หมายถึง เหตุการณ์หน่ึง หรือหลายเหตุการณ์สืบเน่ืองกนั ซ่ึงเกิดจากสาเหตุ 

เดียวกนั

“ความเสียหายสวนแรก” หมายถึง สวนแรกของความรับผดิ หรือความเสียหายอนัมีการคุม้ครองตามขอ้ 

สญัญา หรือ เอกสารแนบทา้ยแหงกรมธรรมป์ระกนัภยันีท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง 

รับผดิชอบเอง

ข้อ 3. การยกเว้นทัว่ไป

กรมธรรมป์ระกนัภยันีไมคุม้ครองความเสียหายหรือความรับผดิอนัเกิดขึนเป็นผลโดยตรง หรือโดยออ้มจาก

3.  สงคราม การรุกราน การกระทาํของชาติศตัรู การสูร้บ หรือการปฏิบติัการท่ีมี ลกัษณะเป็นการทาํสงคราม (จะได ้

ประกาศสงคราม หรือไมกต็าม)

3.2 สงครามกลางเมือง การแขง็ขอ้ของทหาร การกบฏ การปฏิวติั การตอตา้นรัฐบาล การยดึอาํนาจการปกครองโดย 

กาํลงัทหาร หรือโดยประการอ่ืน ประชาชนกอความวนุวาย ถึงขนาดหรือเทากบัการลุกฮือตอตา้นรัฐบาล

3.3 วตัถุอาวธุปรมาณู

3.4 การแตกตวัของประจุ การแผรังสี การกระทบกบักมัมนัตภาพรังสีจากเชือเพลิง ปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอนั 

เกิดจากการเผาไหมเ้ชือเพลิงปรมาณูและสาํหรับจุดประสงค ์ของขอ้สญัญานี การเผานนัรวมถึงกรรมวธีิใดๆ แหงการแตกแยก 

ตวัปรมาณูซ่ึงดาํนินติดตอ กนัไปดว้ยตวัของมนัเอง



ข้อ 4. การจดัการเรียกร้องเม่ือเกดิความเสียหาย

เม่ือมีความเสียหาย หรือความรับผดิตามกรมธรรมป์ระกนัภยัเกิดขึน ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูข้บัข่ีจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทั 

ทราบโดยไมชกัชา้ และดาํเนินการอนัจาํเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย ทงันีผูเ้อาประกนัภยัอาจแจง้ใหบ้ริษทัทราบผาน 

แอพพลิเคชัน่สาํหรับ การแจง้อุบติัเหตุรถยนตข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

หรือแอพพลิเคชัน่ท่ีบริษทัเป็นผูพ้ฒันาขึนซ่ึงไดเ้ช่ือมโยงขอ้มูลเขา้กบัแอพพลิเคชัน่ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ 

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั และมีรายละเอียดตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสงเสริมการประกอบธุรกิจ 

ประกนัภยัก หนด

บริษทัมีสิทธิเขา้ดาํเนินการในนามของผูเ้อาประกนัภยัเก่ียวกบัอุบติัเหตุท่ีเกิดขึนได ้หากความเสียหายท่ีเกิดขึนนนัอย ู

ภายใตค้วามคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั

ความคุม้ครองของบริษทัจะเกิดขึนเม่ือผูเ้อาประกนัภยัหรือผูข้บัข่ีดาํเนินการโดยสุจริต

ข้อ 5. ความรับผดิของบริษทัเม่ือมกีารปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทน

เม่ือมีการเรียกร้องคาสินไหมทดแทนตอบริษทั และหากบริษทัปฏิเสธความรับผดิ โดยมิชอบ จนเป็นเหตุใหผู้เ้อา 

ประกนัภยัหรือผูเ้สียหายนาํคดีขึนสูการพิจารณาของศาลหรือ เสนอขอ้พิพาทตออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรือ 

อนุญาโตตุลาการชีขาดใหบ้ริษทั แพค้ดี บริษทัจะตอ้งรับผดิตอผูเ้อาประกนัภยั หรือผูเ้สียหายนนั โดยชดใชค้าเสียหายตามคาํ 

พิพากษา หรือคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบียผดินดัในอตัราร้อยละ 5 ตอปี นบัแตวนัท่ีผดินดั

ข้อ 6. การแก้ไข สญัญาคุม้ครองและเง่ือนไขแหงกรมธรรมป์ระกนัภยันี จะเปล่ียนแปลงแกไ้ข ไดโ้ดยเอกสารแนบทา้ยของ 

บริษทัเทานนั

ข้อ 7. การลดเบียประกนัภยัประวตัดิี

7.  ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัมีรถยนตเ์อาประกนัภยัไวก้บับริษทั บริษทัจะลดเบีย ประกนัภยัใหแ้กผูเ้อาประกนัภยั 

เป็นลาํดบัขนั ดงันี

ขนัท่ี  20 % ของเบียประกนัภยัในปีท่ีตออาย ุสาํหรับรถยนตค์นัท่ีไมมีการเรียกร้อง คาเสียหายตอบริษทั ในการ 

ประกนัภยัปีแรก

ขนัท่ี 2 30 % ของเบียประกนัภยัในปีท่ีตออาย ุสาํหรับรถยนตค์นัท่ีไมมีการเรียกร้อง คาเสียหายตอบริษทั ในการ 

ประกนัภยั 2 ปี ติดตอกนั

ขนัท่ี 3 40 % ของเบียประกนัภยัในปีท่ีตออาย ุสาํหรับรถยนตค์นัท่ีไมมีการเรียกร้อง คาเสียหายตอบริษทั ในการ 

ประกนัภยั 3 ปี ติดตอกนั

ขนัท่ี 4 50 % ของเบียประกนัภยัในปีท่ีตออาย ุสาํหรับรถยนตค์นัท่ีไมมีการเรียกร้อง คาเสียหายตอบริษทั ในการ 

ประกนัภยั 4 ปี ติดตอกนั หรือกวานนั

ทงันี บริษทัจะลดเบียประกนัภยัใหต้อเม่ือผูเ้อาประกนัไดต้ออายกุารประกนัภยักบั บริษทั และเฉพาะขอ้ตกลง 

คุม้ครองท่ีตออายเุทานนั



คาํวา “รถยนตค์นัท่ีไมมีการเรียกร้องคาเสียหาย” ใหห้มายความรวมถึงรถยนตค์นั ท่ีมีการเรียกร้องคาเสียหาย แต 

คาเสียหายนนัเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและ รู้ตวัผูต้อ้งรับผดิตามกฎหมาย ซ่ึงมีผลทาํใหบ้ริษทัมีสิทธิท่ีจะเรียก 

คาเสียหายท่ีบริษทัไดจ้าย ไปคืนจากบุคคลภายนอกได้

หากในระหวางปีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บสวนลดเบียประกนัภยั ประวติัดีมีการเรียกร้อง 

คาเสียหายตอบริษทัแลว้ ในการตออายกุารประกนัภยัปีตอไป บริษทั จะลดเบียประกนัภยัใหแ้กผูเ้อาประกนัภยัดงันี 

(ก) ลดลงหน่ึงลาํดบัขนัจากเดิม หากการเรียกร้องนนัเกิดจากความประมาทของ รถยนตค์นัเอาประกนัภยั หรือผูเ้อา 

ประกนัภยัไมสามารถแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงคูกรณีอีก ฝายหน่ึงได้

(ข) ลดลงสองลาํดบัขนัจากเดิมแตไมเกินอตัราปกติ หากมีการเรียกร้องท่ีรถยนตค์นั เอาประกนัภยัเป็นฝายประมาท 

หรือไมสามารถแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงคูกรณีอีกฝายหน่ึงได ้ตงัแต 2 ครังขึนไป รวมกนัมีจาํนวนเงินเกิน 200 % ของเบีย 

ประกนัภยั

7.2 กรณีผูเ้อาประกนัภยัทาํประกนัภยักบัผูรั้บประกนัภยัอ่ืน และมาตออายกุาร ประกนัภยักบับริษทั บริษทัจะนาํความ 

ใน 7.  มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลมกไ็ด้

ข้อ 8. การเพิม่เบียประกนัภยัประวตัไิมดี

ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัมีรถยนตเ์อาประกนัภยัไวก้บับริษทั และมีการเรียกร้องคา เสียหายระหวางปีท่ีเอาประกนัภยัท่ี 

เกิดจากอุบติัเหตุ ซ่ึงรถยนตค์นัท่ีเอาประกนัภยัเป็นฝาย ประมาทหรือไมสามารถแจง้ใหก้บับริษทัทราบถึงคูกรณีอีกฝายหน่ึงได ้

อยางนอ้ยตงัแต 2 ครังขึนไปรวมกนัมีจาํนวนเงินเกิน 200 % ของเบียประกนัภยั บริษทัจะเพิ่มเบียประกนัภยั เป็นขนัๆ ดงันี

ขนัท่ี  20 % ของอตัราเบียประกนัภยัในปีท่ีตออาย ุ

ขนัท่ี 2 30 % ของอตัราเบียประกนัภยัในปีท่ีตออาย ุในกรณีมีคาเสียหายดงักลาว เกิดขึนตอบริษทั 2 ปีติดตอกนั 

ขนัท่ี 3 40 % ของอตัราเบียประกนัภยัในปีท่ีตออาย ุในกรณีมีคาเสียหายดงักลาว เกิดขึนตอบริษทั 3 ปีติดตอกนั 

ขนัท่ี 4 50 % ของอตัราเบียประกนัภยัในปีท่ีตออาย ุในกรณีมีคาเสียหายดงักลาว เกิดขึนตอบริษทั 4 ปี ติดตอกนั หรือ 

กวานนั

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัถูกเพิ่มเบียประกนัภยัประวติัไมดีไมวาลาํดบัขนัใด และ ในปีกรมธรรมป์ระกนัภยันนั มีการ 

เรียกร้องคาเสียหาย ท่ีรถยนตค์นัเอาประกนัภยัเป็นฝาย ประมาท หรือไมสามารถแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงคูกรณีอีกฝายหน่ึงไดไ้ม 

ถึง 2 ครัง หรือถึง 2 ครัง แตมีคาเสียหายไมเกิน 200 % ของเบียประกนัภยัแลว้ ในการตออายกุารประกนัภยั บริษทัจะใชเ้บีย 

ประกนัภยัในลาํดบัขนัเดิมเชนในปีท่ีผานมา แตหากไมมีการเรียกร้องคาเสียหาย หรือ มีการเรียกร้องคาเสียหาย แตคาเสียหายท่ี 

เกิดขึนนนั มิไดเ้กิดจากความประมาทของ รถยนตค์นัเอาประกนัภยั และผูเ้อาประกนัภยัสามารถแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงคูกรณีอีก 

ฝายหน่ึงไดแ้ลว้ ในการตออายกุารประกนัภยัในปีตอไป บริษทัจะใชเ้บียประกนัภยัในอตัราปกติ

ข้อ 9. การโอนรถยนต์

เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดโ้อนรถยนตใ์หแ้กผูอ่ื้น ใหถื้อวาผูรั้บโอนเป็นผูเ้อาประกนัภยั ตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี และ 

บริษทัตอ้งรับผดิตามกรมธรรมป์ระกนัภยัตอไปตลอดอาย ุกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีเหลืออย ูอยางไรกต็าม ในกรณีท่ีทาํประกนัภยั 

ประเภทระบุช่ือผูข้บัข่ี ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงผูข้บัข่ีใหบ้ริษทัทราบ เพื่อจะไดมี้การปรับปรุง อตัราเบีย 

ประกนัภยัตามสภาพความเส่ียงภยัท่ีเปล่ียนแปลงไป มิฉะนนัผูเ้อาประกนัภยัอาจจะตอ้งรับผดิชอบในความเสียหายสวนแรกเอง 

ตามเง่ือนไขความคุม้ครองท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี



สาํหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตท่ี์มีความคุม้ครองความเสียหายตอรถยนต ์และผูเ้อาประกนัภยัไดข้ายรถยนตใ์หแ้ก 

ผูมี้อาชีพรับซือขายรถยนต ์หรือใหเ้ชารถยนต ์หรือ ซอมแซมรถยนต ์หรือบาํรุงรักษารถยนต ์ไมวาการขายนนัจะไดมี้การทาํเป็น 

หนงัสือ หรือมี การจดทะเบียนโอนทางทะเบียนหรือไมกต็าม กรมธรรมป์ระกนัภยันีจะสินสุดความคุม้ครอง นบัแต วนั เวลาท่ีมี 

การขายรถยนต ์บริษทัจะคืนเบียประกนัภยัใหแ้กผูเ้อาประกนัภยั โดย หกัเบียประกนัภยัสาํหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามสวน ภายใน 5 วนั นบัแตวนัท่ีบริษทัไดรั้บแจง้การขายจากผูเ้อาประกนัภยั หรือกรณีท่ีบริษทัทราบ 

ถึงการขายรถยนตด์งักลาว บริษทัจะแจง้การสินสุดความคุม้ครองพร้อมคืนเบียประกนัภยั โดย การสงหนงัสือถึงผูเ้อาประกนัภยั 

ตามท่ีอยคูรังสุดทา้ยท่ีแจง้ใหบ้ริษทัทราบ

ข้อ 10. การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั ฉบบันี ระหวางผูมี้สิทธิเรียกร้องตาม 

กรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียก ร้องประสงค ์และเห็นควรยติุขอ้พิพาทนนัโดยวธีิการอนุญาโตตุลาการ 

บริษทัตกลงยนิยอม และใหท้าํการวนิิจฉยัชีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอ้บงัคบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั และสงเสริม 

การประกอบธุรกิจประกนัภยัวาดว้ยอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 11. การตคีวามกรมธรรม์ประกนัภยั

ขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี รวมทงัเอกสารแนบทา้ย และเอกสาร ประกอบใหตี้ความตามคูมือการ 

ตีความท่ีนายทะเบียนไดใ้หค้วามเห็นชอบไว้

ข้อ 12. การสินผลบังคบัของกรมธรรม์ประกนัภยั กรมธรรมป์ระกนัภยันีจะสินผลบงัคบัเม่ือ

2.  วนัท่ี เวลา ท่ีระบุไวใ้นตาราง 

2.2 มีการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั

2.2.  บริษทัเป็นผูบ้อกเลิก: บริษทัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยันีได ้ดว้ยวธีิการอยางใดอยางหน่ึง 

ดงัตอไปนี

( ) บริษทัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั นีไดด้ว้ยการสงหนงัสือบอก กลาวลวงหนา้ไมนอ้ยกวา 30 วนั 

โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอย ูครังสุดทา้ยท่ีแจง้ใหบ้ริษทัทราบ ซ่ึงจะมีผลใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัสิน 

ผลบงัคบั ณ วนัพน้ กาํหนดดงักลาว 

(2) บริษทัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยันีไดด้ว้ยวธีิการทาง อิเลก็ทรอนิกส์ โดยบอกกลาวลวงหนา้ไม 

นอ้ยกวา 30 วนั และบริษทัตอ้งทาํตามวธีิการแบบ ปลอดภยัในระดบัท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวาดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

และลงลายมือ ช่ือทางอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทัท่ีมีลกัษณะท่ีเช่ือถือไดต้ามกฎหมายวาดว้ยธุรกรรมทาง อิเลก็ทรอนิกส์ โดยสง 

ขอ้มูลการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัไปยงัระบบขอ้มูลท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุไวเ้ทานนั ทงันี ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งยนิยอมให ้

บริษทัจดัสงขอ้มูลการบอกเลิกดว้ยวธีิ การดงักลาว และบริษทัตอ้งจดัใหมี้กระบวนการแจง้เตือนแกผูเ้อาประกนัภยั เม่ือได ้

ดาํเนิน การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัทางอิเลก็ทรอนิกส์

ในกรณีนีบริษทัจะคืนเบียประกนัภยัใหแ้กผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบีย ประกนัภยัสาํหรับระยะเวลาท่ี 

กรมธรรมป์ระกนัภยัไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามสวน 

2.2.2 ผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูบ้อกเลิก: ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลิกกรมธรรม ์ประกนัภยันีไดด้ว้ยวธีิการอยาง 

ใดอยางหน่ึง ดงัตอไปนี



( ) ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยันีไดด้ว้ยการแจง้ให ้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ซ่ึงจะมีผลใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัสินผลบงัคบัทนัที ณ วนั เวลาท่ีบริษทัไดรั้บหนงัสือบอกเลิกหรือวนัเวลาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือ 

บอกเลิก แลว้แตวาวนัใด เป็นวนัหลงัสุด

(2) ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยันีไดด้ว้ยวธีิการทาง อิเลก็ทรอนิกส์ โดยบริษทัตอ้งทาํ 

ตามวธีิการแบบปลอดภยัในระดบัท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย วาดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ และแจง้วธีิการใหผู้เ้อาประกนัภยั 

ทราบ ซ่ึงจะมีผลให ้กรมธรรมป์ระกนัภยัสินผลบงัคบั ณ วนัท่ีขอ้มูลการบอกเลิกสงไปยงัระบบขอ้มูลท่ีบริษทั ระบุไวเ้ทานนั 

หรือ ณ วนัท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบอกเลิกแลว้แตวาวนัใดเป็นวนัหลงัสุด

ในกรณีนีผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิไดรั้บเบียประกนัภยัคืน ตามอตัราการคืนเบียประกนัภยัท่ีระบุไวข้า้งลาง

อตัราคืนเบียประกนัภยั

ข้อ 13. การเรียกร้องคาสินไหมทดแทนโดยฉ้อฉล

บริษทัไมตอ้งรับผดิสาํหรับการเรียกร้องคาสินไหมทดแทนอนัเกิดจากการฉอ้ฉล หรือทุจริตโดยประการใดๆ ซ่ึงผูเ้อา 

ประกนัภยัหรือบุคคลท่ีทาํแทนผูเ้อาประกนัภยัไดก้ระทาํ เพื่อใหไ้ดรั้บประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยันี และบริษทัอาจใช ้

สิทธิบอกเลิกกรมธรรม ์ประกนัภยัไดท้นัทีโดยไมคืนเบียประกนัภยั
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หมวดการคุ้มครองความรับผดิตอบุคคลภายนอก

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง

บริษทัจะชดใชค้าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอยางใดๆ อนั เกิดแกบุคคลภายนอก ซ่ึงผูเ้อา 

ประกนัภยัจะตอ้งรับผดิชอบตามกฎหมาย เน่ืองจากอุบติัเหตุ อนัเกิดจากรถยนตท่ี์ใช ้หรืออยใูนทาง หรือส่ิงท่ีบรรทุกหรือติดตงั 

ในรถยนตน์นั ในระหวาง ระยะเวลาประกนัภยั ในนามผูเ้อาประกนัภยั ดงันี

1.1 ความเสียหายตอชีวติ รางกาย หรืออนามยั บริษทัจะรับผดิชดใชค้าสินไหม ทดแทนเพ่ือความเสียหายตอชีวติ 

รางกาย หรืออนามยัของบุคคลภายนอก เฉพาะสวนเกิน วงเงินสูงสุดตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ ตาม 

ความเสียหายท่ีแท ้จริงท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผดิชอบตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกไมเกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตอคน 

ท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และไมเกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ตอครังท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดในขอ้นี

ในกรณีบุคคลภายนอกเสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง เม่ือบริษทั ผูเ้อาประกนัภยั และผูมี้สิทธิเรียกร้องตาม 

กรมธรรมป์ระกนัภยัสามารถตกลงในจาํนวนเงินคาเสียหายได ้ทงัจาํนวนแลว้ บริษทัจะชดใชค้าสินไหมทดแทน ดงันี

. .  ชดใชค้าสินไหมทดแทนตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตาราง กรมธรรมป์ระกนัภยัในหมวดนี โดย 

ตอ้งมีจาํนวนเงินเอาประกนัภยัไมนอ้ยกวา 500,000 บาทตอคน

. .2 กรณีท่ีจาํนวนเงินเอาประกนัภยัเกินกวา 2,000,000 บาทตอคน บริษทัจะชดใช ้คาสินไหมทดแทนไมนอ้ยกวา 

2,000,000 บาทตอคน โดยสวนเกินจาก 2,000,000 บาท บริษทัจะชดใชต้ามความเสียหายท่ีแทจ้ริงท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้ง 

รับผดิชอบตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก

. .3 กรณีทายาทของบุคคลภายนอกผูเ้สียชีวติ หรือบุคคลภายนอกท่ีเป็นผูทุ้พพลภาพถาวรสินเชิงนนั มีสิทธิไดรั้บ 

การชดใชค้าสินไหมทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตม์ากกวา  กรมธรรม ์รวมถึงกรณีท่ีรถยนตท่ี์เอาประกนัไดเ้อา 

ประกนัภยัหลายราย เพื่อความวนิาศภยัอนัเดียวกนั โดยไดท้าํสญัญาประกนัภยัพร้อมกนั หรือสืบเน่ืองเป็นลาํดบักนั บริษทัจะ 

ชดใชค้าสินไหมทดแทนตามสดัสวนความคุม้ครองของแตละกรมธรรมป์ระกนัภยั รวมกนัไมเกินกวา 2,000,000 บาทตอคน 

โดยสวนท่ีเกิน 2,000,000 บาท บริษทัจะรวมชดใช ้ตามความเสียหายท่ีแทจ้ริงท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผดิชอบตามกฎหมาย 

ตอบุคคลภายนอก

ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกไดรั้บความเสียหายตอรางกาย หรืออนามยั และมีสิทธิไดรั้บ การชดใชจ้ากกรมธรรม ์

ประกนัภยัรถยนตม์ากกวา  กรมธรรม ์รวมถึงกรณีท่ีรถยนตท่ี์เอา ประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัหลายรายเพื่อความวนิาศภยัอนั 

เดียวกนั โดยไดท้าํสญัญาประกนัภยัพร้อมกนั หรือสืบเน่ืองเป็นลาํดบักนั บริษทัจะรวมเฉล่ียจายเทาๆ กนั

ทุพพลภาพถาวรสินเชิงในท่ีนี หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบ หนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจาํ 

และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยสินเชิงตลอดไป

บุคคลภายนอกท่ีไดรั้บความคุม้ครองตาม .  นี ไมรวมถึงผูข้บัข่ีท่ีเป็นฝายท่ีจะตอ้ง รับผดิตามกฎหมาย ตลอดจน 

ลูกจา้งในทางการท่ีจา้ง คูสมรส บิดา มารดา บุตรของผูข้บัข่ีนนั



1.2 ความเสียหายตอทรัพย์สิน บริษทัจะรับผดิชดใชค้าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตอทรัพยสิ์นของ 

บุคคลภายนอก ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผดิชอบตามกฎหมาย และ ความรับผดิของบริษทัจะมีไมเกินจาํนวนเงินเอา 

ประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตาราง

กรณีเกิดความเสียหายตอทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก และมีการเรียกคาเสียหาย อนัเกิดจากการขาดการใชป้ระโยชน ์

รถยนต ์บริษทัจะชดใชค้าสินไหมทดแทนตามจริง ทงันี สาํหรับรถยนตท่ี์มีท่ีนัง่ไมเกิน 7 คน หรือรถยนตบ์รรทุกผูโ้ดยสาร 

รวมทงัผูข้บัข่ีไมเกิน 7 คน ในอตัราไมนอ้ยกวาวนัละ 500 บาท รถยนตรั์บจา้งสาธารณะท่ีมีท่ีนัง่ไมเกิน 7 คน ในอตัราไมนอ้ย 

กวาวนัละ 700 บาท และรถยนตท่ี์มีท่ีนัง่เกิน 7 คน หรือรถยนตบ์รรทุกผูโ้ดยสารรวมทงั ผูข้บัข่ีเกิน 7 คน ในอตัราไมนอ้ยกวาวนั 

ละ ,000 บาท

ในกรณีบุคคลภายนอกนนัมีสิทธิไดรั้บการชดใชจ้ากกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์มากกวา  กรมธรรมป์ระกนัภยั 

บริษทัจะเฉล่ียจายเทาๆ กนั

ความเสียหายตอทรัพยสิ์นดงัตอไปนี จะไมไดรั้บความคุม้ครอง 

(ก) ทรัพยสิ์นท่ีผูเ้อาประกนัภยั ผูข้บัข่ีท่ีเป็นฝายตอ้งรับผดิตามกฎหมาย คูสมรส บิดา มารดา บุตรของผูเ้อาประกนัภยั 

หรือผูข้บัข่ีนนัเป็นเจา้ของ หรือเป็นผูเ้กบ็รักษา ควบคุมหรือ ครอบครอง 

(ข) เคร่ืองชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง่ ทางเดิน สนาม หรือส่ิงหน่ึง ส่ิงใดท่ีอยใูตส่ิ้งดงักลาว อนัเกิดจาก 

การสัน่สะเทือน หรือจากนาํหนกัรถยนต ์หรือนาํหนกั บรรทุกของรถยนต์

(ค) สมัภาระหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีนาํติดตวัขึนบนรถยนต ์หรือทรัพยสิ์นท่ีบรรทุก อยใูนรถยนต ์หรือกาํลงัยกขึน 

หรือกาํลงัยกลง จากรถยนต ์หรือทรัพยสิ์นท่ีรถยนตก์าํลงัยก จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง 

(ง) ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเสียหายจากการร่ัวไหลของสารเคมีหรือวตัถุอนัตรายท่ี บรรทุกอยใูน รถยนต ์เวน้แตการ 

ร่ัวไหลนนัเกิดจากอุบติัเหตุจากรถยนต ์หรือการร่ัวไหลของ แก๊สหรือเชือเพลิงเพื่อการเดินเคร่ืองของรถยนต์

ข้อ 2. ความเสียหายสวนแรก

ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผดิชอบเองตออุบติัเหตุแตละครัง ดงันี

(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรัพยสิ์น ในกรณีท่ีใชร้ถยนตใ์นเวลาเกิด อุบติัเหตุนอกเหนือจากท่ีไดร้ะบุไว ้

ในตาราง 

(ข) ตามจาํนวนเงินสวนแรกของความเสียหาย ดงัระบุไวใ้นตาราง 

(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก ในกรณี เป็นการประกนัภยัประเภทระบุช่ือผู ้

ขบัข่ี หากความเสียหายนนัเป็นความรับผดิชอบของผูข้บัข่ีรถยนตค์นัเอาประกนัภยัซ่ึงมิใชผูข้บัข่ีท่ีระบุช่ือในกรมธรรม ์

ประกนัภยั

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผดิชอบความเสียหายสวนแรก เกินหน่ึงขอ้ ใหถื้อวาความรับผดิชอบแตละขอ้เป็น 

ความรับผดิชอบท่ีเพิ่มขึน
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ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผดิชอบคาเสียหายสวนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษทัจะจายแทนผูเ้อาประกนั 

ไปกอน เม่ือบริษทัไดจ้ายเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผดิชอบไป แลว้ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใชคื้นใหบ้ริษทัภายใน 7 วนั นบัแต 

ไดรั้บหนงัสือเรียกร้องจากบริษทั

ข้อ 3. คาใช้จายในการตอสู้คดี

ถา้ผูเ้อาประกนัภยัถูกฟ้องศาลใหใ้ชค้าสินไหมทดแทนซ่ึงการประกนัภยันีมีการ คุม้ครองบริษทัจะตอสูค้ดีในนามของ 

ผูเ้อาประกนัภยัโดยคาใชจ้ายของบริษทั เวน้แตบริษทั ไดช้ดใชค้าสินไหมทดแทนเตม็จาํนวนเงินความคุม้ครองกอนมีการ 

ฟ้องร้องแลว้

ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผดิของผู้ขบัขี่

บริษทัจะถือวาบุคคลใดซ่ึงขบัข่ีรถยนต ์โดยไดรั้บความยนิยอมจากผูเ้อาประกนัภยั เสมือนหน่ึงเป็นผูเ้อาประกนัภยั 

เอง แตมีเง่ือนไขวา 

  4.  บุคคลนนัตอ้งปฏิบติัตนเสมือนหน่ึงเป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง และอยภูายใตข้อ้ กาํหนดตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี 

4.2 บุคคลนนัไมไดรั้บการชดใชค้าสินไหมทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืน หรือไดรั้บแตไมเพียงพอ 

บริษทัจึงจะรับผดิชดใชค้าสินไหมทดแทนเฉพาะสวนท่ีเกินเทานนั

ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผดิชอบของผู้โดยสาร

กรมธรรมป์ระกนัภยันีใหค้วามคุม้ครองความรับผดิของผูโ้ดยสาร เม่ือผูโ้ดยสาร นนัจะตอ้งรับผดิจากรถยนตท่ี์ใช ้

หรืออยใูนทาง หรือส่ิงท่ีบรรทุก หรือติดตงัในรถยนตน์นั ทงันีเฉพาะเทาท่ีมีการประกนัภยัไว ้โดยมีเง่ือนไขวา บุคคลนนัไมได ้

รับการชดใชค้าสินไหม ทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืน หรือไดรั้บแตไมเพียงพอ บริษทัจึงจะรับผดิชดใชค้า สินไหม 

ทดแทนเฉพาะสวนท่ีเกินเทานนั

ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง

กรมธรรมป์ระกนัภยันีใหค้วามคุม้ครองถึงนายจา้งซ่ึงไมใชผูเ้อาประกนัภยั เม่ือ นายจา้งจะตอ้งรับผดิจากการใช ้

รถยนตค์นัเอาประกนัภยัโดยลูกจา้งในทางการท่ีจา้ง ทงันี เฉพาะเทาท่ีมีการเอาประกนัภยัไว ้แตมีเง่ือนไขวา 

.  นายจา้งตอ้งปฏิบติัตนอยภูายใตข้อ้กาํหนดของกรมธรรมป์ระกนัภยันี 

.2 นายจา้งไมไดรั้บการชดใชค้าสินไหมทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืน เวน้แต คาสินไหมทดแทนท่ีได ้

รับชดใชน้นัไมเพียงพอ บริษทัจึงจะรับผดิชดใชค้าสินไหมทดแทน เฉพาะสวนท่ีเกินเทานนั 

.3 การคุม้ครองนีไมเพิ่มจาํนวนเงินจาํกดัความรับผดิของบริษทั

ข้อ 7. การยกเว้นทัว่ไป การประกนัภยัตามหมวดนีไมคุ้มครองความรับผดิอนัเกดิจาก 

7.  การใชร้ถยนตน์อกอาณาเขตคุม้ครอง 

7.2 การใชร้ถยนตใ์นทางผดิกฎหมาย เชน ใชร้ถยนตไ์ปปลน้ทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือ ใชข้นยาเสพติดไมวาจะมีการ 

ดดัแปลงรถหรือไมกต็ามหรือใชร้ถยนตห์ลบหนีจากการกระทาํความผดิทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจคน้หรือการจบักมุของ 

เจา้หนา้ท่ี เป็นตน้ 

7.3 การใชใ้นการแขงขนัความเร็ว 
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7.4 การใชล้ากจูงหรือผลกัดนัรถหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใด เวน้แต รถท่ีถูกลากจูงหรือถูกผลกัดนั ไดป้ระกนัภยัไวก้บับริษทั 

ดว้ย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถท่ีมีระบบหา้มลอ้เช่ือมโยงถึงกนั

7.5 ความรับผดิซ่ึงเกิดจากสญัญาหรือบนัทึกท่ีผูข้บัข่ีทาํขึน ซ่ึงถา้ไมมีสญัญาหรือ บนัทึกนนัแลว้ ความรับผดิของผูข้บั 

ข่ีจะไมเกิดขึน 

7.  การขบัข่ีโดยบุคคลซ่ึงในขณะขบัข่ีใหถื้อวาเมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืนตาม กฎหมายวาดว้ยการจราจรทางบก 

ดงันี 

7. .  มีปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือด เกินกวา 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์หรือ 

7. .2 มีปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือด เกินกวา 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์กรณี การขบัข่ีโดยบุคคลซ่ึงมีอายตุ ํ่ากวา 

ยีสิ่บปีบริบูรณ์ หรือโดยบุคคลท่ีมีใบอนุญาตขบัรถชัว่คราว หรือโดยบุคคลท่ีไมมีใบอนุญาตขบัรถหรืออยรูะหวางพกัใชห้รือเพิก 

ถอนใบอนุญาตขบัรถ หรือ 

7. .3 กรณีไมยนิยอมใหเ้จา้พนกังานจราจร พนกังานสอบสวน หรือ พนกังานเจา้หนา้ท่ี ทดสอบวดัปริมาณ 

แอลกอฮอล ์จนถูกดาํเนินคดีฐานขบัรถขณะเมาสุรา หรือของเมาอยางอ่ืน ตามกฎหมายวาดว้ยการจราจรทางบก และผูข้บัข่ีได ้

ยอมรับหรือศาล ไดมี้คาํพิพากษาถึงท่ีสุดลงโทษในความผดิดงักลาว 

7.7 การขบัข่ีโดยบุคคลซ่ึงขณะขบัข่ีมีสารเสพติดตามกฎหมายวาดว้ยยาเสพติดให ้โทษ หรือมีสารท่ีออกฤทธิตอจิต 

และประสาท ตามกฎหมายวาดว้ยวตัถุท่ีออกฤทธิตอจิต และ ประสาทในรางกาย จนถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายวาดว้ยจราจรทาง 

บก และผูข้บัข่ีไดย้อมรับ หรือศาลไดมี้คาํพิพากษาถึงท่ีสุดลงโทษในความผดิดงักลาว

ข้อ 8. ข้อสัญญาพเิศษ

ภายใตจ้าํนวนเงินจาํกดัความรับผดิท่ีระบุไวใ้นตาราง บริษทัจะไมยกเอาความไมสมบูรณ์แหงกรมธรรมป์ระกนัภยั 

หรือความประมาทเลินเลออยางร้ายแรงของผูเ้อาประกนัภยั หรือขอ้ 7.  7.2 7.3 7.4 7.5 หรือเง่ือนไขทัว่ไป เวน้แตขอ้ 3 ของ 

หมวดเง่ือนไขทัว่ไป เป็น ขอ้ตอสูบุ้คคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผดิตาม .  ในหมวดนี 

สวนเง่ือนไข 7.  และ 7.7 บริษทัจะไมนาํมาเป็นขอ้ตอสูบุ้คคลภายนอก เพื่อปฏิเสธ ความรับผดิทงัตาม .  และ .2 

ในหมวดนี 

ในกรณีท่ีบริษทัไมตอ้งรับผดิตามกฎหมาย หรือรับผดิตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ตอผูเ้อาประกนัภยั แตบริษทัได ้

ชดใชค้าสินไหมทดแทนไปแลว้ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ในความรับผดิท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผดิตอบุคคลภายนอกไป 

แลว้ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใช ้จาํนวนเงินท่ีบริษทัไดจ้ายไปนนัคืนใหบ้ริษทัภายใน 7 วนั นบัแตไดรั้บหนงัสือเรียกร้องจาก บริษทั
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หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง

รถยนตสู์ญหาย บริษทัจะชดใชค้าสินไหมทดแทน เม่ือรถยนตห์รือสวนหน่ึงสวนใด ของรถยนต ์รวมทงัอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแตง หรือส่ิงท่ีติดประจาํอยกูบัตวัรถยนตต์ามมาตรฐาน ท่ีติดตงัมากบัรถยนตโ์ดยโรงงานประกอบรถยนตห์รือศูนย ์

จาํหนายรถยนต ์และใหร้วมถึงอุปกรณ์เคร่ืองตกแตงท่ีไดท้าํเพ่ิมขึน และผูเ้อาประกนัภยัไดแ้จง้ใหบ้ริษทัทราบดว้ยแลว้ สูญ 

หายไปอนัเกิดจากการกระทาํความผดิเฉพาะฐานลกัทรัพย ์ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์ยกัยอก ทรัพย ์หรือเกิดความเสียหายตอรถยนต ์

อนัเกิดจากการกระทาํความผดิ หรือการพยายาม กระทาํความผดิเชนวานนั แตไมรวมการสูญหายจากการกระทาํความผดิฐาน 

ฉอ้โกง

รถยนตไ์ฟไหมบ้ริษทัจะชดใชค้าสินไหมทดแทน เม่ือรถยนตเ์กิดความเสียหายจาก ไฟไหม ้ไมวาจะเป็นการไหมโ้ดย 

ตวัของมนัเอง หรือเป็นการไหมท่ี้เป็นผลสืบเน่ืองจากสาเหตุ ใดๆ กต็าม

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายตอรถยนต์

2.1 ในกรณรีถยนต์สูญหาย อนัเกิดจากการลกัทรัพย ์ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์และยกัยอก ทรัพย ์บริษทัจะจายคาสินไหม 

ทดแทนเตม็จาํนวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตาราง โดยผู ้เอาประกนัภยัหรือผูรั้บผลประโยชนแ์ลว้แตกรณี ตอ้งโอน 

กรรมสิทธิรถยนตใ์หแ้กบริษทัทนัที โดยคาใชจ้ายของบริษทั และใหถื้อวาการคุม้ครองรถยนตน์นัเป็นอนัสินสุด 

ในกรณีท่ีบริษทัไดรั้บรถยนตคื์นมาแลว้ บริษทัตอ้งมีหนงัสือแจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยัทราบ ทางไปรษณียล์งทะเบียน 

ภายใน 7 วนันบัแตวนัท่ีไดรั้บรถยนตคื์นมา ตามท่ีอยคูรัง สุดทา้ยท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ใหบ้ริษทัทราบ และบริษทัยนิยอมใหผู้ ้

ประกนัภยัใชสิ้ทธิ

2. .  ขอรับรถยนตคื์น โดยผูเ้อาประกนัภยัตอ้งคืนเงินท่ีไดรั้บชดใชไ้ป ทงัหมดใหแ้กบริษทั ถา้รถยนตน์นั 

เกิดความเสียหายไมถึงกบัความเสียหายโดยสินเชิงบริษทั ตอ้งจดัซอมใหโ้ดยคาใชจ้ายของบริษทักอนคืน 

2. .2 สละสิทธิไมขอรับรถยนตคื์น 

ทงันีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้การใชสิ้ทธิใหบ้ริษทัทราบภายใน 30 วนันบัแตวนัท่ี ไดรั้บหนงัสือแจง้จากบริษทั ถา้ผู ้

เอาประกนัภยัไมแจง้ขอใชสิ้ทธิภายใหก้าํหนดเวลาดงักลาว ใหถื้อวาผูเ้อาประกนัภยัไมประสงคจ์ะขอรับรถยนตคื์น

2.2 ในกรณรีถยนต์เสียหายสินเชิง บริษทัจะจายคาสินไหมทดแทนเตม็จาํนวนเงิน เอาประกนัภยั ท่ีระบุไวใ้นตาราง

รถยนตเ์สียหายสินเชิง หมายถึง รถยนตไ์ดรั้บความเสียหายจนไมอาจซอมใหอ้ยใูน สภาพเดิมได ้หรือเสียหายไมนอ้ย 

กวาร้อยละ 70 ของมูลคารถยนตใ์นขณะเกิดความเสียหาย 

ในกรณีท่ีเอาประกนัภยัไวไ้มตํ่ากวาร้อยละ 0 ของมูลคารถยนตใ์นขณะท่ีเอาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บ 

ผลประโยชนแ์ลว้แตกรณี ตอ้งโอนกรรมสิทธิรถยนตใ์หแ้กบริษทั ทนัที โดยคาใชจ้ายของบริษทัและใหถื้อวาการคุม้ครอง 

รถยนตน์นัเป็นอนัสินสุด

2.3 ในกรณรีถยนต์ได้รับความเสียหายแตไมถงึกบัเสียหายสินเชิง หรือสูญหายบางสวน บริษทัและผูเ้อาประกนัภยั 

อาจตกลงกนัใหมี้การซอม หรือเปล่ียนรถยนตซ่ึ์งมีสภาพ เดียวกนัแทนได ้ทงันีรวมทงัอุปกรณ์ของรถยนตน์นั หรือจะชดใชเ้งิน 

เพื่อทดแทนความเสีย หายหรือสูญหายนนักไ็ด้
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ในกรณีไมสามารถตกลงจาํนวนเงินเพื่อทดแทนความเสียหายได ้ใหใ้ชร้าคามาตรฐาน ท่ีสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 

รวมกบัสมาคมอูกลางการประกนัภยัและสมาคมการซอม รถยนตแ์หงประเทศไทยกาํหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนาย 

ทะเบียน

ข้อจาํกดัความรับผดิของบริษทั 

ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งสัง่อะไหลจากตางประเทศ บริษทัรับผดิไมเกินกวาราคา นาํเขา้ท่ีสงมาทางเรือ

ข้อ 3. การดูแลขนย้าย 

เม่ือมีความเสียหายตอรถยนต ์ท่ีเกิดจากไฟไหม ้บริษทัจะจายคาดูแลรักษารถยนต ์และคาขนยา้ยรถยนตท์งัหมดนบั 

แตวนัเกิดเหตุ จนกวาการซอมแซม หรือการชดใชค้าสินไหม ทดแทนจะเสร็จสินตามจาํนวนท่ีจายไปจริง แตไมเกินร้อยละยีสิ่บ 

ของคาซอมแซม

ข้อ 4. การสละสิทธิ 

ในกรณีท่ีมีความเสียหายหรือสูญหายตอรถยนต ์เม่ือบุคคลอ่ืนเป็นผูใ้ชร้ถยนตโ์ดย ไดรั้บความยนิยอมจากผูเ้อา 

ประกนัภยั บริษทัสละสิทธิในการไลเบียจากผูใ้ชร้ถยนตน์นั เวน้แตการใชโ้ดยบุคคลของสถานใหบ้ริการเก่ียวกบัการซอมแซม 

รถ การทาํความสะอาดรถ การบาํรุงรักษารถหรือการติดตงัอุปกรณ์เพิ่มเติม เม่ือรถยนตไ์ดส้งมอบใหเ้พื่อรับบริการนนั

ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหายไฟไหม้การประกนัภยันีไมคุ้มครองความสูญหาย หรือไฟ ไหม้อนัเกดิจาก 

5.  ความเสียหายหรือสูญหายอนัเกิดจากการลกัทรัพย ์หรือยกัยอกทรัพย ์โดยคูสมรส บุคคลซ่ึงอยกิูนกนัฉนัสามี 

ภรรยาโดยไมไดจ้ดทะเบียนสมรส บุคคลท่ีเป็นหุน้สวนทางธุรกิจ กบัผูเ้อาประกนัภยั ผูค้าํประกนัตามสญัญาเชาซือรถยนต ์

บุคคลไดรั้บมอบรถยนตห์รือครอบครองรถยนตต์ามสญัญายมื สญัญาเชา สญัญาเชาซือ หรือสญัญาจาํนาํ หรือโดยบุคคลท่ีจะ 

กระทาํสญัญาดงักลาวขา้งตน้ ทงันีไมวาบุคคลดงักลาวมีเจตนาแทจ้ริงจะทาํสญัญาดงักลาว หรือไมกต็าม 

5.2 การใชร้ถยนตน์อกอาณาเขตท่ีคุม้ครอง
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หมวดการคุ้มครองความเสียหายตอรถยนต์

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง

ความเสียหายตอรถยนต ์บริษทัจะชดใชค้าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายท่ีเกิดขึน ระหวางระยะเวลาประกนัภยั 

ตอรถยนตร์วมทงัอุปกรณ์ เคร่ืองตกแตง หรือส่ิงท่ีติดประจาํอย ูกบัตวัรถยนตม์าตรฐานท่ีติดตงัมากบัรถยนตโ์ดยโรงงาน 

ประกอบรถยนตห์รือศูนยจ์าํหนาย รถยนต ์และใหร้วมถึงอุปกรณ์เคร่ืองตกแตงท่ีไดท้าํเพ่ิมขึนและผูเ้อาประกนัภยัไดแ้จง้ให ้

บริษทัทราบดว้ยแลว้ แตไมรวมถึงความเสียหายท่ีเกิดจากไฟไหม ้

ความรับผดิชอบของบริษทัจะมีไมเกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตาราง 

ไฟไหม ้ในท่ีนีหมายถึง ความเสียหายตอรถยนตท่ี์เป็นผลมาจากไฟไหม ้ไมวาจะ เป็นการไหมโ้ดยตวัของมนัเอง หรือ 

เป็นการไหมท่ี้เป็นผลสืบเน่ืองมาจากสาเหตุอ่ืนใด

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายตอรถยนต์ 

2.1 ในกรณรีถยนต์เสียหายสินเชิง บริษทัจะจายคาสินไหมทดแทนเตม็จาํนวนเงิน เอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตาราง 

ในกรณีท่ีเอาประกนัภยัไวไ้มตํ่ากวาร้อยละ 0 ของมูลคารถยนตใ์นขณะท่ีเอาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บ 

ผลประโยชนแ์ลว้แตกรณี ตอ้งโอนกรรมสิทธิรถยนตใ์หแ้กบริษทั ทนัที โดยคาใชจ้ายของบริษทั และใหถื้อวาการคุม้ครอง 

รถยนตน์นัเป็นอนัสินสุด 

รถยนตเ์สียหายสินเชิง ในท่ีนีหมายถึง รถยนตไ์ดรั้บความเสียหายจนไมอาจซอมใหอ้ยใูนสภาพเดิมได ้หรือเสียหาย 

ไมนอ้ยกวาร้อยละ 70 ของมูลคารถยนตใ์นขณะเกิดความเสียหาย

2.2 ในกรณรีถยนต์ได้รับความเสียหาย แตไมถงึกบัเสียหายสินเชิง บริษทัและผูเ้อาประกนัภยัอาจตกลงกนัใหมี้การ 

ซอม หรือเปล่ียนรถยนตซ่ึ์งมีสภาพเดียวกนัแทนได ้ทงันี รวม ทงัอุปกรณ์ของรถยนตน์นั หรือจะชดใชเ้งินเพื่อทดแทนความ 

เสียหายนนักไ็ด ้

ในกรณีไมสามารถตกลงจาํนวนเงินเพื่อทดแทนความเสียหายได ้ใหใ้ชร้าคามาตรฐาน ท่ีสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 

รวมกบัสมาคมอูกลางการประกนัภยัและสมาคมการซอม รถยนตแ์หงประเทศไทยกาํหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนาย 

ทะเบียน

ข้อจาํกดัความรับผดิชอบของบริษทั 

ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งสัง่อะไหลจากตางประเทศ บริษทัรับผดิไมเกินกวาราคา นาํเขา้ท่ีสงมาทางเรือ

ข้อ 3. การดูแลขนย้าย 

เม่ือรถยนตเ์กิดความเสียหายซ่ึงมีการคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี บริษทัจะ จายคาดูแลรักษารถยนต ์และคา 

ขนยา้ยรถยนตท์งัหมด นบัแตวนัเกิดเหตุจนกวาการซอมแซม หรือการชดใชค้าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิน ตามจาํนวนท่ีจายไป 

จริงแตไมเกินร้อยละยีสิ่บ ของคาซอมแซม

ข้อ 4. ความเสียหายสวนแรก 

ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผดิชอบเองตออุบติัเหตุแตละครัง ดงันี 
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(ก) ,000 บาทแรกของความเสียหายอนัมิไดเ้กิดจากการชนหรือคว ํ่า หรือกรณีท่ีเกิด จากการชนแตผูเ้อาประกนัภยัไม 

สามารถแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงคูกรณีอีกฝายหน่ึงได ้

(ข) ตามจาํนวนเงินสวนแรกของความเสียหายดงัระบุไวใ้นตาราง 

(ค) ,000 บาทแรก ของความเสียหายตอรถยนต ์ท่ีเกิดจากการชน การคว ํ่าในกรณี เป็นการประกนัภยัประเภทระบุช่ือ 

ผูข้บัข่ี หากผูข้บัข่ีรถยนตค์นัเอาประกนัภยัในขณะเกิด อุบติัเหตุ มิใชผูข้บัข่ีท่ีระบุช่ือในกรมธรรมป์ระกนัภยั

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผดิชอบตามขอ้ความตางๆ ดงักลาวเกินกวาหน่ึงขอ้ ใหถื้อวาความรับผดิชอบแตละ 

ขอ้เป็นความรับผดิชอบท่ีเพ่ิมขึน 

ผูเ้อาประกนัภยัไมตอ้งรับผดิในความเสียหายสวนแรกตาม (ข) และ (ค) หากความ เสียหายนนัเกิดขึนจากการกระทาํ 

ของบุคคลภายนอกและรู้ตวัผูต้อ้งรับผดิตามกฎหมาย ซ่ึง มีผลทาํใหบ้ริษทัมีสิทธิท่ีจะเรียกคาเสียหายท่ีบริษทัไดจ้ายไปคืนจาก 

บุคคลภายนอกได้

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผดิชอบคาเสียหายสวนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษทัจะจายแทนผูเ้อา 

ประกนัภยัไปกอน เม่ือบริษทัไดจ้ายเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผดิชอบ ไปแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใชคื้นใหบ้ริษทัภายใน 7 วนั 

นบัแตไดรั้บหนงัสือเรียกร้องจากบริษทั

ข้อ 5. การรักษารถยนต์ 

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผดิชอบเอง เม่ือเกิดความเสียหายเพ่ิมขึน หรือตอ้งประสบ อุบติัเหตุอ่ืน เน่ืองจากการใช ้

รถยนตก์อนท่ีจะมีการซอมแซมตามท่ีจาํเป็น หรือไมไดจ้ดัใหมี้ การดูแลเม่ือรถยนตเ์กิดอุบติัเหตุหรือเคร่ืองเสีย

ข้อ 6. การสละสิทธิ 

ในกรณีท่ีมีความเสียหายตอรถยนต ์เม่ือบุคคลอ่ืนเป็นผูใ้ชร้ถยนตโ์ดยไดรั้บความ ยนิยอมจากผูเ้อาประกนัภยั บริษทั 

สละสิทธิในการไลเบียจากผูใ้ชร้ถยนตน์นั เวน้แตการใชโ้ดย บุคคลของสถานใหบ้ริการเก่ียวกบัการซอมแซมรถ การทาํความ 

สะอาดรถ การบาํรุงรักษารถ หรือการติดตงัอุปกรณ์เพิ่มเติม เม่ือรถยนตไ์ดส้งมอบใหเ้พื่อรับบริการนนั

ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายตอรถยนต์ การประกนัภยันีไมคุ้มครอง 

7.  การเส่ือมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต ์

7.2 การแตกหกัของเคร่ืองจกัรกลไกของรถยนต ์หรือการเสียหรือการหยดุเดินของ เคร่ืองจกัรกลไก หรือเคร่ืองไฟฟ้า 

ของรถยนตอ์นัมิไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ 

7.3 ความเสียหายโดยตรงตอรถยนต ์อนัเกิดจากการบรรทุกนาํหนกั หรือจาํนวนผู ้โดยสารเกินกวาท่ีไดรั้บอนุญาต 

อนัมิไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ 

7.4 ความเสียหายตอยางรถยนต ์อนัเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เวน้แตกรณี มีความเสียหายเกิดขึนตอสวนอ่ืน 

ของรถยนตใ์นเวลาเดียวกนั 

7.5 ความเสียหายอนัเกิดจากการขาดการใชร้ถยนต ์เวน้แตการขาดการใชร้ถยนตน์นั เกิดจากบริษทัประวงิการซอม 

หรือซอมลาชา้เกินกวาท่ีควรจะเป็นโดยไมมีเหตุผลอนัสมควร
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ข้อ 8. การยกเว้นการใช้การประกนัภยันีไมคุ้มครอง

.  การใชร้ถยนตน์อกอาณาเขตท่ีคุม้ครอง 

.2 การใชร้ถยนตใ์นทางผดิกฎหมาย เชน ใชร้ถยนตไ์ปปลน้ทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือ ใชข้นยาเสพติดไมวาจะมีการ 

ดดัแปลงรถหรือไมกต็าม หรือใชร้ถยนตห์ลบหนีจากการกระทาํความผดิทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจคน้ หรือการจบักมุ 

ของเจา้หนา้ท่ี เป็นตน้ 

.3 การใชใ้นการแขงขนัความเร็ว

ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อ่ืนๆการประกนัภยันีไมคุ้มครอง 

.  การใชล้ากจูงหรือผลกัดนัรถหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใด เวน้แต รถท่ีถูกลากจูงหรือถูก ผลกัดนัไดป้ระกนัภยัไวก้บับริษทั 

ดว้ย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถท่ีมีระบบหา้มลอ้ เช่ือมโยงถึงกนั 

.2 การใชร้ถยนตน์อกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นตารางในขณะเกิดอุบติัเหตุ

.3 การขบัข่ีโดยบุคคลซ่ึงในขณะขบัข่ีใหถื้อวาเมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืนตาม กฎหมายวาดว้ยการจราจรทางบก 

ดงันี 

.3.  มีปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือด เกินกวา 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์หรือ 

.3.2 มีปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือด เกินกวา 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์กรณี การขบัข่ีโดยบุคคลซ่ึงมีอายตุ ํ่ากวา 

ยีสิ่บปีบริบูรณ์ หรือโดยบุคคลท่ีมีใบอนุญาตขบัรถชัว่คราว หรือโดยบุคคลท่ีไมมีใบอนุญาตขบัรถหรืออยรูะหวางพกัใชห้รือเพิก 

ถอนใบอนุญาตขบัรถ หรือ 

.3.3 กรณีไมยนิยอมใหเ้จา้พนกังานจราจร พนกังานสอบสวน หรือ พนกังานเจา้หนา้ท่ี ทดสอบวดัปริมาณ 

แอลกอฮอล ์จนถูกดาํเนินคดีฐานขบัรถขณะเมาสุรา หรือของเมาอยางอ่ืน ตามกฎหมายวาดว้ยการจราจรทางบก และผูข้บัข่ีได ้

ยอมรับหรือศาล ไดมี้คาํพิพากษาถึงท่ีสุดลงโทษในความผดิดงักลาว 

.4 การขบัข่ีโดยบุคคลซ่ึงขณะขบัข่ีมีสารเสพติดตามกฎหมายวาดว้ยยาเสพติดให ้โทษ หรือมีสารท่ีออกฤทธิตอจิต 

และประสาทตามกฎหมายวาดว้ยวตัถุท่ีออกฤทธิตอจิต และ ประสาทในรางกาย จนถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายวาดว้ยจราจรทาง 

บก และผูข้บัข่ีไดย้อมรับ หรือศาลไดมี้คาํพิพากษาถึงท่ีสุดลงโทษในความผดิดงักลาว 

.5 การขบัข่ีโดยบุคคลท่ีไมเคยไดรั้บใบอนุญาตขบัข่ีใดๆ หรือเคยไดรั้บแตถูกตดัสิทธิ ตามกฎหมาย หรือใชใ้บขบัข่ี 

รถจกัรยานยนตไ์ปขบัข่ีรถยนต์

การยกเวน้ตามขอ้ .  .2 .3 .4 .5 จะไมนาํมาใชใ้นกรณีท่ีมีความเสียหายตอ รถยนตท่ี์เกิดขึน และมิใชความ 

ประมาทของผูข้บัข่ีท่ีเอาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยั นี 

แตในกรณีท่ีเป็นการเอาประกนัภยัประเภทระบุช่ือผูข้บัข่ี การยกเวน้ตามขอ้ .5 จะไมนาํมา ใชบ้งัคบัหากผูข้บัข่ี 

ในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผูข้บัข่ีท่ีถูกระบุช่ือในกรมธรรมป์ระกนัภยั
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองความเสียหายตอรถยนต์เน่ืองจากการชนกบัยานพาหนะทางบก ร.ย.ภ.10

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

บริษทัจะชดใชค้าสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีเกิดขึนระหวางระยะเวลาประกนัภยัตอรถยนตร์วมทงัอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแตงหรือส่ิงท่ีติดประจาํอยกูบัตวัรถยนตต์ามท่ีระบุ ไวใ้นตาราง อนัมีสาเหตุมาจากการชนกบัยานพาหนะทางบก ทงันี 

ความเสียหายดงักลาวให ้รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดจากไฟไหมอ้นัมีสาเหตุโดยตรงจากการชนกบัยานพาหนะทางบก ไมวาจะ 

เกิดจากความประมาทของรถยนตค์นัท่ีเอาประกนัภยัหรือคูกรณี และผูเ้อาประกนัภยัสามารถแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงคูกรณีอีก 

ฝายหน่ึงได้

ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ใหห้มายถึงเฉพาะรถท่ีเดินดว้ยกาํลงั เคร่ืองยนต ์โดยใชพ้ลงังาน 

เชือเพลิง เชน นาํมนั ก๊าซ หรือกาํลงัไฟฟ้า และรวมถึงรถพวง รถไฟ รถราง

ความรับผดิชอบของบริษทั จะไมเกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตาราง

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายตอรถยนต์ 

2.1 ในกรณรีถยนต์เสียหายสินเชิง บริษทัจะจายคาสินไหมทดแทนเตม็จาํนวนเงิน เอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตาราง 

ในกรณีท่ีทุนประกนัภยัท่ีระบุไวไ้มตํ่ากวาร้อยละ 0 ของมูลคาของรถยนตใ์นขณะ ท่ีเอาประกนัภยัผูเ้อาประกนัหรือ 

ผูรั้บประโยชนต์อ้งโอนกรรมสิทธิใหแ้กบริษทัทนัทีโดยคาใชจ้ายของบริษทัและใหถื้อวาการคุม้ครองนนัเป็นอนัสินสุด 

รถยนตเ์สียหายสินเชิง ในท่ีนีหมายถึง รถยนตไ์ดรั้บความเสียหายจนไมอาจซอมให ้อยใูนสภาพเดิมได ้หรือเสียหาย 

ไมนอ้ยกวาร้อยละ 70 ของมูลคารถยนตใ์นขณะเกิดความเสียหาย

2.2 ในกรณรีถยนต์ได้รับความเสียหาย แตไมถึงกบัเสียหายสินเชิง บริษทัและผูเ้อาประกนัภยัอาจตกลงกนัใหมี้ การ 

ซอม หรือเปล่ียนรถยนตซ่ึ์งมีสภาพเดียวกนัแทนได ้ทงันี รวมทงัอุปกรณ์ของรถยนตน์นัหรือจะชดใชเ้งินเพื่อทดแทนความ 

เสียหายนนักไ็ด ้

ในกรณีไมสามารถตกลงจาํนวนเงินเพื่อทดแทนความเสียหายได ้ใหใ้ชร้าคามาตรฐานท่ีสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 

รวมกบัสมาคมอูกลางการประกนัภยัและสมาคมการซอมรถยนตแ์หงประเทศไทยกาํหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนาย 

ทะเบียน

ข้อจาํกดัความรับผดิของบริษทั 

ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งสัง่อะไหลจากตางประเทศ บริษทัรับผดิไมเกินกวาราคา นาํเขา้ท่ีสงมาทางเรือ

ข้อ 3. ความเสียหายสวนแรก 

ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผดิชอบเองตออุบติัเหตุแตละครัง คือ 2,000 บาทแรกของ ความเสียหายอนัเกิดจากการชน ใน 

กรณีท่ีผูข้บัข่ีหรือผูเ้อาประกนัภยัเป็นฝายท่ีตอ้งรับผดิตาม กฎหมาย โดยบริษทัจะจายแทนผูเ้อาประกนัภยัไปกอน เม่ือบริษทัได ้

จายเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งรับผดิชอบไปแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใชคื้นใหบ้ริษทัภายใน 7 วนันบัแตไดรั้บหนงัสือ เรียกร้อง 

จากบริษทั
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ข้อ 4. การดูแลขนย้าย 

เม่ือรถยนตเ์กิดความเสียหายซ่ึงมีการคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี บริษทัจะจายคาดูแลรักษารถยนตแ์ละคาขน 

ยา้ยรถยนตท์งัหมดนบัแตวนัเกิดเหตุ จนกวาการซอมแซม หรือการชดใชค้าสินไหมทดแทนจะเสร็จสินตามจาํนวนท่ีจายไปจริง 

แตไมเกินร้อยละยีสิ่บ ของคาซอมแซม

ข้อ 5. การรักษารถยนต์ 

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผดิชอบเอง เม่ือเกิดความเสียหายเพ่ิมขึน หรือตอ้งประสบอุบติัเหตุอ่ืน เน่ืองจากการใช ้

รถยนตก์อนท่ีจะมีการซอมแซมตามท่ีจาํเป็น หรือไมไดจ้ดัใหมี้ การดูแลเม่ือรถยนตเ์กิดอุบติัเหตุหรือเคร่ืองเสีย

ข้อ 6. การสละสิทธิ 

ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายตอรถยนต ์เม่ือบุคคลอ่ืนเป็นผูใ้ชร้ถยนตโ์ดยไดรั้บความยนิยอมจากผูเ้อาประกนัภยั บริษทั 

สละสิทธิในการไลเบียจากผูใ้ชร้ถยนตน์นั เวน้แตการใชโ้ดย บุคคลของสถานใหบ้ริการเก่ียวกบัการซอมแซมรถ การทาํความ 

สะอาดรถ การบาํรุงรักษารถ หรือการติดตงัอุปกรณ์เพิ่มเติม เม่ือรถยนตไ์ดส้งมอบใหเ้พื่อรับบริการนนั

ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายตอรถยนต์การประกนัภยันีไมคุ้มครอง 

7.  การเส่ือมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต ์

7.2 การแตกหกัของเคร่ืองจกัรกลไกของรถยนต ์หรือการเสียหรือการหยดุเดินของ เคร่ืองจกัรกลไกหรือเคร่ืองไฟฟ้า 

ของรถยนตอ์นัมิไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ 

7.3 ความเสียหายโดยตรงตอรถยนต ์อนัเกิดจากการบรรทุกนาํหนกั หรือจาํนวนผูโ้ดยสารเกินกวาท่ีไดรั้บอนุญาตอนั 

มิไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ 

7.4 ความเสียหายตอยางรถยนต ์อนัเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เวน้แตกรณี มีความเสียหายเกิดขึนตอสวนอ่ืน 

ของรถยนตใ์นเวลาเดียวกนั 

7.5 ความเสียหายอนัเกิดจากการขาดการใชร้ถยนต ์เวน้แตการขาดใชร้ถยนตน์นัเกิด จากบริษทัประวงิการซอม หรือ 

ซอมลาชา้เกินกวาท่ีควรจะเป็นโดยไมมีเหตุอนัสมควร

ข้อ 8. การยกเว้นการใช้การประกนัภยันีไมคุ้มครอง 

.  การใชร้ถยนตน์อกอาณาเขตท่ีคุม้ครอง 

.2 การใชร้ถยนตใ์นทางผดิกฎหมาย เชน ใชร้ถยนตไ์ปปลน้ทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือใช ้ขนยาเสพติดเป็นตน้ 

.3 การใชใ้นการแขงขนัความเร็ว

ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อ่ืนๆ การประกนัภยันีไมคุ้มครอง 

.  การใชล้ากจูง หรือผลกัดนั เวน้แตรถท่ีถูกลากจูง หรือถูกผลกัดนัไดป้ระกนัภยั ไวก้บับริษทัดว้ยหรือเป็นรถลากจูง 

โดยสภาพ หรือรถท่ีมีระบบหา้มลอ้เช่ือมโยงถึงกนั 

.2 การใชร้ถยนตน์อกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นตารางขณะเกิดอุบติัเหตุ 

.3 การขบัข่ีโดยบุคคลซ่ึงในขณะขบัข่ีใหถื้อวาเมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืนตามกฎหมาย วาดว้ยการจราจรทางบก 

ดงันี 
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.3.  มีปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือด เกินกวา 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์หรือ 

.3.2 มีปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือด เกินกวา 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์กรณีการ ขบัข่ีโดยบุคคลซ่ึงมีอายตุ ํ่ากวา 

ยีสิ่บปีบริบูรณ์ หรือโดยบุคคลท่ีมีใบอนุญาตขบัรถชัว่คราว หรือโดยบุคคลท่ีไมมีใบอนุญาตขบัรถหรืออยรูะหวางพกัใชห้รือเพิก 

ถอนใบอนุญาตขบัรถ 

.3.3 กรณีไมยนิยอมใหเ้จา้พนกังานจราจร พนกังานสอบสวน หรือพนกังาน เจา้หนา้ท่ี ทดสอบวดัปริมาณ 

แอลกอฮอล ์จนถูกดาํเนินคดีฐานขบัรถขณะเมาสุราหรือของ เมาอยางอ่ืน ตามกฎหมายวาดว้ยการจราจรทางบก และผูข้บัข่ีได ้

ยอมรับหรือศาลไดมี้คาํพิพากษาถึงท่ีสุดลงโทษในความผดิดงักลาว 

.4 การขบัข่ีโดยบุคคลซ่ึงขณะขบัข่ีมีสารเสพติดตามกฎหมายวาดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ หรือมีสารท่ีออกฤทธิตอจิต 

และประสาทตามกฎหมายวาดว้ยวตัถุท่ีออกฤทธิตอจิตและประสาทในรางกาย จนถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายวาดว้ยจราจรทาง 

บก และผูข้บัข่ีได ้ยอมรับ หรือศาลไดมี้คาํพิพากษาถึงท่ีสุดลงโทษในความผดิดงักลาว 

.5 การขบัข่ีโดยบุคคลท่ีไมเคยไดรั้บใบอนุญาตขบัข่ีใดๆ หรือเคยไดรั้บแตถูกตดั สิทธิตามกฎหมาย หรือใชใ้บขบัข่ี 

รถจกัรยานยนตไ์ปขบัข่ีรถยนต ์

การยกเวน้ตามขอ้ .  .2 .3 .4 .5 จะไมนาํมาใชใ้นกรณีท่ีมีความเสียหายตอ รถยนตท่ี์เกิดขึน และมิใชความ 

ประมาทของผูข้บัข่ีท่ีเอาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยั นี 

แตในกรณีท่ีเป็นการเอาประกนัภยัประเภทระบุช่ือผูข้บัข่ี การยกเวน้ตามขอ้ .5 จะไมนาํ มาใชบ้งัคบัหากผูข้บัข่ี 

ในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผูข้บัข่ีท่ีถูกระบุช่ือในกรมธรรมป์ระกนัภยั

เง่ือนไข : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทา้ยนี อยภูายใตบ้งัคบัของเง่ือนไขและ การยกเวน้แหงกรมธรรม ์

ประกนัภยัท่ีปรากฏในสญัญาหมวดเง่ือนไขทัว่ไป ยกเวน้เง่ือนไข ขอ้ 7. การลดเบียประกนัภยัประวติัดี และขอ้ . การเพิ่มเบีย 

ประกนัภยัประวติัไมดี จะไมนาํมาบงัคบัใช้
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิม่เตมิ

การประกนัภยัอุบัตเิหตุสวนบุคคล (ร.ย.01)

เม่ือใชใ้นเอกสารแนบทา้ยนี

ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หมายถึง ผูข้บัข่ีและ/หรือผูโ้ดยสารตามจาํนวนท่ีระบุในตาราง ซ่ึงอยใูนหรือกาํลงัขบัข่ี หรือกาํลงั 

ขึนหรือกาํลงัลงจากรถยนต์

อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึนอยางฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกรางกายและ ทาํใหเ้กิดผลท่ีผูไ้ด ้

รับความคุม้ครองมิไดเ้จตนาหรือมุงหวงั และให ้หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมดว้ย

การสูญเสียโดยถาวรสินเชิง ใหร้วมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะนนัโดย ถาวรสินเชิง

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและไมมีการรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป

ทุพพลภาพถาวรสินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดท่ีไมสามารถประกอบอาชีพใดหรือ ทาํงานใดเพื่อสินจา้งไดโ้ดย 

สินเชิงและตลอดไป

ทุพพลภาพชัว่คราว หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดท่ีไมสามารถประกอบหนา้ท่ีการงาน ในอาชีพประจาํตามปกติได ้

โดยสินเชิง ในชัว่ระยะเวลาหน่ึง

เป็นท่ีตกลงกนัวา กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักลาวขา้งตน้ไดมี้การขยายเพิ่มเติมดงัตอไปนี 

บริษทัจะชดใชค้าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียอนัเกิดจากความบาดเจบ็ของผูไ้ด ้รับความคุม้ครองโดยอุบติัเหตุ

ซ่ึงทาํใหเ้กิดผลดงัตอไปนี

การคุ้มครองข้อ 1: เสียชีวติ 

ถา้ความบาดเจบ็ท่ีไดรั้บทาํใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวติใน 0 วนั นบัแตวนั เกิดอุบติัเหตุกดี็ หรือความบาดเจบ็

ท่ีไดรั้บทาํใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งรักษาตวัติดตอ กนัในโรงพยาบาลในฐานะคนไขใ้น และเสียชีวติเพราะเหตุบาดเจบ็นนัก็

ดี บริษทัจะจายคาสินไหมทดแทนใหต้ามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางใหแ้กทายาทของผูไ้ดรั้บ ความคุม้ครอง

การคุ้มครองข้อ 2: สูญเสีย มือเท้า สายตา 

ถา้ความบาดเจบ็ท่ีไดรั้บไมมีผลทาํใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งเสียชีวติภายใน 0 วนั นบัแตวนัเกิดอุบติัเหตุแตมีผล

ทาํใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการสูญเสียโดยถาวรสินเชิง ภายใน 0 วนันบัแตวนัเกิดอุบติัเหตุกดี็หรือความบาดเจบ็ท่ีไดรั้บ

ทาํใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครอง ตอ้งรักษาตวัติดตอกนัในโรงพยาบาลในฐานะคนไขใ้น และเป็นเหตุใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครอง ไดรั้บ

การสูญเสียโดยถาวรสินเชิงดงักาํหนดขา้งลางนี บริษทัจะจายคาสินไหมทดแทนใหแ้ก ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองดงันี

00% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือสองขา้ง ตงัแตขอ้มือ หรือ เทา้สองขา้ง ตงัแตขอ้เทา้ หรือสายตาสอง

 ขา้ง 

00% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหน่ึงขา้ง ตงัแตขอ้มือ และเทา้หน่ึง ขา้ง ตงัแตขอ้เทา้ 

00% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหน่ึงขา้ง ตงัแตขอ้มือ และ สายตาหน่ึงขา้ง 

00% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หน่ึงขา้ง ตงัแตขอ้เทา้ และ สายตาหน่ึงขา้ง 

0% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหน่ึงขา้ง ตงัแตขอ้มือ 
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0% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หน่ึงขา้ง ตงัแตขอ้เทา้ 

0% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับตาหน่ึงขา้ง

การคุ้มครองข้อ 3: ทุพพลภาพถาวรสินเชิง 

ถา้ความบาดเจบ็มีผลภายใน 2 เดือนนบัแตวนัเกิดอุบติัเหตุทาํใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองเกิดทุพพลภาพถาวรสินเชิง 

และทุพพลภาพถาวรสินเชิงนนัไดเ้ป็นเวลาติดตอกนัไมนอ้ยกวา 2 เดือน หรือมีขอ้บงชีทางการแพทยว์าผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

นนัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชิง บริษทัจะชดใชค้าสินไหมทดแทนใหต้ามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัดงัระบุไวใ้นตาราง 

หกัดว้ย จาํนวนเงินท่ีใช ้หรือตอ้งใชต้ามความคุม้ครองขอ้  หรือ ขอ้ 2 ใหแ้กผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง

การคุ้มครองข้อ 4: ทุพพลภาพช่ัวคราว 

ถา้ความบาดเจบ็ท่ีไดรั้บทาํใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชัว่คราว ภายใน 0 วนั นบัแตวนัท่ีเกิด

อุบติัเหตุหรือความบาดเจบ็ท่ีไดรั้บทาํใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครอง ตอ้งรักษาตวัติดตอกนัในโรงพยาบาลในฐานะคนไขใ้น และเป็น

เหตุใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครอง ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชัว่คราว บริษทัจะจายคาสินไหมทดแทนใหแ้กผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง เป็น

ระยะๆ ตลอดเวลาท่ียงัทุพพลภาพอยตูามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นตารางแตไมเกิน 52 สปัดาห์ตออุบติัเหตุแตละครัง

บริษทัจะไมชดใชค้าสินไหมทดแทนตามความคุม้ครองนี หากอุบติัเหตุมีผลทาํใหผู้ ้ไดรั้บความคุม้ครองเกิดความ

สูญเสียตามการคุม้ครองตามขอ้  หรือขอ้ 2 หากความสูญเสีย มีผลทาํใหมี้ทุพพลภาพถาวรสินเชิงเกิดขึนตอผูไ้ดรั้บความ 

คุม้ครองตามการคุม้ครองขอ้ 3 คาสินไหม ทดแทนท่ีบริษทัใชต้ามการคุม้ครองขอ้นี จะมีการหกัจากจาํนวนเงินเอาประกนัท่ี 

บริษทัตอ้งใชต้ามการคุม้ครองขอ้ 3 

การยกเวน้ : การขยายเพิ่มเติมนีไมคุม้ครองการเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ หรือการ ทุพพลภาพ อนัเกิดขึนเป็นผลโดยตรง

หรือโดยออ้มทงัหมดหรือบางสวนจากการกระทาํผดิ อาชญากรรมสถานหนกัโดยผูไ้ดรั้บความคุม้ครองนนั 

เง่ือนไขอ่ืน : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทา้ยนี อยภูายใตบ้งัคบัของเง่ือนไข และการยกเวน้แหงกรมธรรม์

ประกนัภยัท่ีปรากฏในสญัญาหมวดเง่ือนไขทัว่ไป

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิม่เตมิ

การประกนัภยัคารักษาพยาบาล (ร.ย.02)

เป็นท่ีตกลงกนัวา กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักลาวขา้งตน้ไดมี้การขยายเพิ่มเติม ดงัตอไปนี :

บริษทัจะใชค้ารักษาพยาบาล คาบริการทางการแพทย ์คาผาตดั และคาบริการอ่ืนๆ ตามท่ีจายจริง ซ่ึงไดเ้กิดขึนภายใน 

2 เดือน นบัแตวนัเกิดอุบติัเหตุเพื่อบุคคลใด ซ่ึงไดรั้บความ บาดเจบ็ทางรางกาย เน่ืองจากอุบติัเหตุในขณะอยใูน หรือกาํลงัขึน 

หรือกาํลงัลงจากรถยนต ์

ความรับผดิชอบของบริษทัตอคนในแตละครังจะไมเกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัท่ี ระบุไวใ้นตาราง 

การขยายเพิ่มเติมนีมีผลบงัคบัเฉพาะตอรถยนตท่ี์ระบุไวใ้นตาราง



เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิม่เตมิ

การประกนัตวัผู้ขบัขี ่(ร.ย.03)

เป็นท่ีตกลงกนัวา กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักลาวขา้งตน้ไดมี้การขยายเพิ่มเติม ดงัตอไปนี :

บริษทัจะประกนัตวัผูเ้อาประกนัภยัหรือบุคคลใดซ่ึงขบัข่ีรถยนตโ์ดยไดรั้บความ ยนิยอมจากผูเ้อาประกนัภยัในกรณี

รถยนตท่ี์ระบุไวใ้นตารางเกิดอุบติัเหตุ เป็นเหตุใหบุ้คคล ดงักลาวถูกควบคุมตวัในคดีอาญา 

การประกนัตวับุคคลดงักลาว บริษทัจะดาํเนินการโดยไมชกัชา้ตามจาํนวนเงินท่ี พนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ

หรือศาลกาํหนด จนกวาคดีจะถึงท่ีสุด

เง่ือนไข : การขยายเพิ่มเติมนี อยภูายใตบ้งัคบัของเง่ือนไข และการยกเวน้แหง กรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีปรากฏใน

สญัญาหมวดเง่ือนไขทัว่ไป

เอกสารแนบท้าย

ข้อยกเว้นภยักอการร้าย (ร.ย.30)

ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือสลกัหลงัใดๆ ใหเ้ป็นท่ีตกลง

กนัวา กรมธรรมป์ระกนัภยันีไมคุม้ครองความสูญเสีย ความ เสียหาย หรือคาใชจ้ายใดๆ กต็าม ไมวาจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือ

โดยออ้ม เป็นผลมาจากหรือ เก่ียวเน่ืองมาจากการกระทาํกอการร้าย ไมวาจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ ซ่ึงสงผลกระทบ อยาง

ตอเน่ือง หรือมีลาํดบัเหตุการณ์เป็นอยางไรสาํหรับความสูญเสียนนั

โดยจุดประสงคข์องขอ้ยกเวน้นี การกระทาํกอการร้ายใหห้มายความรวมถึง การกระทาํซ่ึงใชก้าํลงัหรือความรุนแรง 

และ/หรือมีการขมขโูดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใด ไมวาจะเป็นการ กระทาํเพียงลาํพงั การกระทาํการแทน หรือเก่ียวเน่ืองกบั

องคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระทาํเพื่อ ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยม หรือจุดประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนัรวมทงัเพื่อตอ้งการ

สงผลให ้รัฐบาล และหรือสาธารณชนหรือสวนหน่ึงสวนใดของสาธารณชนตกอยใูนภาวะต่ืนตระหนก หวาดกลวั

ขอ้ยกเวน้นีไมคุม้ครองความสูญเสีย ความเสียหาย คาใชจ้ายใดๆ ไมวาจะเป็นสาเหตุ โดยตรงหรือโดยออ้ม เป็นผลมา

จากหรือมีสวนเก่ียวเน่ืองกบัการกระทาํใดๆ ท่ีตอ้งกระทาํเพื่อ ควบคุม ป้องกนั หยดุยงั ไมวาจะรูปแบบใด ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการ

กระทาํกอการร้าย 

ในกรณีท่ีสวนหน่ึงสวนใดของขอ้ยกเวน้นีไมสามารถนาํมาใชบ้งัคบัไดใ้หถื้อวาสวน ท่ีเหลือยงัคงมีผลบงัคบั

เอกสารแนบท้าย

การชําระเบียประกนัภยักรณผู้ีเอาประกนัภยัเป็นนิตบุิคคล

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเป็นนิติบุคคล บริษทัตกลงใหผู้เ้อาประกนัภยัสามารถชาํระเบียประกนัภยัไดภ้ายใน 5 วนั

นบัแตวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั กรณีเกิดอุบติัเหตุภายใตค้วามคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยันี บริษทัจะ

รับผดิชอบ ความเสียหายตามความคุม้ครอง ของกรมธรรมป์ระกนัภยัและผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระเบียประกนัภยัทนัที

หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดช้าํระเบียประกนัภยัภายในกาํหนด 5 วนั นบัแตกรมธรรมป์ระกนัภยัเร่ิมมีผลบงัคบัใหถื้อวา

ผูเ้อาประกนัภยัไมประสงคจ์ะเอาประกนัภยัอีกตอไป และใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีสินผลบงัคบั ณ วนัพน้กาํหนดดงักลาว

หมายเหตุ ข้อความใดในกรมธรรม์ประกนัภยัทีข่ดัแย้งกบัเอกสารแนบท้ายนีให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนีบังคบั


