เงือ่ นไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
หมวดเงือ่ นไขทั่วไป
ภายใต้การคุม้ ครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่ งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั ให้สญ
ั ญาต่อ
ผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้ :
ข้ อ 1. กรมธรรม์ ประกันภัยนีม้ ีผลใช้ บังคับทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยชาระเบีย้ ประกันภัยแล้ ว
การชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตวั แทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผูไ้ ด้รับมอบอานาจให้รับชาระเบี้ยประกันภัย
ตลอดจนบุคคลหรื อนิติบุคคลที่บริ ษทั ยอมรับการกระทาของบุคคลหรื อนิติบุคคลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริ ษทั ให้ถือว่าเป็ นการชาระ
เบี้ยประกันภัยแก่บริ ษทั โดยถูกต้อง
ข้ อ 2. คานิยามศัพท์
เมื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรื อเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริ ษทั ”
หมายถึง บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“ผูเ้ อาประกันภัย”
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตาราง
“รถยนต์”
หมายถึง รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่ งมีรายการที่ระบุไว้ในตาราง
“ตาราง”
หมายถึง ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“อุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง”
หมายถึง เหตุการณ์หนึ่ง หรื อหลายเหตุการณ์สืบเนื่ องกัน ซึ่งเกิดจากสาเหตุเดียวกัน
“ความเสี ยหายส่วนแรก”
หมายถึง ส่ วนแรกของความรับผิด หรื อความเสี ยหายอันมีการคุม้ ครองคุม้ ครองตามข้อสัญญาหรื อ
เอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
ข้ อ 3. การยกเว้นทั่วไป
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครองความเสี ยหายหรื อความรับผิดอันเกิดขึ้นเป็ นผลโดยตรงหรื อโดยอ้อมจาก
3.1 สงคราม การรุ กราน การกระทาของชาติศตั รู การสู้รบ หรื อการปฏิ บตั ิการที่มีลกั ษณะเป็ นการทาสงคราม (จะได้ประกาศสงคราม
หรื อไม่ก็ตาม)
3.2 สงครามกลางเมื อง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิ วตั ิ การต่ อต้าน รั ฐ บาล การยึด อานาจการปกครอง โดยก าลังทหาร
หรื อโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุน่ วายถึงขนาดหรื อเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
3.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสี จากเชื้ อเพลิงปรมาณู หรื อจากกากปรมาณู อันเกิ ดจากการเผาไหม้
เชื้ อเพลิ งปรมาณู และสาหรั บจุดประสงค์ของข้อสัญญานี้ การเผานั้นรวมถึ งกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึ่ งดาเนิ น
ติดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง
ข้ อ 4. การจัดการเรียกร้ องเมื่อเกิดความเสียหาย
เมื่อมี ค วามเสี ยหาย หรื อความรั บผิดตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัยเกิ ดขึ้ น ผูเ้ อาประกัน ภัยหรื อผูข้ บั ขี่ จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดย
ไม่ชกั ช้า และดาเนินการอันจาเป็ นเพื่อรักษาสิ ทธิตามกฎหมาย
บริ ษทั มีสิทธิ เข้าดาเนิ นการในนามของผูเ้ อาประกันภัยเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นได้ หากความเสี ยหายที่เกิดขึ้นนั้นอยูภ่ ายใต้
ความคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุม้ ครองของบริ ษทั จะเกิดขึ้นเมื่อผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูข้ บั ขี่ดาเนิ นการโดยสุ จริ ต
ข้ อ 5. ความรับผิดของบริษทั เมื่อมีการปฏิเสธการจ่ ายค่ าสินไหมทดแทน
เมื่ อ มี ก ารเรี ยกร้ อ งค่ าสิ น ไหมทดแทนต่ อ บริ ษ ัท และหากบริ ษ ัท ปฏิ เสธความรั บ ผิ ดไม่ ว่าด้วยเหตุ ใดก็ ตามจนเป็ นเหตุใ ห้ ผู้เอา
ประกันภัยหรื อผูเ้ สี ยหายนาคดีข้ ึ นสู่ การพิจารณาของศาลหรื อเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรื ออนุ ญาโตตุลาการ
ชี้ ขาดให้บ ริ ษ ัทแพ้ค ดี บริ ษทั จะต้องรั บผิ ดต่ อผูเ้ อาประกัน ภัยหรื อผูเ้ สี ยหายนั้น โดยชดใช้ค่ าเสี ยหายตามค าพิ พากษาหรื อคาชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยผิดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ผิดนัด
ข้ อ 6. การแก้ไข :
สัญญาคุม้ ครองและเงื่อนไขแห่ งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยเอกสารแนบของบริ ษทั เท่านั้น
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ข้ อ 7. การลดเบีย้ ประกันภัยประวัติดี
7.1 ในกรณี ผเู้ อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั บริ ษทั จะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัยเป็ นลาดับขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1
20 % ของเบี้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คนั ที่ไม่มีการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายต่อบริ ษทั ในการประกันภัยปี แรก
ขั้นที่ 2
30 % ของเบี้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คนั ที่ไม่มีการเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายต่อบริ ษทั ในการประกันภัย 2 ปี
ติดต่อกัน
ขั้นที่ 3
40 % ของเบี้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คนั ที่ไม่มีการเรี ยกร้อง ค่าเสี ยหายต่อบริ ษทั ในการประกันภัย 3 ปี
ติดต่อกัน
ขั้นที่ 4
50 % ของเบี้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คนั ที่ไม่มีการเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายต่อบริ ษทั ในการประกันภัย 4 ปี
ติดต่อกัน หรื อกว่านั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั จะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผูเ้ อาประกันได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริ ษทั และเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองที่ต่ออายุเท่านั้น
ค าว่ า “รถยนต์ค นั ที่ ไม่ มี ก ารเรี ยกร้ องค่าเสี ยหาย” ให้ ห มายความรวมถึ งรถยนต์ค ัน ที่ มี ก ารเรี ยกร้ องค่ าเสี ยหาย แต่ ค่ าเสี ยหายนั้น เกิ ด จาก
ความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ ตวั ผูต้ ้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่ งมี ผลท าให้บ ริ ษทั มี สิท ธิ ที่จะเรี ยกค่าเสี ยหายที่ บ ริ ษทั ได้จ่ายไปคื น
จากบุคคลภายนอกได้
หากในระหว่างปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ ผูเ้ อาประกันภัยได้รับส่ วนลดเบี้ ยประกันภัยประวัติดีมีการเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายต่อบริ ษทั แล้ว ในการ
ต่ออายุการประกันภัยปี ต่อไป บริ ษทั จะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัยดังนี้
(ก) ลดลงหนึ่ งลาดับขั้นจากเดิ ม หากการเรี ยกร้ องนั้น เกิ ดจากความประมาทของรถยนต์คนั เอาประกันภัย หรื อผูเ้ อาประกัน ภัยไม่
สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่ งได้
(ข) ลดลงสองลาดับขั้นจากเดิ มแต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรี ยกร้องที่รถยนต์ คันเอาประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาท หรื อไม่สามารถ
แจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่งได้ต้ งั แต่ 2 ครั้งขึ้นไป รวมกันมีจานวนเงินเกิน 200 % ของเบี้ยประกันภัย
7.2 กรณี ผเู ้ อาประกันภัยทาประกันภัยกับผูร้ ับประกันภัยอื่น และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริ ษทั บริ ษทั จะนา ความใน 7.1 มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลมก็ได้
ข้ อ 8. การเพิม่ เบีย้ ประกันภัยประวัติไม่ ดี
ในกรณี ผเู ้ อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั และมีการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายระหว่างปี ที่เอาประกันภัยที่เกิดจาก
อุบตั ิเหตุ ซึ่งรถยนต์คนั ที่เอาประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาทหรื อไม่สามารถแจ้งให้กบั บริ ษทั ทราบถึงคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่ งได้ อย่างน้อยตั้งแต่
2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจานวนเงินเกิน 200 % ของเบี้ยประกันภัย บริ ษทั จะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเป็ นขั้นๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 20 %
ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุ
ขั้นที่ 2 30 %
ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุ ในกรณี มีค่าเสี ยหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริ ษทั 2 ปี ติดต่อกัน
ขั้นที่ 3 40 %
ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุ ในกรณี มีค่าเสี ยหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริ ษทั 3 ปี ติดต่อกัน
ขั้นที่ 4 50 %
ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุ ในกรณี มีค่าเสี ยหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริ ษทั 4 ปี ติดต่อกัน หรื อกว่านั้น
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยถู กเพิ่ มเบี้ ยประกัน ภัยประวัติไม่ ดี ไม่ ว่าล าดับ ขั้น ใด และในปี กรมธรรม์ป ระกัน ภัยนั้น มี ก ารเรี ยกร้ อง
ค่าเสี ยหาย ที่รถยนต์คนั เอาประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาท หรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงคู่กรณี อีก ฝ่ ายหนึ่ งได้ ไม่ถึง 2 ครั้งหรื อถึง
2 ครั้ง แต่มีค่าเสี ยหายไม่เกิ น 200 % ของเบี้ยประกันภัยแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยบริ ษทั จะใช้เบี้ยประกันภัยในลาดับขั้นเดิมเช่น ในปี
ที่ผ่านมา แต่ห ากไม่มี การเรี ยกร้ องค่ าเสี ยหาย หรื อมี ก ารเรี ยกร้ อง ค่าเสี ยหาย แต่ค่าเสี ยหายที่ เกิ ด ขึ้น นั้น มิ ได้เกิ ดจากความประมาทของ
รถยนต์คนั เอาประกันภัยและผูเ้ อาประกันภัย สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่งได้แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยในปี ต่อไป
บริ ษทั จะใช้เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ
ข้ อ 9. การโอนรถยนต์
เมื่อผูเ้ อาประกันภัยได้โอนรถยนต์ให้แก่ผอู้ ื่น ให้ถือว่าผูร้ ับโอนเป็ นผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริ ษทั ต้องรับผิด
ตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ทาประกันภัยประเภทระบุชื่อผูข้ บั ขี่ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผูข้ บั ขี่ ให้บริ ษทั ทราบ
เพื่อจะได้มีการปรับปรุ งอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้นผูเ้ อาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบใน
ความเสี ยหายส่ วนแรกเองตามเงื่อนไขความคุม้ ครองที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
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ข้ อ 10. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้ องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ี สิทธิ เรี ยกร้ องตามกรมธรรม์
ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้ องประสงค์ และเห็ นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุ ญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและ
ให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ
ข้ อ 11. การตีความกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตีความตามคู่มือการตีความ
ที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้
ข้ อ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้ นผลบังคับเมื่อ
12.1 วันที่ เวลา ที่ระบุไว้ในตาราง
12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
12.2.1 บริ ษทั เป็ นผูบ้ อกเลิก: บริ ษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30
วัน โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามที่อยูค่ รั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์
ประกันภัยสิ้ นผลบังคับ ณ วันพ้นกาหนดดังกล่าว
ในกรณี น้ ี บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกันภัยได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
12.2.2 ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูบ้ อกเลิก: ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ซึ่ งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับ ณ วันที่บริ ษทั ได้รับหนังสื อบอกเลิกหรื อวันที่ระบุไว้ใน
หนังสื อบอกเลิกแล้วแต่วา่ วันใดเป็ นวันหลังสุ ด
ในกรณี น้ ี ผเู ้ อาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ขา้ งล่าง
อัตราคืนเบีย้ ประกันภัย
จานวนวันประกันภัย
1-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100-109
110-119

ร้อยละของ
เบี้ยประกันภัย
เต็มปี
72
68
65
63
61
59
56
54
52
50
48
46

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัย
เต็มปี
44
41
39
37
35
32
30
29
27
25
23
22

จานวนวันประกันภัย
120-129
130-139
140-149
150-159
160-169
170-179
180-189
190-199
200-209
210-219
220-229
230-239
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จานวนวันประกันภัย
240-249
250-259
260-269
270-279
280-289
290-299
300-309
310-319
320-329
330-339
340-349
350-359
360-366

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัย
เต็มปี
20
18
16
15
13
12
10
8
6
4
3
1
0

หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก
ข้ อ 1. ข้ อตกลงคุ้มครอง
บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่บุคคลภายนอกซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่ องจากอุบตั ิ เหตุอนั เกิ ดจากรถยนต์ที่ ใช้ หรื ออยู่ในทาง หรื อสิ่ งที่ บรรทุกหรื อติ ดตั้งในรถยนต์น้ นั ในระหว่าง
ระยะเวลาประกันภัยในนามผูเ้ อาประกันภัย ดังนี้
1.1 ความเสี ยหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อความเสี ยหายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื ออนามัยของ
บุคคลภายนอก ตามความเสี ยหายที่แท้จริ งที่ผเู้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น
กรณี บุคคลภายนอกทุพลภาพถาวรหรื อเสี ยชี วิต บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน และหาก
การเสี ยชี วิตนั้นทาให้มีผขู ้ าดไร้ อุปการะตามกฎหมาย บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนต่อการเสี ยชี วิตของบุคคลภายนอกนั้นไม่น้อย
กว่า 300,000 บาทต่อคน
กรณี บุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนไม่นอ้ ยกว่า 300,000 บาทต่อคน
ในกรณี ที่บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิ์ ได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั จะ
ร่ วมเฉลี่ ยจ่ายเท่าๆ กัน อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของบริ ษทั ต่อคนจะมีไม่เกิ นจานวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ในตาราง และ
ความรับผิดของบริ ษทั ต่อครั้งในกรณี มากกว่าหนึ่ งคนจะมีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้งที่ระบุไว้ในตาราง
ทุพพลภาพถาวร ในที่น้ ี หมายถึง ทุพพลภาพถึ งขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชี พประจา และอาชี พอื่นๆ
ได้โดยสิ้นเชิ งตลอดไป
บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุม้ ครองตาม 1.1 นี้ ไม่รวมถึ งผูข้ บั ขี่ ที่เป็ นฝ่ ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างใน
ทางการที่จา้ ง คู่สมรส บิดา มารดา และบุตรของผูข้ บั ขี่น้ นั
1.2 ความเสี ยหายต่ อทรั พ ย์ สิ น บริ ษ ัท จะรั บ ผิ ดชดใช้ ค่ าสิ น ไหมทดแทนเพื่ อความเสี ยหายต่ อ ทรั พย์สิ น ของบุ ค คลภายนอก ซึ่ งผู้เอา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริ ษทั จะมีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
ความเสี ยหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุม้ ครอง
(ก) ทรัพย์สินที่ผเู ้ อาประกันภัย ผูข้ บั ขี่ที่เป็ นฝ่ ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูข้ บั ขี่
นั้นเป็ นเจ้าของ หรื อเป็ นผูเ้ ก็บรักษา ควบคุม หรื อครอบครอง
(ข) เครื่ อ งชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ ง ทางเดิ น สนาม หรื อ สิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่ อ ยู่ใ ต้สิ่ ง ดังกล่ าว อัน เกิ ด จากการ
สัน่ สะเทือน หรื อจากน้ าหนักรถยนต์ หรื อน้ าหนักบรรทุกของรถยนต์
(ค) สัมภาระหรื อทรัพย์สินอื่นใดที่นาติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรื อทรัพย์สินที่บรรทุกอยูใ่ น รถยนต์ หรื อกาลังยกขึ้น หรื อกาลังยกลง
จากรถยนต์ หรื อทรัพย์สินที่รถยนต์กาลังยกจากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ ง
(ง)
ทรั พย์สิ นที่ได้รับความเสี ยหายจากการรั่ วไหลของสารเคมี หรื อวัตถุ อนั ตรายที่ บรรทุ กอยู่ในรถยนต์ เว้น แต่ก ารรั่ วไหลนั้น
เกิดจากอุบตั ิเหตุจากรถยนต์ หรื อการรั่วไหลของแก๊สหรื อ เชื้อเพลิงเพื่อการเดินเครื่ องของรถยนต์
ข้ อ 2. ความเสียหายส่ วนแรก
ผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน ในกรณี ที่ใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบตั ิเหตุนอกเหนื อจากที่ได้ระบุไว้ในตาราง
(ข) ตามจานวนเงินส่วนแรกของความเสี ยหาย ดังระบุไว้ในตาราง
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสี ยหายต่อทรั พย์สิน ของบุ คคลภายนอก ในกรณี เป็ นการประกันภัยประเภทระบุ ชื่อผูข้ บั ขี่ หากความ
เสี ยหายนั้นเป็ นความรับผิดชอบของผูข้ บั ขี่รถยนต์ คันเอาประกันภัยซึ่ งมิใช่ผขู ้ บั ขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ที่ ผู ้เอาประกัน ภัยจะต้อ งรั บ ผิด ชอบความเสี ย หายส่ วนแรกเกิ น หนึ่ งข้อ ให้ ถื อ ว่าความรั บ ผิ ด ชอบแต่ ล ะข้อ เป็ นความ
รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสี ยหายส่ วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริ ษทั จะจ่ายแทนผูเ้ อาประกันไปก่อน เมื่ อ
บริ ษทั ได้จ่ายเงินที่ผเู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้คืนให้บริ ษทั ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสื อเรี ยกร้ องจาก
บริ ษทั
ข้ อ 3. ค่าใช้ จ่ายในการต่ อสู้ คดี
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยถูกฟ้ องศาลให้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทน ซึ่ งการประกันภัยนี้ มีการคุม้ ครองบริ ษทั จะต่อสู ้คดี ในนามของผูเ้ อาประกันภัย
โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั เว้นแต่บริ ษทั ได้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเต็มจานวนเงินความคุม้ ครองก่อนมีการฟ้ องร้องแล้ว
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ข้ อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี่
บริ ษัท จะถื อ ว่ าบุ ค คลใดซึ่ งขับ ขี่ ร ถยนต์ โดยได้ รั บ ความยิ น ยอมจากผู ้เ อาประกัน ภัย เสมื อ นหนึ่ งเป็ นผู ้เอาประกัน ภัย เอง
แต่มีเงื่อนไขว่า
4.1 บุคคลนั้นต้องปฏิบตั ิตนเสมือนหนึ่งเป็ นผูเ้ อาประกันภัยเอง และอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
4.2 บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรื อได้รับแต่ไม่เพียงพอ บริ ษทั จึงจะรับผิดชดใช้ค่า
สิ นไหมทดแทนเฉพาะส่ วนที่เกินเท่านั้น
ข้ อ 5. การคุ้มครองความรับผิดชอบของผู้โดยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองความรับผิดของผูโ้ ดยสาร เมื่อผูโ้ ดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรื ออยูใ่ นทาง หรื อ
สิ่ งที่บรรทุก หรื อติดตั้งในรถยนต์น้ ัน ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
จากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรื อได้รับแต่ไม่เพียงพอ บริ ษทั จึงจะรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเฉพาะส่ วนที่เกินเท่านั้น
ข้ อ 6. การคุ้มครองนายจ้ าง
กรมธรรม์ป ระกัน ภัยนี้ ให้ค วามคุ ้ม ครองถึ งนายจ้างซึ่ งไม่ใช่ ผูเ้ อาประกัน ภัย เมื่ อนายจ้างจะต้องรั บ ผิ ด จากการใช้รถยนต์คนั เอา
ประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จา้ ง ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่มีการเอาประกันภัยไว้ แต่มีเงื่อนไขว่า
6.1 นายจ้างต้องปฏิบตั ิตนอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
6.2 นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เว้นแต่ค่าสิ นไหมทดแทนที่ ได้รับชดใช้น้ นั ไม่เพียงพอ
บริ ษทั จึงจะรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเฉพาะส่ วนที่เกินเท่านั้น
6.3 การคุม้ ครองนี้ ไม่เพิ่มจานวนเงินจากัดความรับผิดของบริ ษทั
ข้ อ 7. การยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยตามหมวดนี้ ไม่คุม้ ครองความรับผิดอันเกิดจาก
7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุม้ ครอง
7.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิ งทรัพย์ หรื อใช้ขนยาเสพติด เป็ นต้น
7.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ ว
7.4 การใช้ลากจูงหรื อผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรื อถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ด้วย หรื อ
เป็ นรถลากจูงโดยสภาพ หรื อรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่ อมโยงถึงกัน
7.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผขู ้ บั ขี่ทาขึ้น ซึ่ งถ้าไม่มีสญ
ั ญานั้นแล้ว ความรับผิดของผูข้ บั ขี่จะไม่เกิดขึ้น
7.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กาหนดให้ถือว่าเมาสุ รา
ข้ อ 8. ข้ อสัญญาพิเศษ
ภายใต้จานวนเงิ นจากัดความรั บผิดที่ ระบุ ไว้ในตาราง บริ ษทั จะไม่ยกเอาความไม่ ส มบู รณ์ แ ห่ งกรมธรรม์ป ระกัน ภัย หรื อความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของผูเ้ อาประกันภัย หรื อ ข้อ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 หรื อเงื่อนไขทัว่ ไป เว้นแต่ขอ้ 3 ของหมวดเงื่อนไขทัว่ ไป เป็ น
ข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้
ส่วนเงื่อนไข 7.6 บริ ษทั จะไม่นามาเป็ นข้อต่อสู ้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี้
ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย หรื อรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ต่อผูเ้ อาประกันภัย แต่บริ ษทั ได้ชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึ่ งและวรรคสองในความรับ ผิดที่ ผเู ้ อาประกันภัยต้องรั บผิดต่อบุ คคลภายนอกไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้
จานวนเงินที่บริ ษทั ได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริ ษทั ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสื อเรี ยกร้องจากบริ ษทั

5

เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองความเสี ยหายต่ อรถยนต์ เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก ร.ย.ภ.10
ข้ อ 1. ข้ อตกลงคุ้มครอง
บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์เครื่ องตกแต่งหรื อสิ่ ง
ที่ติดประจาอยูก่ บั ตัวรถยนต์ตามที่ ระบุไว้ในตาราง อันมี สาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก ทั้งนี้ ความเสี ยหายดังกล่ าวให้รวมถึ ง
ความเสี ยหายที่ เกิ ดจากไฟไหม้อนั มีสาเหตุโดยตรงจากการชนกับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิ ดจากความประมาทของรถยนต์คนั ที่ เอา
ประกันภัยหรื อคู่กรณี และผูเ้ อาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่งได้
ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้หมายถึ งเฉพาะรถที่เดินด้วยกาลังเครื่ องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้ อเพลิ ง เช่น น้ ามัน ก๊าซ หรื อ
กาลังไฟฟ้ า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง
ความรับผิดชอบของบริ ษทั จะไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
ข้ อ 2. การชดใช้ ความเสียหายต่ อรถยนต์
2.1 ในกรณีรถยนต์ เสียหายสิ้นเชิง บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนเต็มจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
ในกรณี ที่ทุนประกันภัยที่ระบุไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าของรถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัยผูเ้ อาประกันหรื อผูร้ ับประโยชน์ตอ้ ง
โอนกรรมสิ ทธิ์ ให้แก่บริ ษทั ทันทีโดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั และให้ถือว่าการคุม้ ครองนั้นเป็ นอันสิ้ นสุ ด
รถยนต์เสี ยหายสิ้ นเชิง ในที่น้ ี หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสี ยหายจนไม่อาจซ่อมให้อยูใ่ นสภาพเดิมได้ หรื อเสี ยหายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสี ยหาย
2.2 ในกรณีรถยนต์ ได้รับความเสียหาย แต่ ไม่ ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริ ษทั และผูเ้ อาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรื อเปลี่ยนรถยนต์
ซึ่ งมี สภาพเดี ยวกัน แทนได้ ทั้งนี้ รวมทั้งอุปกรณ์ ของรถยนต์น้ ันหรื อจะชดใช้เงิน เพื่ อทดแทนความเสี ยหายนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ไม่เกิ น กว่า
จานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง ในการซ่ อมรถยนต์หรื อในการกาหนดเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จดั ซ่ อมโดยอู่กลาง
การประกันภัยที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยออกใบแต่งตั้งให้
ข้ อจากัดความรับผิดของบริษทั
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริ ษทั รับผิดไม่เกินกว่าราคานาเข้าที่ส่งมาทางเรื อ
ข้ อ 3. ความเสียหายส่ วนแรก
ผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง คือ 2,000 บาทแรกของความเสี ยหายอันเกิดจากการชน ในกรณี ที่ผขู ้ บั ขี่หรื อ
ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นฝ่ ายที่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย โดยบริ ษทั จะจ่ายแทนผูเ้ อาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริ ษทั ได้จ่ายเงินที่ผเู ้ อาประกันภัยต้อง
รับผิดชอบไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้คืนให้บริ ษทั ภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสื อเรี ยกร้องจากบริ ษทั
ข้ อ 4. การดูแลขนย้าย
เมื่อรถยนต์เกิดความเสี ยหายซึ่ งมีการคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั จะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์และค่าขนย้ายรถยนต์
ทั้งหมดนับแต่วนั เกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรื อการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนจะเสร็ จสิ้ นตามจานวนที่จ่ายไปจริ ง แต่ไม่เกินร้อยละยีส่ ิ บ
ของค่าซ่อมแซม
ข้ อ 5. การรักษารถยนต์
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสี ยหายเพิ่มขึ้น หรื อต้องประสบอุบตั ิเหตุอื่น เนื่ องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมี
การซ่อมแซมตามที่จาเป็ น หรื อไม่ได้จดั ให้มีการดูแลเมื่อรถยนต์เกิดอุบตั ิเหตุหรื อเครื่ องเสี ย
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ข้ อ 6. การสละสิทธิ
ในกรณี ที่เกิดความเสี ยหายต่อรถยนต์ เมื่ อบุคคลอื่นเป็ นผูใ้ ช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัย บริ ษทั สละสิ ทธิ ใน
การไล่เบี้ยจากผูใ้ ช้รถยนต์น้ นั เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริ การเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การทาความสะอาดรถ การบารุ งรักษารถ
หรื อการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริ การนั้น
ข้ อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่ อรถยนต์
การประกันภัยนี้ ไม่คุม้ ครอง
7.1 การเสื่ อมราคา หรื อการสึ กหรอของรถยนต์
7.2 การแตกหักของเครื่ องจักรกลไกของรถยนต์ หรื อการเสี ยหรื อการหยุดเดินของเครื่ องจักรกลไกหรื อเครื่ องไฟฟ้ าของรถยนต์อนั มิได้
เกิดจากอุบตั ิเหตุ
7.3 ความเสี ยหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ าหนัก หรื อจานวนผูโ้ ดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตอัน
7.4

มิได้เกิดจากอุบตั ิเหตุ
ความเสี ยหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉี กขาด หรื อการระเบิด เว้นแต่กรณี มีความเสี ยหายเกิดขึ้นต่อส่ วนอื่นของรถยนต์ในเวลา

เดียวกัน
7.5 ความเสี ยหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดใช้รถยนต์น้ นั เกิดจากบริ ษทั ประวิงการซ่อม หรื อซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่
ควรจะเป็ นโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
ข้ อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ ไม่คุม้ ครอง
8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุม้ ครอง
8.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิ งทรัพย์ หรื อใช้ขนยาเสพ ติดเป็ นต้น
8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ ว
ข้ อ 9. การยกเว้นการใช้ อนื่ ๆ
การประกันภัยนี้ ไม่คุม้ ครอง
9.1 การใช้ลากจูง หรื อผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูง หรื อถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ด้วยหรื อเป็ นรถลากจูงโดยสภาพ หรื อรถ
ที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในตารางขณะเกิดอุบตั ิเหตุ
9.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กาหนดให้ถือว่าเมาสุ รา
9.4 การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรื อเคยได้รับแต่ถูกตัดสิ ทธิ ตาม กฎหมาย หรื อใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไป
ขับขี่รถยนต์
การยกเว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไม่นามาใช้ในกรณี มีความเสี ยหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้นและมิใช่ความประมาทของผูข้ บั ขี่ที่เอาประกันภัย
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
แต่ในกรณี ที่เป็ นการเอาประกันภัยแบบระบุชื่อผูข้ บั ขี่ การยกเว้นตามข้อ 9.4 จะไม่นามาใช้บงั คับหากผูข้ บั ขี่ในขณะเกิดความเสี ยหาย เป็ นผู ้
ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย
เงือ่ นไข : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยูภ่ ายใต้บงั คับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่ งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวด
เงื่อนไขทัว่ ไป ยกเว้นเงือ่ นไขข้ อ 7. การลดเบีย้ ประกันภัยประวัติดี และข้ อ 8. การเพิม่ เบีย้ ประกันภัยประวัติไม่ ดี จะไม่ นามาบังคับใช้
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เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิม่ เติม
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)

เมื่อใช้ในเอกสารแนบท้ายนี้
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
หมายถึง ผูข้ บั ขี่และ/หรื อผูโ้ ดยสารตามจานวนที่ระบุในตาราง ซึ่งอยูใ่ นหรื อกาลังขับขี่ หรื อกาลังขึ้นหรื อกาลังลงจาก
รถยนต์
อุบตั ิเหตุ
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทาให้เกิดผลที่ผไู้ ด้รับความ คุม้ ครองมิได้
เจตนาหรื อมุ่งหวัง และให้หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย
การสูญเสี ยโดยถาวรสิ้ นเชิง ให้รวมถึงการสู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้ นเชิง
การสูญเสี ยสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิ ท และไม่มีการรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวร
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชี พใดหรื อทางานใดเพื่อสิ นจ้างได้โดยสิ้ นเชิง และตลอดไป
ทุพพลภาพชัว่ คราว
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชี พประจาตามปกติได้โดยสิ้ นเชิง ในชัว่
ระยะเวลาหนึ่ง
เป็ นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อความสู ญเสี ยอันเกิดจากความบาดเจ็บของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองโดยอุบตั ิเหตุซ่ ึ งทาให้เกิดผลดังต่อไปนี้
การคุ้มครองข้ อ 1 : เสียชีวติ
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชี วิตใน 180 วัน นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุก็ดี หรื อความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผไู ้ ด้รับ
ความคุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสี ยชี วิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้ตาม
จานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางให้แก่ทายาทของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
การคุ้มครองข้ อ 2. : สู ญเสีย มือ เท้ า สายตา
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับไม่มีผลทาให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องเสี ยชี วิตภายใน 180 วัน นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุแต่มีผลทาให้ผไู ้ ด้รับความ
คุม้ ครองได้รับการสูญเสี ยโดยถาวรสิ้ นเชิงภายใน 180 วันนับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุก็ดีหรื อความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องรักษาตัว
ติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็ นเหตุให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง ได้รับการสู ญเสี ยโดยถาวรสิ้ นเชิ งดังกาหนดข้างล่างนี้ บริ ษทั จะ จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองดังนี้
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้าง ตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้าง ตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตาสองข้าง
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่ งข้าง ตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ขอ้ เท้า
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่ งข้าง ตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่ งข้าง ตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่ งข้าง ตั้งแต่ขอ้ มือ
60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่ งข้าง ตั้งแต่ขอ้ เท้า
60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับตาหนึ่ งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น
การคุ้มครองข้ อ 3 : ทุพพลภาพถาวร
ถ้าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือนนับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุทาให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองเกิดทุพพลภาพถาวรและทุพพลภาพถาวรนั้นได้
เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน หรื อมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์ว่าผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองนั้นตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวร บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ น
ไหมทดแทนให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว้ในตาราง หักด้วยจานวนเงินที่ใช้ หรื อต้องใช้ตามความคุม้ ครองข้อ 1 หรื อ ข้อ 2 ให้แก่ผไู ้ ด้รับ
ความคุม้ ครอง
การคุ้มครองข้ อ 4 : ทุพพลภาพชั่วคราว
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพชัว่ คราวภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อความ
บาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็ นเหตุให้ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองตกเป็ น
บุคคลทุพพลภาพชัว่ คราว บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองเป็ นระยะๆ ตลอดเวลาที่ยงั ทุพพลภาพอยูต่ ามจานวนเงินที่ระบุ
ไว้ในตารางแต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง
บริ ษทั จะไม่ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามความคุม้ ครองนี้ หากอุบตั ิเหตุมีผลทาให้ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองเกิดความสู ญเสี ยตามการคุม้ ครอง
ตาม ข้อ 1 หรื อข้อ 2 หากความสู ญเสี ยมีผลทาให้มีทุพพลภาพถาวรเกิดขึ้นต่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองตาม การคุม้ ครองข้อ 3 ค่าสิ นไหมทดแทนที่บริ ษทั
ใช้ตามการคุม้ ครองข้อนี้ จะมีการหักจากจานวนเงินเอาประกันที่บริ ษทั ต้องใช้ตามการคุม้ ครองข้อ 3
การยกเว้น : การขยายเพิ่มเติมนี้ ไม่คุม้ ครองการเสี ยชีวิต สูญเสี ยอวัยวะ หรื อการทุพพลภาพ อันเกิดขึ้นเป็ นผลโดยตรงหรื อโดยอ้อมทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนจากการกระทาผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองนั้น
เงื่อนไขอื่น : การขยายเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายนี้ อยูภ่ ายใต้บงั คับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่ งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวด
เงื่อนไขทัว่ ไป
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การประกันค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02)
เป็ นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ : บริ ษทั จะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริ การทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริ การอื่นๆ ตามที่จ่ายจริ ง ซึ่ งได้เกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแต่วนั
เกิดอุบตั ิเหตุเพื่อบุคคลใด ซึ่ งได้รับความบาดเจ็บทางร่ างกาย เนื่ องจากอุบตั ิเหตุในขณะอยูใ่ น หรื อกาลังขึ้น หรื อกาลังลงจากรถยนต์
ความรับผิดชอบของบริ ษทั ต่อคนในแต่ละครั้งจะไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางการขยายเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับเฉพาะต่อ
รถยนต์ที่ระบุไว้ในตาราง
การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)
เป็ นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ : บริ ษทั จะประกันตัวผูเ้ อาประกันภัยหรื อบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัยในกรณี รถยนต์ที่ระบุไว้ใน
ตารางเกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา
การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริ ษทั จะดาเนิ นการโดยไม่ชกั ช้าตามจานวนเงินที่พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรื อศาลกาหนด
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
เงื่อนไข : การขยายเพิ่มเติมนี้ อยูภ่ ายใต้บงั คับของเงื่อนไข และการยกเว้นแห่ งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทัว่ ไป

รถยนต์

การจ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทนแก่ ผ้ รู ับประโยชน์ (ร.ย. 24)
เป็ นที่ตกลงกันว่า ในกรณี ที่มีความสูญหายหรื อความเสี ยหายที่มิอาจซ่อมได้ ซึ่ งมีการคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เกิดขึ้นต่อ

บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผรู้ ับประโยชน์ตามส่ วนได้เสี ยก่อน
ผูเ้ อาประกันภัยจะไม่บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูร้ ับประโยชน์
ในกรณี บริ ษทั บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั จะแจ้งให้ผรู ้ ับประโยชน์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อน
การยกเลิกมีผลบังคับ
เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออื่นๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
ข้ อยกเว้นภัยก่ อการร้ าย (ร.ย. 30)
ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขดั หรื อแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรื อสลักหลังใดๆ ให้เป็ นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ไม่คุม้ ครองความสู ญเสี ย ความเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ นสาเหตุโดยตรงหรื อโดยอ้อม เป็ นผลมาจากหรื อเกี่ยวเนื่อง
มาจากการกระทาก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรื อเหตุการณ์ ซึ่งส่ งผลกระทบอย่างต่อเนื่ อง หรื อมีลาดับเหตุการณ์เป็ นอย่างไรสาหรับความ
สูญเสี ยนั้น
โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ การกระทาก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทา ซึ่งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่
โดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด ไม่วา่ จะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทนหรื อเกี่ยวเนื่ องกับ องค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึ่ งกระทาเพื่อผล
ทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ นิยม หรื อจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกันรวมทั้งเพื่อต้องการส่ งผลให้รัฐบาล และหรื อสาธารณชนหรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของ
สาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
ข้อยกเว้นนี้ไม่คุม้ ครองความสู ญเสี ย ความเสี ยหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่วา่ จะเป็ นสาเหตุโดยตรงหรื อโดยอ้อม เป็ นผลมาจากหรื อมีส่วนเกี่ยว
เนื่องกับการกระทาใดๆ ที่ตอ้ งกระทาเพื่อควบคุม ป้ องกัน หยุดยั้ง ไม่ว่าจะรู ปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเนื่ องกับการกระทาก่อการร้าย
ในกรณี ที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ ไม่สามารถนามาใช้บงั คับได้ให้ถือว่าส่ วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับ
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