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กรมธรรมประกันภัยชดเชยผลประโยชนจากอุบัติเหตุการใชรถยนต
สำหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)
โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้ และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด เงื่อนไขผลประโยชนความคุมครอง ขอยกเวน และเอกสารแนบทาย
แหงกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัย ดังตอไปนี้
หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
ถอยคำและคำบรรยายซึง่ มีความหมายเฉพาะทีไ่ ดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยนี้ ใหถอื วามีความหมายเดียวกันทัง้ หมด
ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยนี้
1. บริษัท
หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้
2. กรมธรรมประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงือ่ นไขทัว่ ไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม ครอง ขอยกเวน
เอกสารแนบทาย และใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ซึง่ ถือเปนสวนหนึง่ แหงสัญญา
ประกันภัย
3. ผูเอาประกันภัย
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้
4. รถยนต
หมายถึง รถยนตซง่ึ ผูเ อาประกันภัยเปนเจาของตามระบุไวในใบคูม อื จดทะเบียนรถยนตหรือเปน
ผูเ อาประกันภัยในกรมธรรมประกันภัยรถยนต และระบุหมายเลขทะเบียนไวในตาราง
กรมธรรมประกันภัยนี้
5. อุบัติเหตุแตละครั้ง
หมายถึง เหตุการณหนึง่ หรือหลายเหตุการณสบื เนือ่ งกันซึง่ เกิดจากสาเหตุเดียวกันทีเ่ กิดขึน้ อยาง
ฉับพลันและทำใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
6. การนัดหยุดงาน
หมายถึง การกระทำโดยเจตนาของผูน ดั หยุดงาน หรือคนงานทีถ่ กู หามเขาทำงาน เพือ่ สงเสริม
(Strike)
การนัดหยุดงานหรือการตอตานการหามเขาทำงานไมวา การกระทำดังกลาวจะเปนการ
กอกวนความสงบสุขแหงสาธารณชนหรือไมก็ตาม
7. การจลาจล
หมายถึง การกระทำของบุคคลใดๆ ซึ่งรวมกับกลุมบุคคลอื่นเพื่อกอกวนความสงบสุขแหง
(Riot)
สาธารณชน ไมวาจะเกี่ยวของกับการเมืองหรือไมก็ตาม
8. การกอความวุนวายทางการเมือง หมายถึง การทีป่ ระชาชนจำนวนมากรวมกันกอความไมสงบ หรือการกอความวุน วายอันเขาลักษณะ
(Civil Commotion)
ถึงลุกฮือขึ้นตอตานรัฐบาล โดยใชกำลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกำลังประทุษราย
หรือกระทำการอยางหนึ่งอยางใดใหเกิดความวุนวายขึ้นในบานเมือง
9. การกอวินาศกรรม
หมายถึง การกระทำใดๆ อันเปนการมุง ทำลายทรัพยสนิ ของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิง่ อันเปน
(Sabotage)
สาธารณูปโภคอันเปนการกอใหเกิดความปน ปวนทางการเมือง การเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติโดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ
10. การกอการราย
หมายถึง การกระทำซึง่ ใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโ ดยบุคคลหรือกลุม บุคคลใด
(Terrorism)
ไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด
หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่
คลายคลึงกัน รวมทัง้ เพือ่ ตองการสงผลใหรฐั บาลและหรือสาธารณชน หรือสวนหนึง่
สวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
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หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
1. สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูเอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี)
ทีผ่ เู อาประกันภัยไดใหไวเปนหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษทั จึงไดออกกรมธรรมประกันภัยนีไ้ วให
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใด แตปกปด
ขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่งถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น
หรือบอกปดไมยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนีจ้ ะตกเปนโมฆียะตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได
บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2. ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทัง้ ขอตกลงคุม ครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกันเปนสัญญาประกันภัย การเปลีย่ นแปลงขอความใดๆ
ในสัญญาประกันภัย จะตองไดรับความยินยอมจากบริษัท และไดบันทึกไวในกรมธรรมประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลว
จึงจะสมบูรณ
3. การเรียกรองคาทดแทน
ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเ อาประกันภัยหรือตัวแทนของผูเ อาประกันภัย จะตองแจงใหบริษทั ทราบถึงความสูญเสียหรือความเสียหาย
โดยไมชักชาและดำเนินการสงหลักฐานตามที่บริษัทระบุไวในขอตกลงคุมครองหรือเอกสารแนบทาย (ถามี) ใหแกบริษัทภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทกำหนดโดยคาใชจายของตนเอง เวนแตจะพิสูจนไดวา มีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่
ไดกลาวมาแลวได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทำไดแลว
บริษทั มีสทิ ธิเขาดำเนินการในนามของผูเ อาประกันภัยเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ ไดหากเปนการเรียกรองคาทดแทนทีเ่ กิดขึน้ กับรถยนต
หรือทรัพยสินและความคุมครองของบริษัทจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูเอาประกันภัยดำเนินการโดยสุจริต
4. การจายคาทดแทน
บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว
ในกรณีมีเหตุจำเปนที่ทำใหบริษัทไมอาจประเมินความเสียหายใหแลวเสร็จภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาที่กำหนด
ไวอาจขยายออกไปอีกไดตามสมควร แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
หากบริษทั ไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษทั จะรับผิดชดใชดอกเบีย้ ใหอกี ในอัตรารอยละ 15 ตอป
ของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ
5. การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
การทำประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันที่ตกลงใหเริ่มมีผลคุมครอง ตามที่ระบุไวใน
ใบรับรองการประกันภัย ผูเอาประกันภัยและบริษัทตางไมมีสิทธิบอกเลิกความคุมครองระหวางปได
6. การโอนรถยนต
เมือ่ ผูเ อาประกันภัยไดโอนรถยนตใหแกบคุ คลอืน่ ใหถอื วาผูร บั โอนรถยนตเปนผูเ อาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ และบริษทั
ตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอดอายุกรมธรรมประกันภัยที่เหลืออยู
7. การเรียกรองคาทดแทนโดยฉอฉล
บริษัทไมตองรับผิดสำหรับการเรียกรองคาทดแทนอันเกิดจากการฉอฉลหรือทุจริต และบริษัทอาจใชสิทธิบอกเลิกความคุมครอง
สำหรับผูเอาประกันภัยไดทันทีโดยไมคืนเบี้ยประกันภัย หากการเรียกรองคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้เปนการฉอฉลหรือ
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ทุจริตโดยประการใดๆ ซึง่ ผูเ อาประกันภัย หรือบุคคลทีท่ ำแทนผูเ อาประกันภัยไดใชวธิ กี ารหรือเครือ่ งมือฉอฉลหรือทุจริตใดๆ เพือ่ ใหได
รับผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยนี้
8. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย
กับบริษทั และหากผูม สี ทิ ธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุตขิ อ พิพาทนัน้ โดยวิธอี นุญาโตตุลาการ บริษทั ตกลงยินยอมและใหทำการ
วินจิ ฉัยชีข้ าดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
วาดวยอนุญาโตตุลาการ
9. เงื่อนไขบังคับกอน
บริษทั อาจจะไมรบั ผิดชดใชคา ทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผเู อาประกันภัย ไดปฏิบตั ถิ กู ตองครบถวนตามสัญญาประกันภัย
และเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัยนี้
หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึ้น เปนผลโดยตรงหรือโดยออมจาก
1. การใชรถยนตนอกอาณาเขตประเทศไทย
2. การใชรถยนตไปในทางที่ผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพยหรือใชขนยาเสพยติด เปนตน
3. การใชในการแขงขันความเร็ว
4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงคราม
หรือไมกต็ าม หรือสงครามกลางเมืองซึง่ หมายถึงสงครามระหวางชนทีอ่ าศัยอยูใ นประเทศเดียวกัน การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล
การนัดหยุดงาน การกอความวุนวายทางการเมือง การกอวินาศกรรม การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือ
เหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก
5. การกอการราย
6. การแผรงั สี หรือการแพรกมั มันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนือ่ งมาจากการเผาไหมของเชือ้ เพลิง
นิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
7. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอนั ตรายอืน่ ใดทีอ่ าจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน ขอกำหนด เงื่อนไขทั่วไปและเอกสารแนบทาย
แหงกรมธรรมประกันภัย และเพือ่ เปนการตอบแทนเบีย้ ประกันภัยทีบ่ ริษทั ไดรบั ชำระ บริษทั จะใหความคุม ครองเฉพาะขอตกลงคุม ครอง
ที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้และมีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น
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ขอตกลงคุมครอง
เงินชดเชยรายไดรายวันกรณีรถยนตเกิดอุบัติเหตุและทำใหผูขับขี่หรือผูโดยสารบาดเจ็บ
จนตองเขารักษาตัวเปนผูปวยในของโรงพยาบาล
คำจำกัดความเฉพาะหมวด
1. การบาดเจ็บ
2. ผูไดรับความคุมครอง

หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบตั เิ หตุซง่ึ เกิดขึน้ โดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอน่ื
หมายถึง ผูเอาประกันภัยและหรือบุคคลใดๆ ที่ขับขี่หรือโดยสารอยูในรถยนตที่ไดระบุหมายเลขทะเบียนไวใน
หนาตารางกรมธรรมประกันภัยขณะเกิดอุบัติเหตุ
3. แพทย
หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตองจากแพทยสภา และ
ไดรบั อนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิน่ ทีใ่ หบริการทางการแพทย หรือทางดานศัลยกรรม
ซึ่งไมใชแพทยที่เปนผูไดรับความคุมครองเองหรือคูสมรสของผูไดรับความคุมครอง
4. ผูปวยใน
หมายถึง ผูท จ่ี ำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรมติดตอกันไมนอ ยกวา 6 ชัว่ โมง
ซึง่ ตองลงทะเบียนเปนผูป ว ยใน โดยไดรบั การวินจิ ฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอบงชีซ้ ง่ึ เปนมาตรฐาน
ทางการแพทย และในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนัน้ ๆ และใหรวมถึงกรณีรบั ตัว
ไวเปนผูปวยใน แลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
5. มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำมาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับ
ผูปวยตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจากประวัติการบาดเจ็บการตรวจพบ
ผลการชันสูตรหรืออื่นๆ (ถามี)
6. ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไขดังนี้
1. ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
2. ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
3. ตองมิใชเพือ่ ความสะดวกของผูร บั บริการหรือของครอบครัวผูร บั บริการหรือของผูใ หบริการรักษาพยาบาล
เพียงฝายเดียว และ
4. ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป ว ยทีเ่ หมาะสมตามความจำเปนของภาวะ
การบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
7. โรงพยาบาล
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคางคืนและมีองคประกอบ
ทางดานสถานที่ มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอตลอดจนการจัดการใหบริการที่ครบถวน
โดยเฉพาะอยางยิง่ มีหอ งสำหรับการผาตัดใหญ และไดรบั อนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนโรงพยาบาล
ตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
8. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตให
จดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
ความคุมครอง
ในระหวางที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากรถยนตคันที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัยนี้เกิดอุบัติเหตุและเปนผลทำใหผูไดรับ
ความคุม ครองไดรบั บาดเจ็บจนตองเขารับการรักษาตัวเปนผูป ว ยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมตามมาตรฐานทางการแพทยและ
ความจำเปนทางการแพทยภายใน 180 วันนับจากวันทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ บริษทั จะจายเงินคาทดแทนใหผไู ดรบั ความคุม ครองตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
ตอวันและระยะเวลาการจายเงินคาทดแทนสูงสุดตอผูไ ดรบั ความคุม ครองแตละคนตออุบตั เิ หตุแตละครัง้ ทีร่ ะบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย
สำหรับระยะเวลาที่ตองนอนรักษาตัวเปนผูปวยในดังกลาว (สูงสุดไมเกิน 30 วัน)
ทัง้ นี้ ผูไ ดรบั ความคุม ครองจะไดรบั คาทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวันทีร่ ะบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยก็ตอ เมือ่ มีจำนวนผูไ ดรบั
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ความคุม ครองซึง่ เขารักษาเปนผูป ว ยในจากอุบตั เิ หตุเดียวกันไมเกิน 7 คน แตในกรณีทม่ี ผี บู าดเจ็บมากกวา 7 คน จำนวนเงินชดเชยรวมจะไมเพิม่ ขึน้
แตจะนำจำนวนเงินชดเชยรวมมาเฉลี่ยเปนจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวันและจาย ใหกับผูไดรับความคุมครองทุกคน
เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะหมวด
1. การตรวจทางการแพทย
ภายในระยะเวลาอันสมควร บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปนกับการ
ประกันภัยนี้และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมายโดยคาใชจายของบริษัท
ในกรณีทผ่ี เู อาประกันภัยไมยนิ ยอมใหบริษทั ตรวจสอบประวัตกิ ารรักษาพยาบาลและการตรวจวินจิ ฉัยของผูเ อาประกันภัยเพือ่ ประกอบการพิจารณา
จายผลประโยชนนั้น บริษัทสามารถปฏิเสธความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้แกผูเอาประกันภัยได
2. หลักฐานที่ใชในการเรียกรองคาทดแทน
ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของตนเอง
(1) แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
(2) ใบรับรองแพทยหรือใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล
(3) สำเนาแฟมประวัติการตรวจรักษาพยาบาล (ถามี)
(4) สำเนาใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่แสดงจำนวนวันที่นอนพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
(5) สำเนาบันทึกประจำวัน
(6) สำเนาคูมือจดทะเบียนรถยนตคันที่เอาประกันภัย
(7) สำเนาหนาตารางกรมธรรมประกันภัยรถยนตคันที่เกิดอุบัติเหตุ (ถามี)
(8) สำเนาใบสรุปรายงานการสำรวจอุบัติเหตุที่ระบุชื่อผูบาดเจ็บในรถยนตคันที่เอาประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยรถยนต (ถามี)
(9) เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทรองขอตามความจำเปน
การไมสง หลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสทิ ธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา มีเหตุอนั สมควรทีไ่ มสามารถสงหลักฐาน
ดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทำไดแลว
ขอยกเวนเฉพาะหมวด
การประกันภัยนี้ไมคุมครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้
1. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
2. การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
3. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตทจ่ี ำเปนจะตองกระทำ เนือ่ งจากไดรบั บาดเจ็บซึง่ ไดรบั ความคุม ครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้
และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรมประกันภัย
4. การแทงลูก
5. ขณะที่ผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท
6. ขณะที่ผูไดรับความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
7. การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธีใหพักอยูเฉยๆ การตรวจ
วิเคราะหเพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม การตรวจวินิจฉัย การบาดเจ็บ
การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อสาเหตุซึ่งไมใชความจำเปนทางการแพทยหรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย
8. การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก
9. การขับขีโ่ ดยบุคคลทีไ่ มเคยไดรบั ใบอนุญาตขับขีใ่ ดๆ หรือเคยไดรบั แตถกู ตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือ ใชใบขับขีร่ ถจักรยานยนตไปขับขีร่ ถยนต
10. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดไมนอยกวา 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต
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แตการยกเวนตามขอ 9. และ 10. นี้ จะไมนำมาบังคับใชสำหรับกรณีการบาดเจ็บของผูโดยสาร และผูขับขี่ที่มิไดเกิดจากความประมาทของผูขับขี่
รถยนตที่เอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้
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ขอตกลงคุมครอง
เงินชดเชยเนื่องจากอุบัติเหตุที่มีความเสียหายสูง
ความคุมครอง
ขณะทีก่ รมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หากรถยนตคนั ทีร่ ะบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเกิดความเสียหายจากการชนอันเปนเหตุอน่ื นอกเหนือ
จากการชนกับยานพาหนะทางบก หรือเปนอุบตั เิ หตุการชนแตไมสามารถระบุใหบริษทั ทราบถึงคูก รณีได และมีคา ซอมแซมความเสียหายสำหรับ
อุบตั เิ หตุดงั กลาวเพือ่ ใหรถยนตกลับสูส ภาพเดิมเหมือนกอนเกิดอุบตั เิ หตุเปนจำนวนเงินไมนอ ยกวา 10,000 บาท โดยทีผ่ เู อาประกันภัย หรือผูข บั ขี่
หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองแจงใหบริษัททราบเพื่อบริษัทจะไดทำการสำรวจและประเมินความเสียหายของอุบัติเหตุดังกลาวโดยทันที
หรือโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทำได
บริษัทจะจายเงินชดเชยเพื่อบรรเทาความเสียหายของผูเอาประกันภัยจากอุบัติเหตุดังกลาวตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ไดระบุไวในตาราง
กรมธรรมประกันภัย
หลักฐานที่ใชในการเรียกรองคาทดแทน
ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดความเสียหายตอรถยนตโดยคาใชจายของตนเอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนของบริษัท
2. แบบฟอรมแจงอุบัติเหตุรถยนตของกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของรถยนตคันที่เอาประกันภัยที่ระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ไวอยางชัดเจน (ถามี)
3. ใบสงซอมจากบริษัทประกันภัย (ถามี)
4. สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถยนตที่รับรองสำเนาถูกตอง
5. สำเนาใบเสร็จรับเงินจากอูหรือศูนยซอม
6. เอกสารแจงรายละเอียดการซอมแซมจากอูหรือศูนยซอม
การไมสง หลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสทิ ธิใ์ นการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา มีเหตุอนั สมควรทีไ่ มสามารถสงหลักฐาน
ดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทำไดแลว
ขอยกเวนเฉพาะหมวด
การประกันภัยนี้ไมคุมครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้
1. ภัยธรรมชาติ ไดแก แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใตน้ำ สึนามิ น้ำทวม ลมพายุ รวมถึงภัยลูกเห็บ
2. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต
3. การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟาของรถยนตอันมิไดเกิดจาก
อุบัติเหตุ
4. ความเสียหายโดยตรงตอรถยนต อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวนผูโดยสารเกินกวาที่ไดรับอนุญาต อันมิไดเกิดจากอุบัติเหตุ
5. การขับขี่โดยบุคคลที่ไมเคยไดรับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยไดรับ แตถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใชใบขับขี่รถจักรยานยนตไปขับขี่รถยนต
6. การใชลากจูง หรือผลักดัน
7. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดไมนอยกวา 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต
แตการยกเวนตามขอ 4. และ 5. และ 6. นีจ้ ะไมนำมาบังคับใชสำหรับกรณีผขู บั ขีร่ ถยนตเปนฝายถูกหรือความเสียหายไมไดเกิดจากความประมาท
ของผูขับขี่รถยนตคันที่เอาประกันภัย
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