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กรมธรรมประกันภัย
คุมครองผูประสบภัยจากรถ
ÀÒÂãµˆ¡ÒÃ¤ØˆÁ¤ÃÍ§ à§×èÍ¹ä¢ áÅÐ¢ˆÍÂ¡àÇˆ¹áË‡§¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»Ãะ¡Ñ¹ÀÑÂáÅÐàÍ¡ÊÒÃá¹º·ˆÒÂ¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õé ºÃÔÉÑ·ãËˆÊัญญา
µ‡Í¼ÙˆàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ´Ñ§µ‡Íä»¹Õé
¢ˆÍ 1.

กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลใชบังคับทันที เมื่อผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยแลว
การชําระเบี้ยประกันภัยใหแก ตัวแทนประกันภัย พนักงาน และนายหนาประกันภัยผูไดรับมอบอํานาจใหรับชําระเบี้ย
ประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาวเสมือนตัวแทน
ของบริษัท ใหถือวาเปนการชําระเบี้ยประกันภัยแกบริษัทโดยถูกตอง

¢ˆÍ 2.

¹ÔÂÒÁÈÑ¾·‹ : ¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂËÃ×ÍàÍ¡ÊÒÃá¹º·ˆÒÂ¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õé
ºÃÔÉÑ·
หมายความวา ºÃÔÉÑ··ÕèÍÍ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õé
¼ÙˆàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
หมายความวา ºØ¤¤Å·ÕèÃÐºØª×èÍà»ç¹¼ÙˆàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂã¹µÒÃÒ§
ผูประสบภัย
หมายความวา ผูซ งึ่ ไดรบั อันตรายตอชีวติ รางกาย หรืออนามัย เนือ่ งจากรถทีใ่ ชหรืออยูใ นทาง หรือ
เนือ่ งจากสิง่ ทีบ่ รรทุก หรือติดตัง้ ในรถนัน้ และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรม
ของผูประสบภัยซึ่งถึงแกความตายดวย
นายทะเบียน
หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผูซ งึ่
เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มอบหมาย
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
µÒÃÒ§
หมายความวา µÒÃÒ§áË‡§¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õé
รถ
หมายความวา รถที่เอาประกันภัยซึ่งมีรายการที่ระบุไวในตาราง
ÍØºÑµÔàËµØáµ‡ÅÐ¤ÃÑé§ หมายความวา àËµØ¡ÒÃ³‹Ë¹Öè§ËÃ×ÍËÅÒÂàËµØ¡ÒÃ³‹Ê×ºà¹×èÍ§¡Ñ¹«Öè§à¡Ô´¨Ò¡ÊÒàËµØอันà´ÕÂÇ¡Ñ¹

¢ˆÍ 3.

การคุมครองผูประสบภัย
ภายใตบงั คับขอ 6 บริษทั จะชดใชคา สินไหมทดแทนเพือ่ ความเสียหายตอชีวติ รางกาย หรืออนามัยของผูป ระสบภัยในนาม
ผูเอาประกันภัย ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอผูประสบภัย เนื่องจากรถที่ใชหรืออยูในทาง หรือ
เนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหวางระยะเวลาประกันภัย ดังนี้
3.1 ผูประสบภัย
3.1.1 ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัย แตไมถึงกับสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอยางถาวร
ตามขอ 3.1.2 บริษัทจะจายคารักษาพยาบาล และคาเสียหายอยางอื่นที่ผูประสบภัยสามารถเรียกรองไดตาม
มูลละเมิด ตามความเสียหายที่แทจริงแตไมเกิน 80,000 บาท ตอหนึ่งคน
3.1.2 ในกรณีไดรบั ความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึง่ บริษทั จะจายจํานวนเงินคุม ครอง ดังนี้
(1) กรณีทุพพลภาพอยางถาวร บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 300,000 บาท ตอหนึ่งคน
(2) กรณีสญ
ู เสียมือสองขางตัง้ แตขอ มือ หรือแขนสองขาง หรือเทาสองขางตัง้ แตขอ เทา หรือขาสองขาง หรือ
สายตาสองขาง (ตาบอด) บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 300,000 บาท ตอหนึ่งคน
(3) กรณีสูญเสียมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ แขนหนึ่งขาง เทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา ขาหนึ่งขาง สายตาหนึ่งขาง
(ตาบอด) ตั้งแต 2 กรณีขึ้นไป บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 300,000 บาท ตอหนึ่งคน
(4) กรณีสูญเสียมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ หรือแขนหนึ่งขาง หรือเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา หรือขาหนึ่งขาง
หรือสายตาหนึง่ ขาง (ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึง่ บริษทั จะจายคาสินไหมทดแทน 250,000 บาท ตอหนึง่ คน
(5) กรณีหูหนวก เปนใบหรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุหรือความ
สามารถสืบพันธุ จิตพิการอยางติดตัว หรือเสียอวัยวะอืน่ ใด บริษทั จะจายคาสินไหมทดแทน 250,000 บาท
ตอหนึ่งคน
1
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(6) กรณีสญ
ู เสียนิว้ ตัง้ แตขอ นิว้ ขึน้ ไป ไมวา นิว้ เดียวหรือหลายนิว้ บริษทั จะจายคาสินไหมทดแทน 200,000 บาท
ตอหนึ่งคน
กรณีไดรับความเสียหายตอรางกายหรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจายจํานวนเงินคุมครองเฉพาะกรณีที่มี
จํานวนเงินคุมครองที่สูงกวา
3.1.3 ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน 300,000 บาทตอหนึ่งคน
3.1.4 ในกรณีไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.1 และตอมาไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.2 บริษัทจะจายคาสินไหม
ทดแทนตามขอ 3.1.2 แตหากเปนกรณีไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.1 และตอมาไดรับความเสียหายตาม
ขอ 3.1.3 หรือทั้งขอ 3.1.2 และขอ 3.1.3 บริษัทจะจาย 300,000 บาทตอคน
3.1.5 ในกรณีที่เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใน บริษัทจะจายคาชดเชยรายวัน วันละ
200 บาท จํานวนรวมกันไมเกิน 20 วัน เปนคาเสียหายที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากความคุมครองที่ระบุในขอ 3.1.1
ขอ 3.1.2 ขอ 3.1.3 และขอ 3.1.4
3.1.6 กรณีผูประสบภัยเปนผูเอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผูเอาประกันภัย ซึ่งมิใชผูขับขี่ ทั้งนี้ในกรณี
ผูขับขี่เปนฝายที่ตองรับผิดตออุบัติเหตุ ใหนําความในขอ 3.1.1 ขอ 3.1.2 ขอ 3.1.3 ขอ 3.1.4 และขอ 3.1.5 มาใช
บังคับโดยอนุโลม
3.1.7 กรณีผูประสบภัย เปนผูขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย และเปนฝายที่ตองรับผิดตออุบัติเหตุหรือไมมีผูใดตองรับผิด
ตามกฎหมายตอผูขับขี่ที่เปนผูประสบภัย บริษัทจะรับผิดจายคาสินไหมทดแทนไมเกินคาเสียหายเบื้องตนเทานั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนทั้งหมดดังกลาวขางตน ไมเกินจํานวนคุมครองสูงสุดตอหนึ่งคน และรวมกันแลว
ไมเกินจํานวนเงินคุมครองสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้งที่ระบุไวในรายการที่ 4 ของตาราง
¢ˆÍ 4.

คาเสียหายเบื้องตน
ภายใตบังคับขอ 6 บริษัทจะจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยที่ไดรับความเสียหายตอชีวิต รางกาย โดยไมตองรอ
การพิสูจนความรับผิดใหเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับการรองขอ โดยจายเปนคาเสียหายเบื้องตนดังตอไปนี้
4.1 กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกาย บริษัทจะจายคารักษาพยาบาล และคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของผูประสบภัยตามจํานวนที่จายไปจริงแตไมเกิน 30,000 บาท ตอหนึ่งคน
4.2 กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกายอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ บริษัทจะจายคาเสียหายเบื้องตน
จํานวน 35,000 บาท ตอหนึ่งคน
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เปนใบหรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ
(จ) เสียแขน ขา มือ เทา นิ้ว
(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
(ช) จิตพิการอยางติดตัว
(ซ) ทุพพลภาพอยางถาวร
4.3 กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอชีวิต บริษัทจะจายคาปลงศพและคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการจัดการศพ
ของผูประสบภัยตามจํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน 35,000 บาท ตอหนึ่งคน
4.4 จํานวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกัน หรือจํานวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แตหากผูประสบภัยไดรับความเสียหายตาม
ขอ 4.1 4.2 และ 4.3 หรือไดรับความเสียหายตามขอ 4.2 และ 4.3 ใหไดรับคาเสียหายเบื้องตนรวมกันไมเกินจํานวน
65,000 บาท
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4.5 กรณีรถตั้งแตสองคันขึ้นไป กอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัย บริษัทจะจายคาเสียหายเบื้องตนตาม 4.1 4.2 4.3
หรือ 4.4 แลวแตกรณี ใหแกผูประสบภัยซึ่งอยูในรถที่เอาประกันภัยไวกับบริษัท แตถาผูประสบภัยมิใชเปนผูซึ่งอยู
ในรถที่กอใหเกิดความเสียหายดังกลาวขางตน บริษัทจะจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยในอัตราสวนที่
เทากัน ความเสียหายเบื้องตนทั้งหมดนี้เปนสวนหนึ่งของการจายคาสินไหมทดแทนตามที่กําหนดไวในขอ 3
¢ˆÍ 5.

การขอรับคาเสียหายเบื้องตน
ผูประสบภัยตองรองขอคาเสียหายเบื้องตนตอบริษัทภายใน 180 วัน นับแตวันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น และตองมีหลักฐาน
ดังนี้
5.1 ความเสียหายตอรางกาย
5.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจงหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
5.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางหรือหลักฐานอื่นใด
ที่ทางราชการเปนผูออกใหที่สามารถพิสูจนไดวา ผูที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเปนผูประสบภัย แลวแตกรณี
ในกรณีที่ผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกายอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 4.2 นอกจากตองยื่นหลักฐานตาม 5.1.1
และ 5.1.2 แลวใหยื่นใบรับรองแพทยหรือความเห็นแพทย หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุวาเปนผูประสบภัยซึ่งไดรับ
ความเสียหายตอรางกายดังกลาวพรอมทั้งสําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงวา
ผูนั้นไดรับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถเพิ่มเติมดวย
5.2 ความเสียหายตอชีวิต
5.2.1 สําเนามรณบัตรหรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด ซึ่งสามารถพิสูจนไดวาผูที่มีชื่อในหลักฐาน
นั้น เปนผูประสบภัย
5.2.2 สําเนาบันทึกประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงวาผูนั้นถึงแกความตาย เพราะ
การประสบภัยจากรถ
5.2.3 การรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันใหมีหลักฐานตาม 5.1 และ 5.2

¢ˆÍ 6.

การสํารองจายคารักษาพยาบาล คาทดแทน คาชดเชยรายวัน และคาปลงศพ
ในกรณีรถที่เอาประกันภัยไวกับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น ซึ่งมีการประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถดวย เปนเหตุใหผูประสบภัยไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย บริษัทตกลงจะสํารองจายใหแกผูประสบภัย
ซึ่งโดยสารมาในรถ หรือกําลังขึ้นหรือกําลังลงจากรถที่เอาประกันภัยไวกับบริษัท ดังนี้
6.1 คารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไมเกิน 80,000 บาท ตอหนึ่งคน สําหรับกรณีไดรับบาดเจ็บ
6.2 คาทดแทน กรณีสูญเสียอวัยวะจํานวนเงินตามขอ 3.1.2 คาปลงศพกรณีเสียชีวิต หรือคาทดแทนกรณีทุพพลภาพ
อยางถาวรเปนจํานวนเงิน 300,000 บาท ตอหนึ่งคน
6.3 คาชดเชยรายวันกรณีเขารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใน วันละ 200 บาท รวมไมเกิน 20 วัน
6.4 ขอ 6.1 และขอ 6.2 รวมกันจํานวนเงินตามขอ 3.1.4
สําหรับผูประสบภัยที่เปนบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผูรับประกันภัยรถอื่นจะรวมกันสํารองจายคารักษาพยาบาล คาทดแทน
คาชดเชยรายวัน หรือคาปลงศพตามวรรคตน โดยเฉลี่ยฝายละเทาๆ กัน
เมื่อมีการสํารองจายคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทน หรือคาปลงศพตามเงื่อนไขนี้แลว หากปรากฏวาอุบัติเหตุ
นั้นเกิดจากความประมาทของผูอื่น มิใชผูขับขี่หรือผูโดยสารรถที่เอาประกันภัยไวกับบริษัทแลว บริษัทมีสิทธิที่จะไลเบี้ย
เอาคารักษาพยาบาล คาทดแทน คาชดเชยรายวัน หรือคาปลงศพที่บริษัทไดสํารองจายไปคืนจากบริษัทผูรับประกันภัยรถ
ที่เปนฝายตองรับผิดตามกฎหมายนั้น
ในทางกลับกันหากบริษัทผูรับประกันภัยรถอื่นไดสํารองจายคารักษาพยาบาล คาทดแทน คาชดเชยรายวัน หรือคาปลงศพ
ใหแกผูประสบภัยหรือทายาทของผูประสบภัยที่โดยสารมา หรือกําลังขึ้นหรือกําลังลงจากรถที่ตนรับประกันภัยไว หรือ
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ผูป ระสบภัยทีอ่ ยูน อกรถแลว และปรากฏวาอุบตั เิ หตุนนั้ เกิดจากความประมาทของผูข บั ขี่ หรือผูโ ดยสารรถคันทีเ่ อาประกันภัย
ไวกบั บริษทั แลว บริษทั ตกลงจายเงินคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทน หรือคาปลงศพคืนแกบริษทั ผูร บั ประกันภัย
รถอื่นซึ่งไดสํารองจายคาสินไหมทดแทนภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอ
¢ˆÍ 7.

การคุมครองผูขับขี่
บริษัทจะถือวาบุคคลใด ซึ่งขับขี่รถโดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง และ
บุคคลนั้นตองปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง และอยูภายใตขอกําหนดตามกรมธรรมประกันภัยนี้

¢ˆÍ 8.

การคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร
กรมธรรมประกันภัยนี้ใหความคุมครอง เมื่อผูโดยสารนั้นจะตองรับผิดจากรถที่ใช หรืออยูในทางหรือสิ่งที่บรรทุก หรือ
ติดตั้งในรถนั้น

¢ˆÍ 9.

การแจงอุบัติเหตุ
เมื่อมีความเสียหายตอผูประสบภัยจากรถ ผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่ตอง
9.1 แจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยอาจแจงใหบริษัททราบผาน แอปพลิเคชั่นสําหรับการแจง
อุบัติเหตุรถยนตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือแอปพลิเคชั่น
ที่บริษัทเปนผูพัฒนาขึ้น ซึ่งไดเชื่อมโยงขอมูลเขากับแอปพลิเคชั่นของสํานักงาน คณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย และมีรายละเอียดตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยกําหนด
9.2 สงตอใหบริษัททันทีเมื่อไดรับหมายศาล หรือคําสั่ง หรือคําบังคับของศาล
9.3 มีหนังสือบอกกลาวใหบริษทั ทราบทันทีเมือ่ มีการดําเนินคดีแพง หรือคดีอาญาทางศาล อันอาจทําใหเกิดสิทธิเรียกรอง
ตามกรมธรรมประกันภัยนี้ ถาผูเอาประกันภัยมิไดปฏิบัติตามขอนี้ บริษัทอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทนจาก
ผูเ อาประกันภัยเพือ่ ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการนัน้ เวนแตผเู อาประกันภัยจะพิสจู นไดวา จะไมสามารถปฏิบตั ไิ ด

¢ˆÍ 10. การจัดการเรียกรอง
10.1 ผูเอาประกันภัยจะตองไมตกลงยินยอม เสนอ หรือใหสัญญาวาจะชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลใด โดยไมไดรับ
ความยินยอมจากบริษัท เวนแตความเสียหายนั้น ผูเอาประกันภัยเปนฝายที่จะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย และ
บริษัทไมจัดการตอการเรียกรองนั้น
10.2 บริษัทมีสิทธิเขาดําเนินการตอสูคดี
10.3 บริษทั มีสทิ ธิฟอ งบุคคลใดใหใชความเสียหายเพือ่ ประโยชนของบริษทั ในนามของผูเ อาประกันภัย ในการนีผ้ เู อาประกันภัย
ตองใหขอเท็จจริงและใหความชวยเหลือแกบริษัทตามสมควร
10.4 เมือ่ บริษทั ไดใชคา สินไหมทดแทนเต็มจํานวนทีบ่ ริษทั ตองรับผิดตามขอ 3 หรือขอ 4 ตามแตกรณีแลวกอนดําเนินคดี
ทางศาล บริษทั ไมตองรับผิดชอบตอสูคดีแทนผูเอาประกันภัย
10.5 กรณีบริษทั ปฏิเสธการชดใชคา สินไหมทดแทน ผูเ สียหายไดนาํ คดีขนึ้ สูศ าลหรือเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ
เมือ่ ศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหบริษัทแพคดี บริษัทจะตองชดใชคาเสียหายตามคําพิพากษาหรือ
ตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พรอมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัด ในอัตรารอยละ 15 ตอป นับแตวันที่ผิดนัด
ขอ 11. การแจงความ
เมือ่ มีการกระทําความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึง่ ทําใหเกิดสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย ผูเ อาประกันภัย
ตองแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจโดยไมชักชา
ขอ 12. คาใชจายตอสูคดี
ถาผูเ อาประกันภัยถูกฟองศาลใหใชคา เสียหาย ซึง่ การประกันภัยนีม้ กี ารคุม ครอง บริษทั จะตอสูค ดีในนามของผูเ อาประกันภัย
โดยคาใชจา ยของบริษัท
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ขอ 13. การโอนรถ
ในกรณีที่รถที่เจาของไดเอาประกันภัยไวกับบริษัท ไดโอนไปยังบุคคลอื่น ใหผูไดมาซึ่งรถดังกลาวมีฐานะเสมือนเปน
ผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนั้น และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวตอไปตลอดอายุของ
กรมธรรมประกันภัยที่ยังเหลืออยู
ขอ 14. การใชรถ
กรณีใชรถในเวลาทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุนอกเหนือจากทีไ่ ดระบุไวในตาราง ซึง่ ทําใหการเสีย่ งภัยเพิม่ ขึน้ ผูเ อาประกันภัยตองชดใช
คาเสียหายคืนใหบริษัทตามจํานวนที่บริษัทไดจายไป แตไมเกิน 2,000 บาท
ขอ 15. การเลิกกรมธรรมประกันภัย
15.1 บริษทั จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนีไ้ ดดว ยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอ ยกวา 30 วัน โดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ ถึงผูเ อาประกันภัยตามทีอ่ ยูค รัง้ สุดทายทีแ่ จงใหทราบ ในกรณีนบี้ ริษทั จะคืนเบีย้ ประกันภัยใหแก
ผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
15.2 ผูเ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนีไ้ ด โดยแจงใหบริษทั ทราบเปนลายลักษณอกั ษรและมีสทิ ธิไดรบั
เบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไวขางลางนี้
จํานวนเดือนทีค่ มุ ครอง
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ขอ 16. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตาม
กรมธรรมประกันภัยกับบริษทั และหากผูม สี ทิ ธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุตขิ อ พิพาทนัน้ โดยวิธกี ารอนุญาโตตุลาการ
บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ
ขอ 17. การตีความกรมธรรมประกันภัย
ความหมายและเจตนารมณของขอความทีป่ รากฏในกรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทัง้ เอกสารแนบทายและเอกสารประกอบ
ใหตีความตามที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไว
ขอ 18. ขอยกเวน การประกันภัยไมคุมครองความรับผิดอันเกิดจาก
18.1 สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติศัตรู การสูรบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเปนการทําสงคราม
(จะไดประกาศสงครามหรือไมก็ตาม)
18.2 สงครามกลางเมือง การแข็งขอของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การตอตานรัฐบาล การยึดอํานาจการปกครองโดย
กําลังทหารหรือโดยประการอื่น ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดหรือเทากับการลุกฮือตอตานรัฐบาล
18.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
18.4 การแตกตัวของประจุ การแผรงั สี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอนั เกิด
จากการเผาไหมเชื้อเพลิงปรมาณู และสําหรับจุดประสงคขอสัญญานี้การเผาไหมนั้นรวมถึงกรรมวิธีใดๆ แหงการ
แตกแยกปรมาณู ซึ่งดําเนินตอไปดวยตัวของมันเอง
18.5 ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉอโกง กรรโชก ลักทรัพย รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย
18.6 การใชนอกประเทศไทย
18.7 การใชในทางที่ผิดกฎหมาย ไดแก ใชรถไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือใชขนยาเสพติด เปนตน
18.8 การใชในการแขงขันความเร็ว
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ขอ 19. ขอสัญญาพิเศษ
ภายใตจํานวนเงินคุมครองผูประสบภัยที่ระบุไวในตาราง บริษัทจะไมยกเอาความไมสมบูรณแหงกรมธรรมประกันภัย
หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเ อาประกันภัย หรือเงือ่ นไขแหงกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตขอ 18.1 18.2
18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เปนขอตอสูผูประสบภัยเพื่อปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เมื่อบริษัทไดใชคา
สินไหมทดแทนไปแลว แตบริษัทไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรมประกันภัยนี้ตอผูเอาประกันภัย เพราะ
กรณีดังกลาวขางตนนั้นซึ่งผูเอาประกันภัยตองรับผิดตอผูประสบภัย ผูเอาประกันภัยตองใชจํานวนเงินที่บริษัทไดจายไป
นั้นคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน
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