เงื่อนไขและความคุมครอง
กรมธรรมประกันภัย
คุมครองผูประสบภัยจากรถ
(ขายผานทางอิเล็กทรอนิกส(ONLINE))
เพื่อประโยชนของทาน กรุณาทําความเขาใจในรายละเอียดและเงื่อนไขกรมธรรม
หากมีขอสงสัยประการใด สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่บริษัทฯ

กรมธรรมประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ
(ขายผานทางอิเล็กทรอนิกส(ONLINE))
ขอ 1. กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลใชบังคับทันที เมื่อผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยแลว
การชําระเบี้ยประกันภัยใหแกตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวย
การประกันวินาศภัย พนักงานบริษัท หรือนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมาย
วาดวยการประกันวินาศภัย ผูไดรับมอบอํานาจใหรับชําระเบี้ยประกันภัย ตลอดจน
บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาว
เสมือนตัวแทนของบริษัท ใหถือวาเปนการชําระเบี้ยประกันภัยแกบริษัทโดยถูกตอง
ขอ 2. นิยามศัพท กรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยนี้
บริษัท
หมายความวา บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้
ผูเอาประกันภัย หมายความวา บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตาราง
ผูประสบภัย หมายความวา ผูซึ่งไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย
เนือ่ งจากรถทีใ่ ชหรืออยูใ นทาง หรือเนือ่ งจากสิง่ ทีบ่ รรทุก
หรือติดตัง้ ในรถนัน้ และหมายความรวมถึงทายาท
โดยธรรมของผูประสบภัยซึ่งถึงแกความตายดวย
นายทะเบียน หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
มอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตาราง
หมายความวา ตารางแหงกรมธรรมประกันภัยนี้
รถ
หมายความวา รถคันที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไวใน
ตารางแหงกรมธรรมประกันภัยนี้
อุบัติเหตุ
หมายความวา เหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณสืบเนื่องกัน
แตละครั้ง
ซึ่งเกิดจากสาเหตุอันเดียวกัน
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ขอ 3. การคุมครองผูประสบภัย
ภายใตบังคับขอ 6 บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตอชีวิต รางกาย
หรืออนามัยของผูป ระสบภัยในนามผูเ อาประกันภัย ซึง่ ผูเ อาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ
ตามกฎหมายตอผูป ระสบภัย เนือ่ งจากรถทีใ่ ชหรืออยูใ นทาง หรือเนือ่ งจากสิง่ ทีบ่ รรทุก
หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหวางระยะเวลาประกันภัย ดังนี้
3.1 ผูประสบภัย
3.1.1 ในกรณีไดรบั ความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัย แตไมถงึ กับสูญเสียอวัยวะ
ทุพพลภาพอยางถาวร หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามขอ 3.1.2
บริษัทจะจายคารักษาพยาบาล และคาเสียหายอยางอื่นที่ผูประสบภัย
สามารถเรียกรองไดตามมูลละเมิด ตามความเสียหายที่แทจริงแตไมเกิน
80,000 บาท ตอหนึ่งคน
3.1.2 ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
บริษัทจะจายจํานวนเงินคุมครอง ดังนี้
(1) กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน
500,000 บาท ตอหนึ่งคน
(2) กรณีสูญเสียมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือแขนสองขาง หรือเทาสองขาง
ตัง้ แตขอ เทา หรือขาสองขาง หรือสายตาสองขาง (ตาบอด) บริษทั จะจาย
คาสินไหมทดแทน 500,000 บาท ตอหนึ่งคน
(3) กรณีสูญเสียมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ แขนหนึ่งขาง เทาหนึ่งขาง
ตั้งแตขอเทา ขาหนึ่งขาง สายตาหนึ่งขาง (ตาบอด) ตั้งแต 2 กรณีขึ้นไป
บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 500,000 บาท ตอหนึ่งคน
(4) กรณีทุพพลภาพอยางถาวร บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน
300,000 บาท ตอหนึ่งคน
(5) กรณีสญ
ู เสียมือหนึง่ ขางตัง้ แตขอ มือ หรือแขนหนึง่ ขาง หรือเทาหนึง่ ขาง
ตั้งแตขอเทา หรือขาหนึ่งขาง หรือสายตาหนึ่งขาง (ตาบอด) กรณีใด
กรณีหนึ่ง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 250,000 บาท ตอหนึ่งคน
(6) กรณีหูหนวก เปนใบหรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
สูญเสียอวัยวะสืบพันธุหรือความสามารถสืบพันธุ จิตพิการอยางติดตัว
บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 250,000 บาท ตอหนึ่งคน
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คน

วัน

(7) กรณีสญ
ู เสียอวัยวะอืน่ ใด นอกเหนือจากทีร่ ะบุไวใน (2) (3) (5) (6) และ(8)
ซึ่งการสูญเสียหรือการถูกทําลายลงแลวนั้นจะกระทบตอการดํารงชีวิต
อยางปกติสุขของผูประสบภัย เชน การสูญเสีย มามปอด ตับ ไต หรือ
ฟนแททั้งซี่ตั้งแต 5 ซี่ ขึ้นไป หรือกรณีกะโหลกศีรษะถูกทําใหเสียหาย
เปนเหตุใหตอ งใชกะโหลกเทียม เปนตน บริษทั จะจายคาสินไหมทดแทน
250,000 บาท ตอหนึ่งคน
(8) กรณีสญ
ู เสียนิว้ ตัง้ แตขอ นิว้ ขึน้ ไป ไมวา นิว้ เดียวหรือหลายนิว้ บริษทั จะจาย
คาสินไหมทดแทน 200,000 บาท ตอหนึ่งคน
ทั้งนี้ กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัยหลายกรณี
บริษัทจะจายจํานวนเงินคุมครองเฉพาะกรณีที่มีจํานวนเงินคุมครองที่สูงกวา
3.1.3 ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน 500,000 บาท ตอหนึ่ง
3.1.4 ในกรณีไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.1 และตอมาไดรับความเสียหาย
ตามขอ 3.1.2 บริษทั จะจายคาสินไหมทดแทน ตามขอ 3.1.2 แตหากเปนกรณี
ไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.1 และตอมาไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.3
หรือทั้งขอ 3.1.2 และขอ 3.1.3 บริษัทจะจายไมเกิน 500,000 บาท ตอคน
3.1.5 ในกรณีที่เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใน
บริษทั จะจายคาชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จํานวนรวมกันไมเกิน 20
เปนคาเสียหายที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากความคุมครองที่ระบุในขอ 3.1.1
ขอ 3.1.2 ขอ 3.1.3 และขอ 3.1.4
3.1.6 กรณีผูประสบภัยเปนผูเอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของ
ผูเอาประกันภัย ซึ่งมิใชผูขับขี่ ทั้งนี้ ในกรณีผูขับขี่เปนฝายที่ตองรับผิด
ตออุบัติเหตุ ใหนําความในขอ 3.1.1 ขอ 3.1.2 ขอ 3.1.3 ขอ 3.1.4 และ
ขอ 3.1.5 มาใชบังคับโดยอนุโลม
3.1.7 กรณีผูประสบภัยเปนผูขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย บริษัทจะรับผิด
จายคาสินไหมทดแทนไมเกินคาเสียหายเบื้องตนเทานั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนทั้งหมดดังกลาวขางตน รวมกันแลวไมเกิน
จํานวนเงินคุม ครองสูงสุดตออุบตั เิ หตุแตละครัง้ ทีร่ ะบุไวในรายการที่ 4 ของตาราง
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ขอ 4. คาเสียหายเบื้องตน
ภายใตบงั คับขอ 6 บริษทั จะจายคาเสียหายเบือ้ งตนใหแกผปู ระสบภัยทีไ่ ดรบั ความเสียหาย
ตอชีวิต รางกาย โดยไมตองรอการพิสูจนความรับผิดใหเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต
วันที่บริษัทไดรับการรองขอ โดยจายเปนคาเสียหายเบื้องตนดังตอไปนี้
4.1 กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกาย บริษัทจะจายคารักษาพยาบาล
และคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามจํานวนที่จายไปจริง
แตไมเกิน 30,000 บาท ตอหนึ่งคน
4.2 กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกายอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
บริษัทจะจายคาเสียหายเบื้องตนจํานวน 35,000 บาท ตอหนึ่งคน
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เปนใบ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ
(จ) เสียแขน ขา มือ เทา นิ้ว
(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
(ช) จิตพิการอยางติดตัว
(ซ) ทุพพลภาพอยางถาวร
4.3 กรณีผปู ระสบภัยไดรบั ความเสียหายตอชีวิต บริษทั จะจายคาปลงศพและคาใชจา ย
อันจําเปนเกีย่ วกับการจัดการศพของผูป ระสบภัยตามจํานวนเงินคาเสียหายเบือ้ งตน
35,000 บาท ตอหนึ่งคน
4.4 จํานวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกัน หรือจํานวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แตหากผูป ระสบภัย
ไดรับความเสียหายตาม 4.1 4.2 และ 4.3 หรือไดรับความเสียหายตาม 4.2 และ 4.3
ใหไดรับคาเสียหายเบื้องตนรวมกันไมเกินจํานวน 65,000 บาท
4.5 กรณีรถตั้งแตสองคันขึ้นไป กอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัย บริษัทจะจาย
คาเสียหายเบื้องตนตาม 4.1 4.2 4.3 หรือ 4.4 แลวแตกรณี ใหแกผูประสบภัยซึ่ง
อยูในรถที่เอาประกันภัยไวกับบริษัท แตถาผูประสบภัยมิใชเปนผูซึ่งอยูใน
รถคันหนึ่งคันใดที่รวมกอใหเกิดความเสียหายดังกลาวขางตน บริษัทจะจาย
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยในอัตราสวนที่เทากัน
ความเสียหายเบื้องตนทั้งหมดนี้เปนสวนหนึ่งของการจายคาสินไหมทดแทน
ตามที่กําหนดไวในขอ 3
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ขอ 5. การขอรับคาเสียหายเบื้องตน
ผูประสบภัยตองรองขอคาเสียหายเบื้องตนตอบริษัทภายใน 180 วัน นับแตวันที่มี
ความเสียหายเกิดขึ้น และตองมีหลักฐาน ดังนี้
5.1 ความเสียหายตอรางกาย
5.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐาน
การแจงหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
5.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเปนผูออกใหที่สามารถ
พิสูจนไดวาผูที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเปนผูประสบภัย แลวแตกรณี

ดวย

ในกรณีที่ผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกายอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 4.2
นอกจากตองยื่นหลักฐานตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แลว ใหยื่นใบรับรองแพทย หรือ
ความเห็นแพทยหรือหลักฐานอืน่ ใดทีร่ ะบุวา เปนผูป ระสบภัยซึง่ ไดรบั ความเสียหาย
ตอรางกายดังกลาว พรอมทั้งสําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวน หรือ
หลักฐานอืน่ ทีแ่ สดงวาผูน นั้ ไดรบั ความเสียหายจากการประสบภัยจากรถเพิม่ เติม

5.2 ความเสียหายตอชีวิต
5.2.1 สําเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
ซึ่งสามารถพิสูจนไดวาผูที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเปนผูประสบภัย
5.2.2 สําเนาบันทึกประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่
แสดงวาผูนั้นถึงแกความตายเพราะการประสบภัยจากรถ
5.2.3 การรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันใหมีหลักฐาน
ตาม 5.1 และ 5.2
ขอ 6. การสํารองจายคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ
ทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต
ในกรณีรถทีเ่ อาประกันภัยไวกบั บริษทั ประสบอุบตั เิ หตุชนกับรถอืน่ ซึง่ มีการประกันภัย
ตามกรมธรรมประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถดวยเปนเหตุใหผูประสบภัย
ไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย บริษัทตกลงจะสํารองจายใหแกผูประสบภัยซึ่งโดยสาร
มาในรถ หรือกําลังขึ้นหรือกําลังลงจากรถที่เอาประกันภัยไวกับบริษัท ดังนี้
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6.1 คารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไมเกิน 80,000 บาท ตอหนึ่งคน สําหรับกรณี
ไดรับบาดเจ็บ
6.2 คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ กรณีทุพพลภาพอยางถาวร หรือกรณีทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิงตามขอ 3.1.2 เปนเงินจํานวน 200,000 บาท หรือ 250,000 บาท
หรือ 300,000 บาท หรือ 500,000 บาท ตอหนึ่งคน หรือกรณีเสียชีวิตตามขอ 3.1.3
เปนจํานวนเงิน 500,000 บาท ตอหนึ่งคนแลวแตกรณี
6.3 คาชดเชยรายวันกรณีเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใน
วันละ 200 บาท รวมไมเกิน 20 วัน
6.4 ขอ 6.1 และขอ 6.2 รวมกันจํานวนเงินตามขอ 3.1.4
สําหรับผูประสบภัยที่เปนบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผูรับประกันภัยรถอื่น
จะรวมกันสํารองจายคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทนกรณีสญ
ู เสียอวัยวะ
ทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง หรือเสียชีวติ ตามวรรคตน โดยเฉลีย่
ฝายละเทาๆ กัน เมื่อมีการสํารองจายคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทน
กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต
ตามเงื่อนไขนี้แลว หากปรากฏวาอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผูอื่น
มิใชผูขับขี่หรือผูโดยสารรถที่เอาประกันภัยไวกับบริษัทแลว บริษัทมีสิทธิที่จะ
ไลเบี้ยเอาคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ
ทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต ที่บริษัทไดสํารอง
จายไปคืนจากบริษัทผูรับประกันภัยรถที่เปนฝายตองรับผิดตามกฎหมายนั้น
ในทางกลับกันหากบริษัทผูรับประกันภัยรถอื่นไดสํารองจายคารักษาพยาบาล
คาชดเชยรายวัน คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอยางถาวร
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต ใหแกผูประสบภัยหรือทายาทผูประสบภัย
ทีโ่ ดยสารมา หรือกําลังขึน้ หรือกําลังลงจากรถทีต่ นรับประกันภัยไว หรือผูป ระสบภัย
ที่อยูนอกรถแลว และปรากฏวาอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผูขับขี่
หรือผูโดยสารรถคันที่เอาประกันภัยไวกับบริษัทแลว บริษัทตกลงจายเงินคารักษา
พยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอยางถาวร
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิตคืนแกบริษัทผูรับประกันภัยรถอื่นซึ่งได
สํารองจายคาสินไหมทดแทนภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอ
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ขอ 7. การคุมครองผูขับขี่
บริษทั จะถือวาบุคคลใดซึง่ ขับขีร่ ถโดยไดรบั ความยินยอมจากผูเ อาประกันภัยเสมือนหนึง่
เปนผูเ อาประกันภัยเอง และบุคคลนัน้ ตองปฏิบตั ติ นเสมือนหนึง่ เปนผูเ อาประกันภัยเอง
และอยูภายใตขอกําหนดตามกรมธรรมประกันภัยนี้
ขอ 8. การคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร
กรมธรรมประกันภัยนี้ใหความคุมครอง เมื่อผูโดยสารนั้นจะตองรับผิดจากรถที่ใช
หรืออยูในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น
ขอ 9. การแจงอุบัติเหตุ
เมื่อมีความเสียหายตอผูประสบภัยจากรถ ผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่ตอง
9.1 แจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยอาจแจงใหบริษัททราบผาน
แอพพลิเคชันสําหรับการแจงอุบัติเหตุรถยนตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือแอพพลิเคชันทีบ่ ริษทั เปนผูพ ฒ
ั นาขึน้
ซึ่งไดเชื่อมโยงขอมูลเขากับแอพพลิเคชันของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
9.2 สงตอใหบริษัททันทีเมื่อไดรับหมายศาล หรือคําสั่ง หรือคําบังคับของศาล
9.3 มีหนังสือบอกกลาวใหบริษัททราบทันทีเมื่อมีการดําเนินคดีแพง หรือคดีอาญา
ทางศาล อันอาจทําใหเกิดสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ ถาผูเ อาประกันภัย
มิไดปฏิบัติตามขอนี้ บริษัทอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูเอาประกันภัย
เพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการนั้น เวนแตผูเอาประกันภัยจะพิสูจนไดวา
จะไมสามารถปฏิบัติได
ขอ 10. การจัดการเรียกรอง
10.1 ผูเอาประกันภัยจะตองไมตกลงยินยอม เสนอ หรือใหสัญญาวาจะชดใชคาเสียหาย
ใหแกบุคคลใด โดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัทและทําใหบริษัทเสียหาย
บริษัทอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูเอาประกันภัยอันเกิดจากการนั้น
เวนแตความเสียหายนั้น ผูเอาประกันภัยเปนฝายที่จะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย
และบริษัทไมจัดการตอการเรียกรองนั้น
10.2 บริษัทมีสิทธิเขาดําเนินการตอสูคดี
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10.3 บริษทั มีสทิ ธิฟอ งบุคคลใดใหใชความเสียหายเพือ่ ประโยชนของบริษทั ในนามของ
ผูเ อาประกันภัย ในการนีผ้ เู อาประกันภัยตองใหขอ เท็จจริงและใหความชวยเหลือ
แกบริษัทตามสมควรจนคดีถึงที่สุด
10.4 เมื่อบริษัทไดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนที่บริษัทตองรับผิดตามขอ 3
หรือขอ 4 ตามแตกรณีแลวกอนดําเนินคดีทางศาล บริษัทไมตองรับผิดชอบตอสู
คดีแทนผูเอาประกันภัย
10.5 กรณีบริษัทปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทนโดยมิชอบ ผูเสียหายไดนําคดี
ขึ้นสูศาลหรือเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ เมื่อศาลพิพากษาหรือ
อนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหบริษัทแพคดี บริษัทจะตองชดใชคาเสียหายตาม
คําพิพากษาหรือตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พรอมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้
ผิดนัดในอัตรารอยละ 15 ตอป นับแตวันผิดนัด
ขอ 11. การแจงความ
เมื่อมีการกระทําความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ่งทําใหเกิดสิทธิเรียกรองตาม
กรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจโดยไมชักชา
ขอ 12. คาใชจายตอสูคดี
ถาผูเ อาประกันภัยถูกฟองศาลใหใชคา เสียหาย ซึง่ การประกันภัยนีม้ กี ารคุม ครอง
บริษทั จะตอสูคดีในนามของผูเอาประกันภัยโดยคาใชจายของบริษัท
ขอ 13. การโอนรถ
ในกรณีที่รถที่เจาของไดเอาประกันภัยไวกับบริษัท ไดโอนไปยังบุคคลอื่น ใหผูไดมา
ซึ่งรถดังกลาวมีฐานะเสมือนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนั้น
และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวตอไปตลอดอายุของ
กรมธรรมประกันภัยที่ยังเหลืออยู
ขอ 14. การใชรถ
กรณีใชรถในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากที่ไดระบุไวในตารางซึ่งทําให
การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ผูเอาประกันภัยตองชดใชคาเสียหายคืนใหบริษัทตามจํานวนที่
บริษัทไดจายไป แตไมเกิน 2,000 บาท
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ขอ 15. การเลิกกรมธรรมประกันภัย
15.1 บริษัทเปนผูบอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยวิธีการ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาว
ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัย
ตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ซึ่งจะมีผลใหกรมธรรมประกันภัย
สิ้นผลบังคับ ณ วันพนกําหนดดังกลาว
(2) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
โดยบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และบริษัทตองทําตามวิธีการแบบ
ปลอดภัยในระดับที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
และลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัทที่มีลักษณะที่เชื่อถือได
ตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยสงขอมูลการบอกเลิก
กรมธรรมประกันภัยไปยังระบบขอมูลที่ผูเอาประกันภัยระบุไวเทานั้น
ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยตองยินยอมใหบริษัทจัดสงขอมูลการบอกเลิกดวยวิธีการ
ดังกลาว และบริษัทตองจัดใหมีกระบวนการแจงเตือนแกผูเอาประกันภัย
เมื่อไดดําเนินการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส
ในกรณีนบี้ ริษทั จะคืนเบีย้ ประกันภัยใหแกผเู อาประกันภัย โดยหักเบีย้ ประกันภัย
สําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
15.2 ผูเอาประกันภัยเปนผูบอกเลิก: ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้
ไดดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยการแจงใหบริษัท
ทราบเปนลายลักษณอักษร ซึ่งจะมีผลใหกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ทันที ณ วัน เวลาที่บริษัทไดรับหนังสือบอกเลิก หรือวัน เวลาที่ระบุไวใน
หนังสือบอกเลิก แลวแตวาวันใดเปนวันหลังสุด
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(2) ผูเ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนีไ้ ดดว ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
โดยบริษัทตองทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และแจงวิธีการใหผูเอาประกันภัยทราบ
ซึ่งจะมีผลใหกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่ขอมูลการบอกเลิก
สงไปยังระบบขอมูลที่บริษัทระบุไวเทานั้น หรือ ณ วันที่ระบุไวในหนังสือ
บอกเลิก แลวแตวาวันใดเปนวันหลังสุด
ในกรณีนี้ผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราการคืน
เบี้ยประกันภัยที่ระบุไวขางลาง
1

2

3

4

5

6

เบีย้ ประกันภัยคืนรอยละ 80

70

60

50

40

30

จํานวนเดือนทีค่ มุ ครอง

7

8

9

10

11

12

เบีย้ ประกันภัยคืนรอยละ 20

15

10

0

0

0

จํานวนเดือนทีค่ มุ ครอง

ขอ 16. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทมี่ ขี อ พิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้
ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรอง
ประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม
และใหทาํ การวินจิ ฉัยชีข้ าดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ
ขอ 17. การตีความกรมธรรมประกันภัย
ความหมายและเจตนารมณของขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยนี้
รวมทั้งเอกสารแนบทายและเอกสารประกอบใหตีความตามที่นายทะเบียนได
ใหความเห็นชอบไว
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ขอ 18. ขอยกเวน การประกันภัยไมคุมครองความรับผิดอันเกิดจาก
18.1 สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติศัตรู การสูรบ หรือการปฏิบัติการ
ที่มีลักษณะเปนการทําสงคราม (จะไดประกาศสงครามหรือไมก็ตาม)
18.2 สงครามกลางเมือง การแข็งขอของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การตอตานรัฐบาล
การยึดอํานาจการปกครองโดยกําลังทหารหรือโดยประการอื่น ประชาชนกอ
ความวุนวายถึงขนาดหรือเทากับการลุกฮือตอตานรัฐบาล
18.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
18.4 การแตกตัวของประจุ การแผรังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิง
ปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงปรมาณู และสําหรับ
จุดประสงคขอสัญญานี้การเผาไหมนั้นรวมถึงกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยก
ปรมาณู ซึ่งดําเนินตอไปดวยตัวของมันเอง
18.5 ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉอโกง กรรโชก ลักทรัพย รีดเอาทรัพย
ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย
18.6 การใชนอกประเทศไทย
18.7 การใชรถยนตในทางผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพย
หรือใชขนยาเสพติด ไมวาจะมีการดัดแปลงรถหรือไมก็ตาม หรือใชรถยนต
หลบหนีจากการกระทําความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจคนหรือ
การจับกุมของเจาหนาที่ เปนตน
18.8 การใชในการแขงขันความเร็ว
ขอ 19. ขอสัญญาพิเศษ
ภายใตจํานวนเงินคุมครองผูประสบภัยที่ระบุไวในตาราง บริษัทจะไมยกเอา
ความไมสมบูรณแหงกรมธรรมประกันภัย หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของผูเ อาประกันภัย หรือเงือ่ นไขแหงกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตขอ 18.1 18.2 18.3
18.4 18.5 และ 18.6 เปนขอตอสูผ ปู ระสบภัย เพือ่ ปฏิเสธความรับผิด
ตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เมื่อบริษัทไดใชคาสินไหมทดแทนไปแลว แตบริษัทไมตอง
รับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรมประกันภัยนีต้ อ ผูเ อาประกันภัยเพราะกรณีดงั กลาว
ขางตนนัน้ ซึง่ ผูเ อาประกันภัยตองรับผิดตอผูป ระสบภัย ผูเ อาประกันภัยตองใชจาํ นวนเงิน
ที่บริษัทไดจายไปนั้นคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน
11

สายดวน 1620
รับแจงอุบัติเหตุทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง
สำนักงานใหญ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาคารกรุงเทพประกันภัย 25 ถนนสาทรใตˆ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0 2285 8888 โทรสาร 0 2610 2100

ชองทางบริการประกันภัยใกลคุณ
bangkokinsurance.com

บริการออนไลน ทัง้ การทำประกันภัย คำนวณเบีย้ ประกันภัยรถยนต ตออายุกรมธรรม ชำระเงิน
แจงเคลมรถยนต คนหาสาขา จุดบริการประกันภัย ศูนยซอ มมาตรฐานและโรงพยาบาลในสัญญา
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