
 
OCD-7-539O01TB001 

 

 
 

1 
 

กรมธรรม์ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุหรือการใช้รถยนต์ (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) 

 
A 

 
         

โดยการเช่ือถือข้อแถลงในใบค าขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้  และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ย
ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องช าระ ภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและข้อก าหนด  เงื่อนไขผลประโยชน์ความคุ้มครอง 
ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญากับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ 

หมวดท่ี 1 ค าจ ากัดความ  

ถ้อยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือว่ามีความหมายเดียวกัน
ทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้ก าหนดเป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
บริษัท หมายถึง บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ใบรับรองการประกันภัย ตารางผลประโยชน์ 

เงื่อนไขทั่วไปและข้อก าหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นทั่วไป เอกสารแนบท้าย  
ใบค าขอเอาประกันภัย ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข  
ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งแห่ง
สัญญาประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผูเ้อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
รถยนต ์ หมายถึง รถยนต์ซ่ึงผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของตามระบุไว้ในใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์หรือเป็น  

ผู้เอาประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และระบุหมายเลขทะเบียนไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้  

อุบัติเหตุแต่ละครั้ง    หมายถึง เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกัน ซ่ึงเกิดจากสาเหตุเดียวกันที่เกิดขึ้น
อย่างฉับพลันและท าให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง 

การนัดหยุดงาน (Strike)   หมายถึง การกระท าโดยเจตนาของผู้นัดหยุดงาน หรือคนงานที่ถูกห้ามเข้าท างาน เพื่อส่งเสริม 
การนัดหยุดงานหรือการต่อต้านการห้ามเข้าท างาน ไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะเป็นการ
ก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชนหรือไม่ก็ตาม 

การจลาจล (Riot)  
  

หมายถึง การกระท าของบุคคลใดๆ ซ่ึงร่วมกับกลุ่มบุคคลอื่น เพื่อก่อกวนความสงบสุขแห่ง
สาธารณชน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่ก็ตาม 

การก่อความวุ่นวาย      
ทางการเมือง  
(Civil Commotion)  

หมายถึง การที่ประชาชนจ านวนมากร่วมกันก่อความไม่สงบ หรือการก่อความวุ่นวายอันเข้า
ลักษณะถึงลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล โดยใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลัง
ประทุษร้าย หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง  

การก่อวินาศกรรม 
(Sabotage) 

หมายถึง การกระท าใดๆ อันเป็นการมุ่งท าลายทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ หรือส่ิงอัน
เป็นสาธารณูปโภค อันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง  เศรษฐกิจ       
และสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ 

การก่อการร้าย 
(Terrorism) 

หมายถึง การกระท าซ่ึงใช้ก าลังหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพัง การกระท าการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับ
องค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพื่อผลทางการเมือง  ศาสนา ลัทธินิยม หรือ
จุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาล และ/หรือ สาธารณชน 
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว 
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หมวดท่ี 2 เงื่อนไขท่ัวไปและข้อก าหนด 
1. สัญญาประกันภัย 

สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเช่ือถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบค าขอเอาประกันภัย และข้อแถลงเพิ่มเติม
(ถ้ามี) ที่ผู้เอาประกันภัยได้ให้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ไว้ให้ 

 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด  
 แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซ่ึงถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้นๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ย 
 ประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา  865 แห่งประมวล 
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได ้ 

 บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย  ประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลง
 ข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัย จะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และได้บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือใน 
 เอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์ 

3. การสิ้นสุดความคุ้มครองส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยท้ังฉบับ 
 กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะส้ินสุดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ 
 ใดจะเกิดขึ้นก่อน   

3.1 ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยส้ินผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  
3.2 เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัย  
3.3 เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ตามเงื่อนไขทั่วไปและข้อก าหนดข้อ 6   
3.4 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะส้ินสุด ตามที่ระบุไว้หน้าตาราง 

 กรมธรรม์ประกันภัย  

4. การเรียกร้องค่าทดแทน 
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสูญเสียหรือ
ความเสียหายโดยไม่ชักช้าและด าเนินการส่งหลักฐานตามที่บริษัทระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองหรือเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) 
ให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนดโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจ
แจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท าได้แล้ว 

บริษัทมีสิทธิเข้าด าเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้  หากเป็นการเรียกร้องค่าทดแทนที่เกิด
ขึ้นกับรถยนต์หรือทรัพย์สิน และความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยด าเนินการโดยสุจริต 

5. การจ่ายค่าทดแทน 
 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วน 
 และถูกต้องแล้ว 

 ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ท าให้บริษัทไม่อาจประเมินความเสียหายให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลา 
 ที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามสมควร แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 

 หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีก 
 ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบก าหนดช าระ 
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6. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
6.1 บริษัทสามารถจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า    

15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ  บริษัทจะคืนเบี้ย
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับ
มาแล้วออกตามส่วน 

6.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้เอาประกันภัยมี
สิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับ
มาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะส้ันตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสัน้ 
ระยะเวลาประกันภัย 

(ไม่เกิน/เดือน) 
ร้อยละของ 

เบี้ยประกันภัยเต็มป ี
1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 
10 90 
11 95 
12 100 

 
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้  ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็นการบอกเลิกทั้งฉบับ 

  เท่านั้น ไม่สามารถเลือกบอกเลิกความคุ้มครองเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งได้ 

7. การโอนรถยนต์ 
เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถยนต์ให้แก่บุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนรถยนต์เป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่ 

8. การเรียกร้องค่าทดแทนโดยฉ้อฉล 
บริษัทไม่ต้องรับผิดส าหรับการเรียกร้องค่าทดแทนอันเกิดจากการฉ้อฉลหรือทุจริต และบริษัทอาจใช้สิทธิบอกเลิกความ
คุ้มครองส าหรับผู้เอาประกันภัยได้ทันทีโดยไม่คืนเบี้ยประกันภัย หากการเรียกร้องค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็น
การฉ้อฉลหรือทุจริตโดยประการใดๆ ซ่ึงผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลที่ท าแทนผู้เอาประกันภัยได้ใช้วิธีการหรือเครื่องมือฉ้อ
ฉลหรือทุจริตใดๆ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
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9. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์

 ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ  บริษัทตกลง
 ยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

10. เงื่อนไขบังคับก่อน 
บริษัทอาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตาม 
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

11. สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look period) 
หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ 
ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่บริษัท
ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่บริษัท ทั้งนี้ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันเริ่มต้นของระยะเวลาเอา
ประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาทั้งหมดให้กับผู้เอา
ประกันภัยตามวิธีการที่ได้ตกลงร่วมกัน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

   

หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นท่ัวไป   
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก 
1. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย 
2. การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพย์ติด เป็นต้น 
3. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
4. สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศ

สงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การ
กบฏ การจลาจลการนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อวินาศกรรม การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศ
กฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก 

5. การก่อการร้าย 
6. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของ

เชื้อเพลิงนิวเคลียร ์และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 
7. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดท่ีอาจเกิดการระเบิดในกระบวนการ

นิวเคลียร์ได ้

หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 

ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก าหนด เงื่อนไขทั่วไปและ
เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับช าระ บริษัทจะให้ความคุ้มครอง
เฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่แนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้และมีจ านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เท่านั้น  
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุและท าให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บจนต้องเข้ารักษาตัว 

เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 
A 
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ค าจ ากัดความเฉพาะหมวด 
การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศและ

โดยอิสระจากเหตุอื่น 
ผู้ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง ผู้เอาประกันภัยและหรือบุคคลใดๆ  ที่ขับขี่หรือโดยสารอยู่ในรถยนต์ที่ได้ระบุ

หมายเลขทะเบียนไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยขณะเกิดอุบัติเหตุ 
แพทย์ 
 

หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง
จากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่
ให้บริการทางการแพทย์ หรือทางด้านศัลยกรรม ซ่ึงไม่ใช่แพทย์ที่เป็นผู้ได้รับความ
คุ้มครองเองหรือคู่สมรสของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาล เวชกรรม
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง ซ่ึงต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการ
วินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อบ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย์  และ
ในระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับ
ตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน แล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ช่ัวโมง 

มาตรฐานทางการแพทย์ 
 

หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ที่เป็นสากล  และน ามาซ่ึงแผนการ
รักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย  ตามความจ าเป็นทางการแพทย์  และสอดคล้องกับ
ข้อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บการตรวจพบ ผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถ้าม)ี 

ความจ าเป็นทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ทีม่ีเงื่อนไขดังนี้    
1. ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของ

ผู้รับบริการ   
2. ต้องมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน 
3. ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รบับริการหรือของครอบครัวผู้รบับริการหรือ

ของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
4. ต้องเปน็การบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสมตาม

ความจ าเปน็ของภาวะการบาดเจบ็ของผู้รับบริการนั้นๆ 
โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

และมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่  มีจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ
ตลอดจนการจัดการให้บริการที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องส าหรับการ
ผ่าตัดใหญ่ และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ 
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ความคุ้มครอง   
ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากรถยนต์คันที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้เกิดอุบัติเหตุและเป็น
ผลท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับบาดเจ็บจนต้องเขา้รับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ตามมาตรฐานทางการแพทย์และความจ าเป็นทางการแพทย์ภายใน 180 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายเงินค่าทดแทน
ให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตามจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อวันและระยะเวลาการจ่ายเงินค่าทดแทนสูงสุดต่อผู้ได้รับความคุ้มครอง
แต่ละคนต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่ต้องนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
ดังกล่าว  

ทั้งนี้ ผู้ได้รับความคุ้มครองจะไดร้ับคา่ทดแทนตามจ านวนเงนิเอาประกันภัยต่อวันทีร่ะบไุว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยก็ต่อเมื่อ 
มีจ านวนผู้ได้รับความคุ้มครองซ่ึงเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุเดียวกันไม่เกิน 7 คน แต่ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 7 คน 
จ านวนเงินชดเชยรวมจะไม่เพิ่มขึ้น แต่จะน าจ านวนเงินชดเชยรวมมาเฉลี่ยเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อวันและจ่ายให้กับ         
ผู้ได้รับความคุ้มครองทุกคน   

เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะหมวด 
1. การตรวจทางการแพทย์ 
 ภายในระยะเวลาอันสมควร บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าที่ 
 จ าเป็นกับการประกันภัยนี้และมีสิทธิท าการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายโดย 
 ค่าใช้จ่ายของบริษัท 

 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัย 
 เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษัทสามารถปฏิเสธความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แก่ 
 ผู้เอาประกันภัยได้ 

2. หลักฐานที่ใช้ในการเรียกร้องค่าทดแทน  
 ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
 เวชกรรมโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบริษัท 
2. ใบรับรองแพทย์หรือใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการส าคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล  
3. ส าเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล (ถ้ามี) 
4. ส าเนาใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่แสดงจ านวนวันที่นอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน  
5. ส าเนาบันทึกประจ าวัน  
6. ส าเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์คันที่เอาประกันภัย 
7. ส าเนาหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุ (ถ้ามี) 
8. ส าเนาใบสรุปรายงานการส ารวจอุบัติเหตุที่ระบุชื่อผู้บาดเจ็บในรถยนต์คันที่เอาประกันภัยของกรมธรรม์ 
  ประกันภัยรถยนต์ (ถ้ามี) 
9. เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจ าเป็น 
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ข้อยกเว้นเฉพาะหมวด 
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ 
1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
2. การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ 
3. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท า เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้ 

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระท าภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
4. การแท้งลูก 
5. ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนย่ัวยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
6. ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 
7. การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือการพักเพื่อการฟื้นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พัก 

อยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวช
กรรม  การตรวจวินิจฉัย การบาดเจ็บ  การรักษา หรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความ จ าเป็นทางการแพทย์หรือไม่
เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 

8. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก 
9. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่ เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่

รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์   
10. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 

 
 แต่การยกเว้นตามขอ้ 9. และ 10. นี้ จะไม่น ามาบังคับใช้ส าหรับกรณีการบาดเจ็บของผู้โดยสาร และผู้ขับขี่ที่มิได้เกดิจากความ
ประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุ 

 
A 

 
 

ค าจ ากัดความเฉพาะหมวด 
ยานพาหนะทางบก หมายถึง รถที่เดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ ามัน ก๊าซ หรือ

ก าลังไฟฟ้า ที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติขนส่งทางบก และรวมถึงรถ
พ่วง รถไฟ รถราง 

การเข้าซ่อมแซมในอู่หรือ
ศูนย์ซ่อมครัง้ใดครั้งหนึ่ง 

หมายถึง การที่รถยนต์คนัที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยเข้าซ่อมแซมในอู่
หรือศูนย์ซ่อมเกินกว่า 12 ช่ัวโมง รวมถึง 
1. การเข้ารับการซ่อมแซมในอู่หรือศูนย์ซ่อมมากกว่าหนึ่งครั้งจากอุบัติเหตุ

เดียวกัน 
2. การเข้าอู่หรือศูนย์ซ่อมแต่ละครั้งอันเกิดจากการซ่อมแซมมากกว่าหนึ่ง

อุบัติเหตุ  

ความคุ้มครอง 
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับภายใต้ข้อก าหนดของเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย   
หากเกิดความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยคันที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย จนท าให้ต้องน ารถยนต์คัน
ดังกล่าวเข้าซ่อมแซมในอู่หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้ง
ให้บริษัททราบถึงหมายเลขทะเบียนของยานพาหนะคู่กรณีได้  

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการไม่มีรถยนต์ใช้ในระหว่างการซ่อมแซม 
ให้ตามจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อการเข้าซ่อมแซมในอู่หรือศูนย์ซ่อมครั้งใดครั้งหนึ่งและสูงสุดไม่เกินจ านวนครั้งที่ได้รับความ
คุ้มครองตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ส าหรับแต่ละกรณีดังต่อไปนี้  
1. กรณีผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายถูก  

 (ความเสียหายไม่ได้เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัย) 
2. กรณีผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายผิด หรือประมาทร่วม หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าฝ่ายใดถูก ฝ่ายใดผิด   

 (ความเสียหายเกิดจาก ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัย ซ่ึงต้องรับผิดตามกฎหมายต่อคู่กรณี หรือ 
ประมาทร่วม หรือยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าฝ่ายใดถูก ฝ่ายใดผิด  ต้องด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป) 

 ทั้งนี้ ทั้งสองกรณีจะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจน 

หลักฐานท่ีใช้ในการเรียกร้องค่าทดแทน 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ เกิดความเสียหายต่อรถยนต์โดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง 
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเกิดความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะ

ทางบกและระบุว่าผู้ขับขี่เป็นฝ่ายประมาทหรือไม่ อันได้แก่ 
1.1 ใบแจ้งรายการความเสียหายจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี หรือ 
1.2 ส าเนาแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือแบบฟอร์มแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ของกรมธรรม์ประกันภัย

รถยนต์ภาคสมัครใจของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยที่ระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไว้อย่างชัดเจน หรือ 
1.3 ส าเนาบันทึกประจ าวันของสถานีต ารวจเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถยนต์ที่รับรองส าเนาถูกต้องและมีการระบุสาเหตุและ

หมายเลขทะเบียนรถยนต์คู่กรณีไว้อย่างชัดเจน 
1.4 เอกสารอื่นๆ บริษัทร้องขอตามความจ าเป็น 
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2. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ารถยนต์คันที่เอาประกันภัยได้เข้าซ่อมแซมในอู่หรือศูนย์ซ่อม อันได้แก่ 
2.1 ใบรับรถยนต์ที่มีการระบุวันที่รถเข้าซ่อมแซมและออกจากอู่หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์ 
2.2 ส าเนาใบเสร็จรับเงินจากอู่หรือศูนย์ซ่อม (ถ้ามี) 
2.3 ภาพถ่ายความเสียหายก่อนซ่อมแซม  
2.4 เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจ าเป็น 

ข้อยกเว้นเฉพาะหมวด 
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ 
1.  การเส่ือมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์  
2. การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสีย หรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้า 
 ของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ 
3. ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์อันเกิดจากการบรรทุกน้ าหนัก หรือจ านวนผู้โดยสารเกินกว่าท่ีได้รับอนุญาต   
 อันมิได้เกิดจากอุบัติเหต ุ
4. ความเสียหายต่อยางรถยนต์อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด  เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่น 
 ของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน 
5. การขับขี่โดยบุคคลท่ีไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่ 
 รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์ 
6. การใช้ลากจูง หรือผลักดัน 
7. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 

แต่การยกเว้นตามข้อ 5. 6.  และ 7. นี้จะไม่น ามาบังคับใช้ส าหรับกรณีผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายถูก  
(ความเสียหายไม่ได้เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์คันท่ีเอาประกันภัย)  

 



 
OCD-7-539O01TI003 

 

 
 

10 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
การประกันภัยโจรกรรมส าหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์  

 
A 

 
 
 

ค าจ ากัดความเฉพาะหมวด 
ทรัพย์สินส่วนบุคคล หมายถึง ทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัยที่ไม่ใช่อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือส่ิง

ที่ติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงาน
ประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ เช่น กระเป๋า และทรัพย์สินภายใน
กระเป๋า โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ส่ือสารและอุปกรณ์ต่อพ่วง กล้องถ่ายรูป 
นาฬิกา อุปกรณ์กีฬา เส้ือผ้าเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในข้อยกเว้นของข้อตกลงคุ้มครองนี้ 

ความเสียหายส่วนแรก หมายถึง จ านวนเงินซ่ึงผู้ เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยต่อความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้งที่ได้รับการชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

ความคุ้มครอง 
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล (ตามที่ระบุค านิยามไว้ข้างต้น)  
ที่เก็บไว้ในรถยนต์คันที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย อันเกิดจากการลักทรัพย์โดยบุคคลใด  ๆ  ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น  
ซ่ึงได้ใช้ก าลังอย่างรุนแรงและท าให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวรถยนต์คันดังกล่าว โดยบริษัทจะชดใช้
ให้เท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หักด้วยค่าเส่ือมราคา ณ เวลา ที่เกิดความเสียหาย 

ความรับผิดของบริษัทต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยส าหรับข้อตกลงคุ้มครองนี้จะไม่เกินจ านวนเงิน 
เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

อนึ่ง  ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (หากมี) 

เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะหมวด 
1. การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 เมื่อได้เกิดความเสียหายผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1.1 แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยทันที และแจ้งความเสียหายดังกล่าวต่อบริษัทโดยไม่ชักช้า 
1.2 ส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดความสูญหาย โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

1.2.1 รายการทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหายโดยละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร 
1.2.2 ส าเนาแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
1.2.3 ส าเนาบันทึกประจ าวันของสถานีต ารวจที่ระบุสาเหตุของความสูญหาย  
1.2.4 เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจ าเป็น 

2. การประกันภัยซ้ าซ้อน 
ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้นและปรากฏว่าทรัพย์สินเดียวกันได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่น หรือกับบริษัท
มากกว่า 1 กรมธรรม์ประกันภัย ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเองหรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระท าในนามของผู้เอาประกันภัย บริษัท
จะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวม
ทั้งส้ิน แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่าการจ่ายค่าทดแทนเช่นนี้ บริษัท
จะไม่ยกเอาล าดับการรับประกันภัยก่อน-หลังขึ้นเป็นข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว 
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ข้อยกเว้นเฉพาะหมวด 
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายดังต่อไปนี้  
1. ความสญูเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการลักทรัพย์โดยบุคคลได้รับมอบหมายหรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า สัญญา 

เช่าซื้อหรือสัญญาจ าน า หรือโดยบุคคลที่จะกระท าสัญญาดังกล่าวข้างต้น หรือการกระท าโดยผู้เอาประกันภัย หรือหุ้นส่วน
ของผู้เอาประกันภัย หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง หรือบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ไม่ว่า
จะกระท าด้วยตนเองโดยล าพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น 

2. ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
2.1 เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองค าแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี  
2.2 พระเครื่อง โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 
2.3 ต้นฉบับหรือส าเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์  
  หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารทางธุรกิจ หรือเอกสารส าคัญต่าง ๆ  
2.4 เงินตรา ธนบัตร เช็ค ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เหรียญตรา บัตรเติมเงินโทรศัพท์ 
2.5 วัตถุระเบิด อาวุธต่างๆ  
2.6 ทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของผู้เอาประกันภัย หรืออยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์ 
2.7 เทป ซีดี ดีวีดี เครื่องเสียง โทรทัศน์ เครื่องตรวจหาพิกัด สัญญาณกันขโมย ทั้งท่ีติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายได้ รวมทั้งไม่ 

คุ้มครองอุปกรณ์เสริมใดๆ   
3. ความเสียหายต่อเนื่องใดๆ ทุกชนิด 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
เงินชดเชยค่าเสียหายของยางรถยนต์ น า้มันเคร่ือง และ/หรือ น า้มันหล่อล่ืน 

OCD-7-539O01TI008 

 
 

 

ความคุ้มครอง 
ในระหว่างท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีมีผลบงัคบัภายใตเ้ง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ผลประโยชน์ความคุม้ครองของกรมธรรม์
ประกนัภยั หากรถยนต์คนัท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรม์ประกนัภยัไดรั้บความเสียหายจากอุบติัเหตุ เป็นเหตุให้ยางรถยนต์
ไดรั้บความเสียหาย รวมถึงมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง และ/หรือ น ้ ามนัหล่อล่ืน ส าหรับแต่ละกรณี ดงัน้ี 

1. กรณียางรถยนต ์
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับยางรถยนต์ท่ีไดรั้บความเสียหายจนกระทัง่ฉีกขาดหรือระเบิด และมีความเสียหาย
เกิดข้ึนต่อส่วนอ่ืนของรถยนตใ์นเวลาเดียวกนั 
ทั้งน้ี ไม่รวมถึงยางอะไหล่ ยางส ารอง ยางใน และ/หรือ ยางท่ีอยูใ่นระหวา่งการขนส่ง 

2. กรณีน ้ ามนัเคร่ือง และ/หรือ น ้ ามนัหล่อล่ืน 
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีรถยนตเ์กิดอุบติัเหตุ เป็นเหตใุหมี้การร่ัวหรือไหลของน ้ ามนัเคร่ือง และ/หรือ
น ้ ามนัหล่อล่ืน 
ทั้งน้ี ไม่รวมถึงน ้ ายาท าความเยน็ น ้ ายาหล่อเยน็ น ้ ามนัหรือพลงังานเช้ือเพลิงใดๆ 

บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีตกลง (Agreed Value) ต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง ตามท่ีระบุไวใ้น 
หนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั  

หลกัฐานทีใ่ช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดความเสียหายต่อรถยนต ์ 
โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาใบเสร็จรับเงินการเปล่ียนยางรถยนตท่ี์ระบุจ านวนยางรถยนต ์และ/หรือ การเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง น ้ ามนัหล่อล่ืน 
3. ใบแจง้รายการความเสียหายจากบริษทัประกนัภยัของคู่กรณี (ถา้มี) 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 

ข้อยกเว้นเฉพาะหมวด 
การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ หรือเกดิขึน้ในเวลาต่อไปนี ้
1. การใช้ลากจูง หรือผลกัดนั 
2. การใช้รถยนต์ผดิประเภทจากทีร่ะบุไว้ในคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ 
3. การขับขี่โดยบุคคลทีไ่ม่เคยได้รับใบอนุญาตขบัขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตดัสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขบัขี่

รถจกัรยานยนต์ไปขบัขีร่ถยนต์ 
4. การขับขี่โดยบุคคลซ่ึงในขณะขับขี่มปีริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มลิลกิรัมเปอร์เซ็นต์ 

แต่การยกเว้นตามข้อ 1. 2. 3. และ 4. นี ้จะไม่น ามาบังคบัใช้ส าหรับกรณีผู้ขบัขี่รถยนต์เป็นฝ่ายถูก (ความเสียหายไม่ได้เกดิจาก
ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์คนัทีเ่อาประกนัภัย) 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ความรับผดิต่อบุคคลภายนอกความเสียหายกรณเีสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา  

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1) และค่ารักษาพยาบาล 
 

OCD-7-539O01TI010 

 

 

 
 
ค าจ ากดัความเฉพาะหมวด 
การสูญเสียอวยัวะ   หมายถึง  การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และให ้

      หมายรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าว 

       ขา้งตน้โดยส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถ 

       กลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา   หมายถึง  ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพ 

ประจ า และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 

ความคุ้มครอง 

ขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยั หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย
อยา่งใดๆ ซ่ึงรถยนตค์นัท่ีเอาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายเน่ืองจากอุบติัเหตุอนัเกิดจากรถยนตท่ี์ใชห้รืออยูใ่นทาง หรือ 

ส่ิงท่ีบรรทุกหรือติดตั้งในรถยนตน์ั้นในระหวา่งระยะเวลาประกนัภยัในนามผูเ้อาประกนัภยั ดงัน้ี 

3. การเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1) 
บริษทัจะรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก ท าให้บุคคลภายนอกเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ 
สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุอนัเกิดจากรถยนตท่ี์ใชห้รืออยูใ่นทาง หรือส่ิงท่ี
บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์ และการบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้บุคคลภายนอกตอ้งรักษาตวัติดต่อกันในฐานะผูป่้วยในใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ 
ดงัน้ี 

1. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวติ 
2. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั       ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพลภาพ

ถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัแต่วนัท่ี
เกิดอุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่บุคคลภายนอก     
ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแตข่อ้เทา้ หรือ
สายตาสองขา้ง 

4. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแตข่อ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแตข่อ้เทา้ 
5. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแตข่อ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
6. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 

7.   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแตข่อ้มือ  
8.   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
9.   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 
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บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

4. ค่ารักษาพยาบาล 

บริษทัจะรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนความเสียหายใหแ้ก่บุคคลภายนอก ท าให้บุคคลภายนอกเกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย 
จากรถยนตท่ี์ใชห้รืออยูใ่นทาง หรือส่ิงท่ีบรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต ์ บริษทัจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง 
ทั้งน้ี ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหกัดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) 
แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้  
บริษทัจะรับผิดชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนท่ีขาดเท่านั้น 

 

ทั้งน้ี บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัขอ้ 1. และขอ้ 2. ตามท่ีไดร้ะบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
1,000,000 บาทต่อคน และรวมสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อคร้ัง กรณีมีบุคคลภายนอกไดรั้บความเสียหายจ านวนเงินรวมกนั
มากกว่าจ านวนเงินเอาประกันภยัรวมสูงสุดต่อคร้ัง จ านวนเงินเอาประกันภยัรวมต่อคร้ังจะไม่เพ่ิม แต่จะน าจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัรวมมาเฉล่ียใหก้บับุคคลภายนอกทุกคน 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก 
บุคคลภายนอก ผูรั้บประโยชน์ของบุคคลภายนอก หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้และส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีเสียชีวิตของบุคคลภายนอก หรือการบาดเจ็บของบุคคลภายนอก โดยค่าใชจ่้าย
ของตนเอง 

1. กรณีเสียชีวติของบุคคลภายนอก 
2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 

2.2 ส าเนาใบมรณบตัรผูเ้สียชีวติ 

2.3 ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ 

2.4 ส าเนาบนัทึกประจ าวนั และ/หรือ ใบแจง้ความของต ารวจ 

2.5 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้สียชีวติ (ถา้มี) 
2.6 เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

2. กรณีทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือการสูญเสียอวยัวะ หรือสายตาของบุคคลภายนอก 
2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 

2.2 ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวยัวะ หรือสายตา  
2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของบุคคลภายนอก 

2.4 ส าเนาบนัทึกประจ าวนั และ/หรือ ใบแจง้ความของต ารวจ 

2.5 เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 
3. กรณีค่ารักษาพยาบาลทีม่ต่ีอร่างกายของบุคคลภายนอก 

3.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
3.2 ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย 

3.3 ใบรับรองแพทย ์
3.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของบุคคลภายนอก 
3.5 ส าเนาบนัทึกประจ าวนั และ/หรือ ใบแจง้ความของต ารวจ 
3.6 เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 
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ข้อยกเว้นเฉพาะหมวด 
การประกนัภัยตามหมวดนีไ้ม่คุ้มครองความรับผดิอนัเกดิจาก 

1. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง 

2. การใช้รถยนต์ในทางผดิกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพตดิไม่ว่าจะมกีารดดัแปลงรถ
หรือไม่กต็าม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระท าความผดิทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจบักมุของ
เจ้าหน้าที ่เป็นต้น 

3. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 

4. การใช้ลากจูง หรือผลกัดนัรถหรือทรัพย์สินอ่ืนใด เว้นแต่รถทีถู่กลากจูง หรือถูกผลกัดนัได้ประกนัภัยไว้กบับริษัทด้วย  
หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถทีม่รีะบบห้ามล้อเช่ือมโยงถึงกนั 

5. ความรับผดิซ่ึงเกดิจากสัญญาหรือบันทกึทีผู้่ขบัขี่ท าขึน้ ซ่ึงถ้าไม่มสัีญญาหรือบันทกึนั้นแล้ว ความรับผดิของผู้ขับขี ่
จะไม่เกดิขึน้ 

6. การขับขี่โดยบุคคลซ่ึงในขณะขับขี่ให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ดงันี ้
6.1 มปีริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกนิกว่า 50 มลิลกิรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ 

6.2 มปีริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกนิกว่า 20 มลิลกิรัมเปอร์เซ็นต์ กรณกีารขับขี่โดยบุคคลซ่ึงมอีายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
หรือโดยบุคคลทีม่ใีบอนุญาตขับรถช่ัวคราว หรือโดยบุคคลทีไ่ม่มใีบอนุญาตขบัรถ หรืออยู่ระหว่างพกัใช้ หรือเพกิถอน
ใบอนุญาตขบัรถ หรือ 

6.3 กรณีไม่ยนิยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที ่ทดสอบวดัปริมาณแอลกอฮอล์ จนถูก
ด าเนินคดฐีานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือ
ศาลได้มคี าพพิากษาถงึทีสุ่ดลงโทษในความผดิดงักล่าว 

7. การขับขี่โดยบุคคลซ่ึงขณะขบัขีม่สีารเสพตดิตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพตดิให้โทษ หรือมสีารทีอ่อกฤทธ์ิต่อจติและประสาท
ตามกฎหมายว่าด้วยวตัถุทีอ่อกฤทธ์ิต่อจติและประสาทในร่างกาย จนถูกด าเนินคดตีามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 

และผู้ขบัขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มคี าพพิากษาถึงทีสุ่ดลงโทษในความผดิดงักล่าว 
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สรุปเง่ือนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
กรมธรรม์ประกนัภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุหรือการใช้รถยนต์ (ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online)) 

OCD-7-539O01TS001 

 

 

เงื่อนไขท่ัวไปและข้อก าหนดที่ส าคัญ 
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสูญเสีย
หรือความเสียหายโดยไม่ชกัชา้ และด าเนินการส่งหลกัฐานตามท่ีบริษทัระบุไวใ้นขอ้ตกลงคุม้ครองหรือเอกสารแนบทา้ย (ถา้มี) 
ใหแ้ก่บริษทัภายในระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนดโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้
ใหบ้ริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

บริษทัมีสิทธิเขา้ด าเนินการในนามของผูเ้อาประกนัภยัเก่ียวกบัอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนได ้หากเป็นการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ี 

เกิดข้ึนกบัรถยนตห์รือทรัพยสิ์น และความคุม้ครองของบริษทัจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือผูเ้อาประกนัภยัด าเนินการโดยสุจริต 

การจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายท่ีครบถว้นและ
ถูกตอ้งแลว้ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้บริษทัไม่อาจประเมินความเสียหายให้แลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามสมควร แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียให้อีกใน
อตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ี นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

สิทธิการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย (Free look period) 
หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ 
ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่บริษัทได้
ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัย
ให้แก่บริษัท ทั้งนี้ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันเริ่มต้นของระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาทั้งหมดให้กับผู้เอาประกันภัยตามวิธีการที่ได้ตกลง
ร่วมกัน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ข้อตกลงคุ้มครองเงนิชดเชยรายได้รายวนั กรณรีถยนต์เกดิอุบตัเิหตุ และท าให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจบ็ 

จนต้องเข้ารักษาตวัเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 
2. ข้อตกลงคุ้มครองเงนิชดเชยค่าเดนิทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัตเิหต ุ
3. ข้อตกลงคุ้มครองการประกนัภัยโจรกรรมส าหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลทีอ่ยู่ภายในรถยนต์ 
4. ข้อตกลงคุ้มครองเงนิชดเชยค่าเสียหายของยางรถยนต์ น า้มนัเคร่ือง และ/หรือ น า้มนัหล่อล่ืน 
5. ข้อตกลงคุ้มครองความรับผดิต่อบุคคลภายนอกความเสียหายกรณีเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

(อ.บ.1) และค่ารักษาพยาบาล 
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ข้อยกเว้นทัว่ไป 
กรมธรรม์ประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผดิอนัเกดิขึน้เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก 

1. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย 

2. การใช้รถยนต์ไปในทางทีผ่ดิกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพตดิ เป็นต้น 

3. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 

4. สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศ
สงครามหรือไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมืองซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชนทีอ่าศัยอยู่ในประเทศเดยีวกนั การแข็งข้อ 

 การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อวนิาศกรรม การปฏิวตั ิการรัฐประหาร 

 การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มกีารประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

5. การก่อการร้าย 

6. การแผ่รังสี หรือการแพร่กมัมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลยีร์ใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหม้ของ
เช้ือเพลงินิวเคลยีร์ และจากกรรมวธีิใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลยีร์ซ่ึงด าเนินตดิต่อไปด้วยตวัเอง 

7. การระเบิดของกมัมนัตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลยีร์ หรือวตัถุอนัตรายอ่ืนใดทีอ่าจเกดิการระเบิดในกระบวนการ
นิวเคลยีร์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ รายละเอยีดความคุ้มครองและเง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกนัภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัตเิหตุหรือการ
ใช้รถยนต์ (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.) ทั้งนี ้บริษัทสามารถเลือกข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือ เอกสารแนบท้ายเพ่ือจัดแผนประกนัภัย
ได้ 
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