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กรมธรรมประกันภัยรถยนต
ประเภท 3
หมวดเงื่อนไขทั่วไป

ภายใตการคุม ครอง เงือ่ นไข และขอยกเวนแหงกรมธรรมประกันภัยและเอกสารแนบทายกรมธรรม
ประกันภัยนี้ บริษัทใหสัญญาตอผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้
ขอ 1. กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลใชบังคับทันทีเมื่อผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยแลว
การชําระเบี้ยประกันภัยใหแกตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกัน
วินาศภัย พนักงานบริษัท หรือนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกัน
วินาศภัย ผูไดรับมอบอํานาจใหรับชําระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่บริษัทยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาวเสมือนตัวแทนของบริษัท
ใหถือวาเปนการชําระเบี้ยประกันภัยแกบริษัทโดยถูกตอง
ขอ 2. คํานิยามศัพท: เมือ่ ใชในกรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยนี้
บริษัท
หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้
ผูเอาประกันภัย
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตาราง
รถยนต
หมายถึง รถยนตทเี่ อาประกันภัย ซึง่ มีรายการทีร่ ะบุไวในตาราง
ตาราง
หมายถึง ตารางแหงกรมธรรมประกันภัยนี้
อุบัติเหตุแตละครั้ง
หมายถึง เหตุการณหนึ่ง หรือหลายเหตุการณสืบเนื่องกัน
ซึ่งเกิดจากสาเหตุเดียวกัน
ความเสียหายสวนแรก หมายถึง ส ว นแรกของความรั บ ผิ ด หรื อ ความเสี ย หายอั น มี
การคุมครองตามขอสัญญา หรือเอกสารแนบทายแหง
กรมธรรมประกันภัยนีท้ ผี่ เู อาประกันภัยตองรับผิดชอบ
เอง
ขอ 3. การยกเวนทั่วไป
กรมธรรมประกันภัยนีไ้ มคมุ ครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึน้ เปนผลโดยตรง
หรือโดยออมจาก
3.1 สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติศตั รู การสูร บ หรือการปฏิบตั กิ ารทีม่ ลี กั ษณะ
เปนการทําสงคราม (จะไดประกาศสงครามหรือไมก็ตาม)
1

3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งขอของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การตอตานรัฐบาล
การยึ ด อํ า นาจการปกครองโดยกํ า ลั ง ทหาร หรื อ โดยประการอื่ น ประชาชนก อ
ความวุนวายถึงขนาดหรือเทากับการลุกฮือตอตานรัฐบาล
3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
3.4 การแตกตัวของประจุ การแผรงั สี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงปรมาณู
หรือจากกากปรมาณูอนั เกิดจากการเผาไหมเชือ้ เพลิงปรมาณู และสําหรับจุดประสงค
ของขอสัญญานี้ การเผานัน้ รวมถึงกรรมวิธใี ดๆ แหงการแตกแยกตัวปรมาณู ซึง่ ดําเนิน
ติดตอกันไปดวยตัวของมันเอง
ขอ 4. การจัดการเรียกรองเมื่อเกิดความเสียหาย
เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยเกิดขึ้น ผูเอาประกันภัย
หรือผูขับขี่จะตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา และดําเนินการอันจําเปนเพื่อรักษา
สิทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยอาจแจงใหบริษัททราบผานแอพพลิเคชันสําหรับ
การแจงอุบตั เิ หตุรถยนตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกั น ภั ย หรื อ แอพพลิ เ คชั น ที่ บ ริ ษั ท เป น ผู  พั ฒ นาขึ้ น ซึ่ ง ได เ ชื่ อ มโยงข อ มู ล เข า กั บ
แอพพลิเคชันของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
และมีรายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยกําหนด
บริษัทมีสิทธิเขาดําเนินการในนามของผูเอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได หาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยูภายใตความคุมครองในกรมธรรมประกันภัย
ความคุมครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่ดําเนินการโดยสุจริต
ขอ 5. ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทน
เมื่ อ มี ก ารเรี ย กร อ งค า สิ น ไหมทดแทนต อ บริ ษั ท และหากบริ ษั ท ปฏิ เ สธความรั บ ผิ ด
โดยมิชอบ จนเปนเหตุใหผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายนําคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาล
หรือเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาด
ใหบริษัทแพคดี บริษัทจะตองรับผิดตอผูเอาประกันภัย หรือผูเสียหายนั้น โดยชดใช
คาเสียหายตามคําพิพากษา หรือคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พรอมดอกเบี้ยผิดนัด
ในอัตรารอยละ 15 ตอป นับแตวันผิดนัด
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ขอ 6. การแกไข สัญญาคุมครองและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัยนี้ จะเปลี่ยนแปลงแกไข
ไดโดยเอกสารแนบทายของบริษัทเทานั้น
ขอ 7. การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี
7.1 ในกรณีผเู อาประกันภัยมีรถยนตเอาประกันภัยไวกบั บริษทั บริษทั จะลดเบีย้ ประกันภัย
ใหแกผูเอาประกันภัย เปนลําดับขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 20% ของเบีย้ ประกันภัยในปทตี่ อ อายุ สําหรับรถยนตคนั ทีไ่ มมกี ารเรียกรอง
คาเสียหายตอบริษัท ในการประกันภัยปแรก
ขั้นที่ 2 30% ของเบีย้ ประกันภัยในปทตี่ อ อายุ สําหรับรถยนตคนั ทีไ่ มมกี ารเรียกรอง
คาเสียหายตอบริษัท ในการประกันภัย 2 ปติดตอกัน
ขั้นที่ 3 40% ของเบีย้ ประกันภัยในปทตี่ อ อายุ สําหรับรถยนตคนั ทีไ่ มมกี ารเรียกรอง
คาเสียหายตอบริษัท ในการประกันภัย 3 ปติดตอกัน
ขั้นที่ 4 50% ของเบีย้ ประกันภัยในปทตี่ อ อายุ สําหรับรถยนตคนั ทีไ่ มมกี ารเรียกรอง
คาเสียหายตอบริษัท ในการประกันภัย 4 ปติดตอกัน หรือกวานั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยใหตอเมื่อผูเอาประกันภัยไดตออายุการประกันภัย
กับบริษัท และเฉพาะขอตกลงคุมครองที่ตออายุเทานั้น
คําวา “รถยนตคนั ทีไ่ มมกี ารเรียกรองคาเสียหาย” ใหหมายความรวมถึงรถยนตคนั ทีม่ ี
การเรียกรองคาเสียหาย แตคาเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอก
และรูตัวผูตองรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลทําใหบริษัทมีสิทธิที่จะเรียกคาเสียหาย
ที่บริษัทไดจายไปคืนจากบุคคลภายนอกได
หากในระหวางปกรมธรรมประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัย
ประวัตดิ มี กี ารเรียกรองคาเสียหายตอบริษทั แลว ในการตออายุการประกันภัยปตอ ไป
บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ดังนี้
ก. ลดลงหนึง่ ลําดับขัน้ จากเดิม หากการเรียกรองนัน้ เกิดจากความประมาทของรถยนต
คันเอาประกันภัย หรือผูเอาประกันภัยไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณี
อีกฝายหนึ่งได
ข. ลดลงสองลําดับขั้นจากเดิมแตไมเกินอัตราปกติ หากมีการเรียกรองที่รถยนต
คันเอาประกันภัยเปนฝายประมาท หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณี
อีกฝายหนึง่ ไดตงั้ แต 2 ครัง้ ขึน้ ไป รวมกันมีจาํ นวนเงินเกิน 200% ของเบีย้ ประกันภัย
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7.2 กรณีผเู อาประกันภัยทําประกันภัยกับผูร บั ประกันภัยอืน่ และมาตออายุการประกันภัย
กับบริษัท บริษัทจะนําความใน 7.1 มาใชบังคับโดยอนุโลมก็ได
ขอ 8. การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี
ในกรณีผูเอาประกันภัยมีรถยนตเอาประกันภัยไวกับบริษัท และมีการเรียกรองคาเสียหาย
ระหวางปทเี่ อาประกันภัยทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุ ซึง่ รถยนตคนั ทีเ่ อาประกันภัยเปนฝายประมาท
หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได อยางนอยตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป
รวมกันมีจํานวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเปนขั้นๆ
ดังนี้
ขั้นที่ 1 20% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ
ขั้นที่ 2 30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาวเกิดขึ้น
ตอบริษัท 2 ปติดตอกัน
ขั้นที่ 3 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาวเกิดขึ้น
ตอบริษัท 3 ปติดตอกัน
ขั้นที่ 4 50% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาวเกิดขึ้น
ตอบริษัท 4 ปติดตอกัน หรือกวานั้น
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดีไมวาลําดับขั้นใด และในป
กรมธรรมประกันภัยนั้น มีการเรียกรองคาเสียหายที่รถยนตคันเอาประกันภัยเปนฝาย
ประมาท หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดไมถึง 2 ครั้ง หรือ
ถึง 2 ครัง้ แตมคี า เสียหายไมเกิน 200% ของเบีย้ ประกันภัยแลว ในการตออายุการประกันภัย
บริษัทจะใชเบี้ยประกันภัยในลําดับขั้นเดิม เชนในปที่ผานมา แตหากไมมีการเรียกรอง
ค า เสี ย หาย หรื อ มี ก ารเรี ย กร อ งค า เสี ย หาย แต ค  า เสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น มิ ไ ด เ กิ ด จาก
ความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย และผูเอาประกันภัยสามารถแจงใหบริษัท
ทราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดแลว ในการตออายุการประกันภัยในปตอไป บริษัทจะใช
เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ
ขอ 9. การโอนรถยนต
เมือ่ ผูเ อาประกันภัยไดโอนรถใหแกผอู นื่ ใหถอื วาผูร บั โอนเปนผูเ อาประกันภัยตามกรมธรรม
ประกันภัยนี้ และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอดอายุกรมธรรม
ประกันภัยที่เหลืออยู อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่
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ผูเ อาประกันภัยจะตองแจงการเปลีย่ นแปลงผูข บั ขีใ่ หบริษทั ทราบ เพือ่ จะไดมกี ารปรับปรุง
อัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้นผูเอาประกันภัย
อาจจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเองตามเงื่อนไขความคุมครองที่ปรากฏ
ในกรมธรรมประกันภัยนี้
สําหรับกรมธรรมประกันภัยรถยนตท่ีมีความคุมครองความเสียหายตอรถยนต และ
ผูเอาประกันภัยไดขายรถยนตใหแกผูมีอาชีพรับซื้อขายรถยนต หรือใหเชารถยนต หรือ
ซอมแซมรถยนต หรือบํารุงรักษารถยนต ไมวาการขายนั้นจะไดมีการทําเปนหนังสือ
หรือมีการจดทะเบียนโอนทางทะเบียนหรือไมก็ตาม กรมธรรมประกันภัยนี้จะสิ้นสุด
ความคุ  ม ครองนั บ แต วั น เวลาที่ มี ก ารขายรถยนต บริ ษั ท จะคื น เบี้ ย ประกั น ภั ย ให แ ก
ผูเ อาประกันภัย โดยหักเบีย้ ประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรมประกันภัยไดใชบงั คับ
มาแลวออกตามสวน ภายใน 15 วันนับแตวนั ทีบ่ ริษทั ไดรบั แจงการขายจากผูเ อาประกันภัย
หรือกรณีที่บริษัททราบถึงการขายรถยนตดังกลาว บริษัทจะแจงการสิ้นสุดความคุมครอง
พรอมคืนเบี้ยประกันภัย โดยการสงหนังสือถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจง
ใหบริษัททราบ
ขอ 10. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้
ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรอง
ประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม
และใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ
ขอ 11. การตีความกรมธรรมประกันภัย
ขอความทีป่ รากฏในกรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทัง้ เอกสารแนบทาย และเอกสารประกอบ
ใหตีความตามคูมือการตีความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไว
ขอ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรมประกันภัย กรมธรรมประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับเมื่อ
12.1 วันที่ เวลา ที่ระบุไวในตาราง
12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
12.2.1 บริษัทเปนผูบอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวย
วิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
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1. บริษทั อาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนีไ้ ดดว ยการสงหนังสือบอกกลาว
ลวงหนาไมนอ ยกวา 30 วัน โดยทางไปรษณียล งทะเบียนถึงผูเ อาประกันภัย
ตามทีอ่ ยูค รัง้ สุดทายทีแ่ จงใหบริษทั ทราบ ซึง่ จะมีผลใหกรมธรรมประกันภัย
สิ้นผลบังคับ ณ วันพนกําหนดดังกลาว
2. บริษทั อาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนีไ้ ดดว ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
โดยบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และบริษัทตองทําตามวิธีการ
แบบปลอดภั ย ในระดั บ ที่ กํ า หนดไว ใ นกฎหมายว า ด ว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงลายมือชือ่ ทางอิเล็กทรอนิกสของบริษทั ทีม่ ลี กั ษณะ
ที่เชื่อถือไดตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยสงขอมูล
การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยไปยังระบบขอมูลที่ผูเอาประกันภัยระบุ
ไว เ ท า นั้ น ทั้ ง นี้ ผู  เ อาประกั น ภั ย ต อ งยิ น ยอมให บ ริ ษั ท จั ด ส ง ข อ มู ล
การบอกเลิกดวยวิธกี ารดังกลาว และบริษทั ตองจัดใหมกี ระบวนการแจงเตือน
แกผูเอาประกันภัย เมื่อไดดําเนินการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยทาง
อิเล็กทรอนิกส
ในกรณีนบี้ ริษทั จะคืนเบีย้ ประกันภัยใหแกผเู อาประกันภัย โดยหักเบีย้ ประกันภัย
สําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
12.2.2 ผู  เ อาประกั น ภั ย เป น ผู  บ อกเลิ ก : ผู  เ อาประกั น ภั ย อาจบอกเลิ ก กรมธรรม
ประกันภัยนี้ไดดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยการแจงให
บริษัททราบเปนลายลักษณอักษร ซึ่งจะมีผลใหกรมธรรมประกันภัย
สิ้นผลบังคับทันที ณ วันเวลาที่บริษัทไดรับหนังสือบอกเลิก หรือวันเวลา
ที่ระบุไวในหนังสือบอกเลิก แลวแตวาวันใดเปนวันหลังสุด
2. ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยวิธีการทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โดยบริ ษั ท ต อ งทํ า ตามวิ ธี ก ารแบบปลอดภั ย ในระดั บ
ทีก่ าํ หนดไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และแจงวิธกี าร
ใหผูเอาประกันภัยทราบ ซึ่งจะมีผลใหกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ณ วันที่ขอมูลการบอกเลิกสงไปยังระบบขอมูลที่บริษัทระบุไวเทานั้น
หรือ ณ วันที่ระบุไวในหนังสือบอกเลิก แลวแตวาวันใดเปนวันหลังสุด
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ในกรณีนี้ผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืน
เบี้ยประกันภัยที่ระบุไวขางลาง
อัตราคืนเบี้ยประกันภัย
จํานวนวัน
ประกันภัย

รอยละ ของเบี้ย
ประกันภัยเต็มป

จํานวนวัน
ประกันภัย

รอยละ ของเบี้ย
ประกันภัยเต็มป

จํานวนวัน
ประกันภัย

รอยละ ของเบี้ย
ประกันภัยเต็มป

1-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100-109
110-119

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

120-129
130-139
140-149
150-159
160-169
170-179
180-189
190-199
200-209
210-219
220-229
230-239

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

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

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

ขอ 13. การเรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยฉอฉล
บริษัทไมตองรับผิดสําหรับการเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเกิดจากการฉอฉลหรือ
ทุจริตโดยประการใดๆ ซึ่งผูเอาประกันภัยหรือบุคคลที่ทําแทนผูเอาประกันภัยไดกระทํา
เพื่ อ ให ไ ด รั บ ประโยชน ต ามกรมธรรม ป ระกั น ภั ย นี้ และบริ ษั ท อาจใช สิ ท ธิ บ อกเลิ ก
กรมธรรมประกันภัยไดทันที โดยไมคืนเบี้ยประกันภัย
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หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก

ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง
บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอยางใดๆ อันเกิด
แกบุคคลภายนอก ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุ
อั น เกิ ด จากรถยนต ที่ ใ ช หรื อ อยู  ใ นทาง หรื อ สิ่ ง ที่ บ รรทุ ก หรื อ ติ ด ตั้ ง ในรถยนต นั้ น
ในระหวางระยะเวลาประกันภัย ในนามผูเอาประกันภัย ดังนี้
1.1 ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย บริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก เฉพาะสวนเกิน
วงเงินสูงสุดตามกรมธรรมประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ ตามความเสียหาย
ที่แทจริงที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกไมเกิน
จํานวนเงินเอาประกันภัยตอคนที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และไมเกิน
จํานวนเงินเอาประกันภัยตอครั้งที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย ภายใต
เงื่อนไขที่กําหนดในขอนี้
ในกรณีบคุ คลภายนอกเสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง เมือ่ บริษทั ผูเ อาประกันภัย
และผูม สี ทิ ธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยสามารถตกลงในจํานวนเงินคาเสียหาย
ไดทั้งจํานวนแลว บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน ดังนี้
1.1.1 ชดใชคาสินไหมทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง
กรมธรรมประกันภัยในหมวดนี้ โดยตองมีจาํ นวนเงินเอาประกันภัยไมนอ ยกวา
500,000 บาทตอคน
1.1.2 กรณีที่จํานวนเงินเอาประกันภัยเกินกวา 2,000,000 บาทตอคน บริษัทจะชดใช
ค า สิ น ไหมทดแทนไม น  อ ยกว า 2,000,000 บาทต อ คน โดยส ว นเกิ น จาก
2,000,000 บาท บริษัทจะชดใชตามความเสียหายที่แทจริงที่ผูเอาประกันภัย
จะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก
1.1.3 กรณี ท ายาทของบุ ค คลภายนอกผู  เ สี ย ชี วิ ต หรื อ บุ ค คลภายนอกที่ เ ป น
ผูทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น มีสิทธิไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจาก
กรมธรรมประกันภัยรถยนตมากกวา 1 กรมธรรม รวมถึงกรณีที่รถยนตที่
เอาประกั น ภั ย ได เ อาประกั น ภั ย หลายรายเพื่ อ ความวิ น าศภั ย อั น เดี ย วกั น
โดยไดทําสัญญาประกันภัยพรอมกัน หรือสืบเนื่องเปนลําดับกัน บริษัทจะ
ชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัดสวนความคุมครองของแตละกรมธรรม
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ประกั น ภั ย รวมกั น ไม เ กิ น กว า 2,000,000 บาทต อ คน โดยส ว นที่ เ กิ น
2,000,000 บาท บริษทั จะรวมชดใชตามความเสียหายทีแ่ ทจริงทีผ่ เู อาประกันภัย
จะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก
ในกรณีทบี่ คุ คลภายนอกไดรบั ความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัย และมีสทิ ธิไดรบั
การชดใชจากกรมธรรมประกันภัยรถยนตมากกวา 1 กรมธรรม รวมถึงกรณีทรี่ ถยนต
ที่เอาประกันภัยไดเอาประกันภัยหลายรายเพื่อความวินาศภัยอันเดียวกัน โดยไดทํา
สัญญาประกันภัยพรอมกัน หรือสืบเนือ่ งเปนลําดับกัน บริษทั จะรวมเฉลีย่ จายเทาๆ กัน
ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงในทีน่ ี้ หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่
การงานใดๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
บุคคลภายนอกที่ไดรับความคุมครองตาม 1.1 นี้ ไมรวมถึงผูขับขี่ที่เปนฝายที่จะตอง
รับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจางในทางการที่จาง คูสมรส บิดา มารดา บุตรของ
ผูขับขี่นั้น
1.2 ความเสียหายตอทรัพยสนิ บริษทั จะรับผิดชดใชคา สินไหมทดแทนเพือ่ ความเสียหาย
ตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย
และความรับผิดของบริษัทจะมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง
กรณีเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก และมีการเรียกคาเสียหาย
อันเกิดจากการขาดการใชประโยชนรถยนต บริษทั จะชดใชคา สินไหมทดแทนตามจริง
ทัง้ นี้ สําหรับรถยนตทมี่ ที นี่ งั่ ไมเกิน 7 คน หรือรถยนตบรรทุกผูโ ดยสารรวมทัง้ ผูข บั ขี่
ไมเกิน 7 คน ในอัตราไมนอยกวาวันละ 500 บาท รถยนตรับจางสาธารณะที่มีที่นั่ง
ไมเกิน 7 คน ในอัตราไมนอยกวาวันละ 700 บาท และรถยนตที่มีที่นั่งเกิน 7 คน
หรือรถยนตบรรทุกผูโ ดยสารรวมทัง้ ผูข บั ขีเ่ กิน 7 คน ในอัตราไมนอ ยกวาวันละ 1,000 บาท
ในกรณีบุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิไดรับการชดใชจากกรมธรรมประกันภัยรถยนต
มากกวา 1 กรมธรรมประกันภัย บริษัทจะเฉลี่ยจายเทาๆ กัน
ความเสียหายตอทรัพยสินดังตอไปนี้ จะไมไดรับความคุมครอง
ก. ทรัพยสินที่ผูเอาประกันภัย ผูขับขี่ที่เปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย คูสมรส
บิดา มารดา บุตรของผูเ อาประกันภัยหรือผูข บั ขีน่ นั้ เปนเจาของ หรือเปนผูเ ก็บรักษา
ควบคุม หรือครอบครอง
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ข. เครือ่ งชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง่ ทางเดิน สนาม หรือสิง่ หนึง่ สิง่ ใด
ทีอ่ ยูใ ตสงิ่ ดังกลาว อันเกิดจากการสัน่ สะเทือน หรือจากนํา้ หนักรถยนต หรือนํา้ หนัก
บรรทุกของรถยนต
ค. สัมภาระหรือทรัพยสินอื่นใดที่นําติดตัวขึ้นบนรถยนต หรือทรัพยสินที่บรรทุก
อยูใ นรถยนต หรือกําลังยกขึน้ หรือกําลังยกลงจากรถยนต หรือทรัพยสนิ ทีร่ ถยนต
กําลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ง. ทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมี หรือวัตถุอันตราย
ที่ บ รรทุ ก อยู  ใ นรถยนต เว น แต ก ารรั่ ว ไหลนั้ น เกิ ด จากอุ บั ติ เ หตุ จ ากรถยนต
หรือการรั่วไหลของแกส หรือเชื้อเพลิงเพื่อการเดินเครื่องของรถยนต
ขอ 2. ความเสียหายสวนแรก
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองตออุบัติเหตุแตละครั้ง ดังนี้
ก. 2,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรัพยสิน ในกรณีที่ใชรถยนตในเวลาเกิด
อุบัติเหตุนอกเหนือจากที่ไดระบุไวในตาราง
ข. ตามจํานวนเงินสวนแรกของความเสียหาย ดังระบุไวในตาราง
ค. 2,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ในกรณีเปน
การประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ หากความเสียหายนั้นเปนความรับผิดชอบของ
ผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัยซึ่งมิใชผูขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรมประกันภัย
ในกรณีทผี่ เู อาประกันภัยจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรก เกินหนึง่ ขอ ใหถอื วา
ความรับผิดชอบแตละขอเปนความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกเอง ตาม ก. ข. และ ค. บริษัท
จะจายแทนผูเอาประกันภัยไปกอน เมื่อบริษัทไดจายเงินที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบ
ไปแลว ผูเอาประกันภัยตองใชคืนใหบริษัทภายใน 7 วันนับแตไดรับหนังสือเรียกรอง
จากบริษัท
ขอ 3. คาใชจายในการตอสูคดี
ถาผูเอาประกันภัยถูกฟองศาลใหใชคาสินไหมทดแทนซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุมครอง
บริษทั จะตอสูค ดีในนามของผูเ อาประกันภัยโดยคาใชจา ยของบริษทั เวนแตบริษทั ไดชดใช
คาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินความคุมครองกอนมีการฟองรองแลว
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ขอ 4. การคุมครองความรับผิดของผูขับขี่
บริ ษั ท จะถื อ ว า บุ ค คลใดซึ่ ง ขั บ ขี่ ร ถยนต โดยได รั บ ความยิ น ยอมจากผู  เ อาประกั น ภั ย
เสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง แตมีเงื่อนไขวา
4.1 บุคคลนั้นตองปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง และอยูภายใตขอกําหนด
ตามกรมธรรมประกันภัยนี้
4.2 บุคคลนั้นไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยอื่น หรือ
ไดรับแตไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกิน
เทานั้น
ขอ 5. การคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร
กรมธรรมประกันภัยนี้ใหความคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร เมื่อผูโดยสารนั้น
จะตองรับผิดจากรถยนตที่ใช หรืออยูในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนตนั้น
ทั้งนี้ เฉพาะเทาที่มีการประกันภัยไว โดยมีเงื่อนไขวา บุคคลนั้นไมไดรับการชดใชคา
สินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยอื่น หรือไดรับแตไมเพียงพอบริษัทจึงจะรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกินเทานั้น
ขอ 6. การคุมครองนายจาง
กรมธรรมประกันภัยนี้ใหความคุมครองถึงนายจางซึ่งไมใชผูเอาประกันภัย เมื่อนายจาง
จะตองรับผิดจากการใชรถยนตคันเอาประกันภัยโดยลูกจางในทางการที่จาง ทั้งนี้ เฉพาะ
เทาที่มีการประกันภัยไว แตมีเงื่อนไขวา
6.1 นายจางตองปฏิบัติตนอยูภายใตขอกําหนดของกรมธรรมประกันภัยนี้
6.2 นายจางไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยอื่น เวนแต
คาสินไหมทดแทนที่ไดรับชดใชนั้นไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนเฉพาะสวนที่เกินเทานั้น
6.3 การคุมครองนี้ไมเพิ่มจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษัท
ขอ 7. การยกเวนทั่วไป การประกันภัยตามหมวดนี้ ไมคุมครองความรับผิดอันเกิดจาก
7.1 การใชรถยนตนอกอาณาเขตคุมครอง
7.2 การใชรถยนตในทางผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือใช
ขนยาเสพติดไมวาจะมีการดัดแปลงรถหรือไมก็ตาม หรือใชรถยนตหลบหนีจาก
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7.3
7.4
7.5
7.6

7.7

การกระทําความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจคนหรือการจับกุมของเจาหนาที่
เปนตน
การใชในการแขงขันความเร็ว
การใชลากจูงหรือผลักดันรถหรือทรัพยสนิ อืน่ ใด เวนแตรถทีถ่ กู ลากจูงหรือถูกผลักดัน
ไดประกันภัยไวกับบริษัทดวย หรือเปนรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบหามลอ
เชื่อมโยงถึงกัน
ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาหรือบันทึกที่ผูขับขี่ทําขึ้น ซึ่งถาไมมีสัญญาหรือบันทึก
นั้นแลว ความรับผิดของผูขับขี่จะไมเกิดขึ้น
การขับขีโ่ ดยบุคคลซึง่ ในขณะขับขีใ่ หถอื วาเมาสุราหรือของเมาอยางอืน่ ตามกฎหมาย
วาดวยการจราจรทางบก ดังนี้
7.6.1 มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต หรือ
7.6.2 มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกวา 20 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต กรณีการขับขี่
โดยบุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ หรือโดยบุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถ
ชั่วคราว หรือโดยบุคคลที่ไมมีใบอนุญาตขับรถหรืออยูระหวางพักใชหรือ
เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือ
7.6.3 กรณี ไ ม ยิ น ยอมให เ จ า พนั ก งานจราจร พนั ก งานสอบสวน หรื อ พนั ก งาน
เจาหนาที่ ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล จนถูกดําเนินคดีฐานขับรถขณะ
เมาสุราหรือของเมาอยางอืน่ ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก และผูข บั ขี่
ไดยอมรับหรือศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกลาว
การขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มีสารเสพติดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ
หรือมีสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาทในรางกาย จนถูกดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบก และผูข บั ขี่
ไดยอมรับหรือศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกลาว

ขอ 8. ขอสัญญาพิเศษ
ภายใตจํานวนเงินจํากัดความรับผิดที่ระบุไวในตาราง บริษัทจะไมยกเอาความไมสมบูรณ
แหงกรมธรรมประกันภัย หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย
หรือขอ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 หรือเงื่อนไขทั่วไป เวนแตขอ 3 ของหมวดเงื่อนไขทั่วไป
เปนขอตอสูบุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้
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สวนเงื่อนไขขอ 7.6 และ 7.7 บริษัทจะไมนํามาเปนขอตอสูบุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธ
ความรับผิดทั้งตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี้
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ไม ต  อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมาย หรื อ รั บ ผิ ด ตามกรมธรรม ป ระกั น ภั ย นี้
ตอผูเอาประกันภัย แตบริษัทไดชดใชคาสินไหมทดแทนไปแลวตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสองในความรับผิดทีผ่ เู อาประกันภัยตองรับผิดตอบุคคลภายนอกไปแลว ผูเ อาประกันภัย
ตองใชจํานวนเงินที่บริษัทไดจายไปนั้นคืนใหบริษัทภายใน 7 วันนับแตไดรับหนังสือ
เรียกรองจากบริษัท
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ºÃÔÉÑ·¨Ðª´ãªˆ¤‡ÒÊÔ¹äËÁ·´á·¹à¾×èÍ¤ÇÒÁÊญàÊÕÂÍÑ¹à¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁºÒ´à¨çº¢Í§¼Ùˆä´ˆÃÑº
¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤ÃÍ§â´ÂÍØºÑµÔàËµØ «Öè§·ÓãËˆà¡Ô´¼Å´Ñ§µ‡Íä»¹Õé
¡ÒÃ¤ØˆÁ¤ÃÍ§¢ˆÍ 1. àÊÕÂªÕÇÔµ
¶ˆÒ¤ÇÒÁºÒ´à¨çº·Õèä´ˆÃÑº·ÓãËˆ¼Ùˆä´ˆÃÑº¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤ÃÍ§àÊÕÂªÕÇÔµã¹ 180 ÇÑ¹¹Ñºáµ‡ÇÑ¹à¡Ô´ÍØºÑµÔàËµØ¡ç´Õ
ËÃ×Í¤ÇÒÁºÒ´à¨çº·Õäè ´ˆÃºÑ ·ÓãËˆ¼äˆÙ ´ˆÃºÑ ¤ÇÒÁ¤ØÁˆ ¤ÃÍ§µˆÍ§ÃÑ¡ÉÒµÑÇµÔ´µ‡ÍกันในâÃ§¾ÂÒºÒÅã¹°Ò¹Ð
¤¹ä¢ˆã¹ áÅÐàÊÕÂªÕÇµÔ à¾ÃÒÐàËµØºÒ´à¨çº¹Ñ¹é ¡ç´Õ ºÃÔÉ·Ñ ¨Ð¨‡ÒÂ¤‡ÒÊÔ¹äËÁ·´á·¹ãËˆµÒÁ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·ÕèÃÐºØäÇˆã¹µÒÃÒ§ãËˆá¡‡·ÒÂÒ·¢Í§¼Ùˆä´ˆÃÑº¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤ÃÍ§
¡ÒÃ¤ØˆÁ¤ÃÍ§¢ˆÍ 2. สูญàÊÕÂÁ×Í à·ˆÒ ÊÒÂµÒ
¶ˆÒ¤ÇÒÁºÒ´à¨çº·Õèä´ˆÃÑºäÁ‡ÁÕ¼Å·ÓãËˆ¼Ùˆä´ˆÃÑº¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤ÃÍ§µˆÍ§àÊÕÂªÕÇÔµÀÒÂã¹ 180 ÇÑ¹¹Ñºáµ‡ÇÑ¹
à¡Ô´ÍØºÑµÔàËµØ áµ‡ÁÕ¼Å·ÓãËˆ¼Ùˆä´ˆÃÑº¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤ÃÍ§ä´ˆÃÑº¡ÒÃÊÙญàÊÕÂâ´Â¶ÒÇÃÊÔé¹àªÔ§ÀÒÂã¹ 180 ÇÑ¹
¹Ñºáµ‡Ç¹Ñ à¡Ô´ÍØºµÑ àÔ ËµØ¡´ç Õ ËÃ×Í¤ÇÒÁºÒ´à¨çº·Õäè ´ˆÃºÑ ·ÓãËˆ¼äˆÙ ´ˆÃºÑ ¤ÇÒÁ¤ØÁˆ ¤ÃÍ§µˆÍ§ÃÑ¡ÉÒµÑÇµÔ´µ‡Í¡Ñ¹
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ã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅã¹°Ò¹Ð¤¹ä¢ˆã¹ áÅÐà»—¹àËµØãËˆ¼äˆÙ ´ˆÃºÑ ¤ÇÒÁ¤ØÁˆ ¤ÃÍ§ä´ˆÃºÑ ¡ÒÃÊญàÊÕÂâ´Â¶ÒÇÃ
ÊÔé¹àªÔ§´Ñ§¡ÓË¹´¢ˆÒ§Å‡Ò§¹Õé ºÃÔÉÑ·¨Ð¨‡ÒÂ¤‡ÒÊÔ¹äËÁ·´á·¹ãËˆá¡‡¼Ùˆä´ˆÃÑº¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤ÃÍ§ ´Ñ§¹Õé
100% ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÊÓËÃÑºÁ×ÍÊÍ§¢ˆÒ§ µÑ§é áµ‡¢Íˆ Á×Í ËÃ×Íà·ˆÒÊÍ§¢ˆÒ§ µÑ§é áµ‡¢Íˆ à·ˆÒ
ËÃ×ÍÊÒÂµÒÊÍ§¢ˆÒ§
100% ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÊÓËÃÑºÁือหนึง่ ¢ˆÒ§ µÑ§é áµ‡¢Íˆ Á×Í และà·ˆÒหนึง่ ¢ˆÒง µÑ§é áµ‡¢Íˆ à·ˆÒ
100% ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÊÓËÃÑºÁ×ÍË¹Ö§è ¢ˆÒ§ µÑ§é áµ‡¢Íˆ Á×Í áÅÐÊÒÂµÒË¹Ö§è ¢ˆÒ§
100% ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÊÓËÃÑºà·ˆÒË¹Ö§è ¢ˆÒ§ µÑ§é áµ‡¢Íˆ à·ˆÒ áÅÐÊÒÂµÒË¹Ö§è ¢ˆÒ§
60% ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÊÓËÃÑºÁ×ÍË¹Ö§è ¢ˆÒ§ µÑ§é áµ‡¢Íˆ Á×Í
60% ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÊÓËÃÑºà·ˆÒË¹Ö§è ¢ˆÒ§ µÑ§é áµ‡¢Íˆ à·ˆÒ
60% ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÊÓËÃÑºµÒË¹Ö§è ¢ˆÒ§
ºÃÔÉÑ·¨Ð¨‡ÒÂ¤‡Ò·´á·¹µÒÁ¢ˆÍ¹Õéà¾ÕÂ§ÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÊÙ§ÊØ´ÃÒÂ¡ÒÃà´ÕÂÇà·‡Ò¹Ñé¹
¡ÒÃ¤ØˆÁ¤ÃÍ§¢ˆÍ 3. ·Ø¾¾ÅÀÒ¾¶ÒÇÃสิ้นเชิง
¶ˆÒ¤ÇÒÁºÒ´à¨çºÁÕ¼ÅÀÒÂã¹ 12 à´×Í¹¹Ñºáµ‡Ç¹Ñ à¡Ô´ÍØºµÑ àÔ ËµØ ·ÓãËˆ¼äˆÙ ´ˆÃºÑ ¤ÇÒÁ¤ØÁˆ ¤ÃÍ§à¡Ô´·Ø¾¾ÅÀÒ¾
¶ÒÇÃสิน้ เชิง áÅÐ·Ø¾¾ÅÀÒ¾¶ÒÇÃสิน้ เชิง¹Ñ¹é ä´ˆà»—¹àÇÅÒµÔ´µ‡Í¡Ñ¹äÁ‡¹Íˆ Â¡Ç‡Ò 12 à´×Í¹ ËÃ×ÍÁÕ¢Íˆ º‡§ªÕé
·Ò§¡ÒÃá¾·Â‹Ç‡Ò¼Ùˆä´ˆÃÑº¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤ÃÍ§¹Ñé¹µ¡à»—¹ºØ¤¤Å·Ø¾¾ÅÀÒ¾¶ÒÇÃสิ้นเชิง ºÃÔÉÑ·¨Ðãªˆ
¤‡ÒÊÔ¹äËÁ·´á·¹ãËˆµÒÁ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ´Ñ§ÃÐºØäÇˆã¹µÒÃÒ§ ËÑ¡´ˆÇÂ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹·Õèãªˆ
ËÃ×ÍµˆÍ§ãªˆµÒÁ¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤ÃÍ§¢ˆÍ 1 ËÃ×Í¢ˆÍ 2 ãËˆá¡‡¼Ùˆä´ˆÃÑº¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤ÃÍ§
¡ÒÃ¤ØˆÁ¤ÃÍ§¢ˆÍ 4. ·Ø¾¾ÅÀÒ¾ªÑèÇ¤ÃÒÇ
¶ˆÒ¤ÇÒÁºÒ´à¨çº·Õäè ´ˆÃºÑ ·ÓãËˆ¼äˆÙ ´ˆÃºÑ ¤ÇÒÁ¤ØÁˆ ¤ÃÍ§µ¡à»—¹ºØ¤¤Å·Ø¾¾ลÀÒ¾ªÑÇè ¤ÃÒÇÀÒÂã¹ 180 ÇÑ¹
¹Ñºáµ‡Ç¹Ñ ·Õàè ¡Ô´ÍØºµÑ àÔ ËµØ ËÃ×Í¤ÇÒÁºÒ´à¨çº·Õäè ´ˆÃºÑ ·ÓãËˆ¼äˆÙ ´ˆÃºÑ ¤ÇÒÁ¤ØÁˆ ¤ÃÍ§µˆÍ§ÃÑ¡ÉÒµÑÇµÔ´µ‡Í¡Ñ¹
ã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅã¹°Ò¹Ð¤¹ä¢ˆã¹ áÅÐà»—¹àËµØãËˆ¼Ùˆä´ˆÃÑº¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤ÃÍงµ¡à»—¹ºØ¤¤Å·Ø¾¾ÅÀÒ¾
ªÑèÇ¤ÃÒÇ ºÃÔÉÑ·¨Ð¨‡ÒÂ¤‡ÒÊÔ¹äËÁ·´á·¹ãËˆá¡‡¼Ùˆä´ˆÃÑº¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤ÃÍ§à»—¹ÃÐÂÐæ µÅÍ´àÇÅÒ·ÕèÂÑ§
·Ø¾¾ÅÀÒ¾ÍÂÙ‡µÒÁ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹·ÕèÃÐºØäÇˆã¹µÒÃÒ§ áµ‡äÁ‡à¡Ô¹ 52 ÊÑ»´ÒË‹µ‡ÍÍØºÑµÔàËµØáµ‡ÅÐ¤ÃÑé§
ºÃÔÉ·Ñ ¨ÐäÁ‡ª´ãªˆ¤Ò‡ ÊÔ¹äËÁ·´á·¹µÒÁ¤ÇÒÁ¤ØÁˆ ¤ÃÍ§¹Õé ËÒ¡ÍØºµÑ àÔ ËµØÁ¼Õ Å·ÓãËˆ¼äˆÙ ´ˆÃºÑ ¤ÇÒÁ¤ØÁˆ ¤ÃÍ§
à¡Ô´¤ÇÒÁÊÙญàÊÕÂµÒÁ¡ÒÃ¤ØÁˆ ¤ÃÍ§µÒÁ¢ˆÍ 1 ËÃ×Í¢ˆÍ 2 ËÒ¡¤ÇÒÁÊญàÊÕÂÁÕ¼Å·ÓãËˆÁ·Õ ¾Ø ¾ÅÀÒ¾¶ÒÇÃ
สิ้นเชิงà¡Ô´¢Öé¹µ‡Í¼Ùˆä´ˆÃÑº¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤ÃÍ§µÒÁ¡ÒÃ¤ØˆÁ¤ÃÍ§¢ˆÍ 3 ¤‡ÒÊÔ¹äËÁ·´á·¹·ÕèºÃÔÉÑ·ãªˆµÒÁ
¡ÒÃ¤ØˆÁ¤ÃÍ§¢ˆÍ¹Õé ¨ÐÁÕ¡ÒÃËÑ¡¨Ò¡¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·ÕèºÃÔÉÑ·µˆÍ§ãªˆµÒÁ¡ÒÃ¤ØˆÁ¤ÃÍ§¢ˆÍ 3
15

¡ÒÃÂ¡àÇˆ¹: ¡ÒÃ¢ÂÒÂà¾ÔèÁàµÔÁ¹ÕéäÁ‡¤ØˆÁ¤ÃÍ§¡ÒÃàÊÕÂªÕÇÔµ ÊญàÊÕÂÍÇÑÂÇÐ ·Ø¾¾ÅÀÒ¾ชั่วคราว
ËÃ× Í ·Ø ¾ ¾ÅÀÒ¾ถาวรสิ้ น เชิ ง ÍÑ ¹ à¡Ô ´ ¢Ö é ¹ à»— ¹ ¼Åâ´ÂµÃ§ËÃ× Í â´ÂÍˆ Í Á·Ñ é § ËÁ´
ËÃ×ÍºÒ§Ê‡Ç¹¨Ò¡¡ÒÃ¡ÃÐ·Ó¼Ô´ÍÒªญÒ¡ÃÃÁÊ¶Ò¹Ë¹Ñ¡â´Â¼Ùäˆ ´ˆÃºÑ ¤ÇÒÁ¤ØÁˆ ¤ÃÍ§¹Ñ¹é
à§×èÍ¹ä¢อื่น: ¡ÒÃ¢ÂÒÂà¾ÔèÁàµÔÁµÒÁàÍ¡ÊÒÃá¹º·ˆÒÂ¹Õé ÍÂÙ‡ÀÒÂãµˆºÑ§¤Ñº¢Í§à§×èÍ¹ä¢áÅÐ¡ÒÃÂ¡àÇˆ¹
áË‡§¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õè»ÃÒ¡¯ã¹สัญญาËÁÇ´à§×èÍ¹ä¢·ÑèÇä»
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àÍ¡ÊÒÃá¹º·ˆÒÂ¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤ÃÍ§à¾ÔèÁàµÔÁ
การประกันภัย¤‡ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ (Ã.Â.02)
à»—¹·Õèµ¡Å§¡Ñ¹Ç‡Ò ¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ´Ñ§¡Å‡ÒÇ¢ˆÒ§µˆ¹ä´ˆÁÕ¡ÒÃ¢ÂÒÂà¾ÔèÁàµÔÁ ´Ñ§µ‡Íä»¹Õé
ºÃÔÉÑ·¨Ðãªˆ¤‡ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ ¤‡ÒºÃÔ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃá¾·Â‹ ¤‡Ò¼‡ÒµÑ´ áÅÐ¤‡ÒºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ µÒÁ·Õè¨‡ÒÂ¨ÃÔ§
«Ö§è ä´ˆà¡Ô´¢Ö¹é ÀÒÂã¹ 12 à´×Í¹¹Ñºáµ‡Ç¹Ñ à¡Ô´ÍØºµÑ àÔ Ëµà¾×Íè ºØ¤¤Åã´«Ö§è ä´ˆÃºÑ ¤ÇÒÁºÒ´à¨çº·Ò§Ã‡Ò§¡ÒÂ
à¹×èÍ§¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØใน¢³ÐÍÂÙ‡ã¹ ËÃ×Í¡ÓÅÑ§¢Öé¹ËÃ×Í¡ÓÅÑ§Å§¨Ò¡Ã¶Â¹µ‹
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§ºÃÔÉ·Ñ µ‡Í¤¹ã¹áµ‡ÅÐ¤ÃÑ§é ¨ÐäÁ‡à¡Ô¹¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·ÕÃè ÐºØäÇˆã¹µÒÃÒ§
¡ÒÃ¢ÂÒÂà¾ÔèÁàµÔÁ¹ÕéÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñºà©¾ÒÐµ‡ÍÃ¶Â¹µ‹·ÕèÃÐºØäÇˆã¹µÒÃÒ§
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àÍ¡ÊÒÃá¹º·ˆÒÂ¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤ÃÍ§à¾ÔèÁàµÔÁ
¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹µÑÇ¼Ùˆ¢Ñº¢Õè (Ã.Â.03)
à»—¹·Õèµ¡Å§¡Ñ¹Ç‡Ò ¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ´Ñ§¡Å‡ÒÇ¢ˆÒ§µˆ¹ä´ˆÁÕ¡ÒÃ¢ÂÒÂà¾ÔèÁàµÔÁ ´Ñ§µ‡Íä»¹Õé
ºÃÔÉÑ·¨Ð»ÃÐ¡Ñ¹µÑÇ¼ÙˆàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂËÃ×ÍºØ¤¤Åã´«Öè§¢Ñº¢ÕèÃ¶Â¹µ‹â´Âä´ˆÃÑº¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ¨Ò¡
¼Ùàˆ ÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ã¹¡Ã³ÕÃ¶Â¹µ‹·ÃèÕ ÐºØäÇˆã¹µÒÃÒ§à¡Ô´ÍØºµÑ àÔ ËµØ à»—¹àËµØãËˆº¤Ø ¤Å´Ñ§¡Å‡ÒÇ¶Ù¡¤Çº¤ØÁµÑÇ
ã¹¤´ÕÍÒญÒ
¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹µÑÇºØ¤¤Å´Ñ§¡Å‡ÒÇ ºÃÔÉ·Ñ ¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂäÁ‡ª¡Ñ ªˆÒµÒÁ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹·Õ¾è ¹Ñ¡§Ò¹ÊÍºÊÇ¹
¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÑÂ¡ÒÃ ËÃ×ÍÈÒÅ¡ÓË¹´¨¹¡Ç‡Ò¤´Õ¨Ð¶Ö§·ÕèÊØ´
à§×èÍ¹ä¢: ¡ÒÃ¢ÂÒÂà¾ÔèÁàµÔÁµÒÁàÍ¡ÊÒÃá¹º·ˆÒÂ¹Õé ÍÂÙ‡ÀÒÂãµˆºÑ§¤Ñº¢Í§à§×èÍ¹ä¢áÅÐ¡ÒÃÂ¡àÇˆ¹
áË‡§¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õè»ÃÒ¡¯ã¹สัญญาËÁÇ´à§×èÍ¹ä¢·ÑèÇä»
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àÍ¡ÊÒÃá¹º·ˆÒÂ
¢ˆÍÂ¡àÇˆ¹ÀÑÂ¡‡Í¡ÒÃÃˆÒÂ (Ã.Â.30)
¶ˆÒ¢ˆÍ¤ÇÒÁã´ã¹àÍ¡ÊÒÃ¹Õ¢é ´Ñ ËÃ×ÍáÂˆ§¡Ñº¢ˆÍ¤ÇÒÁ·Õ»è ÃÒ¡¯ã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ËÃ×ÍÊÅÑ¡ËÅÑ§ã´æ
ãËˆà»—¹·Õµè ¡Å§¡Ñ¹Ç‡Ò ¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õäé Á‡¤ÁˆØ ¤ÃÍ§¤ÇÒÁÊÙญàÊÕÂ ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ ËÃ×Í¤‡Òãªˆ¨Ò‡ Âã´æ
¡çµÒÁ äÁ‡Ç‡Ò¨Ðà»—¹ÊÒàËµØâ´ÂµÃ§ËÃ×Íâ´ÂÍˆÍÁ àปน¼ÅÁÒ¨Ò¡ËÃ×Íà¡ÕèÂÇà¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ¡ÃÐ·Ó
¡‡Í¡ÒÃÃˆÒÂ äÁ‡ÇÒ‡ ¨Ðà¡Ô´¨Ò¡ÊÒàËµØËÃ×ÍàËµØ¡ÒÃ³‹«§èÖ Ê‡§¼Å¡ÃÐ·ºÍÂ‡Ò§µ‡Íà¹×Íè § ËÃ×ÍÁÕÅÓ´ÑºàËµØ¡ÒÃ³‹
à»—¹ÍÂ‡Ò§äÃÊÓËÃÑº¤ÇÒÁÊÙญàÊÕÂ¹Ñé¹
â´Â¨Ø´»ÃÐÊ§¤‹¢Í§¢ˆÍÂ¡àÇˆ¹¹Õé ¡ÒÃ¡ÃÐ·Ó¡‡Í¡ÒÃÃˆÒÂãËˆËÁÒÂ¤ÇÒÁÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ¡ÃÐ·Ó«Öè§ãªˆ¡ÓÅÑ§
ËÃ×Í¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§ áÅÐ/ËÃ×Í ÁÕ¡ÒÃ¢‡Á¢Ùâ‡ ´ÂºØ¤¤Åหรือกลุม‡ บุคคลใด ไม‡วา‡ จะเป—นการกระทําเพียงลําพัง
การกระทําการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค‹กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทําเพื่อผลทางการเมือง
ÈÒÊ¹Ò ÅÑ·¸Ô¹ÔÂÁ ËÃ×Í¨Ø´»ÃÐÊ§¤‹·Õè¤ÅˆÒÂ¤ÅÖ§¡Ñ¹ ÃÇÁ·Ñé§à¾×èÍµˆÍ§¡ÒÃÊ‡§¼ÅãËˆÃÑ°ºÒÅ áÅÐ/ËÃ×Í
ÊÒ¸ÒÃ³ª¹ËÃ×ÍÊ‡Ç¹Ë¹Öè§Ê‡Ç¹ã´¢Í§ÊÒ¸ÒÃ³ª¹µ¡ÍÂÙ‡ã¹ÀÒÇÐµ×è¹µÃÐË¹¡ËÇÒ´¡ÅÑÇ
¢ˆÍÂ¡àÇˆ¹¹ÕéäÁ‡¤ØˆÁ¤ÃÍ§¤ÇÒÁÊญàÊÕÂ ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ ¤‡Òãªˆ¨‡ÒÂã´æ äÁ‡Ç‡Ò¨Ðà»—¹ÊÒàËµØâ´ÂµÃ§
ËÃ×Íâ´ÂÍˆÍÁ à»—¹¼ÅÁÒ¨Ò¡ËÃ×ÍÁÕÊ‡Ç¹à¡ÕèÂÇà¹×èÍ§¡Ñº¡ÒÃ¡ÃÐ·Óã´æ ·ÕèµˆÍ§¡ÃÐ·Ó¢Öé¹à¾×èÍ¤Çº¤ØÁ
»ƒÍ§¡Ñ¹ ËÂØ´ÂÑé§ äÁ‡Ç‡Ò¨Ðà»ç¹ÃÙ»áººã´ «Öè§à¡ÕèÂÇà¹×èÍ§¡Ñº¡ÒÃ¡ÃÐ·Ó¡‡Í¡ÒÃÃˆÒÂ
ã¹¡Ã³Õ·ÊèÕ Ç‡ ¹Ë¹Ö§è Ê‡Ç¹ã´¢Í§¢ˆÍÂ¡àÇˆ¹¹Õé äÁ‡ÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒãªˆº§Ñ ¤Ñºä´ˆãËˆ¶Í× Ç‡ÒÊ‡Ç¹·Õàè ËÅ×ÍÂÑ§¤§
ÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº
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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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4-0071-01-MVV 04-63

ÊÒÂ´‡Ç¹ÃÑºá¨ˆ§ÍØºÑµÔàËµØÃ¶Â¹µ‹
â·Ã. 1620

