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กรมธรรมประกันภัยรถยนต
คุมครองความรับผิดตอทรัพยสินบุคคลภายนอก
หมวดเงื่อนไขทั่วไป

ภายใตการคุมครอง เงื่อนไข และขอยกเวนแหงกรมธรรมประกันภัย และเอกสารแนบทาย
กรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทใหสัญญาตอผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้
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
รถยนต
หมายความวา รถยนตที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุ
ไวในตาราง
ตาราง
หมายความวา ตารางแหงกรมธรรมประกันภัยนี้
อุบัติเหตุแตละครั้ง หมายความวา เหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณสืบเนื่องกัน
ซึ่งเกิดจากสาเหตุอันเดียวกัน
ขอ 3. ขอตกลงคุมครอง
บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอยางใดๆ
อันเกิดแกทรัพยสินบุคคลภายนอก ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย
เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนตที่ใชหรืออยูในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้ง
ในรถยนตนั้น ในระหวางระยะเวลาประกันภัย ในนามผูเอาประกันภัย ความรับผิด
ของบริษัทจะมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง
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กรณีเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก และมีการเรียกคาเสียหาย
อันเกิดจากการขาดการใชประโยชนรถยนต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามจริง
ทั้งนี้ สําหรับรถยนตที่มีที่นั่งไมเกิน 7 คน หรือรถยนตบรรทุกผูโดยสารรวมทั้งผูขับขี่
ไมเกิน 7 คน ในอัตราไมนอยกวาวันละ 500 บาท รถยนตรับจางสาธารณะที่มีที่นั่ง
ไมเกิน 7 คน ในอัตราไมนอยกวาวันละ 700 บาท และรถยนตที่มีที่นั่งเกิน 7 คน หรือ
รถยนตบรรทุกผูโดยสารรวมทั้งผูขับขี่เกิน 7 คน ในอัตราไมนอยกวาวันละ 1,000 บาท
ในกรณีบุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิไดรับการชดใชจากกรมธรรมประกันภัยรถยนต
มากกวา 1 กรมธรรมประกันภัย บริษัทจะเฉลี่ยจายเทาๆ กัน
ขอ 4. การคุมครองความรับผิดของผูขับขี่
บริษัทจะถือวาบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต โดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย
เสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง แตมีเงื่อนไขวา
4.1 บุคคลนั้นตองปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง และอยูภายใต
ขอกําหนดตามกรมธรรมประกันภัยนี้
4.2 บุคคลนั้นไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยอื่น
หรือไดรับแตไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะ
สวนที่เกินเทานั้น
ขอ 5. การคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร
กรมธรรมประกันภัยนี้ใหความคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร เมื่อผูโดยสารนั้น
จะตองรับผิดจากรถยนตที่ใช หรืออยูในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนตนั้น
ทั้งนี้ เฉพาะเทาที่มีการประกันภัยไว โดยมีเงื่อนไขวาบุคคลนั้นไมไดรับการชดใช
คาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยอื่น หรือไดรับแตไมเพียงพอ
บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกินเทานั้น
ขอ 6. การคุมครองนายจาง
กรมธรรมประกันภัยนีใ้ หความคุม ครองถึงนายจางซึง่ ไมใชผเู อาประกันภัย เมือ่ นายจาง
จะตองรับผิดจากการใชรถยนตคันเอาประกันภัยโดยลูกจางในทางการที่จาง ทั้งนี้
เฉพาะเทาที่มีการประกันภัยไว แตมีเงื่อนไขวา
6.1 นายจางตองปฏิบัติตนอยูภายใตขอกําหนดของกรมธรรมประกันภัยนี้
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6.2 นายจางไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยอื่น
เวนแตคาสินไหมทดแทนที่ไดรับชดใชนั้นไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกินเทานั้น
6.3 การคุมครองนี้ไมเพิ่มจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษัท
ขอ 7. ขอยกเวน การประกันภัยไมคุมครองความรับผิดอันเกิดจาก
7.1 กรมธรรมประกันภัยไมคุมครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึ้นเปนผล
โดยตรงหรือโดยออมจาก
7.1.1 สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติศัตรู การสูรบ หรือการปฏิบัติการ
ที่มีลักษณะเปนการทําสงคราม (จะไดประกาศสงครามหรือไมก็ตาม)
7.1.2 สงครามกลางเมือง การแข็งขอของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ
การตอตานรัฐบาล การยึดอํานาจการปกครองโดยกําลังทหารหรือ
โดยประการอื่น ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาด หรือเทากับการลุกฮือ
ตอตานรัฐบาล
7.1.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
7.1.4 การแตกตัวของประจุ การแผรังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจาก
เชื้อเพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง
ปรมาณู และสําหรับจุดประสงคขอสัญญานี้ การเผาไหมนั้นรวมถึง
กรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกปรมาณู ซึ่งดําเนินตอไปดวยตัวของมันเอง
7.1.5 การใชรถยนตนอกอาณาเขตคุมครอง
7.1.6 การใชรถยนตในทางผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพย
หรือใชขนยาเสพติดไมวา จะมีการดัดแปลงรถหรือไมกต็ าม หรือใชรถยนต
หลบหนีจากการกระทําความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจคนหรือ
การจับกุมของเจาหนาที่ เปนตน
7.1.7 การใชในการแขงขันความเร็ว
7.1.8 การใชลากจูง หรือผลักดันรถหรือทรัพยสนิ อืน่ ใด เวนแตรถทีถ่ กู ลากจูง
หรือถูกผลักดันไดประกันภัยไวกบั บริษทั ดวย หรือเปนรถลากจูงโดยสภาพ
หรือรถที่มีระบบหามลอเชื่อมโยงถึงกัน
7.1.9 ความรับผิดซึง่ เกิดจากสัญญาหรือบันทึกทีผ่ ขู บั ขีท่ าํ ขึน้ ซึง่ ถาไมมสี ญ
ั ญา
หรือบันทึกนั้นแลว ความรับผิดของผูขับขี่จะไมเกิดขึ้น
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7.1.10 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่ใหถือวาเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น
ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก ดังนี้
1. มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต หรือ
2. มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกวา 20 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต
กรณีการขับขี่โดยบุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ หรือโดยบุคคล
ทีม่ ใี บอนุญาตขับรถชัว่ คราว หรือโดยบุคคลทีไ่ มมใี บอนุญาตขับรถ
หรืออยูระหวางพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือ
3. กรณีไมยนิ ยอมใหเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงาน
เจาหนาที่ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล จนถูกดําเนินคดีฐานขับรถ
ขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอืน่ ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก
และผูข บั ขีไ่ ดยอมรับหรือศาลไดมคี าํ พิพากษาถึงทีส่ ดุ ลงโทษในความผิด
ดังกลาว
7.1.11 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มีสารเสพติดตามกฎหมายวาดวย
ยาเสพติดใหโทษ หรือมีสารที่ออกฤทธิ์ตอจิต และประสาทตามกฎหมาย
วาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต และประสาทในรางกาย จนถูกดําเนินคดี
ตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบก และผูขับขี่ไดยอมรับหรือศาลไดมี
คําพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกลาว
เงื่อนไขขอ 7.1.10 บริษัทจะไมนํามาเปนขอตอสูบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิเสธความรับผิด แตเมื่อบริษัทไดชดใชคาสินไหมทดแทนไปแลว
ผูเ อาประกันภัยตองใชจาํ นวนเงินทีบ่ ริษทั ไดจา ยไปนัน้ คืนใหบริษทั ภายใน
7 วัน นับแตไดรับหนังสือเรียกรองจากบริษัท
7.2 กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองความเสียหายตอทรัพยสินดังตอไปนี้
7.2.1 ทรัพยสินที่ผูเอาประกันภัย ผูขับขี่ที่เปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย
คูสมรส บิดา มารดา บุตรของผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่นั้นเปนเจาของ
หรือเปนผูเก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง
7.2.2 เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม
หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยูใตสิ่งดังกลาว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน
หรือจากนํ้าหนักรถยนต หรือนํ้าหนักบรรทุกของรถยนต
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7.2.3 สัมภาระหรือทรัพยสินอื่นใดที่นําติดตัวขึ้นบนรถยนต หรือทรัพยสินที่
บรรทุกอยูในรถยนต หรือกําลังยกขึ้นหรือกําลังยกลงจากรถยนต
หรือทรัพยสินที่รถยนตกําลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
7.2.4 ทรัพยสนิ ทีไ่ ดรบั ความเสียหายจากการรัว่ ไหลของสารเคมีหรือวัตถุอนั ตราย
ที่บรรทุกอยูในรถยนต เวนแตการรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต
หรือการรั่วไหลของแกสหรือเชื้อเพลิงเพื่อการเดินเครื่องของรถยนต
ขอ 8. การจัดการเรียกรองเมื่อเกิดความเสียหาย
เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยเกิดขึ้น ผูเอาประกันภัย
หรือผูขับขี่จะตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา และดําเนินการอันจําเปนเพื่อรักษา
สิทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยอาจแจงใหบริษัททราบผานแอพพลิเคชัน
สําหรับการแจงอุบัติเหตุรถยนตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย หรือแอพพลิเคชันที่บริษัทเปนผูพัฒนาขึ้น ซึ่งได
เชื่อมโยงขอมูลเขากับแอพพลิเคชันของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย และมีรายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
บริษัทมีสิทธิเขาดําเนินการในนามของผูเ อาประกันภัยเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ ได
หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยูภายใตความคุมครองในกรมธรรมประกันภัย
ความคุมครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผูเอาประกันภัย หรือผูขับขี่ดําเนินการโดยสุจริต
ขอ 9. คาใชจายตอสูคดี
ถาผูเ อาประกันภัยถูกฟองศาลใหใชคา สินไหมทดแทนซึง่ การประกันภัยนีม้ กี ารคุม ครอง
บริษทั จะตอสูคดีในนามของผูเอาประกันภัยโดยคาใชจายของบริษัท เวนแตบริษัทได
ชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินความคุมครองกอนมีการฟองรองแลว
ขอ 10. การโอนรถยนต
เมื่อผูเอาประกันภัยไดโอนรถใหแกผูอื่น ใหถือวาผูรับโอนเปนผูเอาประกันภัยตาม
กรมธรรมประกันภัยนี้ และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอด
อายุกรมธรรมประกันภัยที่เหลืออยู อยางไรก็ตามในกรณีที่ทําประกันภัยประเภท
ระบุชื่อผูขับขี่ ผูเอาประกันภัยจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงผูขับขี่ใหบริษัททราบ
เพื่อจะไดมีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป
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มิฉะนั้นผูเอาประกันภัยอาจจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเองตาม
เงื่อนไขความคุมครองที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยนี้
สําหรับกรมธรรมประกันภัยรถยนตที่มีความคุมครองความเสียหายตอรถยนต
และผูเอาประกันภัยไดขายรถยนตใหแกผูมีอาชีพรับซื้อขายรถยนต หรือใหเชารถยนต
หรือซอมแซมรถยนต หรือบํารุงรักษารถยนต ไมวา การขายนัน้ จะไดมกี ารทําเปนหนังสือ
หรือมีการจดทะเบียนโอนทางทะเบียนหรือไมก็ตาม กรมธรรมประกันภัยนี้จะสิ้นสุด
ความคุมครองนับแต วัน เวลาที่มีการขายรถยนต บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก
ผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัย
ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวนภายใน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับแจงการขายจาก
ผูเอาประกันภัย หรือกรณีที่บริษัททราบถึงการขายรถยนตดังกลาว บริษัทจะแจง
การสิน้ สุดความคุม ครองพรอมคืนเบีย้ ประกันภัย โดยการสงหนังสือถึงผูเ อาประกันภัย
ตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ
ขอ 11. การใชรถ
กรณีใชรถในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากที่ระบุไวในรายการ 6 ของตาราง
ซึ่งทําใหการเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ผูเอาประกันภัยตองชดใชคาเสียหายคืนใหบริษัทตาม
จํานวนที่บริษัทไดจายไป แตไมเกิน 2,000 บาท ตออุบัติเหตุแตละครั้ง
ขอ 12. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทมี่ ขี อ พิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้
ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรอง
ประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม
และใหทาํ การวินจิ ฉัยชีข้ าดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ
ขอ 13. การตีความกรมธรรมประกันภัย
ความหมายและเจตนารมณของขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้ง
เอกสารแนบทายและเอกสารประกอบใหตคี วามตามทีน่ ายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไว
ขอ 14. การแกไข
สัญญาคุมครองและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัยนี้ จะเปลี่ยนแปลงแกไขได
โดยเอกสารแนบทายของบริษัทเทานั้น
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ขอ 15. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรมประกันภัย กรมธรรมประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับเมื่อ
15.1 ณ วันที่ เวลา ที่ระบุไวในตาราง
15.2 มีการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
15.2.1 บริษัทเปนผูบอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวย
วิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. บริษทั อาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนีไ้ ดดว ยการสงหนังสือบอก
กลาว
ลวงหนาไมนอ ยกวา30วันโดยทางไปรษณียล งทะเบียนถึงผูเ อาประกันภัย
ตามทีอ่ ยูค รัง้ สุดทายทีแ่ จงใหบริษทั ทราบ ซึง่ จะมีผลใหกรมธรรมประกันภัย
สิ้นผลบังคับ ณ วันพนกําหนดดังกลาว
2. บริษทั อาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนีไ้ ดดว ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
โดยบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และบริษัทตองทําตามวิธีการ
แบบปลอดภัยในระดับที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัทที่มี
ลักษณะที่เชื่อถือไดตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
โดยสงขอมูลการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยไปยังระบบขอมูลที่
ผูเ อาประกันภัยระบุไวเทานัน้ ทัง้ นี้ ผูเ อาประกันภัยตองยินยอมใหบริษทั
จัดสงขอมูลการบอกเลิกดวยวิธีการดังกลาว และบริษัทตองจัดใหมี
กระบวนการแจงเตือนแกผูเอาประกันภัย เมื่อไดดําเนินการบอกเลิก
กรมธรรมประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส
ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหัก
เบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยไดใชบังคับ
มาแลวออกตามสวน
15.2.2 ผูเอาประกันภัยเปนผูบอกเลิก: ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม
ประกันภัยนี้ไดดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยการแจงให
บริษัททราบเปนลายลักษณอักษร ซึ่งจะมีผลใหกรมธรรมประกันภัย
สิ้นผลบังคับทันที ณ วัน เวลาที่บริษัทไดรับหนังสือบอกเลิก
หรือวัน เวลาทีร่ ะบุไวในหนังสือบอกเลิก แลวแตวา วันใดเปนวันหลังสุด
7

2. ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยบริษัทตองทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและแจงวิธกี าร
ใหผเู อาประกันภัยทราบ ซึง่ จะมีผลใหกรมธรรมประกันภัยสิน้ ผลบังคับ
ณ วันที่ขอมูลการบอกเลิกสงไปยังระบบขอมูลที่บริษัทระบุไวเทานั้น
หรือ ณ วันที่ระบุไวในหนังสือบอกเลิก แลวแตวาวันใดเปนวันหลังสุด
ในกรณีนี้ผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราการ
คืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไวขางลาง
อัตราคืนเบี้ยประกันภัย
จํานวน
รอยละของ
จํานวน
รอยละของ
จํานวน
รอยละของ
วันประกันภัย เบี้ยประกันภัยเต็มป วันประกันภัย เบี้ยประกันภัยเต็มป วันประกันภัย เบี้ยประกันภัยเต็มป

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
160-269
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
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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 16. การเรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยฉอฉล
บริษัทไมตองรับผิดสําหรับการเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเกิดจากการฉอฉลหรือ
ทุจริตโดยประการใดๆซึง่ ผูเ อาประกันภัยหรือบุคคลทีท่ าํ แทนผูเ อาประกันภัยไดกระทํา
เพื่อใหไดรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ และบริษัทอาจใชสิทธิบอกเลิก
กรมธรรมประกันภัยไดทันทีโดยไมคืนเบี้ยประกันภัย
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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
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¡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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