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¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÃ¶Â¹µ‹
¤ØˆÁ¤ÃÍ§¤ÇÒÁรับผิดตอทรัพย‹สินบุคคลภายนอก
ÀÒÂãµˆ¡ÒÃ¤ØÁˆ ¤ÃÍ§ à§×Íè ¹ä¢áÅÐ¢ˆÍÂ¡àÇˆ¹áË‡§¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»Ãะ¡Ñ¹ÀÑÂ áÅÐàÍ¡ÊÒÃá¹º·ˆÒÂ¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õé ºÃÔÉ·Ñ ãËˆÊัญญา
µ‡Í¼Ùàˆ ÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ´Ñ§µ‡Íä»¹Õé
ขอ 1 กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใชทันที เมื่อผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยแลว
การชําระเบี้ยประกันภัยใหแก ตัวแทนประกันภัย พนักงาน และนายหนาประกันภัยผูไดรับมอบอํานาจใหรับชําระ
เบีย้ ประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิตบิ คุ คล ทีบ่ ริษทั ยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิตบิ คุ คลดังกลาวเสมือนตัวแทน
ของบริษัท ใหถือวาเปนการชําระเบี้ยประกันภัยแกบริษัทโดยถูกตอง
¢ˆÍ 2

¤Ó¹ÔÂÒÁÈÑ¾·‹: àÁ×èÍãªˆã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ËÃ×ÍàÍ¡ÊÒÃá¹º·ˆÒÂ¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õé
ºÃÔÉÑ·
ËÁÒÂ¶Ö§ ºÃÔÉÑ··ÕèÍÍ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õé
¼ÙˆàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
ËÁÒÂ¶Ö§ ºØ¤¤Å·ÕèÃÐºØª×èÍà»ç¹¼ÙˆàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂã¹µÒÃÒ§
Ã¶Â¹µ‹
ËÁÒÂ¶Ö§ Ã¶Â¹µ‹·ÕèàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ «Öè§ÁÕÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÃÐºØäÇˆã¹µÒÃÒ§
µÒÃÒ§
ËÁÒÂ¶Ö§ µÒÃÒ§áË‡§¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õé
ÍØºÑµÔàËµØáµ‡ÅÐ¤ÃÑé§ ËÁÒÂ¶Ö§ àËµØ¡ÒÃ³‹Ë¹Öè§ËÃ×ÍËÅÒÂàËµØ¡ÒÃ³‹Ê×ºà¹×èÍ§¡Ñ¹ «Öè§à¡Ô´¨Ò¡ÊÒàËµØà´ÕÂÇ¡Ñ¹

¢ˆÍ 3

ขอตกลงคุมครอง
บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแกทรัพยสินบุคคลภายนอก
ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนตที่ใช หรืออยูในทาง
หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนตนั้น ในระหวางระยะเวลาประกันภัย ในนามผูเอาประกันภัย ความรับผิด
ของบริษัทจะมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง
กรณี เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และมีการเรี ยกค่าเสี ยหายอันเกิดจากการขาดการใช้ประโยชน์
รถยนต์ บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามจริ ง ทั�งนี� สําหรับรถยนต์ที�มีที�นง�ั ไม่เกิน 7 คน หรื อรถยนต์บรรทุก
ผูโ้ ดยสารรวมทั�งผูข้ บั ขี�ไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าวันละ 500 บาท รถยนต์รับจ้างสาธารณะที�มีที�นง�ั ไม่เกิน 7 คน
ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าวันละ 700 บาท และรถยนต์ที�มีที�นง�ั เกิน 7 คน หรื อรถยนต์บรรทุกผูโ้ ดยสารรวมทั�งผูข้ บั ขี�เกิน 7 คน
ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าวันละ 1,000 บาท
ในกรณีบุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิไดรับการชดใชจากกรมธรรมประกันภัยรถยนตมากกวา 1 กรมธรรมประกันภัย
บริ ษทั จะเฉลี�ยจ่ายเท่าๆ กัน

¢ˆÍ 4

การคุมครองความรับผิดของผูขับขี่
บริษัทจะถือวาบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต โดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง
แตมีเงื่อนไขวา
4.1 บุคคลนั้นตองปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง และอยูภายใตขอกําหนดตามกรมธรรมประกันภัยนี้
4.2 บุคคลนั้นไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยอื่น หรือไดรับแตไมเพียงพอ
บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกินเทานั้น

¢ˆÍ 5

การคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร
กรมธรรมประกันภัยนี้ใหความคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร เมื่อผูโดยสารนั้นจะตองรับผิดจากรถยนตที่ใช
หรืออยูในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนตนั้น ทั้งนี้ เฉพาะเทาที่มีการประกันภัยไว โดยมีเงื่อนไขวา
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บุคคลนั้นไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยอื่น หรือไดรับแตไมเพียงพอ
บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกินเทานั้น
¢ˆÍ 6

การคุมครองนายจาง
กรมธรรมประกันภัยนีใ้ หความคุม ครองถึงนายจางซึง่ ไมใชผเู อาประกันภัย เมือ่ นายจางจะตองรับผิดจากการใชรถยนต
คันทีเ่ อาประกันภัยโดยลูกจางในทางการที่จาง ทั้งนี้ เฉพาะเทาที่มีการประกันภัยไว แตมีเงื่อนไขวา
6.1 นายจางตองปฏิบัติตนอยูภายใตขอกําหนดของกรมธรรมประกันภัยนี้
6.2 นายจางไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยอื่น เวนแตคาสินไหมทดแทนที่ไดรับ
ชดใชนั้นไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกินเทานั้น
6.3 การคุมครองนี้ไมเพิ่มจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษัท

¢ˆÍ 7

ขอยกเวนความคุมครอง
7.1 กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองความเสียหายหรือความรับผิด อันเกิดขึ้นเปนผลโดยตรงหรือโดยออมจาก
7.1.1 สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติศัตรู การสูรบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเปนการทําสงคราม
(จะไดประกาศสงครามหรือไมก็ตาม)
7.1.2 สงครามกลางเมือง การแข็งขอของทหาร การกบฏ การปฏิวตั ิ การตอตานรัฐบาล การยึดอํานาจ
การปกครองโดยกําลังทหาร หรือโดยประการอื่น ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดหรือเทากับ
การลุกฮือตอตานรัฐบาล
7.1.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
7.1.4 การแตกตัวของประจุ การแผรังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือจาก
กากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงปรมาณู และสําหรับจุดประสงคของขอสัญญานี้
การเผานั้นรวมถึงกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวปรมาณู ซึ่งดําเนินติดตอกันไปดวยตัวของมันเอง
7.1.5 การใชรถยนตนอกอาณาเขตคุมครอง
7.1.6 การใชรถยนตในทางผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือใชขนยาเสพติด เปนตน
7.1.7 การใชในการแขงขันความเร็ว
7.1.8 การใชลากจูงหรือผลักดัน เวนแตรถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันไดประกันภัยไวกับบริษัทดวย
หรือเปนรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบหามลอเชื่อมโยงถึงกัน
7.1.9 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผูขับขี่ทําขึ้น ซึ่งถาไมมีสัญญานั้นแลว ความรับผิดของผูขับขี่จะไมเกิดขึ้น
7.1.10 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต
ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. 2522 กําหนดใหถือวาเมาสุรา
à§×èÍ¹ä¢ขอ 7.1.10 บริษัทจะไมนํามาเปนขอตอสูบุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิด แตเมื่อบริษัทไดชดใช
คาสินไหมทดแทนไปแลว ผูเอาประกันภัยตองใชจํานวนเงินที่บริษัทไดจายไปนั้นคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน
นับแตไดรับหนังสือเรียกรองจากบริษัท
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7.2 กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองความเสียหายตอทรัพยสินดังตอไปนี้
7.2.1 ทรัพยสินที่ผูเอาประกันภัย ผูขับขี่ที่เปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย คูสมรส บิดา มารดา บุตรของ
ผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่น้ันเปนเจาของหรือเปนผูเก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง
7.2.2 เครือ่ งชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง่ ทางเดิน สนาม หรือสิง่ หนึง่ สิง่ ใดทีอ่ ยูใ ตสง่ิ ดังกลาว
อันเกิดจากการสัน่ สะเทือน หรือจากนํ้าหนักรถยนตหรือนํ้าหนักบรรทุกของรถยนต
7.2.3 สัมภาระหรือทรัพยสนิ อืน่ ใดทีน่ าํ ติดตัวขึน้ บนรถยนต หรือทรัพยสนิ ทีบ่ รรทุกอยูใ นรถยนตหรือกําลังยกขึน้
หรือกําลังยกลงจากรถยนต หรือทรัพยสินที่รถยนตกําลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
7.2.4 ทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยูในรถยนต
เวนแตการรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต หรือการรั่วไหลของแกสหรือเชื้อเพลิง
เพื่อการเดินเครื่องของรถยนต
¢ˆÍ 8

การจัดการเรียกรองเมื่อเกิดความเสียหาย
เÁ×Íè ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ ËÃ×Í¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡ÑนÀÑÂà¡Ô´¢Öนé ¼Ùàˆ ÍÒ»ÃÐ¡ÑนÀÑÂËÃ×Í¼Ù¢ˆ ºÑ ¢Õ¨è ÐµˆÍ§á¨ˆ§ãËˆºÃÔÉ·Ñ ·ÃÒº
â´ÂäÁ‡ªÑ¡ªˆÒ áÅÐ´Óàนิน¡ÒÃÍÑน¨Óà»—นà¾×èÍÃÑ¡ÉÒÊÔ·¸ÔµÒÁ¡®ËÁÒÂ
ทัง้ นี้ ¼Ùàˆ ÍÒ»ÃÐ¡ÑนÀÑÂอาจแจงใหบริษทั ทราบผานแอพพลิเคชัน่ สําหรับการแจงอุบตั เิ หตุรถยนตของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือแอพพลิเคชั่นที่บริษัทเปนผูพัฒนาขึ้น ซึ่งไดเชื่อมโยงขอมูลเขากับ
แอพพลิเคชั่นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และมีรายละเอียดตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
ºÃÔÉÑ·ÁÕÊÔ·¸Ôà¢ˆÒ´Óàนิน¡ÒÃãนนÒÁ¢Í§¼ÙˆàÍÒ»ÃÐ¡ÑนÀÑÂà¡ÕèÂÇ¡ÑºÍØºÑµÔàËµØ·Õèà¡Ô´¢Öéนä´ˆËÒ¡¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·Õèà¡Ôดขึ้นนั้น
ÍÂÙ‡ÀÒÂãµˆ¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤ÃÍ§ãน¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡ÑนÀÑÂ
ความคุมครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่ดําเนินการโดยสุจริต

¢ˆÍ 9

คาใชจายในการตอสูคดี
ถาผูเอาประกันภัยถูกฟองศาลใหใชคาสินไหมทดแทนซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุมครอง บริษัทจะตอสูคดี
ในนามของผูเอาประกันภัยโดยคาใชจายของบริษัท เวนแตบริษัทไดชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงิน
ความคุมครองกอนมีการฟองรองแลว

¢ˆÍ 10 การโอนรถยนต
เมือ่ ผูเ อาประกันภัยไดโอนรถยนตใหแกบคุ คลอืน่ ใหถอื วาผูร บั โอนเปนผูเ อาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้
และบริษทั ตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอดอายุกรมธรรมประกันภัยที่เหลืออยู เวนแตผูเอาประกันภัย
ไดแจงการยกเลิกกรมธรรมประกันภัย
¢ˆÍ 11 การใชรถ
กรณีใชรถในเวลาทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุนอกเหนือจากทีร่ ะบุไวในรายการ 6 ของตารางซึง่ ทําใหการเสีย่ งภัยเพิม่ ขึน้
ผูเ อาประกันภัยจะตองชดใชคาเสียหายคืนใหบริษัทตามจํานวนที่บริษัทไดจายไปแตไมเกิน 2,000 บาทตออุบัติเหตุ
แตละครั้ง
ขอ 12 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทมี่ ขี อ พิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูม สี ทิ ธิเรียกรอง
ตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
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โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ
ขอ 13 การตีความกรมธรรมประกันภัย
ความหมายและเจตนารมณของขอความทีป่ รากฏในกรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทัง้ เอกสารแนบทาย และเอกสารประกอบ
ใหตีความตามที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไว
ขอ 14 การแกไข
สัญญาคุมครองและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัยนี้ จะเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยเอกสารแนบทายของบริษัท
เทานั้น
ขอ 15 การสิ้นผลบังคับของกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับเมื่อ
15.1 ณ วันที่ เวลา ที่ระบุไวในตาราง
15.2 มีการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
15.2.1 บริษัทเปนผูบอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาว
ลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทาย
ที่แจงใหบริษัททราบ ซึ่งจะมีผลใหกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพนกําหนดดังกลาว
ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
15.2.2 ผูเ อาประกันภัยเปนผูบ อกเลิก: ผูเ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนีไ้ ด โดยแจงให
บริษทั ทราบเปนลายลักษณอักษร ซึ่งจะมีผลใหกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่บริษัทไดรับ
หนังสือบอกเลิก หรือวันที่ระบุไวในหนังสือบอกเลิก แลวแตวาวันใดเปนวันหลังสุด
ในกรณีนี้ผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไวขางลาง
อัตราคืนเบี้ยประกันภัย
จํานวน
วันประกันภัย
1-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100-109
110-119
120-129
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ÃˆÍÂÅÐ¢Í§
เบี้ยประกันภัยเต็มป
72
68
65
63
61
59
56
54
52
50
48
46
44

จํานวน
วันประกันภัย
130-139
140-149
150-159
160-169
170-179
180-189
190-199
200-209
210-219
220-229
230-239
240-249
250-259

ÃˆÍÂÅÐ¢Í§
เบี้ยประกันภัยเต็มป
41
39
37
35
32
30
29
27
25
23
22
20
18
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จํานวน
วันประกันภัย
260-269
270-279
280-289
290-299
300-309
310-319
320-329
330-339
340-349
350-359
360-366

ÃˆÍÂÅÐ¢Í§
เบี้ยประกันภัยเต็มป
16
15
13
12
10
8
6
4
3
1
0

