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หมวดเงื่อนไขทั่วไป
ภายใตการคุมครอง เงือ่นไข และขอยกเวนแหงกรมธรรมประกนัภยัและเอกสารแนบทายกรมธรรม

ประกันภัยนี้ บริษัทใหสัญญาตอผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

ขอ 1. กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลใชบังคับทันทีเมื่อผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยแลว

 การชําระเบ้ียประกันภัยใหแกตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกัน

 วินาศภัย พนักงานบริษัท หรือนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกัน

 วินาศภัย ผูไดรับมอบอํานาจใหรับชําระเบ้ียประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคล 

 ท่ีบริษัทยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาวเสมือนตัวแทนของบริษัท 

 ใหถือวาเปนการชําระเบี้ยประกันภัยแกบริษัทโดยถูกตอง

ขอ 2. คาํนยิามศพัท: เม่ือใชในกรมธรรมประกันภยั หรอืเอกสารแนบทายกรมธรรมประกนัภยันี้

 บริษัท     หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้

 ผูเอาประกันภัย  หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตาราง

 รถยนต     หมายถึง รถยนตท่ีเอาประกนัภยั ซ่ึงมีรายการท่ีระบไุวในตาราง

 ตาราง     หมายถึง ตารางแหงกรมธรรมประกันภัยนี้

 อุบัติเหตุแตละครั้ง หมายถึง เหตุการณหนึ่ง หรือหลายเหตุการณสืบเนื่องกัน 

         ซึ่งเกิดจากสาเหตุเดียวกัน

 ความเสียหายสวนแรก หมายถึง สวนแรกของความรับผิดหรือความเสียหายอันมี

         การคุมครองตามขอสัญญา หรือเอกสารแนบทายแหง

         กรมธรรมประกนัภยันีท่ี้ผูเอาประกนัภยัตองรบัผดิชอบ

         เอง

ขอ 3. การยกเวนทั่วไป  

 กรมธรรมประกนัภยัน้ีไมคุมครองความเสยีหายหรอืความรบัผดิอนัเกดิขึน้เปนผลโดยตรง

 หรือโดยออมจาก

 3.1 สงคราม การรกุราน การกระทาํของชาตศิตัร ูการสูรบ หรอืการปฏบัิตกิารทีม่ลีกัษณะ

  เปนการทําสงคราม (จะไดประกาศสงครามหรือไมก็ตาม)
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 3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งขอของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การตอตานรัฐบาล 

  การยึดอํานาจการปกครองโดยกําลังทหาร หรือโดยประการอื่น ประชาชนกอ

  ความวุนวายถึงขนาดหรือเทากับการลุกฮือตอตานรัฐบาล

 3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู

 3.4 การแตกตัวของประจุ การแผรงัสี การกระทบกบักมัมนัตภาพรงัสีจากเชือ้เพลงิปรมาณ ู

  หรอืจากกากปรมาณอูนัเกดิจากการเผาไหมเชือ้เพลงิปรมาณ ูและสําหรบัจุดประสงค

  ของขอสัญญาน้ี การเผานัน้รวมถึงกรรมวธิใีดๆ แหงการแตกแยกตวัปรมาณู ซ่ึงดําเนนิ

  ติดตอกันไปดวยตัวของมันเอง

ขอ 4. การจัดการเรียกรองเมื่อเกิดความเสียหาย

 เม่ือมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยเกิดข้ึน ผูเอาประกันภัย 

 หรือผูขับข่ีจะตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา และดําเนินการอันจําเปนเพื่อรักษา

 สิทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยอาจแจงใหบริษัททราบผานแอพพลิเคชันสําหรับ

 การแจงอบัุติเหตุรถยนตของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและสงเสรมิการประกอบธรุกจิ

 ประกันภัย หรือแอพพลิเคชันท่ีบริษัทเปนผู พัฒนาข้ึน ซ่ึงไดเช่ือมโยงขอมูลเขากับ

 แอพพลเิคชนัของสํานกังานคณะกรรมการกาํกับและสงเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั

 และมีรายละเอียดตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

 ประกันภัยกําหนด

 บริษัทมีสิทธิเขาดําเนินการในนามของผูเอาประกันภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได หาก

 ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยูภายใตความคุมครองในกรมธรรมประกันภัย

 ความคุมครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่ดําเนินการโดยสุจริต

ขอ 5. ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทน

 เมื่อมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตอบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิด

 โดยมิชอบ จนเปนเหตุใหผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายนําคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาล

 หรือเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการช้ีขาด

 ใหบริษัทแพคดี บริษัทจะตองรับผิดตอผูเอาประกันภัย หรือผูเสียหายนั้น โดยชดใช

 คาเสียหายตามคําพิพากษา หรือคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พรอมดอกเบ้ียผิดนัด

 ในอัตรารอยละ 15 ตอป นับแตวันผิดนัด
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ขอ 6. การแกไข สัญญาคุมครองและเง่ือนไขแหงกรมธรรมประกันภัยนี้ จะเปลี่ยนแปลงแกไข

 ไดโดยเอกสารแนบทายของบริษัทเทานั้น

ขอ 7. การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี

 7.1 ในกรณีผูเอาประกนัภยัมีรถยนตเอาประกนัภยัไวกบับรษัิท บรษัิทจะลดเบีย้ประกนัภยั

  ใหแกผูเอาประกันภัย เปนลําดับขั้น ดังนี้

  ขั้นที่ 1 20% ของเบ้ียประกนัภยัในปท่ีตออาย ุสําหรบัรถยนตคันทีไ่มมีการเรยีกรอง

       คาเสียหายตอบริษัท ในการประกันภัยปแรก

  ขั้นที่ 2 30% ของเบ้ียประกนัภยัในปท่ีตออาย ุสําหรบัรถยนตคันทีไ่มมีการเรยีกรอง

       คาเสียหายตอบริษัท ในการประกันภัย 2 ปติดตอกัน

  ขั้นที่ 3 40% ของเบ้ียประกนัภยัในปท่ีตออาย ุสําหรบัรถยนตคันทีไ่มมีการเรยีกรอง

       คาเสียหายตอบริษัท ในการประกันภัย 3 ปติดตอกัน

   ขั้นที่ 4 50% ของเบ้ียประกนัภยัในปท่ีตออาย ุสําหรบัรถยนตคันทีไ่มมีการเรยีกรอง

       คาเสียหายตอบริษัท ในการประกันภัย 4 ปติดตอกัน หรือกวานั้น

  ท้ังน้ี บริษัทจะลดเบ้ียประกันภัยใหตอเม่ือผูเอาประกันภัยไดตออายุการประกันภัย

  กับบริษัท และเฉพาะขอตกลงคุมครองที่ตออายุเทานั้น

  คําวา  “รถยนตคันทีไ่มมีการเรยีกรองคาเสียหาย”  ใหหมายความรวมถงึรถยนตคันทีม่ี

  การเรียกรองคาเสียหาย แตคาเสียหายน้ันเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอก

  และรูตัวผูตองรับผิดตามกฎหมาย ซ่ึงมีผลทําใหบริษัทมีสิทธิที่จะเรียกคาเสียหาย

  ที่บริษัทไดจายไปคืนจากบุคคลภายนอกได  

  หากในระหวางปกรมธรรมประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัย

  ประวติัดีมีการเรยีกรองคาเสียหายตอบรษัิทแลว  ในการตออายกุารประกนัภยัปตอไป 

  บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ดังนี้

  ก. ลดลงหน่ึงลาํดับข้ันจากเดิม  หากการเรยีกรองนัน้เกดิจากความประมาทของรถยนต

   คันเอาประกันภัย หรือผูเอาประกันภัยไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณี

   อีกฝายหนึ่งได

  ข. ลดลงสองลําดับขั้นจากเดิมแตไมเกินอัตราปกติ หากมีการเรียกรองท่ีรถยนต

   คันเอาประกันภัยเปนฝายประมาท หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณี

   อกีฝายหน่ึงไดต้ังแต 2 ครัง้ขึน้ไป รวมกนัมจีาํนวนเงินเกนิ 200% ของเบีย้ประกนัภยั
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 7.2 กรณีผูเอาประกนัภยัทําประกนัภยักบัผูรบัประกนัภยัอืน่ และมาตออายกุารประกันภยั

  กับบริษัท บริษัทจะนําความใน 7.1 มาใชบังคับโดยอนุโลมก็ได

ขอ 8. การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี

 ในกรณีผูเอาประกันภัยมีรถยนตเอาประกันภัยไวกับบริษัท และมีการเรียกรองคาเสียหาย

 ระหวางปทีเ่อาประกนัภยัทีเ่กดิจากอบัุติเหตุ ซึง่รถยนตคนัท่ีเอาประกนัภยัเปนฝายประมาท

 หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหน่ึงได อยางนอยต้ังแต 2 ครั้งข้ึนไป

 รวมกันมีจํานวนเงินเกิน 200% ของเบ้ียประกันภัย บริษัทจะเพิ่มเบ้ียประกันภัยเปนข้ันๆ 

 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

 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยถูกเพิ่มเบ้ียประกันภัยประวัติไมดีไมวาลําดับขั้นใด และในป

 กรมธรรมประกันภัยน้ัน มีการเรียกรองคาเสียหายที่รถยนตคันเอาประกันภัยเปนฝาย

 ประมาท หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหน่ึงไดไมถึง 2 ครั้ง หรือ

 ถงึ 2 ครัง้ แตมีคาเสียหายไมเกนิ 200% ของเบีย้ประกนัภยัแลว ในการตออายกุารประกนัภยั 

 บริษัทจะใชเบ้ียประกันภัยในลําดับข้ันเดิม เชนในปท่ีผานมา แตหากไมมีการเรียกรอง

 คาเสียหาย หรือมีการเรียกรองคาเสียหาย แตคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นน้ัน มิไดเกิดจาก

 ความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย และผูเอาประกันภัยสามารถแจงใหบริษัท

 ทราบถึงคูกรณีอีกฝายหน่ึงไดแลว ในการตออายุการประกันภัยในปตอไป บริษัทจะใช

 เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ

ขอ 9. การโอนรถยนต 

 เมือ่ผูเอาประกนัภยัไดโอนรถใหแกผูอืน่ ใหถอืวาผูรบัโอนเปนผูเอาประกนัภยัตามกรมธรรม

 ประกันภัยน้ี และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอดอายุกรมธรรม

 ประกันภัยที่เหลืออยู อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ 
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 ผูเอาประกนัภยัจะตองแจงการเปลีย่นแปลงผูขบัขีใ่หบรษัิททราบ เพือ่จะไดมีการปรบัปรงุ

 อัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเส่ียงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้นผูเอาประกันภัย

 อาจจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเองตามเงื่อนไขความคุมครองที่ปรากฏ

 ในกรมธรรมประกันภัยนี้ 

 สําหรับกรมธรรมประกันภัยรถยนตท่ีมีความคุมครองความเสียหายตอรถยนต และ

 ผูเอาประกันภัยไดขายรถยนตใหแกผูมีอาชีพรับซ้ือขายรถยนต หรือใหเชารถยนต หรือ

 ซอมแซมรถยนต หรือบํารุงรักษารถยนต ไมวาการขายนั้นจะไดมีการทําเปนหนังสือ 

 หรือมีการจดทะเบียนโอนทางทะเบียนหรือไมก็ตาม กรมธรรมประกันภัยนี้จะส้ินสุด

 ความคุมครองนับแต วัน เวลาท่ีมีการขายรถยนต บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก

 ผูเอาประกนัภยั โดยหกัเบีย้ประกนัภยัสาํหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรมประกนัภยัไดใชบังคับ

 มาแลวออกตามสวน ภายใน 15 วนันับแตวนัท่ีบรษัิทไดรบัแจงการขายจากผูเอาประกนัภยั 

 หรือกรณีที่บริษัททราบถึงการขายรถยนตดังกลาว บริษัทจะแจงการส้ินสุดความคุมครอง

 พรอมคืนเบี้ยประกันภัย โดยการสงหนังสือถึงผูเอาประกันภัยตามท่ีอยูครั้งสุดทายท่ีแจง

 ใหบริษัททราบ

ขอ 10. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  

 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ี

 ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรอง

 ประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม

 และใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการ

 กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ 

ขอ 11. การตีความกรมธรรมประกันภัย  

 ขอความท่ีปรากฏในกรมธรรมประกนัภยันี ้รวมทัง้เอกสารแนบทาย 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. บรษัิทอาจบอกเลกิกรมธรรมประกนัภยันีไ้ดดวยการสงหนงัสอืบอกกลาว

       ลวงหนาไมนอยกวา 30 วนั โดยทางไปรษณยีลงทะเบยีนถงึผูเอาประกนัภยั

       ตามทีอ่ยูครัง้สุดทายทีแ่จงใหบรษัิททราบ ซึง่จะมผีลใหกรมธรรมประกนัภยั

       สิ้นผลบังคับ ณ วันพนกําหนดดังกลาว

     2. บรษัิทอาจบอกเลกิกรมธรรมประกนัภยันีไ้ดดวยวธีิการทางอเิลก็ทรอนกิส 

       โดยบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และบริษัทตองทําตามวิธีการ

       แบบปลอดภัยในระดับท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง

       อเิลก็ทรอนิกส และลงลายมือชือ่ทางอเิลก็ทรอนกิสของบรษัิทท่ีมลีกัษณะ

       ที่เชื่อถือไดตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  โดยสงขอมูล

       การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยไปยังระบบขอมูลท่ีผูเอาประกันภัยระบุ

       ไวเทาน้ัน ท้ังนี้  ผู  เอาประกันภัยตองยินยอมใหบริษัทจัดสงขอมูล

       การบอกเลกิดวยวธีิการดังกลาว และบริษัทตองจดัใหมีกระบวนการแจงเตือน

       แกผูเอาประกันภัย เม่ือไดดําเนินการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยทาง

       อิเล็กทรอนิกส

      ในกรณนีีบ้รษัิทจะคืนเบีย้ประกนัภยัใหแกผูเอาประกนัภยั โดยหักเบีย้ประกนัภยั

     สําหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมประกันภัยไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน

  12.2.2 ผู เอาประกันภัยเปนผู บอกเลิก: ผู เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม

     ประกันภัยนี้ไดดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

     1. ผู เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยน้ีไดดวยการแจงให

       บริษัททราบเปนลายลักษณอักษร ซึ่งจะมีผลใหกรมธรรมประกันภัย

       สิ้นผลบังคับทันที ณ วันเวลาที่บริษัทไดรับหนังสือบอกเลิก หรือวันเวลา

       ที่ระบุไวในหนังสือบอกเลิก แลวแตวาวันใดเปนวันหลังสุด

     2. ผู เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยน้ีไดดวยวิธีการทาง

       อิเล็กทรอนิกส โดยบริษัทตองทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับ

       ท่ีกาํหนดไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส และแจงวธีิการ

       ใหผูเอาประกันภัยทราบ ซึ่งจะมีผลใหกรมธรรมประกันภัยส้ินผลบังคับ 

       ณ วันท่ีขอมูลการบอกเลิกสงไปยังระบบขอมูลท่ีบริษัทระบุไวเทาน้ัน 

       หรือ ณ วันที่ระบุไวในหนังสือบอกเลิก แลวแตวาวันใดเปนวันหลังสุด
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จํานวนวัน

ประกันภัย

รอยละ ของเบี้ย

ประกันภัยเต็มป

รอยละ ของเบี้ย

ประกันภัยเต็มป

จํานวนวัน

ประกันภัย

จํานวนวัน

ประกันภัย

รอยละ ของเบี้ย

ประกันภัยเต็มป

 10-19 68 130-139 41 250-259 18

 20-29 65 140-149 39 260-269 16

 30-39 63 150-159 37 270-279 15

 40-49 61 160-169 35 280-289 13

 50-59 59 170-179 32 290-299 12

 60-69 56 180-189 30 300-309 10

 70-79 54 190-199 29 310-319 8

 80-89 52 200-209 27 320-329 6

 90-99 50 210-219 25 330-339 4

 100-109 48 220-229 23 340-349 3

 110-119 46 230-239 22 350-359 1

      360-366 0

 1-9 72 120-129 44 240-249 20

      ในกรณีนี้ผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับเบ้ียประกันภัยคืน ตามอัตราการคืน

      เบี้ยประกันภัยที่ระบุไวขางลาง

อัตราคืนเบี้ยประกันภัย

ขอ 13. การเรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยฉอฉล 

 บริษัทไมตองรับผิดสําหรับการเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเกิดจากการฉอฉลหรือ

 ทุจริตโดยประการใดๆ ซ่ึงผูเอาประกันภัยหรือบุคคลท่ีทําแทนผูเอาประกันภัยไดกระทํา

 เพื่อใหไดรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ และบริษัทอาจใชสิทธิบอกเลิก

 กรมธรรมประกันภัยไดทันที โดยไมคืนเบี้ยประกันภัย
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หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก
ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง

 บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอยางใดๆ อันเกิด

 แกบุคคลภายนอก ซ่ึงผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย เน่ืองจากอุบัติเหตุ

 อันเกิดจากรถยนตท่ีใช หรืออยู ในทาง หรือส่ิงท่ีบรรทุก หรือติดต้ังในรถยนตนั้น 

 ในระหวางระยะเวลาประกันภัย ในนามผูเอาประกันภัย ดังนี้

 1.1 ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย บริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน

  เพื่อความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก เฉพาะสวนเกิน

  วงเงินสูงสุดตามกรมธรรมประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ ตามความเสียหาย

  ท่ีแทจริงที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกไมเกิน

  จํานวนเงินเอาประกันภัยตอคนท่ีระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และไมเกิน

  จํานวนเงินเอาประกันภัยตอครั้งที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย ภายใต

  เงื่อนไขที่กําหนดในขอนี้

  ในกรณีบุคคลภายนอกเสียชวีติ หรอืทพุพลภาพถาวรส้ินเชิง เม่ือบรษัิท ผูเอาประกนัภยั 

  และผูมสิีทธิเรยีกรองตามกรมธรรมประกนัภยัสามารถตกลงในจํานวนเงินคาเสียหาย

  ไดทั้งจํานวนแลว บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน ดังนี้

  1.1.1 ชดใชคาสินไหมทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไวในตาราง

    กรมธรรมประกันภยัในหมวดน้ี โดยตองมีจาํนวนเงินเอาประกนัภยัไมนอยกวา 

    500,000 บาทตอคน

  1.1.2 กรณีที่จํานวนเงินเอาประกันภัยเกินกวา 2,000,000 บาทตอคน บริษัทจะชดใช

    คาสินไหมทดแทนไมนอยกวา 2,000,000 บาทตอคน โดยสวนเกินจาก 

    2,000,000 บาท บริษัทจะชดใชตามความเสียหายที่แทจริงที่ผูเอาประกันภัย

    จะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก

  1.1.3 กรณีทายาทของบุคคลภายนอกผู  เ สียชีวิต หรือบุคคลภายนอกที่ เป น

    ผูทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงน้ัน มีสิทธิไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจาก

     กรมธรรมประกันภัยรถยนตมากกวา 1 กรมธรรม รวมถึงกรณีที่รถยนตที่

    เอาประกันภัยไดเอาประกันภัยหลายรายเพื่อความวินาศภัยอันเดียวกัน 

    โดยไดทําสัญญาประกันภัยพรอมกัน หรือสืบเน่ืองเปนลําดับกัน บริษัทจะ

    ชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัดสวนความคุมครองของแตละกรมธรรม
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    ประกันภัย รวมกันไมเกินกวา 2,000,000 บาทตอคน โดยสวนที่ เกิน 

    2,000,000 บาท บรษัิทจะรวมชดใชตามความเสียหายท่ีแทจรงิท่ีผูเอาประกนัภยั

    จะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก

  ในกรณีทีบุ่คคลภายนอกไดรบัความเสยีหายตอรางกาย หรอือนามัย และมสิีทธิไดรบั

  การชดใชจากกรมธรรมประกนัภยัรถยนตมากกวา 1 กรมธรรม รวมถงึกรณีท่ีรถยนต

  ท่ีเอาประกันภัยไดเอาประกันภัยหลายรายเพ่ือความวินาศภัยอันเดียวกัน โดยไดทํา

  สัญญาประกนัภยัพรอมกนั หรอืสืบเนือ่งเปนลาํดับกนั บรษิทัจะรวมเฉลีย่จายเทาๆ กนั 

  ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิในท่ีนี ้หมายถงึ ทพุพลภาพถงึขนาดไมสามารถประกอบหนาที่

  การงานใดๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป

  บุคคลภายนอกที่ไดรับความคุมครองตาม 1.1 น้ี ไมรวมถึงผูขับขี่ที่เปนฝายที่จะตอง

  รับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจางในทางการท่ีจาง คูสมรส บิดา มารดา บุตรของ

  ผูขับขี่นั้น

 1.2 ความเสยีหายตอทรพัยสิน บรษัิทจะรบัผดิชดใชคาสินไหมทดแทนเพือ่ความเสียหาย

  ตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ซ่ึงผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย

  และความรับผิดของบริษัทจะมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง

  กรณีเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก และมีการเรียกคาเสียหาย

  อนัเกดิจากการขาดการใชประโยชนรถยนต บรษัิทจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามจรงิ

  ท้ังนี ้สาํหรบัรถยนตทีมี่ท่ีน่ังไมเกนิ 7 คน หรอืรถยนตบรรทุกผูโดยสารรวมท้ังผูขบัขี่

  ไมเกิน 7 คน ในอัตราไมนอยกวาวันละ 500 บาท รถยนตรับจางสาธารณะที่มีที่นั่ง

  ไมเกิน 7 คน ในอัตราไมนอยกวาวันละ 700 บาท และรถยนตท่ีมีท่ีน่ังเกิน 7 คน 

  หรอืรถยนตบรรทุกผูโดยสารรวมทัง้ผูขับข่ีเกิน 7 คน ในอตัราไมนอยกวาวนัละ 1,000 บาท

  ในกรณีบุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิไดรับการชดใชจากกรมธรรมประกันภัยรถยนต

  มากกวา 1 กรมธรรมประกันภัย บริษัทจะเฉลี่ยจายเทาๆ กัน

  ความเสียหายตอทรัพยสินดังตอไปนี้ จะไมไดรับความคุมครอง

  ก. ทรัพยสินที่ผูเอาประกันภัย ผูขับขี่ท่ีเปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย คูสมรส 

   บิดา มารดา บุตรของผูเอาประกนัภยัหรอืผูขบัขีน่ัน้เปนเจาของ หรอืเปนผูเกบ็รกัษา

   ควบคุม หรือครอบครอง
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  ข. เครือ่งชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางว่ิง ทางเดิน สนาม หรอืส่ิงหน่ึงส่ิงใด

   ทีอ่ยูใตส่ิงดังกลาว อนัเกดิจากการส่ันสะเทอืน หรอืจากนํา้หนกัรถยนต หรอืน้ําหนัก

   บรรทุกของรถยนต

  ค. สัมภาระหรือทรัพยสินอื่นใดที่นําติดตัวขึ้นบนรถยนต หรือทรัพยสินที่บรรทุก

   อยูในรถยนต หรอืกาํลงัยกขึน้ หรอืกาํลงัยกลงจากรถยนต หรอืทรพัยสินทีร่ถยนต

   กําลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

  ง. ทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมี หรือวัตถุอันตราย

   ที่บรรทุกอยู ในรถยนต เวนแตการรั่วไหลน้ันเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต 

   หรือการรั่วไหลของแกส หรือเชื้อเพลิงเพื่อการเดินเครื่องของรถยนต

ขอ 2. ความเสียหายสวนแรก  

 ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองตออุบัติเหตุแตละครั้ง ดังนี้

 ก. 2,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรัพยสิน ในกรณีที่ใชรถยนตในเวลาเกิด

  อุบัติเหตุนอกเหนือจากที่ไดระบุไวในตาราง

 ข. ตามจํานวนเงินสวนแรกของความเสียหาย ดังระบุไวในตาราง

 ค. 2,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ในกรณีเปน

  การประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับข่ี หากความเสียหายน้ันเปนความรับผิดชอบของ

  ผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัยซึ่งมิใชผูขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรมประกันภัย

 ในกรณทีีผู่เอาประกนัภยัจะตองรบัผดิชอบในความเสยีหายสวนแรก เกนิหน่ึงขอ ใหถอืวา

 ความรับผิดชอบแตละขอเปนความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

 ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกเอง ตาม ก. ข. และ ค. บริษัท

 จะจายแทนผูเอาประกันภัยไปกอน เมื่อบริษัทไดจายเงินที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบ

 ไปแลว ผูเอาประกันภัยตองใชคืนใหบริษัทภายใน 7 วันนับแตไดรับหนังสือเรียกรอง

 จากบริษัท

ขอ 3. คาใชจายในการตอสูคดี  

 ถาผูเอาประกันภัยถูกฟองศาลใหใชคาสินไหมทดแทนซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุมครอง

 บรษัิทจะตอสูคดีในนามของผูเอาประกนัภยัโดยคาใชจายของบรษิทั เวนแตบรษัิทไดชดใช

 คาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินความคุมครองกอนมีการฟองรองแลว
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ขอ 4. การคุมครองความรับผิดของผูขับขี่

 บริษัทจะถือวาบุคคลใดซ่ึงขับข่ีรถยนต โดยไดรับความยินยอมจากผู เอาประกันภัย

 เสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง แตมีเงื่อนไขวา

 4.1 บุคคลนั้นตองปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง และอยูภายใตขอกําหนด

  ตามกรมธรรมประกันภัยนี้

 4.2 บุคคลน้ันไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยอื่น หรือ

  ไดรับแตไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนท่ีเกิน

  เทานั้น

ขอ 5. การคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร  

 กรมธรรมประกันภัยน้ีใหความคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร เมื่อผู โดยสารน้ัน

 จะตองรับผิดจากรถยนตท่ีใช หรืออยูในทาง หรือส่ิงท่ีบรรทุก หรือติดต้ังในรถยนตน้ัน 

 ทั้งนี้ เฉพาะเทาที่มีการประกันภัยไว โดยมีเงื่อนไขวา บุคคลน้ันไมไดรับการชดใชคา

 สินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยอ่ืน หรือไดรับแตไมเพียงพอบริษัทจึงจะรับผิด

 ชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกินเทานั้น 

ขอ 6. การคุมครองนายจาง  

 กรมธรรมประกันภัยนี้ใหความคุมครองถึงนายจางซึ่งไมใชผูเอาประกันภัย เม่ือนายจาง

 จะตองรับผิดจากการใชรถยนตคันเอาประกันภัยโดยลูกจางในทางการที่จาง ท้ังนี้ เฉพาะ

 เทาที่มีการประกันภัยไว แตมีเงื่อนไขวา

 6.1 นายจางตองปฏิบัติตนอยูภายใตขอกําหนดของกรมธรรมประกันภัยนี้

 6.2 นายจางไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยอื่น เวนแต

  คาสินไหมทดแทนท่ีไดรับชดใชน้ันไมเพียงพอ 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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  การกระทาํความผดิทางอาญา หรอืหลบหนกีารตรวจคนหรอืการจับกมุของเจาหนาที ่

  เปนตน

 7.3 การใชในการแขงขันความเร็ว

 7.4 การใชลากจูงหรอืผลกัดนัรถหรอืทรพัยสินอืน่ใด เวนแตรถทีถ่กูลากจูงหรอืถกูผลกัดัน

  ไดประกันภัยไวกับบริษัทดวย หรือเปนรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบหามลอ

  เชื่อมโยงถึงกัน

 7.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาหรือบันทึกที่ผูขับขี่ทําขึ้น ซึ่งถาไมมีสัญญาหรือบันทึก

  นั้นแลว ความรับผิดของผูขับขี่จะไมเกิดขึ้น

 7.6 การขบัขีโ่ดยบุคคลซึง่ในขณะขบัขีใ่หถอืวาเมาสรุาหรอืของเมาอยางอืน่ตามกฎหมาย

  วาดวยการจราจรทางบก ดังนี้

              7.6.1 มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต หรือ     

             7.6.2 มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกวา 20 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต กรณีการขับขี่

    โดยบุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ หรือโดยบุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถ

    ชั่วคราว หรือโดยบุคคลที่ไมมีใบอนุญาตขับรถหรืออยูระหวางพักใชหรือ

    เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือ  

              7.6.3 กรณีไมยินยอมใหเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงาน

    เจาหนาที่ ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล จนถูกดําเนินคดีฐานขับรถขณะ

    เมาสุราหรอืของเมาอยางอืน่ ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก และผูขบัขี่

    ไดยอมรับหรือศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกลาว

 7.7 การขับขี่โดยบุคคลซ่ึงขณะขับขี่มีสารเสพติดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 

  หรือมีสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต 

  และประสาทในรางกาย จนถูกดาํเนนิคดีตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบก และผูขบัขี่

  ไดยอมรับหรือศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกลาว

ขอ 8. ขอสัญญาพิเศษ   

 ภายใตจํานวนเงินจํากัดความรับผิดท่ีระบุไวในตาราง บริษัทจะไมยกเอาความไมสมบูรณ

 แหงกรมธรรมประกันภัย หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย 

 หรือขอ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 หรือเงื่อนไขท่ัวไป เวนแตขอ 3 ของหมวดเง่ือนไขท่ัวไป 

 เปนขอตอสูบุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้ 
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 สวนเง่ือนไขขอ 7.6  และ 7.7 บริษัทจะไมนํามาเปนขอตอสูบุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธ

 ความรับผิดทั้งตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี้

 ในกรณีที่บริษัทไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนี้

 ตอผู เอาประกันภัย แตบริษัทไดชดใชคาสินไหมทดแทนไปแลวตามวรรคหนึ่งและ

 วรรคสองในความรบัผดิทีผู่เอาประกนัภยัตองรบัผดิตอบุคคลภายนอกไปแลว ผูเอาประกนัภยั

 ตองใชจํานวนเงินท่ีบริษัทไดจายไปน้ันคืนใหบริษัทภายใน 7 วันนับแตไดรับหนังสือ

 เรียกรองจากบริษัท

หมวดการคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม
ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง

 รถยนตสูญหาย บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน เม่ือรถยนตหรือสวนหนึ่งสวนใด

 ของรถยนต รวมท้ังอปุกรณ เครือ่งตกแตง หรอืสิง่ทีติ่ดประจําอยูกบัตัวรถยนตตามมาตรฐาน

 ทีติ่ดต้ังมากบัรถยนตโดยโรงงานประกอบรถยนตหรอืศูนยจาํหนายรถยนต และใหรวมถงึ

 อุปกรณเครื่องตกแตงท่ีไดทําเพิ่มขึ้น และผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบดวยแลว 

 สูญหายไปอันเกิดจากการกระทําความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย 

 ยักยอกทรัพย หรือเกิดความเสียหายตอรถยนตอันเกิดจากการกระทําความผิด หรือ 

 การพยายามกระทําความผิดเชนวานั้น แตไมรวมการสูญหายจากการกระทําความผิด

 ฐานฉอโกง 

 รถยนตไฟไหม บรษัิทจะชดใชคาสนิไหมทดแทน เม่ือรถยนตเกดิความเสียหายจากไฟไหม 

 ไมวาจะเปนการไหมโดยตัวของมันเอง หรือเปนการไหมที่เปนผลสืบเน่ืองจากสาเหตุ

 ใดๆ ก็ตาม

ขอ 2. การชดใชความเสียหายหรือสูญหายตอรถยนต 

 2.1 ในกรณีรถยนตสูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย และยักยอก

  ทรัพย บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย ที่ระบุไวใน

  ตาราง โดยผู เอาประกันภัยหรือผู รับประโยชนแลวแตกรณีตองโอนกรรมสิทธ์ิ

  รถยนตใหแกบริษัททันที โดยคาใชจายของบริษัท และใหถือวาการคุมครอง

  รถยนตนั้นเปนอันสิ้นสุด
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  ในกรณีท่ีบรษิทัไดรบัรถยนตคนืมา บรษัิทตองมีหนงัสือแจงใหผูเอาประกนัภยัทราบ

  ทางไปรษณยีลงทะเบยีนภายใน 7 วนันับแตวนัทีไ่ดรบัรถยนตคนืมา ตามทีอ่ยูครัง้สุดทาย

  ที่ผูเอาประกันภัยแจงใหบริษัททราบและบริษัทยินยอมใหผูเอาประกันภัยใชสิทธิ

  2.1.1 ขอรับรถยนตคืน โดยผูเอาประกันภัยตองคืนเงินที่ไดรับชดใชไปทั้งหมด

    ใหแกบริษัท ถารถยนตน้ันเกิดความเสียหายไมถึงกับความเสียหายโดยส้ินเชิง

    บริษัทตองจัดซอมใหโดยคาใชจายของบริษัทกอนคืน

  2.1.2 สละสิทธิไมขอรับรถยนตคืน

  ท้ังน้ี ผูเอาประกันภัยจะตองแจงการใชสิทธิใหบริษัททราบภายใน 30 วันนับแตวันที่

  ไดรับหนังสือแจงจากบริษัท ถาผูเอาประกันภัยไมแจงขอใชสิทธิภายในกําหนดเวลา

  ดังกลาว ใหถือวาผูเอาประกันภัยไมประสงคจะขอรับรถยนตคืน

 2.2 ในกรณีรถยนตเสียหายส้ินเชิง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงิน

  เอาประกันภัย ที่ระบุไวในตาราง 

  รถยนตเสียหายส้ินเชิง หมายถึง รถยนตไดรับความเสียหายจนไมอาจซอมใหอยูใน

  สภาพเดิมได หรอืเสียหายไมนอยกวารอยละ 70 ของมูลคารถยนตในขณะเกดิความเสียหาย   

  ในกรณีท่ีเอาประกนัภยัไวไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคารถยนตในขณะท่ีเอาประกนัภยั 

  ผูเอาประกนัภยัหรอืผูรบัประโยชนแลวแตกรณี ตองโอนกรรมสทิธ์ิรถยนตใหแกบรษัิท

  ทันที โดยคาใชจายของบริษัท และใหถือวาการคุมครองรถยนตนั้นเปนอันสิ้นสุด

 2.3 ในกรณีรถยนตไดรับความเสียหาย แตไมถึงกับเสียหายสิ้นเชิง หรือสูญหายบางสวน 

  บริษัทและผูเอาประกันภัยอาจตกลงกันใหมีการซอม หรือเปลี่ยนรถยนตซึ่งมีสภาพ

  เดียวกันแทนได ท้ังน้ี รวมท้ังอุปกรณของรถยนตนั้น หรือจะชดใชเงินเพื่อทดแทน

  ความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได 

  ในกรณีไมสามารถตกลงจาํนวนเงนิเพือ่ทดแทนความเสียหายได ใหใชราคามาตรฐาน

  ท่ีสมาคมประกนัวนิาศภยัไทยรวมกบัสมาคมอูกลางการประกนัภยัและสมาคมการซอม

  รถยนตแหงประเทศไทยกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

  ขอจํากัดความรับผิดของบริษัท

  ในกรณีที่มีความจําเปนตองส่ังอะไหลจากตางประเทศ บริษัทรับผิดไมเกินกวาราคา

  นําเขาที่สงมาทางเรือ
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ขอ 3. การดูแลขนยาย

 เม่ือมีความเสียหายตอรถยนตที่เกิดจากไฟไหม บริษัทจะจายคาดูแลรักษารถยนต และ

 คาขนยายรถยนตทัง้หมดนบัแตวนัเกดิเหตุ จนกวาการซอมแซม หรอืการชดใชคาสนิไหม

 ทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจํานวนที่จายไปจริง แตไมเกินรอยละ 20 ของคาซอมแซม

ขอ 4. การสละสิทธิ

 ในกรณีท่ีมีความเสียหายหรือสูญหายตอรถยนต เม่ือบุคคลอื่นเปนผูใชรถยนตโดยไดรับ

 ความยินยอมจากผูเอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไลเบี้ยจากผูใชรถยนตนั้น เวนแต

 การใชโดยบุคคลของสถานใหบริการเกี่ยวกับการซอมแซมรถ การทําความสะอาดรถ 

 การบํารงุรกัษารถ หรอืการติดต้ังอปุกรณเพิม่เติม เม่ือรถยนตไดสงมอบใหเพือ่รบับรกิารนัน้  

ขอ 5. การยกเวนรถยนตสูญหาย ไฟไหม การประกนัภยัน้ีไมคุมครองความสูญหาย หรอืไฟไหม

 อันเกิดจาก

 5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย หรือยักยอกทรัพย โดยคูสมรส 

  หรือบุคคลซึ่งอยู กินกันฉันสามีภรรยาโดยไมไดจดทะเบียนสมรส หรือบุคคล

  ท่ีเปนหุนสวนทางธรุกจิกบัผูเอาประกนัภยั หรอืผูคํา้ประกนัตามสัญญาเชาซือ้รถยนต 

  หรือบุคคลไดรับมอบรถยนตหรือครอบครองรถยนตตามสัญญายืม สัญญาเชา 

  สัญญาเชาซื้อ หรือสัญญาจํานํา หรือบุคคลที่จะกระทําสัญญาดังกลาวขางตน 

  ทั้งนี้ ไมวาบุคคลดังกลาวมีเจตนาแทจริงจะทําสัญญาดังกลาวหรือไมก็ตาม

 5.2 การใชรถยนตนอกอาณาเขตที่คุมครอง
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เอกสารแนบทายความคุมครองความเสียหายตอรถยนต

เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ร.ย.ภ.10)

ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง

 บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีเกิดขึ้นระหวางระยะเวลาประกันภัย 

 ตอรถยนตรวมทั้งอุปกรณเครื่องตกแตง หรือสิ่งที่ติดประจําอยูกับตัวรถยนตตามที่ระบุไว

 ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก ท้ังน้ี ความเสียหายดังกลาว

 ใหรวมถงึความเสียหายทีเ่กดิจากไฟไหมอนัมีสาเหตุโดยตรงจากการชนกับยานพาหนะทางบก 

 ไมวาจะเกดิจากความประมาทของรถยนตคันท่ีเอาประกนัภยัหรอืคูกรณ ีและผูเอาประกนัภยั

 สามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได

 ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรมประกนัภยันี ้ใหหมายถงึเฉพาะรถทีเ่ดินดวยกาํลงัเครือ่งยนต 

 โดยใชพลงังานเชือ้เพลงิ เชน นํา้มัน กาซ หรอืกาํลงัไฟฟา และรวมถงึรถพวง รถไฟ รถราง

 ความรับผิดชอบของบริษัท จะมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง

ขอ 2. การชดใชความเสียหายตอรถยนต

 2.1 ในกรณีรถยนตเสียหายส้ินเชิง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงิน

  เอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง

  ในกรณีท่ีทนุประกนัภยัท่ีระบุไวไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาของรถยนตในขณะท่ี

  เอาประกนัภยั ผูเอาประกนัภยัหรอืผูรบัประโยชนตองโอนกรรมสทิธ์ิใหแกบรษัิททันที

  โดยคาใชจายของบริษัท และใหถือวาการคุมครองนั้นเปนอันสิ้นสุด

  รถยนตเสียหายส้ินเชิง ในท่ีน้ีหมายถึง รถยนตไดรับความเสียหายจนไมอาจซอม

  ใหอยูในสภาพเดิมได หรือเสียหายไมนอยกวารอยละ 70 ของมูลคารถยนตในขณะ

  เกิดความเสียหาย

 2.2 ในกรณีรถยนตไดรบัความเสยีหาย แตไมถึงกบัเสียหายส้ินเชงิ บรษัิทและผูเอาประกันภยั

  อาจตกลงกนัใหมีการซอม หรอืเปลีย่นรถยนตซึง่มีสภาพเดียวกนัแทนได ท้ังน้ี รวมท้ัง

  อุปกรณของรถยนตนั้น หรือจะชดใชเงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได
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 ในกรณีไมสามารถตกลงจํานวนเงินเพื่อทดแทนความเสียหายได ใหใชราคามาตรฐาน

 ที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยรวมกับสมาคมอูกลางการประกันภัยและสมาคมการซอม

 รถยนตแหงประเทศไทยกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

 ขอจํากัดความรับผิดของบริษัท

 ในกรณีทีมี่ความจาํเปนตองส่ังอะไหลจากตางประเทศ บรษิทัรบัผดิไมเกนิกวาราคานาํเขา

 ที่สงมาทางเรือ

ขอ 3. ความเสียหายสวนแรก

 ผูเอาประกนัภยัตองรบัผดิชอบเองตออบุติัเหตุแตละครัง้ คอื 2,000 บาทแรกของความเสียหาย

 อันเกิดจากการชน ในกรณีที่ผูขับข่ีหรือผูเอาประกันภัยเปนฝายท่ีตองรับผิดตามกฎหมาย 

 โดยบริษัทจะจายแทนผูเอาประกันภัยไปกอน เม่ือบริษัทไดจายเงินท่ีผูเอาประกันภัย

 ตองรบัผดิชอบไปแลว ผูเอาประกนัภยัตองใชคืนใหบรษัิทภายใน 7 วนันบัแตไดรบัหนงัสือ

 เรียกรองจากบริษัท

ขอ 4. การดูแลขนยาย

 เม่ือรถยนตเกิดความเสียหายซึ่งมีการคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจาย

 คาดูแลรักษารถยนตและคาขนยายรถยนตท้ังหมดนับแตวันเกิดเหตุ จนกวาการซอมแซม 

 หรอืการชดใชคาสินไหมทดแทนจะเสรจ็สิน้ตามจาํนวนทีจ่ายไปจรงิ แตไมเกนิรอยละ 20

 ของคาซอมแซม

ขอ 5. การรักษารถยนต

 ผูเอาประกนัภยัจะตองรบัผดิชอบเอง เม่ือเกดิความเสียหายเพิม่ขึน้ หรอืตองประสบอบุติัเหตุอืน่ 

 เนื่องจากการใชรถยนตกอนท่ีจะมีการซอมแซมตามท่ีจําเปน หรือไมไดจัดใหมีการดูแล

 เมื่อรถยนตเกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย

ขอ 6. การสละสิทธิ

 ในกรณีท่ีมีความเสียหายตอรถยนต เม่ือบุคคลอ่ืนเปนผูใชรถยนตโดยไดรับความยินยอม

 จากผูเอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไลเบ้ียจากผูใชรถยนตน้ัน เวนแตการใช

 โดยบุคคลของสถานใหบริการเกี่ยวกับการซอมแซมรถ การทําความสะอาดรถ การบํารุง

 รักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม เมื่อรถยนตไดสงมอบใหเพื่อรับบริการนั้น
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ขอ 7. การยกเวนความเสียหายตอรถยนต การประกันภัยนี้ไมคุมครอง

 7.1 การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต

 7.2 การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต หรือการเสีย หรือการหยุดเดินของ

  เครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟาของรถยนตอันมิไดเกิดจากอุบัติเหตุ

 7.3 ความเสียหายโดยตรงตอรถยนต อนัเกดิจากการบรรทกุนํา้หนกั หรอืจํานวนผูโดยสาร

  เกินกวาที่ไดรับอนุญาตอันมิไดเกิดจากอุบัติเหตุ

 7.4 ความเสียหายตอยางรถยนต อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เวนแตกรณี

  มีความเสียหายเกิดขึ้นตอสวนอื่นของรถยนตในเวลาเดียวกัน

 7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใชรถยนต เวนแตการขาดใชรถยนตนั้นเกิดจาก

  บริษัทประวิงการซอม หรือซอมลาชาเกินกวาที่ควรจะเปนโดยไมมีเหตุอันสมควร

ขอ 8. การยกเวนการใช การประกันภัยนี้ไมคุมครอง

 8.1 การใชรถยนตนอกอาณาเขตที่คุมครอง

 8.2 การใชรถยนตในทางผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือใช

  ขนยาเสพติดไมวาจะมีการดัดแปลงรถหรือไมก็ตาม หรือใชรถยนตหลบหนีจาก

  การกระทาํความผดิทางอาญา หรอืหลบหนีการตรวจคนหรอืการจับกมุของเจาหนาที ่

  เปนตน

 8.3 การใชในการแขงขันความเร็ว

ขอ 9. การยกเวนการใชอื่นๆ การประกันภัยนี้ไมคุมครอง

 9.1 การใชลากจูงหรอืผลกัดันรถหรอืทรพัยสินอืน่ใด เวนแต รถทีถ่กูลากจูงหรอืถูกผลกัดัน

  ไดประกันภัยไวกับบริษัทดวย หรือเปนรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบหามลอ

  เชื่อมโยงถึงกัน

 9.2 การใชรถยนตนอกเหนือจากที่ระบุไวในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ

 9.3 การขบัขีโ่ดยบุคคลซึง่ในขณะขบัขีใ่หถอืวาเมาสรุาหรอืของเมาอยางอืน่ตามกฎหมาย

  วาดวยการจราจรทางบก ดังนี้

  9.3.1 มีปริมาณแอลกอฮอล ในเลือดเกินกวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต หรือ

  9.3.2 มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกวา 20 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต กรณีการขับขี่

    โดยบุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ หรือโดยบุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถ

    ชั่วคราว หรืออยูระหวางพักใช หรือ
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  9.3.3 กรณไีมยนิยอมใหเจาพนักงานจราจร พนกังานสอบสวน หรอืพนกังานเจาหนาที ่

    ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล จนถูกดําเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือ

    ของเมาอยางอื่น ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก และผูขับขี่ไดยอมรับ

    หรือศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกลาว

 9.4 การขับขี่โดยบุคคลซ่ึงขณะขับขี่มีสารเสพติดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 

  หรือมีสารที่ออกฤทธิ์ตอจิต และประสาทตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต

  และประสาทในรางกาย จนถูกดําเนนิคดีตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบก และผูขบัขี่

  ไดยอมรับ หรือศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกลาว

 9.5 การขับขี่โดยบุคคลที่ไมเคยไดรับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยไดรับ แตถูกตัดสิทธิ

  ตามกฎหมาย หรือใชใบขับขี่รถจักรยานยนตไปขับขี่รถยนต

  การยกเวนตามขอ 9.1 9.2 9.3 9.4 และ 9.5 จะไมนํามาใชในกรณีที่มีความเสียหาย

  ตอรถยนตทีเ่กดิขึน้ และมใิชความประมาทของผูขบัขีท่ีเ่อาประกนัภยัตามกรมธรรม

  ประกันภัยนี้

  แตในกรณีที่เปนการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู ขับขี่ การยกเวนตามขอ 9.5 

  จะไมนํามาใชบังคับ หากผูขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เปนผูขับขี่ที่ถูกระบุชื่อ

  ในกรมธรรมประกันภัย

  เง่ือนไข: การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายน้ี อยู ภายใตบังคับของเงื่อนไข

  และการยกเวนแหงกรมธรรมประกันภัยท่ีปรากฏในสัญญาหมวดเง่ือนไขทั่วไป 

  ยกเวนเงือ่นไขขอ 7 การลดเบ้ียประกนัภยัประวติัด ีและ ขอ 8 การเพ่ิมเบ้ียประกนัภยั

  ประวัติไมดี จะไมนํามาบังคับใช



àÍ¡ÊÒÃá¹º·ˆÒÂ¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤ÃÍ§à¾ÔèÁàµÔÁ

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍØºÑµÔàËµØÊ‡Ç¹ºØ¤¤Å (Ã.Â.01)

20

àÁ×èÍãªˆã¹àÍ¡ÊÒÃá¹º·ˆÒÂ¹Õé

¼Ùˆä´̂ÃÑº¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤ÃÍ§ ËÁÒÂ¶Ö§ ¼Ù¢̂Ñº¢Õè áÅÐ/ËÃ×Í ¼Ùâ̂´ÂÊÒÃµÒÁ¨Ó¹Ç¹·ÕèÃÐºØã¹ตาราง «Öè§ÍÂÙ‡ã¹ 

    ËÃ×Í¡ÓÅÑ§¢Ñº¢Õè ËÃ×Í¡ÓÅÑ§¢Ö é¹ËÃ×Í¡ÓÅÑ§Å§¨Ò¡Ã¶Â¹µ‹

ÍØºÑµÔàËµØ  ËÁÒÂ¶Ö§ àËµØ¡ÒÃ³‹·Õèà¡Ố ¢Öé¹ÍÂ‡Ò§©Ñº¾ÅÑ¹¨Ò¡»•̈ Ñ̈ÂÀÒÂ¹Í¡Ã‡Ò§¡ÒÂ

    áÅÐ·ÓãËˆà¡Ô´¼Å·Õ è¼Ù ˆä´ˆÃÑº¤ÇÒÁ¤Ø ˆÁ¤ÃÍ§ÁÔä´ˆà¨µ¹Ò

    ËÃ×ÍÁØ‡§ËÇÑ§ áÅÐãË̂ËÁÒÂ¤ÇÒÁÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ¶Ù¡¦Òµ¡ÃÃÁ´̂ÇÂ

¡ÒÃÊญàÊÕÂâ´Â¶ÒÇÃÊÔé¹àªÔ§  ãË̂ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÊญàÊÕÂÊÁÃÃ¶ÀÒ¾ã¹¡ÒÃãª̂§Ò¹¢Í§ÍÇÑÂÇÐ¹Ñé¹

    โ´Â¶ÒÇÃÊÔé¹àªÔ§

¡ÒÃÊญàÊÕÂÊÒÂµÒ  ËÁÒÂ¶Ö§ µÒºÍ´Ê¹Ô· áÅÐäÁ‡ÁÕ·Ò§ÃÑ¡ÉÒãËˆËÒÂä´ˆµÅÍ´ä»

·Ø¾¾ÅÀÒ¾¶ÒÇÃส้ินเชิง ËÁÒÂ¶Ö§ ·Ø¾¾ÅÀÒ¾¶Ö§¢¹Ò´·Õ èäÁ‡ÊÒÁÒÃ¶»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ã´

    หรือ·Ó§Ò¹ã´à¾× èÍÊÔ¹¨ˆÒ§ä´ˆâ´ÂÊÔé¹àªÔ§áÅÐµÅÍ´ä»

·Ø¾¾ÅÀÒ¾ªÑèÇ¤ÃÒÇ  ËÁÒÂ¶Ö§ ·Ø¾¾ÅÀÒ¾¶Ö§¢¹Ò´·ÕèäÁ‡ÊÒÁÒÃ¶»ÃÐ¡ÍºË¹ˆÒ·Õè¡ÒÃ§Ò¹

    ã¹ÍÒªÕ¾»ÃÐ¨ÓµÒÁ»¡µÔä´̂â´ÂÊÔé¹àªÔ§ã¹ªÑèÇÃÐÂÐàÇÅÒË¹Öè§

à»—¹·Õèµ¡Å§¡Ñ¹Ç‡Ò ¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ´Ñ§¡Å‡ÒÇ¢ˆÒ§µˆ¹ä´ˆÁÕ¡ÒÃ¢ÂÒÂà¾ÔèÁàµÔÁ´Ñ§µ‡Íä»¹Õé

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 ç̈º·Õèä´̂ÃÑº·ÓãË̂¼Ùä̂´̂ÃÑº¤ÇÒÁ¤ØÁ̂¤ÃÍ§µ̂Í§ÃÑ¡ÉÒµÑÇµỐ µ‡ÍกนัในâÃ§¾ÂÒºÒÅã¹°Ò¹Ð

¤¹ä¢̂ã¹ áÅÐàÊÕÂªÕÇÔµà¾ÃÒÐàËµØºÒ´à ç̈º¹Ñé¹¡ḉ Õ ºÃÔÉÑ·¨Ð ‡̈ÒÂ¤‡ÒÊÔ¹äËÁ·´á·¹ãË̂µÒÁ¨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‡ÇÑ¹à¡Ố ÍØºÑµÔàËµØ¡ḉ Õ ËÃ×Í¤ÇÒÁºÒ´à ç̈º·Õèä´̂ÃÑº·ÓãË̂¼Ùä̂´̂ÃÑº¤ÇÒÁ¤ØÁ̂¤ÃÍ§µ̂Í§ÃÑ¡ÉÒµÑÇµỐ µ‡Í¡Ñ¹
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ã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅã¹°Ò¹Ð¤¹ä¢̂ã¹ áÅÐà»—¹àËµØãË̂¼Ùä̂´̂ÃÑº¤ÇÒÁ¤ØÁ̂¤ÃÍ§ä´̂ÃÑº¡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§¢̂Ò§ µÑé§áµ‡¢̂ÍÁ×Í ËÃ×Íà·̂ÒÊÍ§¢̂Ò§ µÑé§áµ‡¢̂Íà·̂Ò 

 ËÃ×ÍÊÒÂµÒÊÍ§¢ˆÒ§

100% ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÊÓËÃÑºÁือหน่ึง¢̂Ò§ µÑé§áµ‡¢̂ÍÁ×Í และà·̂Òหน่ึง¢̂Òง µÑé§áµ‡¢̂Íà·̂Ò

100% ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÊÓËÃÑºÁ×ÍË¹Öè§¢̂Ò§ µÑé§áµ‡¢̂ÍÁ×Í áÅÐÊÒÂµÒË¹Öè§¢̂Ò§

100% ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÊÓËÃÑºà·̂ÒË¹Öè§¢̂Ò§ µÑé§áµ‡¢̂Íà·̂Ò áÅÐÊÒÂµÒË¹Öè§¢̂Ò§

60% ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÊÓËÃÑºÁ×ÍË¹Öè§¢̂Ò§ µÑé§áµ‡¢̂ÍÁ×Í

60% ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÊÓËÃÑºà·̂ÒË¹Öè§¢̂Ò§ µÑé§áµ‡¢̂Íà·̂Ò

60% ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÊÓËÃÑºµÒË¹Öè§¢̂Ò§

ºÃÔÉÑ·¨Ð¨‡ÒÂ¤‡Ò·´á·¹µÒÁ¢ˆÍ¹Õéà¾ÕÂ§ÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÊÙ§ÊØ´ÃÒÂ¡ÒÃà´ÕÂÇà·‡Ò¹Ñé¹

¡ÒÃ¤ØˆÁ¤ÃÍ§¢ˆÍ 3. ·Ø¾¾ÅÀÒ¾¶ÒÇÃสิ้นเชิง

¶̂Ò¤ÇÒÁºÒ´à ç̈ºÁÕ¼ÅÀÒÂã¹ 12 à ×́Í¹¹Ñºáµ‡ÇÑ¹à¡Ố ÍØºÑµÔàËµØ ·ÓãË̂¼Ùä̂´̂ÃÑº¤ÇÒÁ¤ØÁ̂¤ÃÍ§à¡Ố ·Ø¾¾ÅÀÒ¾

¶ÒÇÃส้ินเชงิ áÅÐ·Ø¾¾ÅÀÒ¾¶ÒÇÃส้ินเชงิ¹Ñé¹ä´̂à»—¹àÇÅÒµỐ µ‡Í¡Ñ¹äÁ‡¹̂ÍÂ¡Ç‡Ò 12 à ×́Í¹ ËÃ×ÍÁÕ¢̂Íº‡§ªÕé

·Ò§¡ÒÃá¾·Â‹Ç‡Ò¼Ùˆä´ˆÃÑº¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤ÃÍ§¹Ñé¹µ¡à»—¹ºØ¤¤Å·Ø¾¾ÅÀÒ¾¶ÒÇÃส้ินเชิง 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

¶̂Ò¤ÇÒÁºÒ´à ç̈º·Õèä´̂ÃÑº·ÓãË̂¼Ùä̂´̂ÃÑº¤ÇÒÁ¤ØÁ̂¤ÃÍ§µ¡à»—¹ºØ¤¤Å·Ø¾¾ลÀÒ¾ªÑèÇ¤ÃÒÇÀÒÂã¹ 180 ÇÑ¹

¹Ñºáµ‡ÇÑ¹·Õèà¡Ố ÍØºÑµÔàËµØ ËÃ×Í¤ÇÒÁºÒ´à ç̈º·Õèä´̂ÃÑº·ÓãË̂¼Ùä̂´̂ÃÑº¤ÇÒÁ¤ØÁ̂¤ÃÍ§µ̂Í§ÃÑ¡ÉÒµÑÇµỐ 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§

ºÃÔÉÑ·¨ÐäÁ‡ª´ãª̂¤‡ÒÊÔ¹äËÁ·´á·¹µÒÁ¤ÇÒÁ¤ØÁ̂¤ÃÍ§¹Õé ËÒ¡ÍØºÑµÔàËµØÁÕ¼Å·ÓãË̂¼Ùä̂´̂ÃÑº¤ÇÒÁ¤ØÁ̂¤ÃÍ§

à¡Ố ¤ÇÒÁÊÙญàÊÕÂµÒÁ¡ÒÃ¤ØÁ̂¤ÃÍ§µÒÁ¢̂Í 1 ËÃ×Í¢̂Í 2 ËÒ¡¤ÇÒÁÊญàÊÕÂÁÕ¼Å·ÓãË̂ÁÕ·Ø¾¾ÅÀÒ¾¶ÒÇÃ

ส้ินเชิงà¡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‡¤Ø ˆÁ¤ÃÍ§¡ÒÃàÊÕÂªÕÇÔµ ÊญàÊÕÂÍÇÑÂÇÐ ·Ø¾¾ÅÀÒ¾ชั่วคราว 

   ËÃ×Í·Ø¾¾ÅÀÒ¾ถาวรส้ินเชิง ÍÑ¹à¡Ô´¢Ö é¹à»—¹¼Åâ´ÂµÃ§ËÃ×Íâ´ÂÍˆÍÁ·Ñ é§ËÁ´

   ËÃ×ÍºÒ§Ê‡Ç¹¨Ò¡¡ÒÃ¡ÃÐ·Ó ¼Ố ÍÒªญÒ¡ÃÃÁÊ¶Ò¹Ë¹Ñ¡â´Â¼Ùä̂´̂ÃÑº¤ÇÒÁ¤ØÁ̂¤ÃÍ§¹Ñé¹

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»



àÍ¡ÊÒÃá¹º·ˆÒÂ¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤ÃÍ§à¾ÔèÁàµÔÁ

การประกันภัย¤‡ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ (Ã.Â.02)

23

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§

«Öè§ä´̂à¡Ố ¢Öé¹ÀÒÂã¹ 12 à ×́Í¹¹Ñºáµ‡ÇÑ¹à¡Ố ÍØºÑµÔàËµà¾×èÍºØ¤¤Åã´«Öè§ä´̂ÃÑº¤ÇÒÁºÒ´à ç̈º·Ò§Ã‡Ò§¡ÒÂ 

à¹×èÍ§¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØใน¢³ÐÍÂÙ‡ã¹ ËÃ×Í¡ÓÅÑ§¢Öé¹ËÃ×Í¡ÓÅÑ§Å§¨Ò¡Ã¶Â¹µ‹

¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍº¢Í§ºÃÔÉÑ·µ‡Í¤¹ã¹áµ‡ÅÐ¤ÃÑé§¨ÐäÁ‡à¡Ô¹¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·ÕèÃÐºØäÇ̂ã¹µÒÃÒ§ 

¡ÒÃ¢ÂÒÂà¾ÔèÁàµÔÁ¹ÕéÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñºà©¾ÒÐµ‡ÍÃ¶Â¹µ‹·ÕèÃÐºØäÇˆã¹µÒÃÒ§



àÍ¡ÊÒÃá¹º·ˆÒÂ¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤ÃÍ§à¾ÔèÁàµÔÁ

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹µÑÇ¼Ùˆ¢Ñº¢Õè (Ã.Â.03)

24

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¡

¼Ùà̂ÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ã¹¡Ã³ÕÃ¶Â¹µ‹·ÕèÃÐºØäÇ̂ã¹µÒÃÒ§à¡Ố ÍØºÑµÔàËµØ à»—¹àËµØãË̂ºØ¤¤Å Ñ́§¡Å‡ÒÇ¶Ù¡¤Çº¤ØÁµÑÇ

ã¹¤ ṌÍÒญÒ

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹µÑÇºØ¤¤Å Ñ́§¡Å‡ÒÇ ºÃÔÉÑ·¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂäÁ‡ªÑ¡ª̂ÒµÒÁ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹·Õè¾¹Ñ¡§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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¶̂Ò¢̂Í¤ÇÒÁã´ã¹àÍ¡ÊÒÃ¹Õé¢Ñ́ ËÃ×ÍáÂ̂§¡Ñº¢̂Í¤ÇÒÁ·Õè»ÃÒ¡¯ã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ËÃ×ÍÊÅÑ¡ËÅÑ§ã´æ 

ãË̂à»—¹·Õèµ¡Å§¡Ñ¹Ç‡Ò ¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹ÕéäÁ‡¤ØÁ̂¤ÃÍ§¤ÇÒÁÊÙญàÊÕÂ ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ ËÃ×Í¤‡Òãª̂ ‡̈ÒÂã´æ 

¡çµÒÁ äÁ‡Ç‡Ò¨Ðà»—¹ÊÒàËµØâ´ÂµÃ§ËÃ×Íâ´ÂÍˆÍÁ àปน¼ÅÁÒ¨Ò¡ËÃ×Íà¡ÕèÂÇà¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ¡ÃÐ·Ó

¡‡Í¡ÒÃÃ̂ÒÂ äÁ‡Ç‡Ò¨Ðà¡Ố ¨Ò¡ÊÒàËµØËÃ×ÍàËµØ¡ÒÃ³‹«Öè§Ê‡§¼Å¡ÃÐ·ºÍÂ‡Ò§µ‡Íà¹×èÍ§ ËÃ×ÍÁÕÅÓ Ñ́ºàËµØ¡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¢Ù‡â´ÂºØ¤¤Åหรอืกลุ‡มบคุคลใด ไม‡ว‡าจะเป—นการกระทําเพยีงลาํพงั 

การกระทําการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค‹กรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระทําเพื่อผลทางการเมือง 

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·ÕèÊ‡Ç¹Ë¹Öè§Ê‡Ç¹ã´¢Í§¢̂ÍÂ¡àÇ̂¹¹Õé äÁ‡ÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒãª̂ºÑ§¤Ñºä´̂ãË̂¶×ÍÇ‡ÒÊ‡Ç¹·ÕèàËÅ×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 ท้ังการทำประกันภัย คำนวณเบ้ียประกันภัยรถยนต ตออายุกรมธรรม ชำระเงิน

แจงเคลมรถยนต คนหาสาขา จุดบริการประกันภัย ศูนยซอมมาตรฐานและโรงพยาบาลในสัญญา
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