กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ขายผ่านทางอิ เล็กทรอนิ กส์ (Online))
ภายใต้การคุม้ ครอง เงือนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี# บริษทั ให้สญ
ั ญาต่อผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี# :ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี* มีผลใช้บงั คับทันที เมื.อผู้เอาประกันภัยชําระเบีย* ประกันภัยแล้ว
การชําระเบีย# ประกันภัยให้แก่ ตัวแทนประกันภัย พนักงาน หรือนายหน้าประกันภัยผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจ
ให้ร บั ชํา ระเบี#ย ประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิ ติบุ คคลทีบริษัทยอมรับการกระทําของบุ คคลหรือนิ ติบุ คคล
ดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษทั ให้ถอื ว่าเป็ นการชําระเบีย# ประกันภัยแก่บริษทั โดยถูกต้อง
ข้อ 2. นิ ยามศัพท์ กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี#
“บริษทั ”
หมายความว่า บริษทั ทีออกกรมธรรม์ประกันภัยนี#
“ผูเ้ อาประกันภัย”
หมายความว่า บุคคลทีระบุชอเป็
ื นผูเ้ อาประกันภัยในตาราง
“ผูป้ ระสบภัย”
หมายความว่า ผูซ้ งได้
ึ รบั อันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามัย เนืองจากรถที
ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนืองจากสิงทีบรรทุก หรือติดตัง# ในรถ
นัน# และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูป้ ระสบภัย
ซึงถึงแก่ความตายด้วย
“นายทะเบียน”
หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกัน ภัย หรือ ผู้ ซึ งเลขาธิ ก ารคณะกรรมการกํ า กับ และ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มอบหมายโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
“ตาราง”
หมายความว่า ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี#
“รถ”
หมายความว่า รถทีเอาประกันภัยซึงมีรายการทีระบุไว้ในตาราง
“อุบตั เิ หตุแต่ละครัง# ” หมายความว่า เหตุ การณ์ ห นึ งหรือหลายเหตุ การณ์ ส ืบ เนื องกัน ซึงเกิด จาก
สาเหตุอนั เดียวกัน
ข้อ 3. การคุ้มครองผู้ประสบภัย ภายใต้บงั คับข้อ 6. บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหายต่อ
ชีวติ ร่างกาย หรืออนามัยของผูป้ ระสบภัยในนามผูเ้ อาประกันภัย ซึงผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ
ตามกฎหมายต่อผูป้ ระสบภัย เนืองจากรถทีใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนืองจากสิงทีบรรทุก หรือติดตัง# ในรถ
นัน# ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยดังนี#
3.1 ผูป้ ระสบภัย
3.1.1 ในกรณีได้รบั ความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย แต่ไม่ถงึ กับสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพล
ภาพอย่างถาวร ตาม 3.1.2 บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอืนทีผู้ประสบภัยสามารถ
เรียกร้องได้ตามมูลละเมิด ตามความเสียหายทีแท้จริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึงคน
3.1.2 ในกรณีได้รบั ความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึง บริษทั จะจ่ายจํานวน
เงินคุม้ ครอง ดังนี#
(1) กรณีทพุ พลภาพอย่างถาวร บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน DEE,EEE บาทต่อหนึงคน
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(2) กรณีสูญเสียมือสองข้างตัง# แต่ขอ้ มือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตัง# แต่ข ้อเท้า
หรือขาสองข้าง หรือสายตาสองข้าง (ตาบอด) บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึงคน
(3) กรณีสญ
ู เสียมือหนึงข้างตัง# แต่ขอ้ มือ แขนหนึงข้าง เท้าหนึงข้างตัง# แต่ขอ้ เท้า ขาหนึงข้าง
สายตาหนึงข้าง (ตาบอด)ตัง# แต่ F กรณีขน#ึ ไป บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึงคน
(4) กรณีสูญเสียมือหนึงข้างตัง# แต่ขอ้ มือ หรือแขนหนึงข้าง หรือเท้าหนึงข้างตัง# แต่ข ้อเท้า
หรือขาหนึงข้าง หรือสายตาหนึงข้าง (ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึง บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000
บาทต่อหนึงคน
(5) กรณีหหู นวก เป็ นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิน# ขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
หรือความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอืนใด บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน FIE,000
บาท ต่อหนึงคน
(6) กรณีสูญเสียนิ#วตัง# แต่ขอ้ นิ#วขึน# ไป ไม่ว่านิ#วเดียวหรือหลายนิ#ว บริษทั จะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 200,000 บาท ต่อหนึงคน
กรณีได้รบั ความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษทั จะจ่ายจํานวนเงินคุม้ ครอง
เฉพาะกรณีทมีี จาํ นวนเงินคุม้ ครองทีสูงกว่า
3.1.3 ในกรณีเสียชีวติ บริษทั จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทน D00,000 บาทต่อหนึงคน
3.1.4 ในกรณีได้รบั ความเสียหายตามข้อ D.K.K และต่อมาได้รบั ความเสียหายตามข้อ D.K.F บริษทั จะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อ 3.1.2 แต่หากเป็ นกรณีได้รบั ความเสียหายตามข้อ D.K.K และต่อมาได้รบั ความ
เสียหายตามข้อ D.K.D หรือทัง# ข้อ D.K.F และข้อ D.K.D บริษทั จะจ่าย DEE,EEE บาทต่อคน
D.K.I ในกรณีทเข้
ี ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน บริษทั จะจ่ายค่าชดเชย
รายวัน วันละ FEE บาท จํานวนรวมกันไม่เกิน FE วัน เป็ นค่าเสียหายทีเพิมขึน# นอกเหนือจากความคุม้ ครองที
ระบุใน D.K.K ข้อ D.K.F ข้อ D.K.D และข้อ D.K.M
3.1.6 กรณีผปู้ ระสบภัยเป็ นผูเ้ อาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัย ซึงมิใช่ผขู้ บั
ขี ทัง# นี#ในกรณีผูข้ บั ขีเป็ นฝ่ายทีต้องรับผิดต่ออุบตั เิ หตุ ให้นําความในข้อ 3.1.1 ข้อ 3.1.2 ข้อ 3.1.3 ข้อ D.K.M
และข้อ D.1.5 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
3.1.7 กรณีผปู้ ระสบภัย เป็ นผูข้ บั ขีรถคันทีเอาประกันภัย และเป็ นฝา่ ยทีต้องรับผิดต่ออุบตั เิ หตุหรือไม่
มีผู้ใ ดต้อ งรับ ผิด ตามกฎหมายต่ อ ผู้ข บั ขีทีเป็ น ผู้ป ระสบภัย บริษัท จะรับ ผิด จ่ า ยค่ า สิน ไหมทดแทนไม่เ กิน
ค่าเสียหายเบือ# งต้นเท่านัน#
ทัง# นี# บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทัง# หมดดังกล่าวข้างต้น ไม่เกินจํานวนคุม้ ครองสูงสุดต่อหนึงคน
และรวมกันแล้วไม่เกินจํานวนเงินคุม้ ครองสูงสุดต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง# ทีระบุไว้ในรายการที M ของตาราง
ข้อ 4. ค่าเสี ยหายเบื*องต้ น ภายใต้บงั คับข้อ 6 บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื#องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยทีได้รบั
ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย โดยไม่ตอ้ งรอการพิสจู น์ความรับผิดให้เสร็จสิน# ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีบริษทั
ได้รบั การร้องขอ โดยจ่ายเป็ นค่าเสียหายเบือ# งต้นดังต่อไปนี#
4.1 กรณีผปู้ ระสบภัยได้รบั ความเสียหายต่อร่างกาย บริษทั จะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่าย
อันจําเป็ นเกียวกับการรักษาพยาบาลของผูป้ ระสบภัยตามจํานวนทีจ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน D0,000 บาทต่อหนึงคน
4.2 กรณี ผู้ป ระสบภัย ได้รบั ความเสียหายต่ อร่างกายอย่างหนึงอย่างใดดังต่ อไปนี# บริษัทจะจ่าย
ค่าเสียหายเบือ# งต้นจํานวน 35,000 บาทต่อหนึงคน
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(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เป็ นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิน# ขาด
(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ#ว
(ฉ) เสียอวัยวะอืนใด
(ช) จิตพิการอย่างติดตัว
(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
4.3 กรณีผูป้ ระสบภัยได้รบั ความเสียหายต่อชีวติ บริษทั จะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจําเป็ น
เกียวกับการจัดการศพของผูป้ ระสบภัยตามจํานวนเงินค่าเสียหายเบือ# งต้น 35,000 บาทต่อหนึงคน
4.4 จํานวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกันหรือจํานวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แต่หากผูป้ ระสบภัยได้รบั
ความเสียหายตามข้อ 4.1. 4.2 และ 4.3 หรือได้รบั ความเสียหายตามข้อ 4.2 และ 4.3 ให้ได้รบั ค่าเสียหาย
เบือ# งต้นรวมกันไม่เกินจํานวน 65,000 บาท
4.5 กรณีรถตัง# แต่สองคันขึน# ไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูป้ ระสบภัย บริษทั จะจ่ายค่าเสียหาย
เบื#องต้นตาม 4.1. 4.2 4.3 หรือ 4.4 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผปู้ ระสบภัยซึงอยูใ่ นรถทีเอาประกันภัยไว้กบั บริษทั แต่
ถ้าผูป้ ระสบภัยมิใช่เป็ นผูซ้ งอยู
ึ ใ่ นรถทีก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวข้างต้น บริษทั จะจ่ายค่าเสียหายเบือ# งต้น
ให้แก่ผปู้ ระสบภัยในอัตราส่วนทีเท่ากัน
ความเสียหายเบือ# งต้นทัง# หมดนี#เป็ นส่วนหนึงของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามทีกําหนดไว้ในข้อ 3.
ข้อ 5. การขอรับค่าเสี ยหายเบื*องต้ น ผูป้ ระสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื#องต้นต่อบริษทั ภายใน 180 วัน
นับแต่วนั ทีมีความเสียหายเกิดขึน# และต้องมีหลักฐานดังนี#
5.1 ความเสียหายต่อร่างกาย
5.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี#เกียวกับ
การรักษาพยาบาล
5.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว หรือสําเนาใบสําคัญประจํา ตัวคนต่า งด้าว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางหรือหลักฐานอืนใดทีทางราชการเป็ นผูอ้ อกให้ทสามารถพิ
ี
สจู น์ได้ว่า ผูท้ มีี ชอใน
ื
หลักฐานนัน# เป็ นผูป้ ระสบภัย แล้วแต่กรณี
ในกรณีทผูี ป้ ระสบภัยได้รบั ความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึงอย่างใดตามข้อ 4.2 นอกจาก
ต้องยืนหลักฐานตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แล้ว ให้ยนใบรั
ื
บรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอืนใดที
ระบุว่าเป็ นผูป้ ระสบภัยซึงได้รบั ความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าว พร้อมทัง# สําเนาบันทึกประจําวันของพนักงาน
สอบสวนหรือหลักฐานอืนทีแสดงว่าผูน้ นั # ได้รบั ความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ เพิมเติมด้วย
5.2 ความเสียหายต่อชีวติ
5.2.1 สําเนามรณบัตร หรือหลักฐานอืนใดทีนายทะเบียนประกาศกําหนดซึงสามารถพิสจู น์
ได้ว่าผูท้ มีี ชอในหลั
ื
กฐานนัน# เป็ นผูป้ ระสบภัย
5.2.2 สําเนาบันทึกประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอืนทีแสดงว่าผูน้ ัน# ถึง
แก่ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ
5.2.3 การร้องขอรับค่าเสียหายเบือ# งต้นตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันให้มหี ลักฐานตาม 5.1 และ 5.2
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ข้อ 6. การสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน และค่าปลงศพ ในกรณีรถทีเอา
ประกัน ภัย ไว้กบั บริษัทประสบอุบตั ิเหตุ ชนกับรถอืน ซึงมีการประกันภัย ตามกรมธรรม์ประกันภัย คุ้มครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถด้วย เป็ นเหตุให้ผปู้ ระสบภัยได้รบั อันตรายต่อชีวติ ร่างกาย บริษทั ตกลงจะสํารองจ่ายให้แก่
ผูป้ ระสบภัยซึงโดยสารมาในรถ หรือกําลังขึน# หรือกําลังลงจากรถทีเอาประกันภัยไว้กบั บริษทั ดังนี#
P.K ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน QE,EEE บาทต่อหนึงคน สําหรับกรณีได้รบั บาดเจ็บ
P.F ค่าทดแทน กรณีสญ
ู เสียอวัยวะจํานวนเงินตามข้อ D.K.F ค่าปลงศพกรณีเสียชีวติ หรือค่าทดแทน
กรณีทพุ พลภาพอย่างถาวร เป็ นเงินจํานวน DEE,EEE บาท ต่อหนึงคน
P.D ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันละ FEE บาท รวมไม่
เกิน FE วัน
P.M ข้อ P.K และข้อ P.F รวมกันจํานวนเงินตามข้อ D.K.M
สําหรับผูป้ ระสบภัยทีเป็ นบุคคลภายนอกรถ บริษทั และผูร้ บั ประกันภัยรถอืนจะร่วมกันสํารองจ่ายค่า
รักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพตามวรรคต้น โดยเฉลียฝา่ ยละเท่าๆกัน
เมือมีการสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทน หรือค่าปลงศพตามเงือนไขนี#แล้ว
หากปรากฏว่าอุบตั เิ หตุนัน# เกิดจากความประมาทของผูอ้ นื มิใช่ผูข้ บั ขีหรือผูโ้ ดยสารรถทีเอาประกันภัยไว้กบั
บริษทั แล้ว บริษทั มีสทิ ธิทจะไล่
ี เบี#ยเอาค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพทีบริษทั
ได้สาํ รองจ่ายไปคืนจากบริษทั ผูร้ บั ประกันภัยรถทีเป็ นฝา่ ยต้องรับผิดตามกฎหมายนัน#
ในทางกลับกันหากบริษทั ผูร้ บั ประกันภัยรถอืน ได้สาํ รองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนค่าชดเชย
รายวัน หรือค่าปลงศพให้แก่ผปู้ ระสบภัยหรือทายาทผูป้ ระสบภัยทีโดยสารมา หรือกําลังขึน# หรือกําลังลงจากรถ
ทีตนรับประกันภัยไว้ หรือผูป้ ระสบภัยทีอยู่นอกรถแล้ว และปรากฏว่าอุบตั เิ หตุนนั # เกิดจากความประมาทของผู้
ขับขี หรือผูโ้ ดยสารรถคันทีเอาประกันภัยไว้กบั บริษทั แล้ว บริษทั ตกลงจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย
รายวัน ค่าทดแทน หรือค่าปลงศพคืนแก่บริษทั ผูร้ บั ประกันภัยรถอืนซึงได้สาํ รองจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน
กําหนด DE วัน นับแต่วนั ทีได้รบั การร้องขอ
ข้อ 7. การคุ้มครองผู้ขบั ขี. บริษัทจะถือว่าบุคคลใด ซึงขับขีรถโดยได้รบั ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย
เสมือนหนึงเป็ นผู้เอาประกันภัยเอง และบุคคลนัน# ต้องปฏิบตั ติ นเสมือนหนึงเป็ นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่
ภายใต้ขอ้ กําหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี#
ข้อ 8. การคุ้มครองความรับผิ ดของผู้โดยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนี#ให้ความคุ้มครอง เมือผู้โดยสารนัน#
จะต้องรับผิดจากรถทีใช้ หรืออยูใ่ นทางหรือสิงทีบรรทุก หรือติดตัง# ในรถนัน#
ข้อ 9. การแจ้งอุบตั ิ เหตุเมือมีความเสียหายต่อผูป้ ระสบภัยจากรถ ผูเ้ อาประกันภัยหรือผูข้ บั ขีต้อง:9.1 แจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า ทัง# นี# ผูเ้ อาประกันภัยอาจแจ้งให้บริษทั ทราบผ่านแอพพลิเคชัน
สําหรับการแจ้งอุบตั เิ หตุรถยนต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หรือ แอพพลิ เ คชันทีบริษั ท เป็ น ผู้ พ ัฒ นาขึ#น ซึ งได้ เ ชือมโยงข้อ มู ล เข้า กับ แอพพลิ เ คชันของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และมีรายละเอียดตามทีสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
9.2 ส่งต่อให้บริษทั ทันทีเมือได้รบั หมายศาล หรือคําสัง หรือคําบังคับของศาล
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9.3 มีหนังสือบอกกล่าวให้บริษทั ทราบทันทีเมือมีการดําเนินคดีแพ่ง หรือคดีอาญาทางศาล อันอาจ
ทําให้เกิดสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยนี# ถ้าผูเ้ อาประกันภัยมิได้ปฏิบตั ติ ามข้อนี# บริษทั อาจเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัยเพือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการนัน# เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะ
พิสจู น์ได้ว่าจะไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้
ข้อ 10. การจัดการเรียกร้อง
10.1 ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอม เสนอ หรือให้สญ
ั ญาว่าจะชดใช้คา่ เสียหายให้แก่บุคคล
ใด โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากบริษทั เว้นแต่ความเสียหายนัน# ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นฝา่ ยทีจะต้องรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย และบริษทั ไม่จดั การต่อการเรียกร้องนัน#
10.2 บริษทั มีสทิ ธิเข้าดําเนินการต่อสูค้ ดี
10.3 บริษัทมีส ิทธิฟ้ องบุ คคลใดให้ใ ช้ความเสีย หายเพือประโยชน์ ข องบริษัทในนามของผู้เ อา
ประกันภัย ในการนี#ผเู้ อาประกันภัยต้องให้ขอ้ เท็จจริงและให้ความช่วยเหลือแก่บริษทั ตามสมควร
10.4 เมือบริษทั ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนทีบริษทั ต้องรับผิดตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ตามแต่
กรณีแล้วก่อนดําเนินคดีทางศาล บริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อสูค้ ดีแทนผูเ้ อาประกันภัย
10.5 กรณี บ ริษัทปฏิเสธการชดใช้ค่าสิน ไหมทดแทน ผู้เ สีย หายได้นํ าคดีข#นึ สู่ศ าลหรือเสนอข้อ
พิพาทต่ออนุ ญาโตตุลาการ เมือศาลพิพากษาหรืออนุ ญาโตตุลาการชีข# าดให้บริษทั แพ้คดี บริษทั จะต้องชดใช้
ค่าเสียหายตามคําพิพากษาหรือตามคําชีข# าดของอนุ ญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบีย# ในฐานะลูกหนี#ผดิ นัดในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ทีผิดนัด
ข้อ 11. การแจ้งความ เมือมีการกระทําความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึงทําให้เกิดสิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีตํารวจโดยไม่ชกั ช้า
ข้อ 12. ค่าใช้จ่ายต่อสู้คดี ถ้าผูเ้ อาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าเสียหาย ซึงการประกันภัยนี#มกี ารคุม้ ครอง
บริษทั จะต่อสูค้ ดีในนามของผูเ้ อาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษทั
ข้อ 13. การโอนรถ ในกรณีทรถที
ี เจ้าของได้เอาประกันภัยไว้กบั บริษทั ได้โอนไปยังบุคคลอืน ให้ผไู้ ด้มาซึงรถ
ดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็ นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนัน# และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยทียังเหลืออยู่
ข้อ 14. การใช้รถ กรณีใช้รถในเวลาทีเกิดอุบตั เิ หตุนอกเหนือจากทีได้ระบุไว้ในตาราง ซึงทําให้การเสียงภัย
เพิมขึน# ผูเ้ อาประกันภัยต้องชดใช้คา่ เสียหายคืนให้บริษทั ตามจํานวนทีบริษทั ได้จ่ายไป แต่ไม่เกิน 2,000 บาท
ข้อ 15. การเลิ กกรมธรรม์ประกันภัย
15.1 บริษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี#ได้ดว้ ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วัน โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ ถึงผูเ้ อาประกันภัยตามทีอยู่ครัง# สุดท้ายทีแจ้งให้
ทราบในกรณีน#ีบริษทั จะคืนเบีย# ประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัย โดยหักเบีย# ประกันภัยสําหรับ
ระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
15.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี#ได้ โดยแจ้งให้บริษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรและมีสทิ ธิได้รบั เบีย# ประกันภัยคืน ตามอัตราคืนเบีย# ประกันภัยทีระบุไว้ขา้ งล่างนี#
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จํานวนเดือนทีคุม้ ครอง
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เบีย# ประกันภัยคืนร้อยละ 80 70 60 50 40 30 20 15 10 0 0 0
ข้อ 16. การระงับข้อพิ พาทโดยอนุญาโตตุลาการ : ในกรณีทมีี ขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี# ระหว่างผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษทั และหากผูม้ สี ทิ ธิ
เรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุตขิ อ้ พิพาทนัน# โดยวิธกี ารอนุ ญาโตตุลาการ บริษทั ตกลงยินยอมและให้ทําการ
วินิจฉัยชีข# าดโดยอนุ ญาโตตุลาการตามข้อบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 17. การตี ความกรมธรรม์ประกันภัย : ความหมายและเจตนารมณ์ ของข้อความทีปรากฏในกรมธรรม์
ประกันภัยนี# รวมทัง# เอกสารแนบท้ายและเอกสารประกอบให้ตคี วามตามทีนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้
ข้อ 18. ข้อยกเว้น การประกันภัยไม่ค้มุ ครองความรับผิ ดอันเกิ ดจาก :
18.1 สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติศตั รู การสูร้ บ หรือการปฏิบตั กิ ารทีมีลกั ษณะเป็ นการ
ทําสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่กต็ าม)
18.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวตั ิ การต่อต้านรัฐบาล การยึด
อํานาจการปกครองโดยกําลังทหารหรือโดยประการอืน ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาด
หรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
18.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
18.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รงั สี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชือ# เพลิงปรมาณู หรือจาก
กากปรมาณูอนั เกิดจากการเผาไหม้เชือ# เพลิงปรมาณู และสําหรับจุดประสงค์ขอ้ สัญญานี#การเผา
ไหม้นนั # รวมถึงกรรมวิธใี ดๆ แห่งการแตกแยกปรมาณู ซึงดําเนินต่อไปด้วยตัวของมันเอง
18.5 ความเสียหายทีเกิดจากรถทีถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือ
ปล้นทรัพย์
18.6 การใช้นอกประเทศไทย
18.7 การใช้ในทางทีผิดกฎหมาย ได้แก่ ใช้รถไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็ นต้น
18.8 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
ข้อ 19. ข้อสัญญาพิ เศษ ภายใต้จํานวนเงินคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยทีระบุไว้ในตาราง บริษทั จะไม่ยกเอาความไม่
สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้ อาประกันภัย หรือเงือนไขแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัยนี# เว้นแต่ขอ้ 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เป็ นข้อต่อสูผ้ ูป้ ระสบภัยเพือปฏิเสธ
ความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี# เมือบริษทั ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่บริษทั ไม่ต้องรับผิดตาม
กฎหมาย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยนี#ต่อผูเ้ อาประกันภัย เพราะกรณีดงั กล่าวข้างต้นนัน# ซึงผูเ้ อาประกันภัย
ต้องรับผิดต่อผูป้ ระสบภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้จาํ นวนเงินทีบริษทั ได้จ่ายไปนัน# คืนให้บริษทั ภายใน 7 วัน
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