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กรมธรรมป์ระกนัภยัคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ (ขายผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส ์(Online)) 
 

 ภายใต้การคุม้ครอง เงื�อนไข และขอ้ยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกนัภยัและเอกสารแนบทา้ยกรมธรรม์
ประกนัภยันี# บรษิทัใหส้ญัญาต่อผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปนี# :- 
 

ข้อ 1.  กรมธรรมป์ระกนัภยันี*มีผลใช้บงัคบัทนัที เมื.อผู้เอาประกนัภยัชาํระเบี*ยประกนัภยัแล้ว 
การชาํระเบี#ยประกนัภยัใหแ้ก ่ตวัแทนประกนัภยั พนกังาน หรอืนายหน้าประกนัภยัผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจ

ให้รบัชําระเบี#ยประกนัภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลที�บรษิัทยอมรบัการกระทําของบุคคลหรือนิติบุคคล
ดงักล่าวเสมอืนตวัแทนของบรษิทั ใหถ้อืว่าเป็นการชาํระเบี#ยประกนัภยัแกบ่รษิทัโดยถกูตอ้ง 
 

ข้อ 2.  นิยามศพัท์  กรมธรรมป์ระกนัภยัหรอืเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยันี# 
 “บรษิทั”  หมายความว่า   บรษิทัที�ออกกรมธรรมป์ระกนัภยันี# 
 “ผูเ้อาประกนัภยั”  หมายความว่า   บุคคลที�ระบุชื�อเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตาราง 
 “ผูป้ระสบภยั”   หมายความว่า   ผูซ้ึ�งไดร้บัอนัตรายต่อชวีติ รา่งกาย หรอือนามยั เนื�องจากรถที�

ใช้หรอือยู่ในทาง หรอืเนื�องจากสิ�งที�บรรทุก หรอืติดตั #งในรถ
นั #น และหมายความรวมถงึทายาทโดยธรรมของผูป้ระสบภยั
ซึ�งถงึแกค่วามตายดว้ย 

 “นายทะเบยีน”   หมายความว่า   เลขาธกิารคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิ
ประกันภัย หรือผู้ซึ�งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั มอบหมายโดยประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา 

 “ตาราง”   หมายความว่า   ตารางแหง่กรมธรรมป์ระกนัภยันี# 
   “รถ”   หมายความว่า   รถที�เอาประกนัภยัซึ�งมรีายการที�ระบุไวใ้นตาราง 

“อบุตัเิหตุแต่ละครั #ง”   หมายความว่า   เหตุการณ์หนึ�งหรือหลายเหตุการณ์สืบเนื�องกนัซึ�งเกิดจาก
สาเหตุอนัเดยีวกนั 

 

ข้อ 3. การคุ้มครองผู้ประสบภยั ภายใต้บงัคบัขอ้ 6. บรษิทัจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพื�อความเสยีหายต่อ
ชวีติ ร่างกาย หรอือนามยัของผูป้ระสบภยัในนามผูเ้อาประกนัภยั ซึ�งผูเ้อาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบ
ตามกฎหมายต่อผูป้ระสบภยั เนื�องจากรถที�ใชห้รอือยู่ในทาง หรอืเนื�องจากสิ�งที�บรรทุก หรอืตดิตั #งในรถ
นั #น ในระหว่างระยะเวลาประกนัภยัดงันี# 

 3.1 ผูป้ระสบภยั 
 3.1.1  ในกรณีได้รบัความเสยีหายต่อร่างกาย หรอือนามยั แต่ไม่ถงึกบัสูญเสยีอวยัวะ หรอืทุพพล
ภาพอย่างถาวร ตาม 3.1.2 บรษิัทจะจ่ายค่ารกัษาพยาบาล และค่าเสยีหายอย่างอื�นที�ผู้ประสบภยัสามารถ
เรยีกรอ้งไดต้ามมลูละเมดิ ตามความเสยีหายที�แทจ้รงิแต่ไมเ่กนิ 80,000 บาท ต่อหนึ�งคน 

3.1.2 ในกรณีไดร้บัความเสยีหายต่อร่างกาย หรอือนามยั ในกรณีใดกรณีหนึ�ง บรษิทัจะจ่ายจํานวน
เงนิคุม้ครอง ดงันี#  

(1) กรณีทพุพลภาพอยา่งถาวร บรษิทัจะจ่ายคา่สนิไหมทดแทน DEE,EEE บาทต่อหนึ�งคน 



 

2 
 

(2) กรณีสูญเสยีมอืสองขา้งตั #งแต่ขอ้มอื หรอืแขนสองขา้ง หรอืเท้าสองขา้งตั #งแต่ข้อเท้า  
หรอืขาสองขา้ง หรอืสายตาสองขา้ง (ตาบอด) บรษิทัจะจ่ายคา่สนิไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึ�งคน 

(3) กรณีสญูเสยีมอืหนึ�งขา้งตั #งแต่ขอ้มอื แขนหนึ�งขา้ง เทา้หนึ�งขา้งตั #งแต่ขอ้เทา้ ขาหนึ�งขา้ง 
สายตาหนึ�งขา้ง (ตาบอด)ตั #งแต่ F กรณีขึ#นไป บรษิทัจะจ่ายคา่สนิไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ�งคน 

(4) กรณีสูญเสยีมอืหนึ�งขา้งตั #งแต่ขอ้มอื หรอืแขนหนึ�งขา้ง หรอืเทา้หนึ�งขา้งตั #งแต่ข้อเท้า 
หรอืขาหนึ�งขา้ง หรอืสายตาหนึ�งขา้ง (ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ�ง บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทน 250,000 
บาทต่อหนึ�งคน 

(5) กรณีหหูนวก เป็นใบห้รอืเสยีความสามารถในการพดูหรอืลิ#นขาด สญูเสยีอวยัวะสบืพนัธุ์
หรอืความสามารถสบืพนัธุ์ จติพกิารอย่างตดิตวั หรอืเสยีอวยัวะอื�นใด บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทน FIE,000 
บาท ต่อหนึ�งคน 

(6) กรณีสูญเสยีนิ#วตั #งแต่ขอ้นิ#วขึ#นไป ไม่ว่านิ#วเดยีวหรอืหลายนิ#ว บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหม
ทดแทน 200,000 บาท ต่อหนึ�งคน 

กรณีไดร้บัความเสยีหายต่อร่างกาย หรอือนามยัหลายกรณี บรษิทัจะจ่ายจาํนวนเงนิคุม้ครอง
เฉพาะกรณีที�มจีาํนวนเงนิคุม้ครองที�สงูกว่า              

3.1.3 ในกรณีเสยีชวีติ บรษิทัจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทน D00,000 บาทต่อหนึ�งคน 
3.1.4 ในกรณีไดร้บัความเสยีหายตามขอ้ D.K.K และต่อมาไดร้บัความเสยีหายตามขอ้ D.K.F บรษิทัจะ

จ่ายค่าสนิไหมทดแทนตามขอ้ 3.1.2 แต่หากเป็นกรณีไดร้บัความเสยีหายตามขอ้ D.K.K และต่อมาไดร้บัความ
เสยีหายตามขอ้ D.K.D หรอืทั #งขอ้ D.K.F และขอ้ D.K.D บรษิทัจะจ่าย DEE,EEE บาทต่อคน 

D.K.I  ในกรณีที�เขา้รบัการรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใ้น บรษิทัจะจ่ายค่าชดเชย
รายวนั วนัละ FEE บาท จํานวนรวมกนัไม่เกนิ FE วนั เป็นค่าเสยีหายที�เพิ�มขึ#น นอกเหนือจากความคุม้ครองที�
ระบุใน D.K.K ขอ้ D.K.F ขอ้ D.K.D และขอ้ D.K.M  

3.1.6 กรณีผูป้ระสบภยัเป็นผูเ้อาประกนัภยั หรอืบุคคลในครอบครวัของผูเ้อาประกนัภยั ซึ�งมใิช่ผูข้บั
ขี� ทั #งนี#ในกรณีผูข้บัขี�เป็นฝ่ายที�ต้องรบัผดิต่ออุบตัเิหตุ ใหนํ้าความในขอ้ 3.1.1 ขอ้ 3.1.2 ขอ้ 3.1.3 ขอ้ D.K.M 
และขอ้ D.1.5 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

3.1.7 กรณีผูป้ระสบภยั เป็นผูข้บัขี�รถคนัที�เอาประกนัภยั และเป็นฝา่ยที�ตอ้งรบัผดิต่ออบุตัเิหตุหรอืไม่
มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขบัขี�ที�เป็นผู้ประสบภัย บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน
คา่เสยีหายเบื#องตน้เทา่นั #น 

ทั #งนี# บรษิทัจะจ่ายคา่สนิไหมทดแทนทั #งหมดดงักล่าวขา้งตน้ ไมเ่กนิจาํนวนคุม้ครองสงูสดุต่อหนึ�งคน 
และรวมกนัแลว้ไมเ่กนิจาํนวนเงนิคุม้ครองสงูสดุต่ออบุตัเิหตุแต่ละครั #งที�ระบุไวใ้นรายการที� M ของตาราง 
 

ข้อ 4. ค่าเสียหายเบื*องต้น ภายใต้บงัคบัขอ้ 6 บรษิัทจะจ่ายค่าเสยีหายเบื#องต้นให้แก่ผู้ประสบภยัที�ได้รบั 
ความเสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย โดยไม่ตอ้งรอการพสิจูน์ความรบัผดิใหเ้สรจ็สิ#นภายใน 7 วนั นับแต่วนัที�บรษิทั
ไดร้บัการรอ้งขอ โดยจ่ายเป็นคา่เสยีหายเบื#องตน้ดงัต่อไปนี#  

4.1 กรณีผูป้ระสบภยัไดร้บัความเสยีหายต่อรา่งกาย บรษิทัจะจ่ายคา่รกัษาพยาบาล และคา่ใชจ้่าย
อนัจาํเป็นเกี�ยวกบัการรกัษาพยาบาลของผูป้ระสบภยัตามจาํนวนที�จ่ายไปจรงิ แต่ไมเ่กนิ D0,000 บาทต่อหนึ�งคน 

4.2 กรณีผู้ประสบภยัได้รบัความเสยีหายต่อร่างกายอย่างหนึ�งอย่างใดดังต่อไปนี# บริษัทจะจ่าย
คา่เสยีหายเบื#องตน้จาํนวน 35,000 บาทต่อหนึ�งคน 
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(ก) ตาบอด 
(ข) หหูนวก 
(ค) เป็นใบ ้หรอืเสยีความสามารถในการพดู หรอืลิ#นขาด 
(ง) สญูเสยีอวยัวะสบืพนัธุ ์
(จ) เสยีแขน ขา มอื เทา้ นิ#ว 
(ฉ) เสยีอวยัวะอื�นใด 
(ช) จติพกิารอยา่งตดิตวั 
(ซ) ทพุพลภาพอยา่งถาวร 

4.3  กรณีผูป้ระสบภยัไดร้บัความเสยีหายต่อชวีติ บรษิทัจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใชจ้่ายอนัจําเป็น
เกี�ยวกบัการจดัการศพของผูป้ระสบภยัตามจาํนวนเงนิคา่เสยีหายเบื#องตน้ 35,000 บาทต่อหนึ�งคน 

4.4  จํานวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกนัหรอืจํานวน 4.1 และ 4.3 รวมกนั แต่หากผูป้ระสบภยัไดร้บั
ความเสยีหายตามขอ้ 4.1. 4.2 และ 4.3 หรอืได้รบัความเสยีหายตามข้อ 4.2 และ 4.3 ให้ได้รบัค่าเสยีหาย
เบื#องตน้รวมกนัไมเ่กนิจาํนวน 65,000 บาท 

4.5  กรณีรถตั #งแต่สองคนัขึ#นไป ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูป้ระสบภยั บรษิทัจะจ่ายค่าเสยีหาย
เบื#องตน้ตาม 4.1. 4.2 4.3 หรอื 4.4 แลว้แต่กรณี ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัซึ�งอยูใ่นรถที�เอาประกนัภยัไวก้บับรษิทั แต่
ถา้ผูป้ระสบภยัมใิชเ่ป็นผูซ้ึ�งอยูใ่นรถที�ก่อใหเ้กดิความเสยีหายดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัจะจ่ายคา่เสยีหายเบื#องตน้
ใหแ้กผู่ป้ระสบภยัในอตัราสว่นที�เทา่กนั  

ความเสยีหายเบื#องตน้ทั #งหมดนี#เป็นสว่นหนึ�งของการจ่ายคา่สนิไหมทดแทนตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 3. 
 

ข้อ 5. การขอรบัค่าเสียหายเบื*องต้น ผูป้ระสบภยัต้องรอ้งขอค่าเสยีหายเบื#องต้นต่อบรษิทัภายใน 180 วนั 
นบัแต่วนัที�มคีวามเสยีหายเกดิขึ#น และตอ้งมหีลกัฐานดงันี# 

5.1 ความเสยีหายต่อรา่งกาย 
5.1.1 ใบเสรจ็รบัเงนิจากโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาล หรอืหลกัฐานการแจ้งหนี#เกี�ยวกบั

การรกัษาพยาบาล 
5.1.2  สําเนาบตัรประจําตวั หรอืสําเนาใบสําคญัประจําตวัคนต่างด้าว หรอืสําเนาหนังสือ

เดนิทางหรอืหลกัฐานอื�นใดที�ทางราชการเป็นผูอ้อกใหท้ี�สามารถพสิจูน์ไดว้่า ผูท้ี�มชีื�อใน
หลกัฐานนั #นเป็นผูป้ระสบภยั แลว้แต่กรณี 

  ในกรณีที�ผูป้ระสบภยัไดร้บัความเสยีหายต่อร่างกายอย่างหนึ�งอย่างใดตามขอ้ 4.2 นอกจาก
ต้องยื�นหลกัฐานตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แล้ว ใหย้ื�นใบรบัรองแพทย์หรอืความเหน็แพทย์ หรอืหลกัฐานอื�นใดที�
ระบุว่าเป็นผูป้ระสบภยัซึ�งไดร้บัความเสยีหายต่อรา่งกายดงักล่าว พรอ้มทั #งสาํเนาบนัทกึประจําวนัของพนักงาน
สอบสวนหรอืหลกัฐานอื�นที�แสดงว่าผูน้ั #นไดร้บัความเสยีหายจากการประสบภยัจากรถ เพิ�มเตมิดว้ย 

5.2 ความเสยีหายต่อชวีติ 
  5.2.1 สําเนามรณบตัร หรอืหลกัฐานอื�นใดที�นายทะเบยีนประกาศกําหนดซึ�งสามารถพสิจูน์

ไดว้่าผูท้ี�มชีื�อในหลกัฐานนั #นเป็นผูป้ระสบภยั 
  5.2.2 สาํเนาบนัทกึประจําวนัในคดขีองพนักงานสอบสวนหรอืหลกัฐานอื�นที�แสดงว่าผูน้ั #นถึง

แกค่วามตายเพราะการประสบภยัจากรถ 
  5.2.3 การรอ้งขอรบัคา่เสยีหายเบื#องตน้ตาม 5.1 และ 5.2 รวมกนัใหม้หีลกัฐานตาม 5.1 และ 5.2 
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ข้อ 6. การสาํรองจ่ายค่ารกัษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวนั และค่าปลงศพ ในกรณีรถที�เอา
ประกนัภยัไว้กบับรษิัทประสบอุบตัิเหตุชนกบัรถอื�น ซึ�งมีการประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัคุ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถดว้ย เป็นเหตุใหผู้ป้ระสบภยัไดร้บัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย บรษิทัตกลงจะสาํรองจ่ายใหแ้ก่ 
ผูป้ระสบภยัซึ�งโดยสารมาในรถ หรอืกาํลงัขึ#นหรอืกาํลงัลงจากรถที�เอาประกนัภยัไวก้บับรษิทั ดงันี# 

P.K คา่รกัษาพยาบาลตามใบเสรจ็รบัเงนิ ไมเ่กนิ QE,EEE บาทต่อหนึ�งคน สาํหรบักรณีไดร้บับาดเจบ็ 
P.F คา่ทดแทน กรณีสญูเสยีอวยัวะจาํนวนเงนิตามขอ้ D.K.F คา่ปลงศพกรณีเสยีชวีติ หรอืคา่ทดแทน

กรณีทพุพลภาพอยา่งถาวร เป็นเงนิจาํนวน DEE,EEE บาท ต่อหนึ�งคน  
P.D คา่ชดเชยรายวนักรณีเขา้รบัการรกัษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใ้น วนัละ FEE บาท รวมไม่

เกนิ FE วนั 
P.M ขอ้ P.K และขอ้ P.F รวมกนัจาํนวนเงนิตามขอ้ D.K.M   
สาํหรบัผูป้ระสบภยัที�เป็นบุคคลภายนอกรถ บรษิทัและผูร้บัประกนัภยัรถอื�นจะร่วมกนัสาํรองจ่ายคา่

รกัษาพยาบาล คา่ทดแทน คา่ชดเชยรายวนั หรอืคา่ปลงศพตามวรรคตน้ โดยเฉลี�ยฝา่ยละเทา่ๆกนั 
เมื�อมกีารสาํรองจ่ายคา่รกัษาพยาบาล คา่ชดเชยรายวนั คา่ทดแทน หรอืคา่ปลงศพตามเงื�อนไขนี#แลว้ 

หากปรากฏว่าอุบตัเิหตุนั #นเกดิจากความประมาทของผูอ้ื�น มใิช่ผูข้บัขี�หรอืผูโ้ดยสารรถที�เอาประกนัภยัไวก้บั
บรษิทัแลว้ บรษิทัมสีทิธทิี�จะไล่เบี#ยเอาค่ารกัษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวนั หรอืค่าปลงศพที�บรษิทั
ไดส้าํรองจ่ายไปคนืจากบรษิทัผูร้บัประกนัภยัรถที�เป็นฝา่ยตอ้งรบัผดิตามกฎหมายนั #น 

  ในทางกลบักนัหากบรษิทัผูร้บัประกนัภยัรถอื�น ไดส้าํรองจ่ายค่ารกัษาพยาบาล ค่าทดแทนค่าชดเชย
รายวนั หรอืค่าปลงศพใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัหรอืทายาทผูป้ระสบภยัที�โดยสารมา หรอืกาํลงัขึ#นหรอืกาํลงัลงจากรถ
ที�ตนรบัประกนัภยัไว ้หรอืผูป้ระสบภยัที�อยู่นอกรถแลว้ และปรากฏว่าอุบตัเิหตุนั #นเกดิจากความประมาทของผู้
ขบัขี� หรอืผูโ้ดยสารรถคนัที�เอาประกนัภยัไว้กบับรษิทัแล้ว บรษิทัตกลงจ่ายเงนิค่ารกัษาพยาบาล ค่าชดเชย
รายวนั ค่าทดแทน หรอืค่าปลงศพคนืแก่บรษิทัผูร้บัประกนัภยัรถอื�นซึ�งไดส้าํรองจ่ายค่าสนิไหมทดแทนภายใน
กาํหนด DE วนั นบัแต่วนัที�ไดร้บัการรอ้งขอ 
 

ข้อ 7. การคุ้มครองผู้ขบัขี. บรษิัทจะถือว่าบุคคลใด ซึ�งขบัขี�รถโดยได้รบัความยนิยอมจากผู้เอาประกนัภยั
เสมอืนหนึ�งเป็นผู้เอาประกนัภยัเอง และบุคคลนั #นต้องปฏบิตัตินเสมอืนหนึ�งเป็นผู้เอาประกนัภยัเอง และอยู่
ภายใตข้อ้กาํหนดตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี# 
 

ข้อ 8. การคุ้มครองความรบัผิดของผู้โดยสาร กรมธรรม์ประกนัภยันี#ให้ความคุ้มครอง เมื�อผู้โดยสารนั #น
จะตอ้งรบัผดิจากรถที�ใช ้หรอือยูใ่นทางหรอืสิ�งที�บรรทกุ หรอืตดิตั #งในรถนั #น 
 

ข้อ 9. การแจ้งอบุติัเหตเุมื�อมคีวามเสยีหายต่อผูป้ระสบภยัจากรถ ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูข้บัขี�ตอ้ง:- 
 9.1 แจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ ทั #งนี# ผูเ้อาประกนัภยัอาจแจง้ใหบ้รษิทัทราบผ่านแอพพลเิคชั �น
สําหรบัการแจ้งอุบตัเิหตุรถยนต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 
หรือแอพพลิเคชั �นที�บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ#น ซึ�งได้เชื�อมโยงข้อมูลเข้ากับแอพพลิเคชั �นของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั และมรีายละเอยีดตามที�สาํนักงานคณะกรรมการ
กาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยักาํหนด 
  9.2  สง่ต่อใหบ้รษิทัทนัทเีมื�อไดร้บัหมายศาล หรอืคาํสั �ง หรอืคาํบงัคบัของศาล 
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9.3 มหีนังสอืบอกกล่าวใหบ้รษิทัทราบทนัทเีมื�อมกีารดาํเนินคดแีพ่ง หรอืคดอีาญาทางศาล อนัอาจ
ทาํใหเ้กดิสทิธเิรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี# ถา้ผูเ้อาประกนัภยัมไิดป้ฏบิตัติามขอ้นี# บรษิทัอาจเรยีกรอ้ง
ค่าสนิไหมทดแทนจากผู้เอาประกนัภยัเพื�อความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากการนั #น เว้นแต่ผู้เอาประกนัภยัจะ
พสิจูน์ไดว้่าจะไมส่ามารถปฏบิตัไิด ้

 

ข้อ 10. การจดัการเรียกร้อง  
10.1 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งไมต่กลงยนิยอม เสนอ หรอืใหส้ญัญาว่าจะชดใชค้า่เสยีหายใหแ้กบุ่คคล

ใด โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทั เวน้แต่ความเสยีหายนั #น ผูเ้อาประกนัภยัเป็นฝา่ยที�จะตอ้งรบัผดิชอบ
ตามกฎหมาย และบรษิทัไมจ่ดัการต่อการเรยีกรอ้งนั #น 

10.2  บรษิทัมสีทิธเิขา้ดาํเนินการต่อสูค้ด ี
10.3 บริษัทมีสิทธิฟ้องบุคคลใดให้ใช้ความเสียหายเพื�อประโยชน์ของบริษัทในนามของผู้เอา

ประกนัภยั ในการนี#ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใหข้อ้เทจ็จรงิและใหค้วามชว่ยเหลอืแกบ่รษิทัตามสมควร 
10.4 เมื�อบรษิทัไดใ้ชค้่าสนิไหมทดแทนเตม็จํานวนที�บรษิทัตอ้งรบัผดิตามขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 ตามแต่

 กรณีแลว้กอ่นดาํเนินคดทีางศาล บรษิทัไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อสูค้ดแีทนผูเ้อาประกนัภยั 
10.5 กรณีบริษัทปฏิเสธการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน ผู้เสียหายได้นําคดีขึ#นสู่ศาลหรือเสนอขอ้

พพิาทต่ออนุญาโตตุลาการ เมื�อศาลพพิากษาหรอือนุญาโตตุลาการชี#ขาดใหบ้รษิทัแพค้ด ีบรษิทัจะต้องชดใช้
คา่เสยีหายตามคาํพพิากษาหรอืตามคาํชี#ขาดของอนุญาโตตุลาการ พรอ้มดอกเบี#ยในฐานะลกูหนี#ผดินดัในอตัรา
รอ้ยละ 15 ต่อปี นบัแต่วนัที�ผดินดั 

 

ข้อ 11. การแจ้งความ เมื�อมกีารกระทําความผดิในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ�งทําใหเ้กดิสทิธเิรยีกรอ้งตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ความต่อเจา้หน้าที�ตาํรวจโดยไมช่กัชา้ 
 

ข้อ 12. ค่าใช้จ่ายต่อสู้คดี ถา้ผูเ้อาประกนัภยัถูกฟ้องศาลใหใ้ชค้่าเสยีหาย ซึ�งการประกนัภยันี#มกีารคุม้ครอง
บรษิทัจะต่อสูค้ดใีนนามของผูเ้อาประกนัภยัโดยคา่ใชจ้่ายของบรษิทั 
 

ข้อ 13. การโอนรถ ในกรณีที�รถที�เจา้ของไดเ้อาประกนัภยัไวก้บับรษิทั ไดโ้อนไปยงับุคคลอื�น ใหผู้ไ้ดม้าซึ�งรถ
ดงักล่าวมฐีานะเสมอืนเป็นผู้เอาประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยันั #น และบรษิัทต้องรบัผดิตามกรมธรรม์
ประกนัภยัดงักล่าวต่อไปตลอดอายขุองกรมธรรมป์ระกนัภยัที�ยงัเหลอือยู ่ 
 

ข้อ 14. การใช้รถ กรณีใชร้ถในเวลาที�เกดิอุบตัเิหตุนอกเหนือจากที�ได้ระบุไวใ้นตาราง ซึ�งทําใหก้ารเสี�ยงภยั
เพิ�มขึ#น ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชดใชค้า่เสยีหายคนืใหบ้รษิทัตามจาํนวนที�บรษิทัไดจ้่ายไป แต่ไมเ่กนิ 2,000 บาท  
 

ขอ้ 15. การเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั 
15.1 บรษิทัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยันี#ได้ดว้ยการส่งหนังสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

30 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั ถงึผูเ้อาประกนัภยัตามที�อยู่ครั #งสุดทา้ยที�แจ้งให้
ทราบในกรณีนี#บรษิทัจะคนืเบี#ยประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบี#ยประกนัภยัสาํหรบั
ระยะเวลาที�กรมธรรมป์ระกนัภยัไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามสว่น 

15.2  ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยันี#ได้ โดยแจ้งใหบ้รษิทัทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและมสีทิธไิดร้บัเบี#ยประกนัภยัคนื ตามอตัราคนืเบี#ยประกนัภยัที�ระบุไวข้า้งล่างนี# 
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จาํนวนเดอืนที�คุม้ครอง K F D M I P W Q X KE KK KF 
เบี#ยประกนัภยัคนืรอ้ยละ 80 70 60 50 40 30 20 15 10 0 0 0 

 
ข้อ 16. การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ : ในกรณีที�มขีอ้พพิาท ขอ้ขดัแยง้ หรอืขอ้เรยีกร้องใดๆ 
ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี# ระหว่างผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับรษิทั และหากผูม้สีทิธิ
เรยีกรอ้งประสงค์และเหน็ควรยุตขิอ้พพิาทนั #นโดยวธิกีารอนุญาโตตุลาการ บรษิทัตกลงยนิยอมและใหท้ําการ
วนิิจฉัยชี#ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอ้บงัคบัสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิ
ประกนัภยัว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ  
 

ข้อ 17. การตีความกรมธรรมป์ระกนัภยั : ความหมายและเจตนารมณ์ของขอ้ความที�ปรากฏในกรมธรรม์
ประกนัภยันี# รวมทั #งเอกสารแนบทา้ยและเอกสารประกอบใหต้คีวามตามที�นายทะเบยีนไดใ้หค้วามเหน็ชอบไว ้
 

ข้อ 18. ข้อยกเว้น การประกนัภยัไม่คุ้มครองความรบัผิดอนัเกิดจาก : 
18.1 สงคราม การรุกราน การกระทาํของชาตศิตัร ูการสูร้บ หรอืการปฏบิตักิารที�มลีกัษณะเป็นการ

ทาํสงคราม (จะไดป้ระกาศสงครามหรอืไมก่ต็าม) 
18.2  สงครามกลางเมอืง การแขง็ขอ้ของทหาร การกบฏ การปฏิวตัิ การต่อต้านรฐับาล การยดึ

อํานาจการปกครองโดยกําลงัทหารหรอืโดยประการอื�น ประชาชนก่อความวุ่นวายถงึขนาด
หรอืเทา่กบัการลุกฮอืต่อตา้นรฐับาล 

18.3  วตัถุอาวุธปรมาณู 
18.4  การแตกตวัของประจุ การแผร่งัส ีการกระทบกบักมัมนัตภาพรงัสจีากเชื#อเพลงิปรมาณู หรอืจาก

กากปรมาณูอนัเกดิจากการเผาไหมเ้ชื#อเพลงิปรมาณู และสาํหรบัจุดประสงคข์อ้สญัญานี#การเผา
ไหมน้ั #นรวมถงึกรรมวธิใีดๆ แหง่การแตกแยกปรมาณู ซึ�งดาํเนินต่อไปดว้ยตวัของมนัเอง 

18.5  ความเสยีหายที�เกดิจากรถที�ถูกยกัยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลกัทรพัย ์รดีเอาทรพัย ์ชงิทรพัยห์รอื
ปลน้ทรพัย ์

18.6  การใชน้อกประเทศไทย 
18.7  การใชใ้นทางที�ผดิกฎหมาย ไดแ้ก ่ใชร้ถไปปลน้ทรพัย ์ชงิทรพัย ์หรอืใชข้นยาเสพตดิ เป็นตน้ 
18.8  การใชใ้นการแขง่ขนัความเรว็ 

 

ข้อ 19. ข้อสญัญาพิเศษ ภายใตจ้ํานวนเงนิคุม้ครองผูป้ระสบภยัที�ระบุไวใ้นตาราง บรษิทัจะไม่ยกเอาความไม่
สมบรูณ์แหง่กรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืความประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรงของผูเ้อาประกนัภยั หรอืเงื�อนไขแห่ง
กรมธรรม์ประกนัภยันี# เว้นแต่ขอ้ 18.1  18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เป็นขอ้ต่อสูผู้ป้ระสบภยัเพื�อปฏิเสธ
ความรบัผดิตามกรมธรรม์ประกนัภยันี# เมื�อบรษิทัได้ใชค้่าสนิไหมทดแทนไปแลว้ แต่บรษิทัไม่ต้องรบัผดิตาม
กฎหมาย หรอืตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี#ต่อผูเ้อาประกนัภยั เพราะกรณีดงักล่าวขา้งตน้นั #นซึ�งผูเ้อาประกนัภยั
ตอ้งรบัผดิต่อผูป้ระสบภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใชจ้าํนวนเงนิที�บรษิทัไดจ้่ายไปนั #นคนืใหบ้รษิทัภายใน 7 วนั 


