เงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ข้ อ 1. กรมธรรม์ ประกันภัยนีม้ ีผลใช้ บังคับทันที เมื่อผู้เอาประกันภัยชาระเบีย้ ประกันภัยแล้ว
การชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตวั แทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พนักงานบริ ษทั หรื อนายหน้าประกันวินาศ
ภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ผูไ้ ด้รับมอบอานาจให้รับชาระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรื อนิติบุคคลที่บริ ษทั ยอมรับการกระทา
ของบุคคลหรื อนิติบุคคลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริ ษทั ให้ถือว่าเป็ นการชาระเบี้ยประกันแก่บริ ษทั โดยถูกต้อง
ข้ อ 2. นิยามศัพท์ กรมธรรม์ประกันภัยหรื อเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริ ษทั ”
หมายความว่า
บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“ผูเ้ อาประกันภัย”
หมายความว่า
บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตาราง
“ผูป้ ระสบภัย”
หมายความว่า
ผูซ้ ่ ึงได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย เนื่องจากรถที่ใช้หรื ออยูใ่ นทางหรื อ
เนื่องจากสิ่ งที่บรรทุก หรื อติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของ
ผูป้ ระสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วย
“นายทะเบียน”
หมายความว่า
เลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย หรื อผูซ้ ่ ึง
เลขาธิการคณะกรรมการกากับละส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ตาราง”
หมายความว่า
ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“รถ”
หมายความว่า
รถคันที่เอาประกันภัยซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“อุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง”
หมายความว่า
เหตุการณ์หนึ่งหรื อหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกันซึ่งเกิดจาก
สาเหตุอนั เดียวกัน
ข้ อ 3. การคุ้มครองผู้ประสบภัย ภายใต้บงั คับข้อ 6. บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อความเสี ยหายต่อชีวิตร่ างกาย หรื ออนามัยของผูป้ ระสบภัย
ในนามผูเ้ อาประกันภัย ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผูป้ ระสบภัย เนื่องจากรถที่ใช้หรื ออยูใ่ นทาง หรื อเนื่องจากสิ่ งที่บรรทุก
หรื อติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยดังนี้
3.1 ผูป้ ระสบภัย
3.1.1 ในกรณี ได้รับความเสี ยหายต่อร่ างกาย หรื ออนามัย แต่ไม่ถึงกับสู ญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ตามข้อ 3.1.2 บริ ษทั จะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสี ยหายอย่างอื่นที่ผปู ้ ระสบภัยสามารถเรี ยกร้องได้ตามมูลละเมิด ตามความเสี ยหายที่แท้จริ งแต่
ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน
3.1.2 ในกรณี ได้รับความเสี ยหายต่อร่ างกาย หรื ออนามัย ในกรณี ใดกรณี หนึ่ง บริ ษทั จะจ่ายจานวนเงินคุม้ ครอง ดังนี้
(1) กรณี ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน
(2) กรณี สูญเสี ยมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อแขนสองข้าง หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อขาสองข้าง หรื อสายตาสองข้าง (ตา
บอด) บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน
(3) กรณี สูญเสี ยมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า ขาหนึ่งข้าง สายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) ตั้งแต่ 2
กรณี ข้ นึ ไป บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน

(4) กรณี ทุพพลภาพอย่างถาวร บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
(5) กรณี สูญเสี ยมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อแขนหนึ่งข้าง หรื อเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อขาหนึ่งข้าง หรื อสายตาหนึ่งข้าง
(ตาบอด) กรณี ใดกรณี หนึ่ง บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึ่งคน
(6) กรณี หูหนวก เป็ นใบ้หรื อเสี ยความสามารถในการพูด หรื อลิ้นขาด สู ญเสี ยอวัยวะสื บพันธุ์ หรื อความสามารถสื บพันธุ์ จิต
พิการอย่างติดตัว บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึ่งคน
(7) กรณี สูญเสี ยอวัยวะอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน (2) (3) (5) (6) และ (8) ซึ่ งการสู ญเสี ยหรื อการถูกทาลายลงแล้วนั้นจะ
กระทบต่อการดารงชีวิตอย่างปกติสุขของผูป้ ระสบภัย เช่น การสู ญเสี ยม้าม ปอด ตับ ไต หรื อ ฟันแท้ท้ งั ซี่ ต้ งั แต่ 5 ซี่ ข้ ึนไป หรื อกรณี กะโหลกศีรษะ
ถูกทาให้เสี ยหายเป็ นเหตุให้ตอ้ งใช้กะโหลกเทียม เป็ นต้น บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึ่งคน
(8) กรณี สูญเสี ยนิ้วตั้งแต่ขอ้ นิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรื อหลายนิ้ว บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน 200,000 บาทต่อหนึ่งคน
ทั้งนี้ กรณี ผปู ้ ระสบภัยได้รับความเสี ยหายต่อร่ างกาย หรื ออนามัยหลายกรณี บริ ษทั จะจ่ายจานวนเงินคุม้ ครองเฉพาะกรณี ที่มีจานวนเงิน
คุม้ ครองที่สูงกว่า
3.1.3 ในกรณี เสี ยชีวิต บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน
3.1.4 ในกรณี ได้รับความเสี ยหายตามข้อ 3.1.1 และต่อมาได้รับความเสี ยหายตามข้อ 3.1.2 บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามข้อ 3.1.2
แต่หากเป็ นกรณี ได้รับความเสี ยหายตามข้อ 3.1.1 และต่อมาได้รับความเสี ยหายตามข้อ 3.1.3 หรื อทั้งข้อ 3.1.2 และข้อ 3.1.3 บริ ษทั จะจ่ายไม่เกิน
500,000 บาทต่อคน
3.1.5 ในกรณี ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน บริ ษทั จะจ่ายค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จานวน
รวมกันไม่เกิน 20 วัน เป็ นค่าเสี ยหายที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากความคุม้ ครองที่ระบุในข้อ 3.1.1 ข้อ 3.1.2 ข้อ 3.1.3 และข้อ 3.1.4
3.1.6 กรณี ผปู ้ ระสบภัยเป็ นผูเ้ อาประกันภัย หรื อบุคคลในครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัย ซึ่งมิใช่ผขู ้ บั ขี่ ทั้งนี้ในกรณี ผขู ้ บั ขี่เป็ นฝ่ ายที่ตอ้ ง
รับผิดต่ออุบตั ิเหตุ ให้นาความในข้อ 3.1.1 ข้อ 3.1.2 ข้อ 3.1.3 ข้อ 3.1.4 และข้อ 3.1.5 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
3.1.7 กรณี ผปู ้ ระสบภัยเป็ นผูข้ บั ขี่รถคันที่เอาประกันภัย บริ ษทั จะรับผิดจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนไม่เกินค่าเสี ยหายเบื้องต้นเท่านั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น รวมกันแล้วไม่เกินจานวนเงินคุม้ ครองสู งสุ ดต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้งที่ระบุ
ไว้ในรายการที่ 4 ของตาราง
ข้ อ 4. ค่ าเสี ยหายเบื้องต้ น ภายใต้บงั คับข้อ 6 บริ ษทั จะจ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นให้แก่ผปู ้ ระสบภัยที่ได้รับความเสี ยหายต่อชีวิต ร่ างกาย โดยไม่ตอ้ งรอ
การพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็ จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับการร้องขอ โดยจ่ายเป็ นค่าเสี ยหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้
4.1 กรณี ผปู ้ ระสบภัยได้รับความเสี ยหายต่อร่ างกาย บริ ษทั จะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตาม
จานวนที่จ่ายไปจริ ง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน
4.2 กรณี ผูป้ ระสบภัยได้รับความเสี ยหายต่อ ร่ างกายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไป บริ ษทั จะจ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นจานวน 35,000 บาท ต่อ
หนึ่งคน
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เป็ นใบ้หรื อเสี ยความสามารถในการพูด หรื อลิ้นขาด
(ง) สู ญเสี ยอวัยวะสื บพันธุ์
(จ) เสี ยแขน ขา มือ เท้า นิ้ว
(ฉ) เสี ยอวัยวะอื่นใด
(ช) จิตพิการอย่างติดตัว

(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
4.3 กรณี ผปู ้ ระสบภัยได้รับความเสี ยหายต่อชีวิต บริ ษทั จะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นเกี่ยวกับการจัดการศพของผูป้ ระสบภัยตาม
จานวนเงินค่าเสี ยหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
4.4 จานวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกันหรื อจานวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แต่หากผูป้ ระสบภัยได้รับความเสี ยหายตามข้อ 4.1 4.2 และ 4.3 หรื อ
ได้รับความเสี ยหายตามข้อ 4.2 และ 4.3 ให้ได้รับค่าเสี ยหายเบื้องต้นรวมกันไม่เกินจานวน 65,000 บาท
4.5 กรณี รถตั้งแต่สองคันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผปู ้ ระสบภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นตาม 4.1 4.2 4.3 หรื อ 4.4 แล้วแต่
กรณี ให้แก่ผปู ้ ระสบภัยซึ่ งอยูใ่ นรถที่เอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั แต่ถา้ ผูป้ ระสบภัยมิใช่เป็ นผูซ้ ่ ึ งอยู่ในรถคันหนึ่งคันใดที่ร่วมก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จะจ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นให้แก่ผปู ้ ระสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน
ความเสี ยหายเบื้องต้นทั้งหมดนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3
ข้ อ 5. การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้ น ผูป้ ระสบภัยต้องร้องขอค่าเสี ยหายเบื้องต้นต่อบริ ษทั ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่มีความเสี ยหายเกิดขึ้น และต้องมี
หลักฐานดังนี้
5.1 ความเสี ยหายต่อร่ างกาย
5.1.1 ใบเสร็ จรับเงินจากโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล หรื อหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
5.1.2 สาเนาบัตรประจาตัว หรื อสาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็ น
ผูอ้ อกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผูท้ ี่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็ นผูป้ ระสบภัย แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ผปู ้ ระสบภัยได้รับความเสี ยหายต่อร่ างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 4.2 นอกจากจะต้องยื่นหลักฐานตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แล้ว
ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรื อความเห็นแพทย์ หรื อหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็ นผูป้ ระสบภัยซึ่ งได้รับความเสี ยหายต่อร่ างกายดังกล่าว พร้อมทั้งสาเนา
บันทึกประจาวันของพนักงานสอบสวน หรื อหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผูน้ ้ นั ได้รับความเสี ยหายจากการประสบภัยจากรถเพิ่มเติมด้วย
5.2 ความเสี ยหายต่อชีวิต
5.2.1 สาเนามรณบัต ร หรื อ หลัก ฐานอื่ น ใดที่ น ายทะเบี ย นประกาศก าหนดซึ่ ง สามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ว่ า ผูท้ ี่ มี ชื่ อ ในหลัก ฐานนั้น เป็ น
ผูป้ ระสบภัย
5.2.2 สาเนาบันทึกประจาวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรื อหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผูน้ ้ นั ถึงแก่ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ
5.2.3 การร้องขอรับค่าเสี ยหายเบื้องต้นตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันให้มีหลักฐานตาม 5.1 และ 5.2
ข้ อ 6. การสารองจ่ ายค่ ารักษาพยาบาล ค่ าชดเชยรายวัน ค่ าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่ างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรื อเสียชีวิต
ในกรณี รถที่เอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ประสบอุบตั ิเหตุชนกับรถอื่น ซึ่ งมีการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถด้วย
เป็ นเหตุให้ผปู ้ ระสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย บริ ษทั ตกลงจะสารองจ่าย ให้แก่ ผูป้ ระสบภัยซึ่ งโดยสารมาในรถ หรื อกาลังขึ้นหรื อกาลังลง
จากรถที่เอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ดังนี้
6.1 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็ จรับเงิน ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับกรณี ได้รับบาดเจ็บ
6.2 ค่าทดแทนกรณี สูญเสี ยอวัยวะ กรณี ทุพพลภาพอย่างถาวร หรื อกรณี ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามข้อ 3.1.2 เป็ นเงินจานวน 200,000 บาท
หรื อ 250,000 บาท หรื อ 300,000 หรื อ 500,000 บาทต่อหนึ่งคน หรื อกรณี เสี ยชีวิต ตามข้อ 3.1.3 เป็ นจานวนเงิน 500,000 บาทต่อหนึ่งคนแล้วแต่กรณี
6.3 ค่าชดเชยรายวันกรณี เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันละ 200 บาท รวมไม่เกิน 20 วัน
6.4 ข้อ 6.1 และข้อ 6.2 รวมกันจานวนเงินตามข้อ 3.1.4
สาหรับผูป้ ระสบภัยที่เป็ นบุคคลภายนอกรถ บริ ษทั และผูร้ ับประกันภัยรถอื่นจะร่ วมกันสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย
รายวัน ค่าทดแทนกรณี สูญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรื อเสี ยชีวิต ตามวรรคต้น โดยเฉลี่ยฝ่ ายละเท่า ๆ กัน

เมื่อมีการสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณี สูญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อ
เสี ยชีวิต ตามเงื่อนไขนี้แล้ว หากปรากฎว่าอุบตั ิเหตุน้ นั เกิดจากความประมาทของผูอ้ ื่น มิใช่ผขู ้ บั ขี่หรื อผูโ้ ดยสารรถที่เอาประกันภัยไว้กบั
บริ ษทั แล้ว บริ ษทั มีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยเอาค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณี สูญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิง หรื อเสี ยชีวิต ที่บริ ษทั ได้สารองจ่ายไปคืนจากบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยรถที่เป็ นฝ่ ายต้องรับผิดตามกฎหมายนั้น ในทางกลับกัน
หากบริ ษทั ผูร้ ั บประกันภัยรถอื่นได้สารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณี สูญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรื อเสี ยชีวิต ให้แก่ผปู ้ ระสบภัยหรื อทายาทของผูป้ ระสบภัยที่โดยสารมา หรื อกาลังขึ้นหรื อกาลังลงจากรถที่ตนรับ
ประกันภัยไว้ หรื อผูป้ ระสบภัยที่อยู่นอกรถแล้ว และปรากฎว่าอุบตั ิเหตุน้ นั เกิดจากความประมาทของผูข้ บั ขี่ หรื อผูโ้ ดยสารรถคันที่เอา
ประกันภัยไว้กบั บริ ษทั แล้ว บริ ษทั ตกลงจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณี สูญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อเสี ยชีวิต คืนแก่บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยรถอื่นซึ่ งได้สารองจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนภายในกาหนด 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับการร้องขอ
ข้ อ 7. การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริ ษทั จะถือว่าบุคคลใด ซึ่ งขับขี่รถโดยได้รับความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็ นผูเ้ อาประกันภัยเอง และ
บุคคลนั้นต้องปฎิบตั ิตนเสมือนหนึ่งเป็ นผูเ้ อาประกันภัยเอง และอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้ อ 8. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครอง เมื่อผูโ้ ดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากจากรถที่ใช้ หรื ออยูใ่ นทาง
หรื อสิ่ งที่บรรทุก หรื อติดตั้งในรถนั้น
ข้ อ 9. การแจ้ งอุบัติเหตุ เมื่อมีความเสี ยหายต่อผูป้ ระสบภัยจากรถ ผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูข้ บั ขี่ตอ้ ง
9.1 แจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า ทั้งนี้ ผูเ้ อาประกันภัยอาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบผ่านแอพพลิเคชันสาหรับการแจ้งอุบตั ิเหตุ รถยนต์ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยหรื อแอพพลิเคชันที่บริ ษทั เป็ นผูพ้ ฒั นาขึ้น ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับแอพ
พลิเคชันของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยกาหนด
9.2 ส่งต่อให้บริ ษทั ทันทีเมื่อได้รับหมายศาล หรื อคาสั่ง หรื อคาบังคับของศาล
9.3 มีหนังสื อบอกกล่าวให้บริ ษทั ทราบทันทีเมื่อมีการดาเนินคดีแพ่ง หรื อคดีอาญาทางศาล อันอาจทาให้เกิดสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ถ้าผูเ้ อาประกันภัยมิได้ปฎิบตั ิตามข้อนี้ บริ ษทั อาจเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากผูเ้ อาประกันภัยเพื่อความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดจากการ
นั้น เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัยจะพิสูจน์ได้ว่าจะไม่สามารปฎิบตั ิได้
ข้ อ 10. การจัดการเรียกร้ อง
10.1 ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอม เสนอ หรื อให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริ ษทั
และทาให้บริ ษทั เสี ยหาย บริ ษทั อาจเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากผูเ้ อาประกันภัยอันเกิดจากการนั้น เว้นแต่ความเสี ยหายนั้น ผูเ้ อาประกันภัยเป็ น
ฝ่ ายที่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และบริ ษทั ไม่จดั การต่อการเรี ยกร้องนั้น
10.2 บริ ษทั มีสิทธิเข้าดาเนินการต่อสู ้คดี
10.3 บริ ษทั มีสิทธิ ฟ้องบุคคลใดให้ใช้ความเสี ยหายเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ในนามของผูเ้ อาประกันภัย ในการนี้ผูเ้ อาประกันภัยต้องให้
ข้อเท็จจริ งและให้ความช่วยเหลือแก่บริ ษทั ตามสมควรจนคดีถึงที่สุด
10.4 เมื่อบริ ษทั ได้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเต็มจานวนที่บริ ษทั ต้องรับผิดตามข้อ 3 หรื อข้อ 4 ตามแต่กรณี แล้วก่อนดาเนินคดีทางศาล บริ ษทั
ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อสู ้คดีแทนผูเ้ อาประกันภัย

10.5 กรณี บริ ษทั ปฎิเสธการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนโดยมิชอบ ผูเ้ สี ยหายได้นาคดีข้ ึนสู่ ศาลหรื อเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เมื่อ
ศาลพิพากษาหรื ออนุ ญาโตตุลาการชี้ ขาดให้บริ ษทั แพ้คดี บริ ษทั จะต้องชดใช้ค่าเสี ยหายตามคาพิพากษาหรื อตามคาชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุลาการ
พร้อมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตรา ร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ผิดนัด
ข้ อ 11. การแจ้ งความ เมื่อมีการกระทาความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ่ งทาให้เกิดสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้อง
แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจโดยไม่ชกั ช้า
ข้ อ 12. ค่ าใช้ จ่ายต่ อสู้ คดี ถ้าผูเ้ อาประกันภัยถูกฟ้ องศาลให้ใช้ค่าเสี ยหาย ซึ่ งการประกันภัยนี้ มีการคุ้มครอง บริ ษทั จะต่อสู ้คดี ในนามของผูเ้ อา
ประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ข้ อ 13. การโอนรถ ในกรณี ที่รถที่เจ้าของได้เอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ได้โอนไปยังบุคคลอื่น ให้ผูไ้ ด้มาซึ่ งรถดังกล่าวมี ฐานะเสมื อนเป็ นผูเ้ อา
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริ ษทั ต้องรั บผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย ดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยงั
เหลืออยู่
ข้ อ 14. การใช้ รถ กรณี ใช้รถในเวลาที่เกิดอุบตั ิเหตุนอกเหนื อจากที่ได้ระบุไว้ในตางราง ซึ่ งทาให้การเสี่ ยงภัยเพิ่มขึ้น ผูเ้ อาประกันภัยต้องชดใช้
ค่าเสี ยหายคืนให้บริ ษทั ตามจานวนที่บริ ษทั ได้จ่ายไป แต่ไม่เกิน 2,000 บาท
ข้ อ 15. การเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
15.1 บริ ษทั เป็ นผูบ้ อกเลิก: บริ ษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยการส่งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ถึงผูเ้ อาประกันภัยตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกาหนดดังกล่าว
(2) บริ ษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และบริ ษทั
ต้องทาตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ที่
มี ลกั ษณะที่ เชื่ อถื อได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ โดยส่ งข้อมูลการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไปยังระบบข้อมูลที่ผูเ้ อา
ประกันภัยระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ผูเ้ อาประกันภัยต้องยินยอมให้บริ ษทั จัดส่งข้อมูลการบอกเลิกด้วยวิธีการดังกล่าว และบริ ษทั ต้องจัดให้มีกระบวนการ
แจ้งเตือนแก่ผเู ้ อาประกันภัย เมื่อได้ดาเนินการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณี น้ ี บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บงั คับ
มาแล้วออกตามส่วน
15.2 ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูบ้ อกเลิก: ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยการแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งจะมีผลให้กรมธรรม์
ประกันภัยสิ้นผลบังคับทันที ณ วันเวลาที่บริ ษทั ได้รับหนังสื อบอกเลิกหรื อวันเวลาที่ระบุไว้ในหนังสื อบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็ นวันหลังสุ ด
(2) ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริ ษทั ต้องทาตามวิธีการแบบปลอดภัยใน
ระดับที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งวิธีการให้ผูเ้ อาประกันทราบ ซึ่ งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผล
บังคับ ณ วันที่ขอ้ มูลการบอกเลิกส่งไปยังระบบข้อมูลที่บริ ษทั ระบุไว้เท่านั้น หรื อ ณ วันที่ระบุไว้ในหนังสื อบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็ นวันหลังสุ ด

ในกรณี น้ ีผเู ้ อาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ขา้ งล่าง
จานวนเดือนที่คมุ้ ครอง
เบี้ยประกันคืนร้อยละ
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ข้ อ 16. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาทษา ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่าง
ผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ
บริ ษทั ตกลงยินยอม และให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้ อ 17. การตีความกรมธรรม์ ประกันภัย ความหมายและเจตนารมณ์ของข้อความที่ปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและ
เอกสารประกอบให้ตีความตามที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้
ข้ อ 18. ข้ อยกเว้น การประกันภัยไม่ ค้มุ ครองความรับผิดอันเกิดจาก
18.1 สงคราม การรุกราน การกระทาของชาติศัตรู การสู้ รบ หรื อการปฎิบัติการที่มีลักษณะเป็ นการทาสงคราม (จะได้ ประกาศสงคราม
หรื อไม่ กต็ าม)
18.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้ อของทหาร การกบฎ การปฎิวัติ การต่ อต้ านรัฐบาล การยึดอานาจการปกครองโดยกาลังทหารหรือโดย
ประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรื อเท่ ากับการลุกฮือต่ อต้ านรัฐบาล
18.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
18.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรื อจากกากปรมาณูอนั เกิดจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงปรมาณู และสาหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานีก้ ารเผาไหม้น้นั รวมถึงกรรมวิธีใด ๆ แห่ งการแตกแยกปรมาณู ซึ่งดาเนินต่อไปด้ วยตัวของมัน
เอง
18.5 ความเสียหายที่เกิดจากรถทีถ่ ูกยักยอก ฉ้ อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์หรื อ หรื อปล้นทรัพย์
18.6 การใช้ นอกประเทศไทย
18.7 การใช้ รถยนต์ ในทางผิดกฎหมาย เช่ น ใช้ รถยนต์ ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรื อใช้ ขนยาเสพติด ไม่ ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรื อไม่ก็ตาม
หรื อใช้ รถยนต์ หลบหนีจากการกระทาความผิดทางอาญา หรื อหลบหนีการตรวจค้นหรื อการจับกุมของเจ้ าหน้ าที่ เป็ นต้ น
18.8 การใช้ ในการแข่ งขันความเร็ว
ข้ อ 19. ข้ อสัญญาพิเศษ ภายใต้จานวนเงินคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยที่ระบุไว้ในตาราง บริ ษทั จะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรื อ
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้ อาประกันภัย หรื อเงื่อนไขแห่ งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ขอ้ 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เป็ น
ข้อต่อสู ้ผูป้ ระสบภัยเพื่อปฎิ เสธความรั บผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่ อบริ ษทั ได้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทนไปแล้วแต่บริ ษทั ไม่ตอ้ งรั บผิดตาม
กฎหมาย หรื อตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ต่อผูเ้ อาประกันภัย เพราะกรณี ดังกล่าวข้างต้นนั้นซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดต่อผูป้ ระสบภัย ผูเ้ อา
ประกันภัยต้องใช้จานวนเงินที่บริ ษทั ได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริ ษทั ภายใน 7 วัน

