
 
 

เง่ือนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 
 

หมวดเง่ือนไขทั่วไป 

ภายใตก้ารคุม้ครองเง่ือนไข และขอ้ยกเวน้แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัให้สัญญาต่อผู ้
เอาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

 

ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนีม้ีผลใช้บังคับทันทีเม่ือผู้เอาประกันภัยช าระเบีย้ประกันภัยแล้ว 

 การช าระเบ้ียประกนัภยัให้แก่ตวัแทนประกนัวินาศภยัตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยั พนกังานบริษทั หรือนายหนา้ประกนั
วินาศภยัตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยั ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจให้รับช าระเบ้ียประกนัภยั ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคล ท่ีบริษทัยอมรับ
การกระท าของบุคคลหรือนิติบุคคลดงักล่าวเสมือนตวัแทนของบริษทั ให้ถือว่าเป็นการช าระเบ้ียประกนัภยัแก่บริษทัโดยถูกตอ้ง 

 

ข้อ 2. ค านิยามศัพท์ : เม่ือใชใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

“บริษทั”    หมายถึง   บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  
“ผูเ้อาประกนัภยั”  หมายถึง   บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตาราง 

“รถยนต”์   หมายถึง   รถยนตท่ี์เอาประกนัภยั ซ่ึงมีรายการท่ีระบุไวใ้นตาราง 

“ตาราง”   หมายถึง   ตารางแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

“อุบติัเหตุแต่ละคร้ัง”  หมายถึง  เหตุการณ์หน่ึง หรือหลายเหตุการณ์สืบเน่ืองกนั ซ่ึงเกิดจากสาเหตุเดียวกนั 

“ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง  ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอนัมีการคุม้ครองตามขอ้สัญญา หรือ 

 เอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบเอง 
 

ข้อ 3. การยกเว้นทั่วไป   
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไม่คุม้ครองความเสียหายหรือความรับผิดอนัเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยออ้มจาก 

3.1 สงคราม การรุกราน การกระท าของชาติศตัรู การสู้รบ หรือการปฏิบติัการท่ีมีลกัษณะเป็นการท าสงคราม (จะไดป้ระกาศสงคราม
หรือไม่ก็ตาม) 

3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งขอ้ของทหาร การกบฏ การปฏิวติั การต่อตา้นรัฐบาล การยึดอ านาจการปกครองโดยก าลงัทหาร หรือ
โดยประการอ่ืน ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากบัการลุกฮือต่อตา้นรัฐบาล 

3.3 วตัถุอาวุธปรมาณู 

3.4 การแตกตวัของประจุ การแผรั่งสี การกระทบกบักมัมนัตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอนัเกิดจากการเผาไหม้
เช้ือเพลิงปรมาณูและส าหรับจุดประสงคข์องขอ้สัญญาน้ี การเผานั้นรวมถึงกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตวัปรมาณู ซ่ึงด าเนินติดต่อกนัไปดว้ย
ตวัของมนัเอง 

 

ข้อ 4. การจัดการเรียกร้องเม่ือเกิดความเสียหาย 

เม่ือมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกนัภยัเกิดขึ้น ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูข้บัขี่จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่
ชักช้า และด าเนินการอนัจ าเป็นเพ่ือรักษาสิทธิตามกฎหมาย ทั้งน้ีผูเ้อาประกนัภยัอาจแจง้ให้บริษทัทราบผ่านแอพพลิเคชันส าหรับการแจ้ง
อุบติัเหตุรถยนตข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั หรือแอพพลิเคชนัท่ีบริษทัเป็นผูพ้ฒันาขึ้น ซ่ึงได้
เช่ือมโยงขอ้มูลเขา้กบัแอพพลิเคชนัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกนัภยัและมีรายละเอียดตามท่ีส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกนัภยัก าหนด 

 
 
 



 
 

บริษทัมีสิทธิเขา้ด าเนินการในนามของผูเ้อาประกนัภยัเก่ียวกบัอุบติัเหตุท่ีเกิดขึ้นได ้หากความเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใตค้วาม
คุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ความคุม้ครองของบริษทัจะเกิดขึ้นเม่ือผูเ้อาประกนัภยัหรือผูข้บัขี่ด  าเนินการโดยสุจริต 
 

ข้อ 5. ความรับผิดของบริษัทเม่ือมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

เม่ือมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษทั และหากบริษทัปฏิเสธความรับผิดโดยมิชอบ จนเป็นเหตุให้ผูเ้อาประกนัภยัหรือ
ผูเ้สียหายน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษา หรืออนุญาโตตุลาการช้ีขาดให้บริษทัแพค้ดี
บริษทัจะตอ้งรับผิดตอ่ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูเ้สียหายนั้น โดยชดใชค้่าเสียหายตามค าพิพากษา หรือค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบ้ีย
ผิดในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี นบัแต่วนัผิดนดั 

 

ข้อ 6. การแก้ไข สัญญาคุม้ครองและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี จะเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดโ้ดยเอกสารแนบทา้ยของบริษทัเท่านั้น 

 

ข้อ 7. การลดเบีย้ประกันภัยประวัติดี 
7.1 ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัมีรถยนตเ์อาประกนัภยัไวก้บับริษทั บริษทัจะลดเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั เป็นล าดบัขั้นดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 20 % ของเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออายสุ าหรับรถยนตค์นัท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั ในการประกนัภยัปีแรก 

ขั้นท่ี 2 30 % ของเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออายุส าหรับรถยนต์คนัท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั ในการประกนัภยั 2 ปี
ติดต่อกนั 

ขั้นท่ี 3 40 % ของเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออายุส าหรับรถยนต์คนัท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั ในการประกนัภยั 3 ปี
ติดต่อกนั 

ขั้นท่ี 4 50 % ของเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออายุส าหรับรถยนต์คนัท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั ในการประกนัภยั 4 ปี
ติดต่อกนั หรือกว่านั้น 

  

ทั้งน้ี บริษทัจะลดเบ้ียประกนัภยัให้ต่อเม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดต้่ออายุการประกนัภยักบับริษทั และเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีต่ออายุ
เท่านั้น  

ค าว่า “รถยนตค์นัท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนตค์นัท่ีมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนั้นเกิด
จากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตวัผูต้อ้งรับผิดตามกฎหมาย ซ่ึงมีผลท าให้บริษทัมีสิทธิท่ีจะเรียกค่าเสียหายท่ีบริษทัไดจ้่ายไปคืนจาก
บุคคลภายนอกได ้

หากในระหว่างปีกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บส่วนลดเบ้ียประกนัภยัประวติัดี มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั
แลว้ ในการต่ออายกุารประกนัภยัปีต่อไป บริษทัจะลดเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั ดงัน้ี 

(ก) ลดลงหน่ึงล าดบัขั้นจากเดิม หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนต์คนัเอาประกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัไม่
สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงได ้

(ข) ลดลงสองล าดบัขั้นจากเดิม แต่ไม่เกินอตัราปกติ หากมีการเรียกร้องท่ีรถยนต์คนัเอาประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่
สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงไดต้ั้งแต่ 2 คร้ังขึ้นไป รวมกนัมีจ านวนเงินเกิน 200 % ของเบ้ียประกนัภยั 

7.2 กรณีผูเ้อาประกนัภยัท าประกนัภยักับผูรั้บประกนัภยัอื่น และมาต่ออายุการประกนัภยักบับริษทั บริษทัจะน าความใน 7.1 มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลมก็ได ้

  



 
 

ข้อ 8. การเพิม่เบีย้ประกันภัยประวัติไม่ดี 
ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัมีรถยนตเ์อาประกนัภยัไวก้บับริษทั และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีท่ีเอาประกนัภยัท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ

ซ่ึงรถยนต์คนัท่ีเอาประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจง้ให้กบับริษทัทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงได ้อย่างน้อยตั้งแต่ 2 คร้ังขึ้นไป
รวมกนัมีจ านวนเงินเกิน 200 % ของเบ้ียประกนัภยั บริษทัจะเพ่ิมเบ้ียประกนัภยัเป็นขั้น ๆ ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 20 % ของอตัราเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุ

ขั้นท่ี 2 30 % ของอตัราเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออายใุนกรณีมีค่าเสียหายดงักล่าวเกิดขึ้นต่อบริษทั 2 ปี ติดต่อกนั 

ขั้นท่ี 3 40 % ของอตัราเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออายใุนกรณีมีค่าเสียหายดงักล่าวเกิดขึ้นต่อบริษทั 3 ปี ติดต่อกนั 

ขั้นท่ี 4 50 % ของอตัราเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออายใุนกรณีมีค่าเสียหายดงักล่าวเกิดขึ้นต่อบริษทั 4 ปี ติดต่อกนั หรือกว่านั้น 

 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยถูกเพ่ิมเบ้ียประกันภยัประวติัไม่ดีไม่ว่าล าดับขั้นใดและในปีกรมธรรม์ประกันภยันั้น มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ท่ีรถยนต์คนัเอาประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงไดไ้ม่ถึง 2 คร้ัง หรือถึง 2 คร้ัง 
แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200 % ของเบ้ียประกนัภยัแลว้ ในการต่ออายกุารประกนัภยั บริษทัจะใชเ้บ้ียประกนัภยัในล าดบัขั้นเดิมเช่นในปีท่ีผา่นมา 
แต่หากไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้น มิไดเ้กิดจากความประมาทของรถยนต์คนัเอา
ประกนัภยั และผูเ้อาประกนัภยัสามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงไดแ้ลว้ ในการต่ออายกุารประกนัภยัในปีต่อไป บริษทัจะใชเ้บ้ีย
ประกนัภยัในอตัราปกติ 

 

ข้อ 9. การโอนรถยนต์ 

เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดโ้อนรถให้แก่ผูอ่ื้น ให้ถือว่าผูรั้บโอนเป็นผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และบริษทัตอ้งรับผิดตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัต่อไปตลอดอายกุรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีเหลืออยู่ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีท าประกนัภยัประเภทระบช่ืุอผูข้บัขี่ ผูเ้อาประกนัภยั
จะต้องแจง้การเปล่ียนแปลงผูข้บัขี่ให้บริษัททราบ เพ่ือจะได้มีการปรับปรุงอตัราเบ้ียประกันภยัตามสภาพความเส่ียงภยัท่ีเปล่ียนแปลงไป 
มิฉะนั้นผูเ้อาประกนัภยัอาจจะตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเง่ือนไขความคุม้ครองท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

ส าหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตท่ี์มีความคุม้ครองความเสียหายต่อรถยนต ์และผูเ้อาประกนัภยัไดข้ายรถยนตใ์ห้แก่ผูมี้อาชีพรับซ้ือ
ขายรถยนต ์หรือให้เช่ารถยนต ์หรือซ่อมแซมรถยนต ์หรือบ ารุงรักษารถยนต ์ไม่ว่าการขายนั้นจะไดมี้การท าเป็นหนงัสือ หรือมีการจดทะเบียน
โอนทางทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีจะส้ินสุดความคุม้ครองนบัแต่ วนั เวลาท่ีมีการขายรถยนต์ บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยั
ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน ภายในเวลา 15 วนั นบัแต่
วนัท่ีบริษทัไดรั้บแจง้การขายจากผูเ้อาประกนัภยั หรือกรณีท่ีบริษทัทราบถึงการขายรถยนต์ดงักล่าว บริษทัจะแจง้การส้ินสุดความคุม้ครอง
พร้อมคืนเบ้ียประกนัภยั โดยการส่งหนงัสือถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยูค่ร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ให้บริษทัทราบ 

 

ข้อ 10. การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ี ระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์
ประกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค ์และเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอม และให้
ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามข้อบังคบัส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัว่าดว้ย
อนุญาโตตุลาการ 

 

ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย 

ข้อความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภยัน้ี รวมทั้งเอกสารแนบทา้ย และเอกสารประกอบให้ตีความตามคู่มือการตีความท่ีนาย
ทะเบียนไดใ้ห้ความเห็นชอบไว ้

 

  



 
 

ข้อ 12. การส้ินผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนีจ้ะส้ินผลบังคับเม่ือ 

12.2 วนัท่ี เวลา ท่ีระบุไวใ้นตาราง 

12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 12.2.1 บริษทัเป็นผูบ้อกเลิก: บริษทัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดด้ว้ยวิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยู่คร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึงจะมีผลให้กรมธรรม์ประกนัภยัส้ินผลบงัคบั ณ วนัพน้
ก าหนดดงักล่าว 

(2) บริษทัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดด้ว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 
วนั และบริษทัตอ้งท าตามวิธีการแบบปลอดภยัในระดบัท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือช่ือทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทัที่มีลกัษณะท่ีเช่ือถือไดต้ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยส่งขอ้มูลการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั
ไปยงัระบบขอ้มูลท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุไวเ้ท่านั้น ทั้งน้ี ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งยินยอมให้บริษทัจดัส่งขอ้มูลการบอกเลิกดว้ยวิธีการดงักล่าว และ
บริษทัตอ้งจดัให้มีกระบวนการแจง้เตือนแก่ผูเ้อาประกนัภยั เม่ือไดด้ าเนินการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

  ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัได้
ใชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

  12.2.2 ผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูบ้อกเลิก : ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีไดด้ว้ยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดด้ว้ยการแจง้ให้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงจะมีผล
ให้กรมธรรม์ประกนัภยัส้ินผลบงัคบัทนัที ณ วนัเวลาท่ีบริษทัไดรั้บหนงัสือบอกเลิก หรือวนัเวลาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบอกเลิก แลว้แต่ว่าวนัใด
เป็นวนัหลงัสุด 

(2) ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดด้ว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยบริษทัตอ้งท าตามวิธีการ
แบบปลอดภยัในระดบัท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งวิธีการให้ผูเ้อาประกันภยัทราบ ซ่ึงจะมีผลให้
กรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบั ณ วนัท่ีขอ้มูลการบอกเลิกส่งไปยงัระบบขอ้มูลท่ีบริษทัระบุไวเ้ท่านั้น หรือ ณ วนัท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบอกเลิก 
แลว้แต่ว่าวนัใดเป็นวนัหลงัสุด 

ในกรณีน้ีผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืน ตามอตัราการคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีระบุไวข้า้งล่าง 
 

  



 
 

อัตราคืนเบีย้ประกันภัย 
จ านวนวนั
ประกนัภยั 

ร้อยละของ 
เบ้ียประกนัภยัเตม็ปี 

จ านวนวนั
ประกนัภยั 

ร้อยละของเบ้ีย
ประกนัภยัเตม็ปี 

จ านวนวนั
ประกนัภยั 

ร้อยละของ 
เบ้ียประกนัภยัเตม็ปี 

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

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 
 

ข้อ 13. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยฉ้อฉล 

 บริษทัไม่ตอ้งรับผิดส าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอนัเกิดจากการฉ้อฉลหรือทุจริตโดยประการใด ๆ ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัหรือ
บุคคลท่ีท าแทนผูเ้อาประกนัภยัไดก้ระท าเพ่ือให้ไดรั้บประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และบริษทัอาจใชสิ้ทธิบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั
ไดท้นัที โดยไม่คืนเบ้ียประกนัภยั 

 

  



 
 

หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

 

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

 บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใดๆ อนัเกิดแก่บุคคลภายนอก ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้ง
รับผิดชอบตามกฎหมาย เน่ืองจากอุบัติเหตุอนัเกิดจากรถยนต์ท่ีใช้ หรืออยู่ในทาง หรือส่ิงท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่าง
ระยะเวลาประกนัภยัในนามผูเ้อาประกนัภยั ดงัน้ี 

 1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บริษทัจะรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยั 
ของบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามกรมธรรม์ประกันภยัคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ ตามความเสียหายท่ีแท้จริงท่ีผูเ้อา
ประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัต่อคนท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ
ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัต่อคร้ังท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้น้ี 

ในกรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง เม่ือบริษทั ผูเ้อาประกนัภยั และผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยั
สามารถตกลงในจ านวนเงินค่าเสียหายไดท้ั้งจ านวนแลว้ บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทน ดงัน้ี 

1.1.1 ชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัในหมวดน้ี โดยตอ้งมีจ านวนเงิน
เอาประกนัภยัไม่นอ้ยกว่า 500,000 บาทต่อคน 

1.1.2 กรณีท่ีจ านวนเงินเอาประกนัภยัเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อคน บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนไม่นอ้ยกว่า 2,000,000 บาทต่อ
คน โดยส่วนเกินจาก 2,000,000 บาท บริษัทจะชดใช้ตามความเสียหายท่ีแท้จริงท่ีผูเ้อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก 

1.1.3 กรณีทายาทของบุคคลภายนอกผูเ้สียชีวิต หรือบุคคลภายนอกท่ีเป็นผูทุ้พพลภาพถาวรส้ินเชิงนั้น มีสิทธิไดรั้บการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม ์รวมถึงกรณีท่ีรถยนตท่ี์เอาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัหลายรายเพื่อความ
วินาศภยัอนัเดียวกนั โดยไดท้  าสัญญาประกนัภยัพร้อมกนั หรือสืบเน่ืองเป็นล าดบักนั บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนความ
คุม้ครองของแต่ละกรมธรรมป์ระกนัภยั รวมกนัไม่เกินกว่า 2,000,000 บาทต่อคน โดยส่วนท่ีเกิน 2,000,000 บาท บริษทัจะร่วมชดใชต้ามความ
เสียหายท่ีแทจ้ริงท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกไดรั้บความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามยั และมีสิทธิไดรั้บการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์
มากกว่า 1 กรมธรรม์ รวมถึงกรณีท่ีรถยนตท่ี์เอาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัหลายรายเพื่อความวินาศภยัอนัเดียวกนั โดยไดท้  าสัญญาประกนัภยั
พร้อมกนั หรือสืบเน่ืองเป็นล าดบักนั บริษทัจะร่วมเฉล่ียจ่ายเท่า ๆ กนั 

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงในท่ีน้ี หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใด ๆ ในอาชีพประจ า และอาชีพอ่ืน ๆ 
ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 

บุคคลภายนอกท่ีไดรั้บความคุม้ครองตาม 1.1 น้ี ไม่รวมถึงผูข้บัขี่ท่ีเป็นฝ่ายท่ีจะตอ้งรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจา้งในทางการท่ี
จา้ง คู่สมรส บิดา มารดา และบุตรของผูข้บัขี่นั้น 

1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน บริษทัจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก ซ่ึงผูเ้อา
ประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษทัจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตาราง 

กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก และมีการเรียกค่าเสียหายอนัเกิดจากการขาดการใชป้ระโยชน์รถยนต ์บริษทัจะ
ชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามจริง ทั้งน้ี ส าหรับรถยนตท่ี์มีท่ีนัง่ไม่เกิน 7 คน หรือรถยนตบ์รรทุกผูโ้ดยสารรวมทั้งผูข้บัขี่ไม่เกิน 7 คน ในอตัราไม่
น้อยกว่าวนัละ 500 บาท รถยนต์รับจา้งสาธารณะท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 7 คน ในอตัราไม่นอ้ยกว่าวนัละ 700 บาท และรถยนต์ท่ีมีท่ีนัง่เกิน 7 คน หรือ
รถยนต์บรรทุกผูโ้ดยสารรวมทั้งผูข้บัขี่เกิน 7 คน ในอตัราไม่น้อยกว่าวนัละ 1,000 บาท ในกรณีบุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิไดรั้บการชดใช้จาก
กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตม์ากกว่า 1 กรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัจะเฉล่ียจ่ายเท่า ๆ กนั 

ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี จะไม่ไดรั้บความคุม้ครอง 

(ก) ทรัพยสิ์นท่ีผูเ้อาประกนัภยั ผูข้บัขี่ท่ีเป็นฝ่ายตอ้งรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผูเ้อาประกนัภยั หรือผูข้บัขี่นั้น
เป็นเจา้ของ หรือเป็นผูเ้ก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง 



 
 

(ข) เคร่ืองชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางว่ิง ทางเดิน สนาม หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีอยูใ่ตส่ิ้งดงักล่าว อนัเกิดจากการส่ันสะเทือน 
หรือจากน ้าหนกัรถยนต ์หรือน ้าหนกับรรทุกของรถยนต ์

(ค) สัมภาระหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีน าติดตวัขึ้นบนรถยนต ์หรือทรัพยสิ์นท่ีบรรทุกอยูใ่นรถยนต์ หรือก าลงัยกขึ้น หรือก าลงัยกลงจาก
รถยนต ์หรือทรัพยสิ์นท่ีรถยนตก์ าลงัยกจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง 

(ง) ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเสียหายจากการร่ัวไหลของสารเคมี หรือวตัถุอนัตรายท่ีบรรทุกอยูใ่นรถยนต ์เวน้แต่การร่ัวไหลนั้นเกิดจาก
อุบติัเหตุจากรถยนต ์หรือการร่ัวไหลของแก๊ส หรือเช้ือเพลิงเพ่ือการเดินเคร่ืองของรถยนต ์

 

ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก 

 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบเองต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง ดงัน้ี 

(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพยสิ์น ในกรณีท่ีใชร้ถยนตใ์นเวลาเกิดอุบติัเหตุนอกเหนือจากท่ีไดร้ะบุไวใ้นตาราง 

(ข) ตามจ านวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดงัระบุไวใ้นตาราง 

(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็นการประกนัภยัประเภทระบุช่ือผูข้บัขี่ หากความ
เสียหายนั้นเป็นความรับผิดชอบของผูข้บัขี่รถยนตค์นัเอาประกนัภยั ซ่ึงมิใช่ผูข้บัขี่ท่ีระบุช่ือในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก เกินหน่ึงข้อ ให้ถือว่าความรับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความ
รับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึ้น 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษทัจะจ่ายแทนผูเ้อาประกนัภยัไปก่อน เม่ือ
บริษทัไดจ้่ายเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบไปแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใช้คืนให้บริษทัภายใน 7 วนั นับแต่ไดรั้บหนงัสือเรียก ร้องจาก
บริษทั 

 

ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 

ถา้ผูเ้อาประกนัภยัถูกฟ้องศาลให้ใชค้่าสินไหมทดแทนซ่ึงการประกนัภยัน้ีมีการคุม้ครองบริษทัจะต่อสู้คดีในนามของผูเ้อาประกนัภยั
โดยค่าใชจ้่ายของบริษทั เวน้แต่บริษทัไดช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนเตม็จ านวนเงินความคุม้ครองก่อนมีการฟ้องร้องแลว้ 

 

ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี่ 
 บริษทัจะถือว่าบุคคลใดซ่ึงขบัขี่รถยนต ์โดยไดรั้บความยินยอมจากผูเ้อาประกนัภยัเสมือนหน่ึงเป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง แต่มีเง่ือนไขว่า 

4.1 บุคคลนั้นตอ้งปฏิบติัตนเสมือนหน่ึงเป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง และอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

4.2 บุคคลนั้นไม่ไดรั้บการชดใชค้่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืน หรือไดรั้บแต่ไม่เพียงพอ บริษทัจึงจะรับผิดชดใชค้่า
สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนท่ีเกินเท่านั้น 

 

ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร 

 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองความรับผิดของผูโ้ดยสาร เม่ือผูโ้ดยสารนั้นจะตอ้งรับผิดจากรถยนตท่ี์ใช ้หรืออยูใ่นทาง หรือ
ส่ิงท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถยนตน์ั้น ทั้งน้ีเฉพาะเท่าท่ีมีการประกนัภยัไวโ้ดยมีเง่ือนไขว่า บุคคลนั้นไม่ไดรั้บการชดใชค้่าสินไหมทดแทนจาก
กรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืน หรือไดรั้บแต่ไม่เพียงพอ บริษทัจึงจะรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนท่ีเกินเท่านั้น 

 

ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง 

 กรมธรรม์ประกันภยัน้ีให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซ่ึงไม่ใช่ผูเ้อาประกันภยั เม่ือนายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์คนัเอา
ประกนัภยัโดยลูกจา้งในทางการท่ีจา้ง ทั้งน้ีเฉพาะเท่าท่ีมีการเอาประกนัภยัไว ้แต่มีเง่ือนไขว่า 

6.1 นายจา้งตอ้งปฏิบติัตนอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

6.2 นายจา้งไม่ไดรั้บการชดใชค้่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภยัอ่ืนเวน้แต่ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บชดใชน้ั้นไม่เพียงพอ 
บริษทัจึงจะรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนท่ีเกินเท่านั้น 



 
 

6.3 การคุม้ครองน้ีไม่เพ่ิมจ านวนเงินจ ากดัความรับผิดของบริษทั 

 

ข้อ 7. การยกเว้นทั่วไป การประกันภัยตามหมวดนี ้ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก 

7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง 

7.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด ไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็
ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระท าความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าท่ี เป็นต้น 

7.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 

7.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดันรถหรือทรัพย์สินอ่ืนใด เว้นแต่รถท่ีถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถ
ลากจูงโดยสภาพ หรือรถท่ีมีระบบห้ามล้อเช่ือมโยงถึงกัน 

7.5 ความรับผิดซ่ึงเกิดจากสัญญาหรือบันทึกท่ีผู้ขับขี่ท าขึน้ ซ่ึงถ้าไม่มีสัญญาหรือบันทึกนั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึน้ 

7.6 การขับขี่โดยบุคคลซ่ึงในขณะขับขี่ให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกดังนี ้
7.6.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ 

7.6.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีการขับขี่โดยบุคคลซ่ึงมีอายุต ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
หรือโดยบุคคลท่ีมีใบอนุญาตขับรถช่ัวคราว หรือโดยบุคคลท่ีไม่มีใบอนุญาตหรืออยู่ระหว่างพกัใช้หรือเพกิถอนใบอนุญาตขับรถ หรือ 

7.6.3 กรณีไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จน
ถูกด าเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มีค าพพิากษา
ถึงท่ีสุดลงโทษในความผิดดังกล่าว 

 7.7 การขับขี่โดยบุคคลซ่ึงขณะขับขี่มีสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีสารท่ีออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทตาม
กฎหมายว่าด้วยวัตถุทีอ่อกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทในร่างกาย จนถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือศาล
ได้มีค าพพิากษาถึงท่ีสุดลงโทษในความผิดดังกล่าว 

 

ข้อ 8. ข้อสัญญาพเิศษ  
ภายใตจ้ านวนเงินจ ากดัความรับผิดท่ีระบุไวใ้นตาราง บริษทัจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือความประมาท

เลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้อาประกนัภยั หรือ ขอ้ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 หรือเง่ือนไขทัว่ไป เวน้แต่ขอ้ 3 ของหมวดเง่ือนไขทัว่ไป เป็นขอ้ต่อสู้
บุคคลภายนอก เพ่ือปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดน้ี 

 ส่วนเง่ือนไข 7.6 และ 7.7 บริษทัจะไม่น ามาเป็นขอ้ต่อสู้บุคคลภายนอก เพ่ือปฏิเสธความรับผิดทั้งตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดน้ี 

 ในกรณีท่ีบริษทัไม่ตอ้งรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีต่อผูเ้อาประกนัภยั แต่บริษทัไดช้ดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไปแลว้ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ในความรับผิดท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใชจ้ านวน
เงินท่ีบริษทัไดจ้่ายไปนั้นคืนให้บริษทัภายใน 7 วนั นบัแต่ไดรั้บหนงัสือเรียกร้องจากบริษทั 

  



 
 

หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 

 

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

รถยนตสู์ญหาย บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทน เม่ือรถยนตห์รือส่วนหน่ึงส่วนใดของรถยนต ์รวมทั้งอุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง หรือส่ิง
ท่ีติดประจ าอยู่กบัตวัรถยนต์ตามมาตรฐานท่ีติดตั้งมากบัรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์
เคร่ืองตกแต่งท่ีไดท้  าเพ่ิมขึ้นและผูเ้อาประกนัภยัไดแ้จง้ให้บริษทัทราบดว้ยแลว้ สูญหายไปอนัเกิดจากการกระท าความผิดเฉพาะฐานลกัทรัพย ์
ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์ยกัยอกทรัพย ์หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อนัเกิดจากการกระท าความผิด หรือการพยายามกระท าความผิดเช่นว่านั้น 
แต่ไม่รวมการสูญหายจากการกระท าความผิดฐานฉ้อโกง 

 รถยนต์ไฟไหมบ้ริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทน เม่ือรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม ้ไม่ว่าจะเป็นการไหมโ้ดยตวัของมนัเอง 
หรือเป็นการไหมท่ี้เป็นผลสืบเน่ืองจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม 

 

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ 

2.1 ในกรณีรถยนต์สูญหาย อนัเกิดจากการลกัทรัพย ์ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์และยกัยอกทรัพย ์บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็ม
จ านวนเงินเอาประกนัภยั ท่ีระบุไวใ้นตาราง โดยผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์แลว้แต่กรณีตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ให้แก่บริษทัทนัที 
โดยค่าใชจ้่ายของบริษทั และให้ถือว่าการคุม้ครองรถยนตน์ั้นเป็นอนัส้ินสุด 

ในกรณีท่ีบริษทัไดรั้บรถยนตค์ืนมาแลว้ บริษทัตอ้งมีหนงัสือแจง้ให้ผูเ้อาประกนัภยัทราบทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 7 วนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บรถยนตค์ืนมาตามท่ีอยูค่ร้ังสุดทา้ยท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ให้บริษทัทราบและบริษทัยินยอมให้ผูป้ระกนัภยัใชสิ้ทธิ 

2.1.1 ขอรับรถยนต์คืน โดยผูเ้อาประกนัภยัตอ้งคืนเงินท่ีไดรั้บชดใชไ้ปทั้งหมดให้แก่บริษทั ถา้รถยนต์นั้นเกิดความเสียหาย
ไม่ถึงกบัความเสียหายโดยส้ินเชิงบริษทัตอ้งจดัซ่อมให้โดยค่าใชจ้่ายของบริษทัก่อนคืน 

2.1.2 สละสิทธิไม่ขอรับรถยนตค์ืน  
ทั้งน้ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้การใช้สิทธิให้บริษทัทราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากบริษทั ถา้ผูเ้อา

ประกนัภยัไม่แจง้ขอใชสิ้ทธิภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ให้ถือว่าผูเ้อาประกนัภยัไม่ประสงคจ์ะขอรับรถยนตค์ืน 

2.2 ในกรณีรถยนต์เสียหายส้ินเชิง บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเตม็จ านวนเงินเอาประกนัภยั ท่ีระบุไวใ้นตาราง 

รถยนต์เสียหายส้ินเชิง หมายถึง รถยนต์ไดรั้บความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได ้หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของมูลค่ารถยนตใ์นขณะเกิดความเสียหาย 

ในกรณีท่ีเอาประกนัภยัไวไ้ม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะท่ีเอาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์แลว้แต่
กรณี ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิรถยนตใ์ห้แก่บริษทัทนัที โดยค่าใชจ้่ายของบริษทั และให้ถือว่าการคุม้ครองรถยนตน์ั้นเป็นอนัส้ินสุด 

2.3 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายส้ินเชิงหรือสูญหายบางส่วน บริษทัและผูเ้อาประกนัภยัอาจตกลงกนัให้มี
การซ่อม หรือเปล่ียนแปลงรถยนต์ซ่ึงมีสภาพเดียวกนัแทนได ้ทั้งน้ีรวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใชเ้งินเพ่ือทดแทนความเสียหาย
หรือสูญหายนั้นก็ได ้

ในกรณีไม่สามารถตกลงจ านวนเงิน เพื่อทดแทนความเสียหายได ้ให้ใชร้าคามาตรฐานท่ีสมาคมประกนัวินาศภยัไทยร่วมกบัสมาคมอู่
กลางการประกนัภยัและสมาคมการซ่อมรถยนตแ์ห่งประเทศไทยก าหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

ข้อจ ากัดความรับผิดของบริษัท 

 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งส่ังอะไหล่จากต่างประเทศ บริษทัรับผิดไม่เกินกว่าราคาน าเขา้ท่ีส่งมาทางเรือ 
 

ข้อ 3. การดูแลขนย้าย 

 เม่ือมีความเสียหายต่อรถยนต์ ท่ีเกิดจากไฟไหม ้บริษทัจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์และค่าขนยา้ยรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วนัเกิดเหตุ
จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใชค้่าสินไหมทดแทนจะเสร็จส้ินตามจ านวนท่ีจ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของค่าซ่อมแซม 

 
 



 
 

ข้อ 4. การสละสิทธิ 
 ในกรณีท่ีมีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต ์เม่ือบุคคลอื่นเป็นผูใ้ชร้ถยนตโ์ดยไดรั้บความยินยอมจากผูเ้อาประกนัภยั บริษทัสละ
สิทธิในการไล่เบ้ียจากผูใ้ช้รถยนต์นั้น เวน้แต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเก่ียวกับการซ่อมแซมรถ การท าความสะอาดรถ การ
บ ารุงรักษารถหรือการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม เม่ือรถยนตไ์ดส่้งมอบให้เพ่ือรับบริการนั้น 

 

ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครองความสูญหาย หรือไฟไหม้อันเกิดจาก 

5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ โดยคู่สมรสหรือบุคคลซ่ึงอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้
จดทะเบียนสมรส หรือบุคคลท่ีเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับผู้เอาประกันภัย หรือผู้ค ้าประกันตามสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ หรือบุคคลได้รับมอบ
รถยนต์หรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญายืม สัญญาเช่า สัญญาเช่าซ้ือ หรือสัญญาจ าน า หรือบุคคลท่ีจะกระท าสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ไม่
ว่าบุคคลดังกล่าวมีเจตนาแท้จริงจะท าสัญญาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม 

5.2 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตท่ีคุ้มครอง 

 

  



 
 

หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 

 

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

ความเสียหายต่อรถยนต ์บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกนัภยั ต่อรถยนตร์วมทั้ง
อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง หรือส่ิงท่ีติดประจ าอยู่กบัตวัรถยนต์ มาตรฐานท่ีติดตั้งมากบัรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนยจ์  าหน่าย
รถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เคร่ืองตกแต่งท่ีไดท้  าเพ่ิมขึ้นและผูเ้อาประกนัภยัไดแ้จง้ให้บริษทัทราบดว้ยแลว้ แต่ไม่รวมถึงความเสียหายท่ีเกิด
จากไฟไหม ้

ความรับผิดชอบของบริษทัจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตาราง 

ไฟไหม ้ในท่ีน้ีหมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ท่ีเป็นผลมาจากไฟไหม ้ไม่ว่าจะเป็นการไหมโ้ดยตวัของมนัเอง หรือเป็นการไหมท่ี้
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากสาเหตุอื่นใด 

 

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์ 

2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายส้ินเชิง บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเตม็จ านวนเงินเอาประกนัภยั ท่ีระบุไวใ้นตาราง 

ในกรณีท่ีเอาประกนัภยัไวไ้ม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนตใ์นขณะท่ีเอาประกนัภยัผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์แลว้แต่กรณีตอ้งโอน
กรรมสิทธ์ิรถยนตใ์ห้แก่บริษทัทนัที โดยค่าใชจ้่ายของบริษทั และให้ถือว่าการคุม้ครองรถยนตน์ั้นเป็นอนัส้ินสุด 

รถยนตเ์สียหายส้ินเชิง ในท่ีน้ีหมายถึง รถยนตไ์ดรั้บความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยูใ่นสภาพเดิมได ้หรือเสียหายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
70 ของมูลค่ารถยนตใ์นขณะเกิดความเสียหาย 

2.2 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายส้ินเชิง บริษทัและผูเ้อาประกนัภยัอาจตกลงกนัให้มีการซ่อม หรือเปล่ียน
รถยนตซ่ึ์งมีสภาพเดียวกนัแทนได ้ทั้งน้ี รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนตน์ั้น หรือจะชดใชเ้งินเพ่ือทดแทนความเสียหายนั้นก็ได ้

ในกรณีไม่สามารถตกลงจ านวนเงินเพื่อทดแทนความเสียหายได ้ให้ใชร้าคามาตรฐานท่ีสมาคมประกนัวินาศภยัไทยร่วมกบัสมาคมอู่
กลางการประกนัภยั และสมาคมการซ่อมรถยนตแ์ห่งประเทศไทยก าหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

ข้อจ ากัดความรับผิดของบริษัท 

 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งส่ังอะไหล่จากต่างประเทศ บริษทัรับผิดไม่เกินกว่าราคาน าเขา้ท่ีส่งมาทางเรือ 

 

ข้อ 3. การดูแลขนย้าย 

เม่ือรถยนต์เกิดความเสียหายซ่ึงมีการคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี บริษทัจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนยา้ยรถยนต์
ทั้งหมดนบัแต่วนัเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใชค้่าสินไหมทดแทนจะเสร็จส้ินตามจ านวนท่ีจ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของ
ค่าซ่อมแซม 

 

ข้อ 4. ความเสียหายส่วนแรก  
ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบเองต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง ดงัน้ี 

(ก) 1,000 บาทแรกของความเสียหายอนัมิไดเ้กิดจาการชนหรือคว ่า หรือกรณีท่ีเกิดจากการชนแต่ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถแจง้ให้
บริษทัทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงได ้

(ข) ตามจ านวนเงินส่วนแรกของความเสียหายดงัระบุไวใ้นตาราง 

(ค) 6,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อรถยนต ์ท่ีเกิดจากการชน การคว ่า ในกรณีเป็นการประกนัภยัประเภทระบุช่ือผูข้บัขี่ หากผูข้บั
ขี่รถยนตค์นัเอาประกนัภยัในขณะเกิดอุบติัเหตุ มิใช่ผูข้บัขี่ท่ีระบุช่ือในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบตามขอ้ต่าง ๆ ดงักล่าวเกินกว่าหน่ึงขอ้ ให้ถือว่าความรับผิดชอบแต่ละขอ้เป็นความรับผิดชอบ
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

 
 



 
 

ผู ้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตาม (ข) และ (ค) หากความเสียหายนั้น เกิดขึ้ นจากการกระท าของ
บุคคลภายนอกและรู้ตวัผูต้อ้งรับผิดตามกฎหมาย ซ่ึงมีผลท าให้บริษทัมีสิทธิท่ีจะเรียกค่าเสียหายท่ีบริษทัไดจ้่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได ้

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษทัจะจ่ายแทนผูเ้อาประกนัภยัไปก่อน เม่ือ
บริษทัไดจ้่ายเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบไปแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใช้คืนให้บริษทัภายใน 7 วนั นับแต่ไดรั้บหนงัสือเรียก ร้องจาก
บริษทั 

 

ข้อ 5. การรักษารถยนต์ 

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบเอง เม่ือเกิดความเสียหายเพ่ิมขึ้น หรือตอ้งประสบอุบติัเหตอ่ืุน เน่ืองจากการใชร้ถยนตก่์อนท่ีจะมีการ
ซ่อมแซมตามท่ีจ าเป็น หรือไม่ไดจ้ดัให้มีการดูแลเม่ือรถยนตเ์กิดอุบติัเหตุหรือเคร่ืองเสีย 

 

ข้อ 6. การสละสิทธิ 
ในกรณีท่ีมีความเสียหายต่อรถยนต์ เม่ือบุคคลอื่นเป็นผูใ้ชร้ถยนต์โดยไดรั้บความยินยอมจากผูเ้อาประกนัภยั บริษทัสละสิทธิในการ

ไล่เบ้ียจากผูใ้ชร้ถยนต์นั้น เวน้แต่การใชโ้ดยบุคคลของสถานให้บริการเก่ียวกบัการซ่อมแซมรถ การท าความสะอาดรถ การบ ารุงรักษารถ หรือ
การติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม เม่ือรถยนตไ์ดส่้งมอบให้เพ่ือรับบริการนั้น 

 

ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 

7.1 การเส่ือมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์ 

7.2 การแตกหักของเคร่ืองจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเคร่ืองจักรกลไก หรือเคร่ืองไฟฟ้าของรถยนต์อัน
มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ 

7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน ้าหนัก หรือจ านวนผู้โดยสารเกินกว่าท่ีได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจาก
อุบัติเหตุ 

7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึน้ต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ใน
เวลาเดียวกัน 

7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้นเกิดจากบริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกิน
กว่าท่ีควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

 

ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 

8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตท่ีคุ้มครอง 

8.2 การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติดไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถ
หรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระท าความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าท่ี เป็นต้น 

8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 

 

ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อ่ืน ๆ การประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 

9.1 การใช้ลากจูงหรือผลักดันรถหรือทรัพย์สินอ่ืนใด เว้นแต่ รถท่ีถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถ
ลากจูงโดยสภาพ หรือรถท่ีมีระบบห้ามล้อเช่ือมโยงถึงกัน 

9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ 
9.3 การขับขี่โดยบุคคลซ่ึงในขณะขับขี่ให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ดังนี ้
 9.3.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ 

 
 



 
 

 9.3.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีการขับขี่โดยบุคคลซ่ึงมีอายุต ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
หรือโดยบุคคลท่ีมีใบอนุญาตขับรถช่ัวคราว หรืออยู่ระหว่างพกัใช้ หรือ 

9.3.3 กรณีไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จน
ถูกด าเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มีค าพพิากษา
ถึงท่ีสุดลงโทษในความผิดดังกล่าว 

 9.4 การขับขี่โดยบุคคลซ่ึงขณะขับขี่มีสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือมีสารท่ีออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทตาม
กฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในร่างกาย จนถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับ หรือศาล
ได้มีค าพพิากษาถึงท่ีสุดลงโทษในความผิดดังกล่าว 

 9.5 การขับขี่โดยบุคคลท่ีไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ  หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไป
ขับขี่รถยนต์ 

 การยกเว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 และ 9.5 จะไม่น ามาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึน้ และมิใช่ความประมาทของผู้ขับ
ขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุช่ือผู้ขับขี่ การยกเว้นตาม 9.5 จะไม่น ามาใช้บังคับ หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย
เป็นผู้ขับขี่ท่ีถูกระบุช่ือในกรมธรรม์ประกันภัย 

 

  



 
 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิม่เติม 

การประกนัภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01) 
เม่ือใชใ้นเอกสารแนบทา้ยน้ี 

ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หมายถึง ผูข้บัขี่และ/หรือผูโ้ดยสารตามจ านวนท่ีระบุในตาราง ซ่ึงอยูใ่นหรือก าลงัขบัขี่ หรือก าลงัขึ้นหรือก าลงัลง
จากรถยนต ์

อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลท่ีไดรั้บความคุม้ครองมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวงัและให้หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมดว้ย 

การสูญเสียโดยถาวรส้ินเชิง  ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะนั้นโดยถาวรส้ินเชิง 

การสูญเสียสายตา หมายถึง  ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายไดต้ลอดไป 

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดท่ีไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือท างานใดเพ่ือสินจา้งไดโ้ดยส้ินเชิงและตลอดไป 

ทุพพลภาพชัว่คราว หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดท่ีไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานในอาชีพประจ าตามปกติไดโ้ดยส้ินเชิงในชั่ว
ระยะเวลาหน่ึง 

  

เป็นท่ีตกลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไดมี้การขยายเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพื่อ ความสูญเสียอนัเกิดจากความบาดเจ็บของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองโดยอุบติัเหตุ ซ่ึงท าให้เกิดผล
ดงัต่อไปน้ี 
 

การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต 

 ถา้ความบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิตใน 180 วนั นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุก็ดี หรือความบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผู ้
ไดรั้บความคุม้ครองตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะคนไขใ้น และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางให้แก่ทายาทของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

 

การคุ้มครองข้อ 2 : สูญเสีย มือ เท้า สายตา 

 ถา้ความบาดเจ็บท่ีไดรั้บไม่มีผลท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งเสียชีวิตภายใน 180 วนั นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุแต่มีผลท าให้ผูไ้ดรั้ บ
ความคุม้ครองไดรั้บการสูญเสียโดยถาวรส้ินเชิง ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุก็ดีหรือความบาดเจ็บที่ไดรั้บท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
ตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะคนไขใ้น และเป็นเหตุให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการสูญเสียโดยถาวรส้ินเชิงดงัก าหนด
ขา้งล่างน้ี บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองดงัน้ี 

100 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้ง ตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้ง ตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือสายตาสองขา้ง 

100 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้ง ตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้ง ตั้งแต่ขอ้เทา้ 

 100 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้ง ตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 

 100 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้ง ตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 

 60 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้ง ตั้งแต่ขอ้มือ 

 60 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้ง ตั้งแต่ขอ้เทา้ 

 60 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับตาหน่ึงขา้ง 

 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 



 
 

การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

 ถา้ความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเกิดทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงและทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยว่์าผูไ้ดรั้บความคุม้ครองนั้นตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิง บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหต้ามจ านวนเงินเอาประกนัภยัดงัระบไุวใ้นตาราง หกัดว้ยจ านวนเงินท่ีใช ้หรือตอ้งใชต้ามความ
คุม้ครอง ขอ้ 1 หรือ ขอ้ 2 ให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

 

การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพช่ัวคราว 

 ถา้ความบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือ
ความบาดเจ็บที่ไดรั้บท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะคนไขใ้น และเป็นเหตุให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราว บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเป็นระยะ ๆ ตลอดเวลาท่ียงัทุพพลภาพอยู่ตาม
จ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นตาราง แต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 

 บริษทัจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุม้ครองน้ี หากอุบติัเหตุมีผลท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเกิดความสูญเสียตามการ
คุม้ครองตาม ขอ้ 1 หรือขอ้ 2 หากความสูญเสียมีผลท าให้มีทุพพลภาพถาวรเกิดขึ้นต่อผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตามการคุม้ครองขอ้ 3 ค่าสินไหม
ทดแทนท่ีบริษทัใชต้ามการคุม้ครองขอ้น้ีจะมีการหกัจากจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีบริษทัตอ้งใชต้ามการคุม้ครองขอ้ 3 

 

การยกเว้น : การขยายเพิม่เติมนีไ้ม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพช่ัวคราว หรือการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง อันเกิดขึน้เป็นผล
โดยตรงหรือโดยอ้อมท้ังหมดหรือบางส่วนจากการกระท าผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รับความคุ้มครองนั้น 

 

เง่ือนไขอ่ืน : การขยายเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบทา้ยน้ี อยู่ภายใตบ้งัคบัของเง่ือนไขและการยกเวน้แห่งกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีปรากฏในสัญญา
หมวดเง่ือนไขทัว่ไป  
 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนีใ้ช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย 

 
 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิม่เติม 

การประกนัภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) 
 เป็นท่ีตกลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไดมี้การขยายเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี 

 บริษทัจะใชค้่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย ์ค่าผา่ตดั และค่าบริการอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง ซ่ึงไดเ้กิดขึ้นภายใน 12 เดือน นบัแต่
วนัเกิดอุบติัเหตุเพื่อบุคคลใดซ่ึงไดรั้บความบาดเจ็บทางร่างกาย เน่ืองจากอุบติัเหตุในขณะอยูใ่น หรือก าลงัขึ้น หรือก าลงัลงจากรถยนต ์

 ความรับผิดชอบของบริษทัต่อคนในแต่ละคร้ังจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตาราง การขยายเพ่ิมเติมน้ีมีผลบงัคบั
เฉพาะต่อรถยนตท่ี์ระบุไวใ้นตาราง 
 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนีใ้ช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย 

 

  



 
 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิม่เติม 

การประกนัตัวผู้ขบัขี่ (ร.ย. 03) 
 เป็นท่ีตกลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไดมี้การขยายเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี 

 บริษทัจะประกนัตวัผูเ้อาประกนัภยัหรือบุคคลใดซ่ึงขบัขี่รถยนต์โดยไดรั้บความยินยอมจากผู ้เอาประกนัภยั ในกรณีรถยนต์ท่ีระบุไว้
ในตารางเกิดอุบติัเหตุเป็นเหตุให้บุคคลดงักล่าวถูกควบคุมตวัในคดีอาญา 

 การประกนัตวับุคคลดงักล่าว บริษทัจะด าเนินการโดยไม่ชกัชา้ตามจ านวนเงินท่ีพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการหรือศาลก าหนด
จนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด 

 

เง่ือนไข : การขยายเพ่ิมเติมน้ี อยูภ่ายใตบ้งัคบัของเง่ือนไขและการยกเวน้แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีปรากฏในสัญญาหมวดเง่ือนไขทัว่ไป 

 

หมายเหตุ  แบบฟอร์มนีใ้ช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย 

 
 

เอกสารแนบท้าย 

ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย. 30) 
 ถา้ขอ้ความใดในเอกสารน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือสลกัหลงัใด ๆ ให้เป็นท่ีตกลงกนัว่า กรมธรรม์
ประกนัภยัน้ีไม่คุม้ครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใชจ้่ายใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยออ้ม เป็นผลมาจากหรือเก่ียว
เน่ืองมาจากการกระท าก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างต่อเน่ือง หรือมีล าดบัเหตุการณ์เป็นอย่างไร
ส าหรับความสูญเสียนั้น 

 โดยจุดประสงคข์องขอ้ยกเวน้น้ี การกระท าก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระท า ซ่ึงใชก้ าลงัหรือความรุนแรง และหรือมีการ
ข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึง
กระท าเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยม หรือจุดประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพ่ือตอ้งการส่งผลให้รัฐบาล และหรือสาธารณชนหรือส่วน
หน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่นภาวะต่ืนตระหนก หวาดกลวั 

 ขอ้ยกเวน้น้ีไม่คุม้ครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใชจ้่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยออ้มเป็นผลมาจากหรือมีส่วน
เก่ียวเน่ืองกบัการกระท าใด ๆ ท่ีตอ้งกระท าเพ่ือควบคุม ป้องกนั หยดุย ั้ง ไม่ว่าจะรูปแบบใด ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการกระท าก่อการร้าย 

 ในกรณีท่ีส่วนหน่ึงส่วนใดของขอ้ยกเวน้น้ีไม่สามารถน ามาใชบ้งัคบัไดใ้ห้ถือว่าส่วนท่ีเหลือยงัคงมีผลบงัคบั 


