กรมธรรม์ ประกันภัยการขยายระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์
โดยการเชื่ อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัย ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ ย
ประกันภัยที่ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระ ภายใต้ข้อบังคับ เงื่ อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด เงื่ อนไขผลประโยชน์ความคุม้ ครอง ข้อยกเว้น และ
เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็ นความหมายเดียวกันทั้งหมด
ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

ตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย เงื่ อ นไขทั่ว ไปและข้อ กาหนด ข้อ ตกลงคุ้ม ครอง ข้อ ยกเว้น
เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุ ป
สาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน

บริ ษทั

หมายถึง

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)

ผูเ้ อาประกันภัย

หมายถึง

บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของรถยนต์ ที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยใน หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

บุคคลหรื อองค์กรที่ระบุชื่อเป็ นผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่ ง
เป็ นผูจ้ ดั ให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย

ผูผ้ ลิต

หมายถึง

บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ยี่ห้อที่เอาประกันภัย

รถยนต์

หมายถึง

รถยนต์ที่ เ อาประกัน ภัย ซึ่ ง มี ห มายเลขทะเบี ย นรถยนต์แ ละรายการระบุ ไ ว้ใ นหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย

อะไหล่

หมายถึง

อะไหล่แท้ของรถยนต์ที่ได้รับความคุม้ ครองโดยการรับประกันภัยของผูผ้ ลิต

ความบกพร่ องทางกลไก หมายถึง
และไฟฟ้า

ความบกพร่ องทางกลไกและไฟฟ้าของรถยนต์ อันเนื่องมาจากอะไหล่ของรถยนต์ไม่สามารถ
ใช้งานได้

การรับประกันของผูผ้ ลิต

หมายถึง

การรั บ ประกัน รถยนต์ โ ดยผู ้ผ ลิ ต รถยนต์ ตามช่ ว งระยะเวลาที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นสมุ ด คู่ มื อ การ
รับประกันของผูผ้ ลิต

การสึ กหรอจากการใช้งาน หมายถึง
ตามปกติ

การลดลงของประสิ ทธิ ภาพในการทางานของอะไหล่ที่ได้รับการคุม้ ครอง โดยพิจารณาจาก
อายุการใช้งานและระยะทางที่รถยนต์ได้ถูกใช้งาน รวมถึงการผุกร่ อนและการเกิดสนิม

ระยะเวลาเอาประกันภัย

หมายถึง

ช่วงระยะเวลาคุม้ ครองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ระยะเวลาไม่คมุ้ ครอง

หมายถึง

ระยะเวลาที่ไม่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัย
เริ่ มมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก

(Waiting period)

ระบบในรถยนต์ ที่ได้ รับความคุ้มครอง

ความคุ้มครองอะไหล่ 12 กลุ่ม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ระบบปรับอากาศและทาความร้อน
ระบบเบรก
เพลาขับหน้า และ หลัง
ระบบไฟฟ้า
กลไกเครื่ องยนต์
ระบบระบายความร้อนเครื่ องยนต์
ระบบฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงและควบคุมมลภาวะ
ระบบเชื้อเพลิง
ชิ้นส่วนไฮเทค
ระบบบังคับเลี้ยว
ระบบกันสะเทือนหน้า และ หลัง
ระบบเกียร์ (อัตโนมัติ ธรรมดา และ CVT)

ความคุ้มครองอะไหล่ 5 กลุ่ม
1.
2.
3.
4.
5.

เพลาขับหน้า และท้าย
ระบบไฟฟ้า
กลไกเครื่ องยนต์
ระบบระบายความร้อนเครื่ องยนต์
ระบบเกียร์ (อัตโนมัติ ธรรมดา และ CVT)

ความคุ้มครองอะไหล่ 3 กลุ่ม
1. เพลาขับหน้าและท้าย
2. กลไกเครื่ องยนต์
3. ระบบเกียร์ (อัตโนมัติ ธรรมดา และ CVT)

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้ อกาหนด
1. สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัยและข้อ
แถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย
บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยรู ้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ งหรื อรู ้อยู่แล้วใน
ข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะได้จูงใจบริ ษทั ให้เรี ยกเบี้ย
ประกันภัยสู งขึ้น หรื อบอกปัดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็ นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หรื อผูเ้ อาประกั นภัยได้แถลงไว้ในเอกสาร
ตามวรรคหนึ่ง

2. ความสมบูรณ์ แห่ งสัญญาประกันภัย และการเปลี่ยนแปลงข้ อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆใน
สัญญาประกันภัย จะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์

3. คุณสมบัติรถยนต์
รถยนต์ที่สามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้จะต้องเป็ นรถยนต์ที่จดทะเบียนภายในประเทศไทยเท่านั้น และ
ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
3.1 รถยนต์ ใหม่
รถยนต์ที่ยงั อยูใ่ นระยะเวลาการรับประกันภัยของผูผ้ ลิต ซึ่งมีอายุไม่เกิน 36 เดือน หรื อไม่เกิน 100,000 กิโลเมตร นับจากวันที่ส่ง
มอบรถยนต์
3.2 รถยนต์ ใช้ แล้ว
รถยนต์ที่สิ้นสุ ดระยะเวลาการรับประกันของผูผ้ ลิต แต่มีอายุไม่เกิน 180 เดือน หรื อไม่เกิน 250,000 กิโลเมตร นับจากวันที่ส่ง
มอบรถยนต์

4. ระยะเวลาเอาประกันภัย
การประกันภัยนี้จะเริ่ มต้นมีผลบังคับใช้หลังจากวันสิ้นสุ ดของระยะเวลาการรับประกันของผูผ้ ลิต (อ้างอิงตามคู่มือการรับประกันของ
ผูผ้ ลิต) และคุม้ ครองจนครบกาหนดระยะเวลาเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

5. การเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน
5.1 เมื่อเกิดความเสี ยหายผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หรื อผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริ ษทั หรื อบริ ษทั ผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์ที่ได้รับ
การแต่งตั้งโดยผูผ้ ลิตที่เข้าร่ วมการประกันภัยนี้กบั บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้าและกรอกแบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนและลงลายมือ
ชื่อพร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดความเสี ยหายด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ได้แก่
- แบบฟอร์มเรี ยกร้องความเสี ยหาย และสาเนาบัตรประชาชนของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หรื อผูเ้ อาประกันภัย
- สาเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
- สาเนาบัตรรับประกันของผูผ้ ลิต (ถ้ามี)
- เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
5.2 บริ ษทั จะรับผิดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ในส่ วนที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนของ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ดว้ ย
5.3 บริ ษทั จะชดใช้ให้แก่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หรื อผูเ้ อาประกันภัยสาหรับค่าแรงและค่าอะไหล่ โดยอ้างอิงราคาค่าแรงต่อชั่วโมง
และค่าอะไหล่ที่บริ ษทั ตกลงไว้กบั ผูผ้ ลิต หรื อบริ ษทั ผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผูผ้ ลิต ทั้งนี้ อะไหล่ที่นามาเปลี่ยนให้ใหม่
จะต้องเป็ นอะไหล่แท้เท่านั้น โดยอะไหล่ดงั กล่าวจะต้องมีระยะรับประกันของผูผ้ ลิตนับจากวันที่ติดตั้งอะไหล่น้ นั ให้กบั รถยนต์ดว้ ย
5.4 จานวนเงินเอาประกันภัยสู งสุ ดที่พึงจ่ายได้สาหรับการเรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทนต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
จะต้องไม่เกินจานวนเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
5.5 ค่าใช้จ่ายการปรับเปลี่ยน หรื อการซ่ อมแซมอะไหล่ที่ได้รับความคุม้ ครองที่ตอ้ งเปลี่ยน 2 ข้างพร้อมกัน (ข้างซ้าย และข้างขวา)
ในขณะที่ความเสี ยหายเกิดขึ้นเพียงข้างเดียว บริ ษทั จะคุม้ ครองเฉพาะข้างที่เกิดความเสี ยหายเท่านั้น

6. การสิ้นสุ ดโดยอัตโนมัติ
การรั บประกันภัยสาหรั บรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้จะสิ้ นสุ ดลงอัตโนมัติเมื่ อเกิ ดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ่ งดังต่อไปนี้ แล้วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน เว้นแต่บริ ษทั ได้มีการตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้เป็ นอย่างอื่น
6.1 เมื่อสิ้นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
6.2 เมื่อรถยนต์มีอายุ (จานวนปี ) และระยะทางการใช้งานตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
6.3 เมื่อบริ ษทั ได้จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยแล้ว
6.4 เมื่อมีการปรับแต่งหรื อดัดแปลงรถยนต์ไปจากรายละเอียดและมาตรฐานที่กาหนดของผูผ้ ลิต
6.5 เมื่อมีการนารถยนต์ไปใช้งานเพื่อการแข่งขันความเร็ ว หรื อเพื่อเป็ นรถแข่ง ใช้เป็ นแท็กซี่ การใช้งานในการสอนขับรถของโรงเรี ยน
สอนขับรถ การให้เช่า หรื อเพื่อรับจ้างสาธารณะ

7. การรับช่ วงสิทธิ
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หรื อผูเ้ อาประกันภัยต้องกระทาทุกอย่างเท่าที่จาเป็ นหรื อเท่าที่บริ ษทั เรี ยกร้อง ให้กระทาตามสมควรโดย
ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ในการที่บริ ษทั จะเข้ารับช่วงสิ ทธิ จากผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หรื อผูเ้ อาประกันภัยเพื่อเรี ยกร้องค่าชดเชยหรื อค่ าทดแทน
จากบุคคลอื่น ทั้งนี้ไม่ว่าการกระทาดังกล่าวนั้นจะก่อนหรื อหลังที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หรื อผูเ้ อาประกันภัยได้รับค่าสิ นไหมทดแทนจาก
บริ ษทั เพื่อรักษาสิ ทธิของบริ ษทั ในการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
8. เขตอานาจศาล
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อยู่ภายใต้บงั คับบัญชาของกฎหมายและหลักปฏิบตั ิของประเทศไทย และอยู่ภายใต้เขตอานาจของศาลไทย
เท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็ นอย่างอื่น

9.การฉ้ อฉล
การพยายาม หรื อกระทาการฉ้อฉล ซึ่ งเกี่ยวข้องกับเรื่ องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภั ยนี้ ไม่ว่าก่อนหรื อหลังการชดใช้ค่า
สิ นไหมทดแทนใดๆ โดยบริ ษทั จะดาเนินกระบวนการเพื่อเรี ยกคืนเงินที่ได้ทาการจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย อันเป็ นผลโดยตรงจากการฉ้อฉล
ดังกล่าว

10. อาณาเขตความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น

11.การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
11.1 บริ ษทั จะบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ด้วยการส่ งหนัง สื อบอกกล่ า วล่ วงหน้า ไม่น้อ ยกว่ า 15 วันโดยทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนถึงผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หรื อผูเ้ อาประกันภัย ตามที่อยู่ครั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ในกรณี น้ ีบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัย
ให้แก่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หรื อผูเ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้ว
ออกตามส่วน
11.2 ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หรื อผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อและมี
สิ ทธิ ได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ย
ประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ทั้งนี้ ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หรื อผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ก็
ต่อเมื่อไม่เคยมีการเรี ยกร้อง ค่าสิ นไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้มาก่อนวันที่ขอบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาที่เอาประกันภัย
เกิน/เดือน
ไม่ เกิน/เดือน
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24

ร้ อยละของเบีย้ ประกันภัยตามระยะเวลาเอาประกันภัย
1 ปี
2 ปี
15.00
8.60
25.00
14.30
35.00
20.00
45.00
25.70
55.00
31.40
65.00
37.10
75.00
42.90
80.00
45.70
85.00
48.60
90.00
51.40
95.00
54.30
100.00
57.10
60.70
64.30
67.90
71.40
75.00
78.60
82.10
85.70
89.30
92.90
96.40
100.00

12. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องตามกรมธรรม์
ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการ
วินิจฉัยชี้ ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการ ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ

13. การประกันภัยซ้าซ้ อน
ถ้าในขณะที่เกิดความเสี ยหายขึ้นและปรากฎว่ารถยนต์คนั เดียวกันได้เอาประกันภัยซึ่ งมีความคุม้ ครองแบบเดียวกันกับกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ไว้กบั บริ ษทั ประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผูเ้ อาประกันภัยเอง หรื อโดยบุคคลอื่นใดที่กระทาในนามของผูเ้ อาประกันภัย บริ ษทั จะร่ วม
เฉลี่ยชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจานวนเงินที่บริ ษทั ได้รับประกันภัยต่อจานวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้น แต่ไม่เกิน
กว่าจานวนเงินเอาประกันภัยที่บริ ษทั ได้รับประกันภัยไว้

14. การโอนรถยนต์
เมื่อผูเ้ อาประกันภัยได้โอนรถยนต์ให้แก่บุคคลอื่นให้ถือว่าผูร้ ับโอนรถยนต์เป็ นผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริ ษทั
ต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่

15. เงื่อนไขบังคับก่อน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และผูเ้ อาประกันภัยจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้าย
ที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรื อข้อความที่เป็ นจริ งในใบคาขอเอาประกันภัยจะเป็ นเงื่อนไขและแนวทางที่จะผูกพันให้บริ ษทั ทาการชดใช้
ค่าเสี ยหายภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้

หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้นทั่วไป
บริษัทจะไม่ รับผิดภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยนีส้ าหรับ
1. การบารุงรักษาเชิงป้องกัน
ค่ าใช้ จ่ายการจัดทากระบวนการบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน หรื อค่ าใช้ จ่ายการซ่ อมแซมที่เป็ นความรับผิดของผู้ผลิตของรถยนต์ ใดๆ หรื อ
อะไหล่ใดๆ ของรถยนต์ น้ัน และค่าใช้ จ่ายการดัดแปลง เพิม่ เติม ปรับปรุง หรื อซ่ อมแซมใหญ่ เพื่อปรับปรุงสภาพรถยนต์
2. ความเสียหายต่ อเนื่อง
การสู ญเสี ยการใช้ งานหรื อความเสี ยหายต่ อเนื่องใดๆ ค่ าปรับสาหรับความล่ าช้ าหรื อการกักกัน หรื อในส่ วนที่เกี่ยวกับสมรรถนะหรื อ
ประสิทธิภาพที่ด้อยลงในด้ านการใช้ งาน รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึน้ ต่ ออะไหล่อันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากความเสียหายของอะไหล่ที่
ไม่ ค้มุ ครอง
3. การรับประกันของผู้ผลิต
ความเสี ยหายใดๆซึ่ งสามารถเรี ยกร้ องได้ ภายใต้ การรั บประกันของผู้ผลิต หรื อความบกพร่ องใดๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ระยะเวลาการ
รับประกันของผู้ผลิตและไม่ ได้ รับการแก้ไขโดยสมบูรณ์
4. สงครามและการก่อการร้ าย
การประกันภัยนีไ้ ม่ ค้มุ ครองความสู ญเสียหรื อความเสี ยหายอันเกิดจากหรื อเนื่องมาจากหรื อเป็ นผล โดยตรงหรื อโดยอ้อมจากสาเหตุ
ดังต่ อไปนี้
4.1 สงคราม การรุกราน การกระทาของต่ างชาติศัตรู การสู้ รบ หรื อการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็ นการทาสงคราม (ไม่ ว่าจะได้ มีการ
ประกาศสงครามหรื อไม่ ก็ตาม)
4.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้ อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่ อต้ านรัฐบาล การยึดอานาจการปกครอง โดยกาลังทหาร หรื อ
โดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรื อเท่ ากับการลุกฮือต่ อต้ านรัฐบาล
4.3 การก่อการร้ าย ซึ่งหมายถึง การกระทาซึ่งใช้ กาลังหรื อความรุนแรง และ/หรื อมีการข่ มขู่ โดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด ไม่ ว่าจะเป็ น
การกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทน หรื อที่เกี่ยวเนื่องกับองค์ กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึ่งกระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ
นิยมหรื อจุดประสงค์ ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้ องการส่ งผลให้ รัฐบาลและ/หรื อสาธารณชนหรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของสาธารณชน
ตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
5. ความเสี่ยงจากนิวเคลียร์
การประกันภัยนีไ้ ม่ ค้มุ ครองความสู ญเสียหรื อความเสียหายต่ อทรัพย์สิน อันเกิดจากหรื อเนื่องมาจากหรื อเป็ นผลโดยตรงหรื อโดยอ้อม
รวมถึงความรับผิดชอบตามกฎหมายใดๆ จากสาเหตุดังต่ อไปนี้
5.1 การแผ่ รังสี หรื อการแพร่ กัมมันตภาพรั งสี จากเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื่ องมาจากการเผาไหม้ ของ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนินติดต่ อกันไปด้ วยตัวเอง
5.2 การระเบิดของกัมมันตรั งสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอันตรายอื่นใด ที่อาจเกิด การระเบิดในกระบวนการ
นิวเคลียร์ ได้

6. การเกิดเสียงดังจากคลื่น (Sonic Boom)
ความสู ญเสี ย การถูกทาลาย หรื อความเสี ยหายที่เป็ นผลโดยตรงจากคลื่นที่มีแรงดันที่เกิดจากอากาศยานหรื ออุปกรณ์ ทางอากาศอื่นๆ
ที่เดินทางด้ วยความเร็วเท่ ากับเสียงหรื อความเร็วเหนือเสียง

7. ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์ เน็ต
กรมธรรม์ ประกันภัยนีไ้ ม่ ค้มุ ครองถึงความสู ญเสีย ความเสียหาย ต้ นทุน การเรียกร้ องหรื อค่าใช้ จ่าย ไม่ ว่าจะเป็ นการป้องกัน หรื อการ
แก้ ไขหรื ออื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรื อโดยอ้ อมจากหรื อเกี่ยวกับการทางานบกพร่ องของระบบข้ อมูล (Software) หรื อระบบในแบบ
เดียวกัน อันทาให้ เกิดความบกพร่ องหรื อเสี ยหายต่ อรถยนต์ รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการแก้ไข เพิม่ เติม หรื อเปลี่ยนชุดข้ อมูลให้ เป็ นแบบที่
ทันสมัยขึน้ หรื อพัฒนาขึน้ ไปจากที่ติดตั้งมาจากผู้ผลิต
8. ความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่ ออย่ างร้ ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรื อการใช้ งานผิดวัตถุประสงค์ เช่ น เติม
น้ามันผิดประเภทเป็ นต้ น การไม่ ปฏิบัติตามคาแนะนาการใช้ รถยนต์ และข้ อกาหนดในการบารุงรักษารถยนต์ ของผู้ผลิต
9. การซ่ อมแซมโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ผลิต หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาการซ่ อมแซมที่ได้ รับ การแต่ งตั้งจากผู้ผลิต หรื อการ
ซ่ อมแซมที่ยังไม่ ได้ รับอนุมัติจากผู้ผลิตหรื อผู้แทนบริษัท
10. ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ เครื่ องเสียง อุปกรณ์ เพื่อความบันเทิงภายในรถยนต์ ระบบค้นหาเส้ นทาง (navigation) วัสดุอุปกรณ์ หรื ออะไหล่
ที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ในข้ อตกลงคุ้มครอง หรื อที่ไม่ คุ้มครองตามการรั บประกันของผู้ผลิต หรื อมีระยะเวลาการรั บประกันน้ อยกว่ าระยะ
รับประกันตัวรถยนต์ ของผู้ผลิต
11. การสึกหรอ การเสื่ อมสภาพตามธรรมชาติ หรื อจากการใช้ งานตามปกติ หรื อการเกิดสนิม การกัดแทะของสัตว์ ปฏิกิริยาของแสง หรื อ
ความร้ อน รวมทั้งบรรยากาศหรื อสภาพดินฟ้าอากาศ การกัดกร่ อน การเป็ นรอย หรื อการขีดข่ วนผิววัตถุ หรื อการซ่ อมแซมเพื่อความ
สวยงาม หรื อภาพลักษณ์ ของรถยนต์ หรื อการซ่ อมแซมอันเกิดจากอุบัติเหตุ
12. การเรียกเก็บคืนรถยนต์ ของผู้ผลิต หรื อจากการซ่ อมแซมหรื อทดแทนชิ้นส่ วนของสินค้า อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ผลิต

หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น ข้อกาหนด เงื่อนไขทัว่ ไป และเอกสารแนบท้าย
แห่ งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริ ษทั ได้รับชาระ บริ ษทั จะให้ความคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองหรื อ
เอกสารแนบท้ายที่แนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และมีจานวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ข้ อตกลงคุ้มครองการขยายระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิต
แบบระบุประเภทอะไหล่ที่ได้ รับความคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงว่า บริ ษทั จะขยายระยะเวลาการรับประกันของผูผ้ ลิตของรถยนต์ที่ เอาประกันภัย โดยจะให้ความคุม้ ครองความบกพร่ อง
ทางกลไกและไฟฟ้าของรถยนต์ตามเงื่อนไขการรับประกันของผูผ้ ลิต เว้นแต่จะมีการระบุยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะคุม้ ครองเฉพาะอะไหล่ส่วนที่มีการ
รับประกันจากผูผ้ ลิตร่ วมด้วยและมีการระบุไว้ในตารางของข้อตกลงคุม้ ครองนี้หรื อตารางกรมธรรม์ประกันภัย
โดยความคุม้ ครองของข้อตกลงคุม้ ครองนี้ จะเริ่ มต้นคุม้ ครองทันทีหลังจากวันสิ้ นสุ ดของระยะเวลาการรับประกันของผูผ้ ลิต และ
ระยะเวลาไม่คมุ้ ครอง (Waiting period) ถ้ามี และจะคุม้ ครองต่อไป ตามระยะเวลาเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ในการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน บริ ษทั อาจเลือกซ่อมแซม หรื อเปลี่ยนอะไหล่ให้ตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ งแต่ไม่เกินจานวนเงิน
เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

รายการอะไหล่ที่ได้รับความคุ้มครอง
1. ระบบปรับอากาศและทาความร้ อน
•
•
•
•
•
•
•
•

คลัทช์คอมเพรสเซอร์แอร์
คอมเพรสเซอร์แอร์และซีล
สวิทช์ควบคุมคลัทช์คอมเพรสเซอร์แอร์
เซ็นเซอร์แรงดันระบบปรับอากาศ
ตัวต้านทานพัดลมตูแ้ อร์
คอนเด็นเซอร์แอร์ (คอยล์ร้อน)
คอยล์เย็น
มอเตอร์พดั ลมตูแ้ อร์

2. ระบบเบรก
• โมดุล ABS และเซ็นเซอร์ (ติดตั้งจากโรงงานเท่านั้น)
• คาลิบเปอร์และซีล
•
แม่ปั๊มเบรกบน
•
สปริ งดันกลับ
•
กลไกเบรกจอด (เบรกมือ) และสายเคเบิล
•
หม้อลมเบรก
•
กระบอกเบรก
3. ชุดเพลาหน้ าและท้ าย
ชิ้นส่ วนภายในเสื้ อเพลาที่หล่อลื่นโดยสารหล่อลื่น
•
•
•
•
•

ลูกปื น (ยกเว้นลูกปื นล้อ)
หัวเพลาขับ CV (ความเสี ยหายต้องไม่เกิดจากการขาดของยางหุ้มหัวเพลา)
เพลาขับ
อ่างน้ ามันและเสื้ อเพลาขับ
ซีลและประเก็น (ไม่คุม้ ครองกรณี ตวั อะไหล่บกพร่ องโดยลาพัง)

4. ระบบไฟฟ้า
•
•
•
•
•

กล่อง ECU ต่างๆ ที่ติดตั้งจากโรงงาน
ไดชาร์ท และเร็ คกูเลเตอร์
คอยล์จุดระเบิด
ชุดจานจ่ายและเพลา
กล่องควบคุมระบบจุดระเบิด

•
•
•
•
•
•

รี เลย์พดั ลมระบายความร้อนเครื่ องยนต์
มอเตอร์สตาร์ท
โซลีนอยด์มอเตอร์สตาร์ท
สวิทช์และรี เลย์
สวิทช์ต่างๆที่ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ชุดวงจรสายไฟ (ไม่คมุ้ ครองสายหัวเทียน)

5. เครื่ องยนต์
ชิ้นส่ วนที่ถูกหล่อลื่นภายในเสื้ อสู บและฝาสู บ ตัวอย่างเช่ น
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เพลาถ่วงดุลย์และลูกปื น
เพลาลูกเบี้ยว ลูกปื น และกระเดื่อง
เฟื องขับโซ่ราวลิ้น (ไทม์มิ่ง)
ก้านสู บและลูกปื น (ชาร์ฟก้าน)
เพลาข้อเหวี่ยงและลูกปื น (ชาร์ฟอก)
เสื้ อสู บ
ฝาสู บ
พูลเล่ยเ์ พลาข้อเหวี่ยง (หน้า)
อ่างน้ ามันเครื่ อง
ปั๊มน้ ามันเครื่ อง
ลูกสู บ แหวนลูกสู บ และสลักลูกสู บ
ก้านกระทุง้
กระเดื่องวาล์ว เพลา และบูช
ซีลและประเก็น (ไม่คุม้ ครองกรณี ตวั อะไหล่บกพร่ องโดยลาพัง)
เฟื องไทม์มิ่ง ตัวดัน และ ลูกรอก
ตัวดันโซ่ไทม์มิ่ง
ฝาครอบโซ่ไทม์มิ่ง
ฝาครอบวาล์ว
วาล์ว ปลอกวาล์ว สปริ งวาล์ว กลไกยกวาล์ว บ่าวาล์ว
กลไกขับเคลื่อนวาล์วแปรผัน
เฟื องของล้อช่วยแรง
ท่อร่ วมไอดี
สายพานหรื อโซ่ไทม์มิ่ง (กรณี ขาดเท่านั้น)
หมายเหตุ : ความคุม้ ครองสายพานหรื อโซ่ไทม์มิ่ง จะคุม้ ครองเฉพาะกรณี ที่สายพานหรื อโซ่ได้รับ การเปลี่ยนตามระยะที่กาหนด
โดยผูผ้ ลิตเท่านั้น (ต้องมีหลักฐานแสดง)

• เทอร์โบและซุปเปอร์ชาร์ทที่ติดตั้งจากโรงงาน

6. ระบบระบายความร้ อนเครื่ องยนต์
•
•
•
•
•
•
•
•

เซ็นเซอร์ระดับน้ าหล่อเย็น
แผงระบายความร้อนน้ ามันเครื่ อง
หม้อน้ าและพัดลมระบายความร้อน
ตัวต้านทานพัดลมระบายความร้อนหม้อน้ า
คลัทช์พดั ลมหม้อน้ า ฟรี พดั ลมและมอเตอร์
วาล์วน้ า
เสื้ อวาล์วน้ า
ปั๊มน้ า

7. ระบบฉีดน้ามันเชื้อเพลิงและควบคุมมลภาวะ
ชิ้นส่ วนในระบบฉีดน้ามันเชื้อเพลิงและควบคุมมลภาวะทั้งหมด
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เซ็นเซอร์ตาแหน่งคันเร่ ง
วาล์วควบคุมอากาศ
วาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบา
วาล์วจ่ายอากาศและท่อ
เซ็นเซอร์แรงกดอากาศ
เซ็นเซอร์ตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง
วาล์วควบคุม EGR (ระบบหมุนเวียนไอเสี ย)
เซ็นเซอร์แรงดัน EGR
เร็ คกูเลเตอร์ EGR
เร็ คกูเลเตอร์แรงดันเชื้อเพลิงและแอคคิวมูเลเตอร์
เซ็นเซอร์ตรวจจับการน็อก
เซ็นเซอร์ออกซิเจน
เซ็นเซอร์การไหลมวลอากาศ
เซ็นเซอร์มลพิษ
เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ าระบบระบายความร้อน
เรื อนลิ้นปี กผีเสื้ อและเซ็นเซอร์ตาแหน่งลิ้นปี กผีเสื้ อ

8. ระบบเชื้อเพลิง (ดีเซลและเบนซิน)
•
•
•
•

หัวฉีด ท่อ และถังน้ ามัน
กลไกวัดระดับน้ ามันเชื้อเพลิงในถังน้ ามัน
ปั๊มเชื้อเพลิงเสริ ม
ปั๊มเชื้อเพลิงแบบกลไกและไฟฟ้า

9. ส่ วน HIGH-TECH ชิ้นส่ วนไฮเทก
•
•
•
•

กุญแจรี โมทเปิ ดปิ ดประตู – ติดตั้งจากโรงงาน (ไม่คมุ้ ครองกลไกเปิ ดปิ ดประตู)
มอเตอร์เซ็นทรัลล็อค และคลิปล็อก (ไม่คมุ้ ครองกลไกเปิ ดปิ ดประตู)
มอเตอร์ปรับตาแหน่งเบาะนัง่
มอเตอร์กระจกไฟฟ้าและมอเตอร์ซนั รู ฟ

10. ระบบบังคับเลีย้ ว
•
•
•
•
•
•
•
•

แขนควบคุมช่วยบังคับเลี้ยว
แขนควบคุมต่างๆ และคับปลิ้ง Idler arm
แขนควบคุมช่วยบังคับเลี้ยว
พวงมาลัยธรรมดาและเพาเวอร์ (ชิ้นส่วนภายใน ยกเว้นยางหุ้มข้อต่อ)
ปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์และพูลเล่ย ์
ซีลและประเก็น (ไม่คมุ้ ครองกรณี ตวั อะไหล่บกพร่ อง)
กระปุกพวงมาลัย
แร็ กพวงมาลัย

11. ระบบกันสะเทือน หน้ าและหลัง
•
•
•
•
•
•

ปี กนกบน และล่าง
แขนกลไกช่วงล่าง
กลไกเชื่อมต่อ
สปริ งหน้าและหลัง
เหล็กกันโคลง
คันชัก คันส่ง

12. ส่ วน TRANSMISSION (Automatic, Manual and CVT) เกียร์ (อัตโนมัติ, ธรรมดาและCVT)
ชิ้นส่ วนที่ถูกหล่อลื่นภายในเสื้ อเกียร์ และเกียร์ ชุดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตัวอย่างเช่ น
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ ามันเกียร์
ชุดเฟื องท้าย
สายเลื่อนเปลี่ยนเกียร์
ชุดกอฟเวอร์เนอร์
เสื้ อเกียร์ และอ่างน้ ามันเกียร์
สวิทช์ตาแหน่งเกียร์จอด/ว่าง
ดุมปลด และลูกปื น
ซีลและประเก็น (ไม่คุม้ ครองกรณี ตวั อะไหล่บกพร่ องโดยลาพัง)
เพลา เฟื องเกียร์ ลูกปื น และปั๊ม

•
•
•
•
•
•
•
•
•

วาล์วโซลีนอยด์
ทอร์กคอนเวอร์ทเตอร์
เซ็นเซอร์ความเร็ วรถ
กล่องควบคุมอิเล็คทรอนิกส์ ECU
กลไกเปลี่ยนเกียร์
โมดุลสู ญญากาศ
คลัทซ์สาหรับเกียร์ธรรมดา
แม่ปั๊มคลัทช์บน
ปั๊มคลัทช์ล่าง

หมายเหตุ :
• ไม่คมุ้ ครองบูชช่วงล่างและโช๊คอัพ เนื่องจากเป็ นชิ้นส่วนที่สึกหรอตามอายุการใช้งาน
• Seals and gaskets (Alone not covered) ซีลและประเก็น (ไม่คุม้ ครองกรณี ตวั อะไหล่บกพร่ องโดยลาพัง)
• ความคุม้ ครองสายพายหรื อโซ่ไทม์มิ่ง จะคุม้ ครองเฉพาะกรณี ที่สายพานหรื อโซ่ได้รับการเปลี่ยนตามระยะที่กาหนดโดยผูผ้ ลิตเท่านั้น
(ต้องมีหลักฐานแสดง)
• รายการอะไหล่ ที่ใช้ แล้วหมดไป : อะไหล่ใดๆ ที่กาหนดให้ทาการเปลี่ยนเป็ นระยะๆ ในการซ่อมบารุ งรถยนต์ตามปกติ เช่น สารหล่อ
ลื่น ไส้กรอง ผ้าเบรก แบตเตอรี่ สายพาน หัวเทียน ยางใบปัดน้ าฝน ยางรถยนต์ เป็ นต้น จะไม่รวมอยู่ในโปรแกรมฯ (อ้างอิงกับหัวข้อ
“สิ่ งที่ ไม่ได้รับการคุ้มครอง”) อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯจะรั บผิดชอบค่ าใช้จ่ายในการเปลี่ ยนอะไหล่ดัง กล่ าวหากเป็ นรายการที่ ต้อ ง
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขความบกพร่ องทางกลไกและไฟฟ้าที่ได้รับความคุม้ ครอง

