บริการเสริมพิ เศษจากรู้ใจ
โปรดศึกษาเอกสารนี้ และเก็บไว้เพื่อการอ้างอิงของท่าน
บริการโดยย่อ
บริการเสริมพิเศษจากรู้ใจ
A การช่วยเหลือซ่ อมแซม
B
C

ฉุกเฉิน
การช่วยเหลือแบตเตอรี่
เสีย
การช่วยเหลือเติมน้ ามัน

D การช่วยเหลือโดยช่าง
E

กุญแจ
บริการขนส่งยานพาหนะ

F เพื่อใช้งานระหว่าง

ยานพาหนะซ่อมแซม
ภายใต้ประกันภัย
G เพื่อการใช้งานส่วนตัว

คาอธิบาย
บริการ RSA
เราพยายามซ่ อมแซมยานพาหนะของท่ าน ณ ตาแหน่ง
เกิดเหตุ
เราพยายามซ่ อมแซมแบตเตอรี่ ยานพาหนะของท่าน ณ
ตาแหน่งเกิดเหตุ
เราพยายามซ่ อมแซมยานพาหนะของท่ าน ณ ตาแหน่ง
เกิดเหตุ โดยการเติมน้ ามัน
เราพยายามเข้าไปในยานพาหนะของท่ าน ณ ตาแหน่งเกิด
เหตุ
เราขนส่งยานพาหนะของท่านไปยังสถานที่ซ่อมภายใน
ยี่สิบห้า ก.ม. ที่ท่านเลือก
บริการรถเช่ ารู้ ใจ
เราจัดหาบริการรถเช่ าเพื่อการเช่าใช้งานระหว่างที่
ยานพาหนะของท่านอยูร่ ะหว่างการซ่อมแซมภายใต้
ประกันภัย
เราจัดหาบริการรถเช่ าเพื่อการเช่าใช้งาน เมื่อท่านร้องขอ
เพื่อใช้สาหรับการใช้งานส่วนตัว

การขอใช้ บริการ
รถยนต์

การขอใช้ บริการ
บิ๊กไบค์

สูงสุดสองครั้งต่อปี

สูงสุดสองครั้งต่อปี

สูงสุดหนึ่งครั้งต่อปี

ไม่ได้รับความคุม้ ครอง

สูงสุดหนึ่งครั้งต่อปี
(สูงสุด ห้า ลิตร)
สูงสุดหนึ่งครั้งต่อปี

สูงสุดหนึ่งครั้งต่อปี
(สูงสุด สอง ลิตร)
ไม่ได้รับความคุม้ ครอง

สูงสุดหนึ่งครั้งต่อปี

สูงสุดหนึ่งครั้งต่อปี

ตามหน้าตารางสรุป

ไม่ได้รับความคุม้ ครอง

ไม่จากัดจานวนครั้ง

ไม่ได้รับความคุม้ ครอง

ข้อมูลสาคัญ
ผลิตภัณฑ์บริการเสริมพิเศษจากรู้ใจของท่ านประกอบด้วย
1. สัญญา - สัญญาหนึ่งฉบับระหว่างท่ านและรู้ ใจ ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการให้ บริการสาหรับสัญญานี้จะมีการระบุ
อย่างชัดเจนให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการซื้อ
• เนื้อหาสัญญาฉบับนี้เป็ นเงื่อนไขและข้อกาหนดสาหรับใช้งานร่ วมกัน ซึ่ งมีเงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุเฉพาะ
สาหรับแต่ละหมวด และตลอดอายุสัญญา ซึ่งได้ระบุไว้แล้วนั้น
2. ตารางสรุป - ตารางแสดงรายละเอียดการบริการที่ท่านเลือกและค่าธรรมเนียมการให้บริการ ข้อมูลเหล่านี้จะมีการระบุ
อย่างชัดเจนให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการซื้อ และรู้ใจจะจัดส่งตารางสรุปความคุม้ ครองนี้ให้ท่านภายหลังการซื้อ
• บริการนี้มีไว้สาหรับผูท้ ี่ซ้ือผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกับรู้ใจเท่านั้น
• แม้ว่าบริการนี้มีการขายร่ วมกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สัญญาฉบับนี้ไม่ยึดติดกับสัญญาใด ๆ
คู่สัญญาของสัญญาฉบับนี้มีเพียงรู้ใจและท่ าน
• การยกเลิกผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะยกเลิกบริการซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจดังกล่าว ภายใต้สัญญานี้โดยอัตโนมัติ

หากมีเหตุการณ์ RSA เกิดขึ้นโปรดให้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้กบั เรา
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อและหมายเลขอ้างอิงตามสัญญาบริการเสริมพิเศษจากรู้ใจโดยรู้ใจของท่ าน
ยี่ห้อ รุ่ น และหมายเลขทะเบียนยานพาหนะ
ตาแหน่งที่แน่ชดั ของยานพาหนะ – ถนนที่ท่านอยูห่ รื อทางแยกที่ใกล้ที่สุด
หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใช้เพื่อให้ร้ ูใจติดต่อกลับ
สาเหตุของเหตุการณ์ RSA หากท่ านทราบ

หากต้องการใช้บริการรถเช่ า โปรดให้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้กบั เรา
1.
2.
3.
4.

ชื่อและหมายเลขอ้างอิงตามสัญญาบริการเสริมพิเศษจากรู้ใจโดยรู้ใจของท่ าน
หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใช้เพื่อให้ร้ ูใจติดต่อกลับ
หมวดหมู่ที่ท่านต้องการขอรับบริการ และ
สถานที่รับ และส่งคืนรถเช่า

หมายเหตุ
1. ในกรณี ที่ท่านแจ้งความประสงค์ใช้บริการRSAแล้ว กรุ ณาแจ้งให้ทางเราทราบหากท่ านสามารถจัดการกับเหตุการณ์
นั้นได้ก่อนที่เราจะถึงจุดเกิดเหตุ
2. เราจะให้บริการเฉพาะกรณี ที่เราเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการบริการเท่านั้น ดังนั้นกรุ ณางดการติดต่อโดยตรงกับสถานที่ซ่อมหรื อ
ผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือบนท้องถนนอื่นๆ หรื อบริษัทรถเช่ า

วิธีการติดต่อเรา
การขอรับบริการ
ท่ านสามารถส่ งคาขอรับบริการสาหรับบริการเสริมพิเศษรู้ ใจได้ทุกวันทุกเวลา ที่เบอร์ 02-582-8844 (ภาษาไทย)และ 02-5828866 (ภาษาอังกฤษ)
และอีกทางเลือก ท่ านยังสามารถรายงานเหตุการณ์ RSA ผ่านรู้ ใจโมบายแอป ค้นหาคาว่า “Roojai” ใน App Store สาหรับ iOS
หรื อ Play Store สาหรับ Android แล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรี

การบริ การลูกค้าอื่น
สาหรับคาถามอื่น ๆ กรุ ณาเข้าชมเว็บไซต์ https://www.roojai.com หรื อติดต่อทีมบริ การลูกค้าที่เบอร์ 02-582-8899(ภาษาไทย)
และ 02-582-8866 (ภาษาอังกฤษ)
อาจมีการเรี ยกเก็บค่าบริ การโทรศัพท์ โปรดตรวจสอบกับทางผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์ของท่ าน รวมถึงมีการเรี ยกเก็บค่าบริ การส่ ง
ข้อความในอัตรามาตรฐานของเครื อข่ายท่ าน เราจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การโทรศัพท์เหล่านี้ และจะมีการตรวจสอบและ/หรื อ
บันทึกสายสนทนาทางโทรศัพท์
หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับข้อมูลติดต่อของท่ าน กรุ ณาแจ้งเราให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ

สัญญาบริการเสริมพิ เศษจากรู้ใจ
ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับสัญญาของท่าน
• สัญญานี้จดั ทาขึ้นโดยมีความประสงค์จะเสนอบริการอันหลากหลายขึ้นอยูก่ บั การซื้อของท่ าน ซึ่งเป็ นบริการเกี่ยวกับ
การหยุดชะงักของยานพาหนะอันเนื่องจากเหตุการณ์ RSA และ/หรื อบริการรถเช่ า
• ยกเว้นมีการระบุเฉพาะไว้เป็ นอย่างอื่น ตามเงื่อนไขทัว่ ไปในหน้า 15 จะถูกนาไปใช้กบั ทุกหมวด เงื่อนไขเฉพาะจะถูก
ระบุแยกในแต่ละหมวดและตลอดสัญญา โดยท่ านจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเหล่านี้ท้งั หมด
• ท่ านจาเป็ นต้องแจ้งคาขอใช้ บริการให้แก่ร้ ูใจโดยตรง ทั้งนี้เป็ นไปตามคาแนะนาในหมวดวิธีการติดต่อเราในหน้า 3
• ในกรณี ของบริการ RSA การบริการที่ได้ระบุไว้ในสัญญาจะถูกนามาใช้กบั ยานพาหนะที่ปรากฎในตารางสรุป โดยไม่
คานึงว่าใครเป็ นผูข้ บั ขี่ยานพาหนะในขณะนั้น
• ในกรณี ของบริการรถเช่ า รู้ใจเป็ นเพียงตัวกลางจัดให้มีบริการรถเช่ า ในขณะที่เราเป็ นคู่สัญญาร่ วมกันภายใต้สัญญา
ฉบับนี้ ท่ านเพียงผูเ้ ดียวที่เป็ นคู่สัญญาที่มีขอ้ ตกลงกับบริษัทรถเช่ า ดังนั้น ท่ านมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด รวมถึง
ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการรถเช่ า อาจเป็ นการเรี ยกเก็บค่ามัดจาการเช่ารถจากการใช้บริการรถเช่ า ทั้งนี้
เป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นตามที่บริษัทรถเช่ ากาหนด
• คาที่เป็ นตัวหนาใด ๆ อันปรากฎตลอดทั้งเอกสารนี้มีความหมายเฉพาะซึ่งเราได้อธิบายไว้ในหมวดคานิยามศัพท์ใน
หน้า 21

ระยะเวลาสัญญา
• หากท่ านซื้อบริการนี้ก่อนเวลา 00:00 นาฬิกาในวันเริ่มสัญญาตามที่ปรากฎในตารางสรุป สัญญาจะเริ่ มเมื่อ 00.00
นาฬิกาในวันเริ่มสัญญา
• หากท่ านซื้อบริการนี้หลังเวลา 00:00 นาฬิกาในวันเริ่มสัญญาตามที่ปรากฎในตารางสรุป สัญญาจะเริ่ มเมื่อ 00.00
นาฬิกาในวันถัดไปจากวันที่ท่านได้ซ้ือบริการ
• สัญญาจะสิ้นสุ ดลงเมื่อ 23:59 นาฬิกาในวันสิ้นสุ ดสัญญาตามที่ปรากฎในตารางสรุปของท่ าน

เงื่อนไขการให้บริการ
การให้บริการภายใต้สัญญานี้เป็ นไปตามข้อจากัดดังต่อไปนี้
1. เวลาที่สามารถยื่นคาขอรับบริการ
หมวด A-E
ก. จะไม่มีการรับคาขอรับบริการกรณี ที่เหตุการณ์ RSA เกิดขึ้นก่อนการซื้อบริการ RSA และ
ข. จะไม่มีการรับคาขอรับบริการกรณี ที่เหตุการณ์ RSA เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มสัญญา
หมวด F-G
จะไม่มีการรับคาขอรับบริการกรณี ที่ตอ้ งการใช้บริการรถเช่ าก่อนการซื้อบริการเช่ ารถ และ
จะไม่มีการรับคาขอรับบริการกรณี ที่ตอ้ งการใช้บริการรถเช่ าก่อนวันเริ่มสัญญา

ก.
ข.

2. จานวนครั้งที่สามารถยื่นคาขอรับบริการในแต่ละระยะเวลาสัญญา
หมวด A-E
ก. มีกาหนดจานวนครั้งสู งสุ ดในการยื่นคาขอรับบริการที่สามารถกระทาได้สาหรับแต่ละบริการ RSA ตามที่
ระบุในตารางสรุป
หมวด F-G
ก. ไม่มีกาหนดจานวนครั้งสู งสุ ดในการยื่นคาขอรั บบริ การ และไม่มีกาหนดจานวนวันสู งสุ ดสาหรับการใช้
บริการรถเช่ าภายใต้หมวดนี้ โดย 1 (หนึ่ง)วัน สาหรับบริการรถเช่ า อาจไม่ใช่ 24(ยี่สิบสี่ ) ชัว่ โมง ทั้งนี้อยูก่ บั
เงื่อนไขและข้อกาหนดของบริษัทรถเช่ าของท่ าน

การชดใช้เงินคืน
รู้ใจจะไม่ชดใช้เงินคืนในกรณี ที่ท่านจ่ายเงินเพื่อการบริการด้วยตัวท่ านเอง บริการจะต้องถูกจัดให้และได้รับความเห็นชอบโดยรู้
ใจ รู้ใจจึงจะจ่ายเงินเพื่อจัดให้มีบริการตามที่ตกลงไว้

ค่าบริการเพิ่มเติม
รู้ ใจอาจเสนอการบริการอื่นที่ไม่ได้รวมอยู่ในสัญญานี้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จะมีการตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนี้กบั ท่ านก่อนการ
บริการเพิ่มเติม

บริการ RSA
หมวด A – การช่วยเหลือซ่ อมแซมฉุกเฉิน
ท่ านสามารถขอใช้บริการนี้ได้สูงสุ ดสองครั้งต่อระยะเวลาสัญญา

สิ่ งที่ครอบคลุม
หากยานพาหนะของท่ านเสี ย เราจะจัดส่ งที มงานไปยังตาแหน่ งที่ เกิ ด ความเสี ยหายเพื่อใช้ความพยายามในการซ่ อมแซม
ยานพาหนะ การซ่ อมแซมนี้จะเป็ นการซ่ อมแซมถาวรหรื อชัว่ คราวก็ได้ เราจะจ่ายค่าใช้จ่ายกับทีมงานดังต่อไปนี้
1. ค่าเดินทาง ไปยังและกลับจากตาแหน่งที่เกิดความเสียหาย และ
2. ค่าแรง ณ ตาแหน่งที่เกิดความเสียหาย

สิ่ งที่ไม่ได้ครอบคลุม
1.
2.
3.
4.
5.

รถพ่วงหรื อยานพาหนะใด ๆ ที่ถกู ต่อไว้กบั ยานพาหนะของท่ าน
รายการใด ๆ ภายใต้ขอ้ ยกเว้นความคุม้ ครอง
แบตเตอรี่เสีย – ดู หมวด B
ปัญหาน้ามันหมด - ดู หมวด C และ
ปัญหาการเข้ าตัวยานพาหนะ - ดู หมวด D

หมวด B – การช่วยเหลือแบตเตอรี่เสีย
ท่ านสามารถขอใช้บริการนี้ได้สูงสุ ดหนึ่งครั้งต่อระยะเวลาสัญญา

สิ่ งที่ครอบคลุม
หากเกิ ดเหตุแบตเตอรี่ เสี ย เราจะจัดส่ งทีมงานไปยังตาแหน่ งเกิดเหตุเพื่อใช้ความพยายามในการซ่ อมแซมยานพาหนะ การ
ซ่ อมแซมนี้จะเป็ นการซ่ อมแซมถาวรหรื อชัว่ คราวก็ได้ เราจะจ่ายค่าใช้จ่ายกับทีมงานดังต่อไปนี้

1. ค่าเดินทาง ไปยังและกลับจากตาแหน่งเกิดเหตุ และ
2. ค่าแรง ณ ตาแหน่งเกิดเหตุ

สิ่ งไม่ได้ครอบคลุม
1.
2.
3.
4.

รายการใด ๆ ภายใต้ขอ้ ยกเว้นความคุม้ ครอง
ความเสียหาย - ดู หมวด A
ปัญหาน้ามันหมด - ดู หมวด C
ปัญหาการเข้ าตัวยานพาหนะ - ดู หมวด D และ

หมวด C – การช่วยเหลือเติมน้ ามัน
ท่ านสามารถขอใช้บริการนี้ได้สูงสุ ดหนึ่งครั้งต่อระยะเวลาสัญญา

สิ่ งที่ครอบคลุม
หากเกิดปัญหาน้ามันหมด เราจะจัดส่ งทีมงานไปยังตาแหน่งเกิดเหตุเพื่อใช้ความพยายามในการซ่ อมแซมยานพาหนะโดยการ
เติมน้ ามันลงในถังน้ ามันของยานพาหนะ ให้สูงสุ ด 5 (ห้า) ลิตร สาหรับรถยนต์ และ 2 (สอง) ลิตร สาหรับบิ๊กไบค์ เราจะเลือก
น้ ามันที่เหมาะสมกับยานพาหนะของท่ านตามที่ผผู ้ ลิตระบุไว้
เราจะจ่ายค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1. ค่าเดินทาง ไปยังและกลับจากตาแหน่งเกิดเหตุ ของทีมงาน
2. ค่าน้ ามันปริ มาณ 5 (ห้า) ลิตร สาหรับรถยนต์ และ 2 (สอง) ลิตร สาหรับบิ๊กไบค์ ณ ตาแหน่งเกิดเหตุ และ
3. ค่าแรงของทีมงาน ณ ตาแหน่งเกิดเหตุ

สิ่ งที่ไม่ได้ครอบคลุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการใด ๆ ภายใต้ขอ้ ยกเว้นความคุม้ ครอง
ความเสียหาย - ดู หมวด A
แบตเตอรี่เสีย – ดู หมวด B
ปัญหาการเข้ าตัวยานพาหนะ - ดู หมวด D
ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ามันปริ มาณมากกว่า 5 (ห้า) ลิตรแรกสาหรับรถยนต์ และ 2 (สอง) ลิตรแรกสาหรับบิ๊กไบค์ และ
ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ามันชนิดอืน่ นอกเหนือจากที่ร้ ูใจเลือก

หมวด D – การช่วยเหลือโดยช่างกุญแจ
ท่ านสามารถขอใช้บริการนี้ได้สูงสุ ดหนึ่งครั้งต่อระยะเวลาสัญญา

สิ่ งที่ครอบคลุม
หากเกิดปัญหาการเข้ าตัวยานพาหนะ

เราจะจัดส่งทีมงานไปยังตาแหน่งเกิดเหตุเพื่อใช้ความพยายามในการเข้าถึงยานพาหนะ

และทาการซ่ อมแซมยานพาหนะ การซ่ อมแซมนี้จะเป็ นการซ่ อมแซมถาวรหรื อชัว่ คราวก็ได้
เราจะจ่ายค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้กบั ทีมงานของเรา
1. ค่าเดินทาง ไปยังและกลับจากตาแหน่งเกิดเหตุ และ
2. ค่าแรง ณ ตาแหน่งเกิดเหตุ

สิ่ งที่ไม่ได้ครอบคลุม
1. รายการใด ๆ ภายใต้ขอ้ ยกเว้นความคุม้ ครอง
2. ความเสียหาย - ดู หมวด A
3. แบตเตอรี่เสีย – ดู หมวด B
4. ปัญหาน้ามันหมด - ดู หมวด C และ
หมวด E – บริการขนส่งยานพาหนะ
ท่ านสามารถขอใช้บริการนี้ได้สูงสุ ดหนึ่งครั้งต่อระยะเวลาสัญญา

สิ่ งที่ครอบคลุม
หากเกิ ดเหตุการณ์ RSA ขึ้นและเราไม่สามารถช่ วยซ่ อมแซมยานพาหนะของท่ านได้ ณ ตาแหน่ งเกิ ดเหตุ หรื อในกรณี การ
หยุดชะงักของยานพาหนะของท่ านอันเนื่องมาจากการเติมน้ามันผิด เราจะช่วยขนส่ งยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อม
ใกล้เคียงเพื่อการซ่ อมแซม
1. ในกรณี ที่ตาแหน่งเกิดเหตุอยู่บนแผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทยและมีสถานที่ซ่อมบนแผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทย
ภายในระยะทาง 25 (ยี่สิบห้า) กิโลเมตรจากตาแหน่งเกิดเหตุ
ก. ท่ านสามารถเลือกสถานที่ซ่อมบนแผ่นดินใหญ่ ของประเทศไทยซึ่งมีระยะทางภายใน 25 (ยี่สิบห้า) กิโลเมตร
จากตาแหน่งเกิดเหตุ และเราจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการขนส่งยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อมนั้น

ข. ท่ า นสามารถเลื อ กสถานที่ ซ่ อ มบนแผ่ น ดิ น ใหญ่ ข องประเทศไทยซึ่ ง มี ร ะยะทางเกิ น กว่ า 25 (ยี่ สิบ ห้ า )
กิโลเมตรจากตาแหน่งเกิดเหตุได้และเราจะขนส่ งยานพาหนะท่ านไปยังสถานที่ซ่อมนั้น แต่ท่านจะต้องจ่าย
30 (สามสิ บ) บาทต่อกิโลเมตรสาหรับแต่ละกิโลเมตรที่ ยานพาหนะของท่ านถูกขนส่ งภายหลังระยะทาง 25
(ยี่สิบห้า) กิโลเมตรแรก
ค. เราจะไม่ขนส่งยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อมอื่นใดที่ไม่อยูบ่ นแผ่นดินใหญ่ ของประเทศไทย
2. ในกรณี ที่ตาแหน่งเกิดเหตุอยูบ่ นแผ่นดินใหญ่ประเทศไทยแต่ไม่มีสถานที่ซ่อมบนแผ่นดินใหญ่ ของประเทศไทยภายใน
ระยะทาง 25 (ยี่สิบห้า) กิโลเมตรจากตาแหน่งเกิดเหตุ
ก. เราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง ยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อมที่ใกล้ที่สุดบนแผ่ นดินใหญ่
ของประเทศไทย
ข. ท่ านสามารถเลือกสถานที่ซ่อมอื่นบนแผ่นดินใหญ่ ของประเทศไทยได้และเราจะขนส่งยานพาหนะของท่ าน
ไปยังสถานที่ซ่อมนั้น แต่ท่านจะต้องจ่าย 30 (สามสิ บ) บาทต่อกิโลเมตรสาหรับแต่ละกิโลเมตรที่ยานพาหนะ
ของท่ านถูกขนส่งภายหลังระยะทางของสถานที่ซ่อมที่ใกล้ที่สุดบนแผ่นดินใหญ่ ของประเทศไทย
ค. เราจะไม่ขนส่งยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อมอื่นใดที่ไม่อยูบ่ นแผ่นดินใหญ่ ของประเทศไทย
3. ในกรณี ที่ตาแหน่งเกิดเหตุอยู่บนเกาะที่มีการให้ บริ การ เราจะ (กระทาการอย่างสมเหตุสมผล) ในการตัดสิ นใจว่าจะ
ขนส่งยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อมใด ทั้งนี้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ดงั นี้
ก. เราจะขนส่งยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อมบนเกาะที่มีการให้ บริการที่มีสถานที่ซ่อม
ข. หากไม่มีสถานที่ซ่อมอยู่บนเกาะที่มีการให้ บริ การ เราจะขนส่ งยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อมบน
แผ่นดินใหญ่ ของประเทศไทยที่ใกล้ที่สุด

สิ่ งที่ไม่ได้ครอบคลุม
1. รถพ่วงหรื อยานพาหนะใด ๆ ที่ถกู ต่อไว้กบั ยานพาหนะของท่ าน
2. รายการใด ๆ ภายใต้ขอ้ ยกเว้นความคุม้ ครอง
3. ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายผูข้ บั ขี่และผู้โดยสารของยานพาหนะและของใช้ส่วนตัว ของมีค่า สัมภาระ สิ นค้า และสัตว์ ไป
ยังสถานที่ซ่อมหรื อสถานที่อนื่ ใด ผูข้ บั ขี่และผู้โดยสารอาจเดินทางไปกับยานพาหนะในขณะที่ยานพาหนะถูกขนส่ง
ทั้งนี้ผขู ้ บั ขี่และผู้โดยสารจะต้องรับความเสี่ ยงจากอันตรายเอง ผูข้ บั ขี่และผู้โดยสารจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปหรื อ
เดินทางไปพร้อมกับรถยกหรื อยานพาหนะอืน่ ที่ทางรู้ใจจัดหาให้เพือ่ ใช้ในการขนส่ง
4. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อมที่สองในกรณี ที่สถานที่ซ่อมแรกที่ท่านเลือกนั้นปิ ดทา
การหรื อไม่สามารถเข้าถึงได้ และ

5. ค่าใช้จ่ายเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยางของยานพาหนะในขณะที่มีการขนส่ง
ดังต่อไปนี้ติดไปกับยานพาหนะ
ก. ยางอะไหล่ที่พร้อมใช้ หรื อ
ข. เครื่ องมือซ่ อมแซมยางที่จดั หาให้โดยผูผ้ ลิตยานพาหนะ หรื อ
ค. นอตล็อคหัวเพลา

ในกรณี ที่ไม่มีการพกพาสิ่ งของ

6. ในกรณี ที่ตาแหน่ งเกิ ดเหตุอยู่บนแผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทย เราจะไม่ทาการขนส่ ง ยานพาหนะของท่ านไปยัง
สถานที่ซ่อมที่ไม่อยูบ่ นแผ่นดินใหญ่ ของประเทศไทย
7. ในกรณี ที่ตาแหน่งเกิดเหตุอยู่บนเกาะที่มีการให้ บริการ เราจะไม่ขนส่ งยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อมอื่นใด
นอกจากสถานที่ซ่อมที่เราระบุไว้

บริการรถเช่ า
หมวด F – บริการรถเช่ าเพื่อใช้งานระหว่างยานพาหนะซ่อมแซมภายใต้ประกันภัย
บริการนี้ไม่มีกาหนดจานวนวันสูงสุ ดในการใช้บริการต่อระยะเวลาสัญญา ค่าเช่ารถเป็ นไปตามที่ระบุในตารางสรุป

สิ่ งที่ครอบคลุม
หากยานพาหนะของท่ านตามที่ระบุในตารางสรุ ปอยู่ระหว่างการซ่ อมแซมในเหตุ ภายใต้การรับประกันภัย ที่นอกเหนื อจาก
ซ่อมแซมสาหรับ RSA เราจะจัดหาบริการรถเช่ าให้กบั ท่ าน ซึ่ งท่ านต้องให้ความยินยอมกับเราก่อนหรื อในขณะรับบริการ เพื่อ
อนุญาตให้เราเรี ยกร้องค่าขาดประโยชน์จากอุบตั ิเหตุ จากบุคคลที่สาม โดยเราจะคืนค่าบริการรถเช่ าที่ท่านได้ชาระให้กบั บริษัท
รถเช่ าสาหรั บบริ การรถเช่ า ในหมวดนี้ เมื่ อการเรี ยกร้องดังกล่าวเป็ นผลสาเร็ จ อย่างไรก็ดีเราไม่รับประกันผลสาเร็ จในการ
เรี ยกร้องค่าขาดประโยชน์
เราจะเป็ นผูจ้ ่ายสาหรับ :
1. ค่าจัดส่งสาหรับการส่งมอบหรื อคืนรถเช่า โดยมีเงื่อนไขว่ารถเช่าต้องถูกส่งมอบและคืน ณ สถานที่ซ่อม
2. ค่าบริการเพิม่ เติมกับบริษัทรถเช่ า เพื่อให้เราสามารถให้บริการรถเช่ ากับท่ านได้ในอัตราค่าบริการที่ระบุตามตารางสรุป
ของท่ านในหมวดที่เกี่ยวกันนี้ และ
3. ค่าบริการสาหรับการดาเนินการเรี ยกร้องค่าขาดประโยชน์

สิ่ งที่ไม่ได้ครอบคลุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการใดก็ตาม ที่อยูภ่ ายใต้การยกเว้นนี้
ค่าจัดส่งสาหรับการส่งมอบหรื อคืนรถเช่า นอกเหนือจากสถานทีซ่ ่ อม
ค่าธรรมเนียมที่ระบุตามตารางสรุปของคุณกับบริษัทรถเช่ า
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ค่าประกันความเสี ยหาย
ค่าปรับจราจร
ค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้งานรถเช่าของท่ าน
8. ความเสี ยใดๆหรื อค่าปรับเกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลง หรื อเงื่อนไขและข้อกาหนดอืน่ ของบริษทั รถเช่ า

หมวด G – บริการรถเช่ าเพื่อการใช้งานส่วนตัว
บริการนี้ไม่มีกาหนดจานวนวันสูงสุ ดในการใช้บริการต่อระยะเวลาสัญญา

สิ่ งที่ครอบคลุม
ท่ านสามารถขอใช้บริการนี้ เพื่อการใช้งานส่วนตัวของท่ านหรื อเพื่อขอใช้บริการเมื่อมีจานวนการเกินจานวนวันที่ระบุในหมวด
F ต่อระยะเวลาสัญญา ตามที่ระบุในตารางสรุปของท่ าน

สิ่ งที่ไม่ได้ครอบคลุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการใดก็ตาม ที่อยูภ่ ายใต้ขอ้ ยกเว้นความคุม้ ครอง
ค่าจัดส่งสาหรับการส่งมอบหรื อคืนรถเช่าของท่ าน
ค่าธรรมเนียมที่ระบุตามตารางสรุปของคุณกับบริษัทรถเช่ า
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ค่าประกันความเสี ยหาย
ค่าปรับจราจร
ค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้งานรถเช่าของท่ าน

8. ความเสี ยใดๆหรื อค่าปรับเกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลง หรื อเงื่อนไขและข้อกาหนดอืน่ ของบริษทั รถเช่ า

เรานับจานวนครั้งการยืน่ คาขอรับบริการอย่างไร
บริการ RSA
เมื่อท่ านแจ้งเหตุการณ์ RSA กับทางรู้ใจ เราจะหารื อรายละเอียดเหตุการณ์ RSA ทางโทรศัพท์กบั ท่ านก่อนที่จะมีการตัดสิ นใจถึง
บริการที่จะจัดให้
หากเราพิจารณาแล้วว่า เหตุการณ์ RSA สามารถถูกซ่ อมแซมได้ภายใต้หมวด A-D เราจะจัดส่ งทีมงานไปซ่ อมแซมยานพาหนะ
ตามรายละเอียดในหมวด A-D
หากการซ่ อมแซมนี้บรรลุผล เราจะนับเป็ น 1 (หนึ่ง) คาขอรับบริการสาหรับการบริการดังกล่าวที่ถูกใช้ภายใต้หมวด A-D เท่านั้น
หากการซ่ อมแซมไม่บรรลุผล เราจะทาการขนย้ายยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อม ภายใต้หมวด E ในกรณี น้ ี เราจะ
นับเป็ น

• 1 (หนึ่ง) คาขอรับบริการ สาหรับการบริการดังกล่าวที่ถูกใช้ภายใต้หมวด A-D และ
• 1 (หนึ่ง) คาขอรับบริการ สาหรับหมวด E
หากเราพิจารณาแล้วว่า เหตุการณ์ RSA เป็ นเหตุการณ์ ที่รุนแรง และไม่สามารถจัดซ่ อมได้ภายใต้หมวด A-D เราจะทาการขนส่ ง
ยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อม ภายใต้หมวด E ในกรณี น้ ี เราจะนับเป็ น 1 (หนึ่ ง) คาขอรั บบริ การสาหรับการบริการ
ภายใต้หมวด E เท่านั้น
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นการสมมุติว่า ท่ านยังไม่ได้ยื่นคาขอรั บบริ การเต็มอัตราที่กาหนดสาหรับ คาขอรั บบริ การที่ สามารถยื่ นได้
สาหรับการบริการแต่ละบริการภายใต้หมวด A-E

บริการรถเช่ ารู้ใจ
ไม่มีการกาหนดจานวนครั้งการยื่นคาขอรับบริการ ค่าเช่ารถเป็ นไปตามที่ระบุในตารางสรุป โดย 1 (หนึ่ง) วัน สาหรับบริการรถ
เช่ า อาจไม่ใช่ 24 (ยี่สิบสี่ ) ชัว่ โมง ทั้งนี้อยูก่ บั เงื่อนไขและข้อกาหนดของบริษัทรถเช่ าของท่ าน

ข้อยกเว้นความคุม้ ครอง
ข้อยกเว้นความคุม้ ครองดังต่อไปนี้ จะถูกนามาใช้กบั การบริ การ RSA ที่ได้ถูกเสนอภายใต้สัญญาฉบับนี้ ในหมวด A-E ทั้งนี้
ตามที่เราเห็นสมควร
1. เราจะไม่จดั ให้มีการบริการ สาหรับการหยุดชะงักด้วยเหตุดงั ต่อไปนี้
ก. การทาลายทรัพย์สินโดยมนุษย์
ข. ความผิดอันก่อโดยผูข้ บั ขี่
ค. เหตุสุดวิสัย ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดแค่ ไฟไหม้ ภัยพิบตั ิธรรมชาติ การก่อการร้าย สงคราม การระเบิด การ
ปล่อยกัมมันตภาพรังสี และการโจรกรรม
ง. อุบัติเหตุจราจรบนท้ องถนน
จ. รถพ่วง หรื อ รถพ่วงข้าง และ

ฉ. การกระทาที่ผิดกฎหมาย
2. เราจะไม่จ่าย
ก. ค่าใช้จ่ายของชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อการซ่ อมแซมยานพาหนะ
ข. การประกอบชิ้นส่วนใด ๆ ซึ่งจัดหาโดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากเรา
ค. ทรัพยากรเฉพาะ
ง. ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่กระจก แม้ถึงว่าความเสียหายนั้น ทาให้ท่านไม่สามารถขับขี่ได้โดยถูกกฎหมาย
หรื ออย่างปลอดภัย เราจะจัดการขนย้ายยานพาหนะไปยังสถานทีซ่ ่ อมท้องถิ่น เพื่อที่ท่านจะได้สามารถจัดให้
มีการซ่ อมแซมยานพาหนะของท่ าน ทั้งนี้ท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
จ. ยางอะไหล่ และล้อรถ และการซ่ อมแซมหรื อจัดหาสิ่ งเหล่านี้ หรื อ
ฉ. การขนย้ายยานพาหนะโดยบุคคลอื่นนอกจากรู้ใจ
ช. ในกรณี การบริ การฉุ กเฉิ นที่เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น หรื อเจ้าหน้าที่รัฐ กาลังจัดการเหตุการณ์ RSA อยู่ เราจะเข้า
ร่ วมและจัดให้มีการบริการเฉพาะเมื่อได้รับคาสั่งจากเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเท่านั้น
ซ. ในกรณี การบริ การฉุ กเฉิ นที่เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น หรื อเจ้าหน้าที่รัฐ จะมาจัดการเหตุการณ์ RSA ในขณะที่เรา
กาลังให้บริการอยู่น้ นั เราจะหยุดการให้บริการโดยทันที และจะทาการให้บริการเฉพาะเมื่อได้รับคาสั่งจาก
เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเท่านั้น
3. เราจะไม่จดั ให้มีการบริการสาหรับเหตุการณ์ RSA ที่มีผลมาจากความบกพร่ อง ที่เราได้เข้าร่ วมก่อนหน้านี้ หากว่า
ก. ความบกพร่ องเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง หรื อ
ข. ท่ านไม่ได้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาภายหลังการซ่ อมแซมชัว่ คราว
4. เราจะไม่ให้บริการสาหรับเหตุการณ์ RSA ที่ตาแหน่งเกิดเหตุที่ไม่อยูบ่ นแผ่นดินใหญ่ ของประเทศไทยหรื อเกาะที่มีการ
ให้ บริการ

เงื่อนไขทัว่ ไป
เงื่อนไขต่อไปนี้นามาใช้กบั ทุกหมวดในสัญญาฉบับนี้ หากท่ านไม่ปฏิบตั ิตาม เราสามารถปฏิเสธการให้บริการ และ/หรื อ ยกเลิก
สัญญาของท่ านโดยไม่มีการคืนเงินใด ๆ
1. ท่ านจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบริการตามที่ถึงกาหนด
2. ท่ านจะต้องซื้อบริการนี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยยานพาหนะภาคสมัครใจ
3. ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของยานพาหนะต้องยังมีผลอยูเ่ พื่อที่จะยื่นคาขอรับบริการเสริมพิเศษจากรู้ใจ
4. ท่ านจะต้องจ่ายเบี้ยประกันของผลิตภัณฑ์ประกันภัยยานพาหนะภาคสมัครใจของท่ านที่เกี่ยวเนื่องนี้ ทั้งนี้เป็ นไปตาม
ตารางการชาระเงินที่เห็นชอบโดยรู้ใจ (ตามที่ปรากฎบน “หนังสื อแจ้งยอดรวมค่าเบี้ยประกันภัย”)
5. ท่ านจะต้องขอรับบริการกับทางเราโดยตรง เนื่องจากว่าเราจะให้บริการเฉพาะกรณี ที่เราเป็ นผูด้ าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือท่ านเท่านั้น สาหรับบริการ RSA เราไม่ชดใช้คนื สาหรับคาขอรับบริการ ในกรณี ที่ยานพาหนะของท่ านอยูท่ ี่
สถานที่ซ่อมหรื อสถานที่บริ การจัดซ่อมอื่นใด สาหรับบริการเช่ ารถรู้ใจ เราไม่ ชดใช้ คืนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ที่ท่านขอรับบริการโดยตรงจากบริษัทรถเช่ า ซึ่งรวมถึงบริ ษทั ที่เป็ นพันธมิตรกับเรา
6. ท่ านต้องรับผิดชอบในการดูแลเครื่ องใช้ส่วนตัว ของมีค่า และสัมภาระ ที่อยู่ภายในหรื อบนยานพาหนะหรื อบนรถเช่า
ตลอดเวลา เราไม่รับผิดชอบต่อความสู ญหายหรื อเสี ยหายใด ๆ ของสิ่ งของเหล่านี้
7. ในช่วงสภาพอากาศรุ นแรง การจลาจล สงคราม เหตุการณ์ความไม่สงบ ข้อพิพาทอุตสาหกรรม หรื อเหตุการณ์สุดวิสัย
อื่น การบริ การของเราอาจหยุดชะงัก แต่ เราจะดาเนิ นการให้บริการท่ านต่อให้เร็ วที่สุดเท่าที่ เราสามารถจะทาได้ใน
เหตุการณ์ดงั กล่าว
8. เราขอสงวนสิ ทธิ์ โดยเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญานี้ โดยมิตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
ไปยังท่ าน ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เราจะแจ้งท่ าน โดยอย่างน้อยภายใน 30 (สามสิ บ) วันล่วงหน้า และเราจะ
คืนเงินที่ท่านชาระแล้วให้ท่านตามสัดส่วน หากท่ านไม่ยอมรับเงื่อนไขใหม่
9. หากเราขอให้ท่านทบทวนและอนุมตั ิเอกสารที่บนั ทึกสภาพยานพาหนะของท่ าน ซึ่งรวมไปถึงเอกสารที่อยูใ่ นรู ปแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ านจะต้องรับผิดชอบเพื่อจะให้มนั่ ใจได้ว่าการบันทึกดังกล่าวนั้นถูกต้องและสมบูรณ์ และเราจะ
ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรื อการตกหล่นใด ๆ

เงื่อนไขต่อไปนี้ถูกใช้สาหรับการบริการ RSA ในหมวด A-E ในสัญญานี้ หากท่ านไม่ปฏิบตั ิตาม เราขอสงวนสิ ทธิในการปฏิเสธ
การให้บริการและ/หรื อยกเลิกสัญญาโดยไม่มีการคืนเงิน
1. ในกรณี ที่เหตุการณ์ RSA เกิดขึ้นโดยความบกพร่ องของส่วนควบยานพาหนะ ความบกพร่ องนี้จะต้องหยุดการทางาน
ของยานพาหนะ ตัวอย่างเช่น ความบกพร่ องของเครื่ องปรับอากาศ หรื อการส่ องสว่างของไฟแจ้งเตือน ไม่ ถือว่าเป็ น
เหตุการณ์ RSA หากยานพาหนะยังคงทางานหลังจากเกิดความบกพร่ องของส่ วนควบยานพาหนะ และท่ านได้นา
ยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่บริ การจัดซ่อม สัญญานี้จะไม่คมุ้ ครองกรณี น้ ี
2. หากตามความเหมาะสม เราเห็นว่า ท่ านขอรับบริการเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายการซ่ อมแซมยานพาหนะ หรื อพยายาม
แก้ไขการซ่ อมแซมอันมีอยูก่ ่อนแล้วของบุคคลอื่น เราจะไม่คมุ้ ครองคาขอรับบริการ RSA
3. ผูข้ บั ขี่ตอ้ งอยูก่ บั ยานพาหนะ ในขณะที่เราเข้าไปช่วยดูแลท่ าน ในเหตุการณ์ RSA
4. ยานพาหนะจะต้องไม่บรรทุกผู้โดยสารหรื อสิ่ งของในทางที่ผิดแปลกไปจากข้อบ่งชี้ของผูผ้ ลิต
ก. ผู้โดยสารแต่ละท่ านจะต้องมีที่นงั่ แยกอย่างเจาะจง ที่เหมาะสมตามข้อบ่งชี้ของผูผ้ ลิต และเด็กจะต้องถูกจัด
ให้นงั่ บนที่นงั่ เด็กอย่างเหมาะสมเช่นกัน
ข. ยานพาหนะจะต้องไม่บรรทุกผู้โดยสาร และ/หรื อสิ่ งของ โดยมีน้ าหนักมากกว่าขีดจากัดที่กาหนดไว้ในข้อ
บ่งชี้ของผูผ้ ลิต
5. หากเราทาการซ่ อมแซมยานพาหนะของท่ านแล้ว เรารับผิดชอบการซ่ อมแซมนั้น แต่ท้ งั นี้ไม่ได้หมายความว่า เราให้
คามัน่ เกี่ยวกับ สภาพยานพาหนะของท่ านว่าจะถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมแก่การใช้บนท้องถนน สิ่ งเหล่านี้อยู่
ในความรับผิดชอบของท่ านเอง
6. เราจะไม่รับผิดชอบในกรณี ความสู ญหาย หรื อเสี ยหายใด ๆ อันเกิดจากความเสี ยหายที่ไม่ได้รับความคุม้ ครองโดย
เฉพาะเจาะจงภายใต้สั ญ ญานี้ ตัว อย่า งเช่ น เราจะไม่ รั บ ผิ ดชอบต่ อการสู ญ เสี ยรายได้ การผิ ดการนัด หมาย หรื อ
ค่าธรรมเนียมทางการแพทย์
7. เราไม่รับ ประกันว่า การขนย้ายยานพาหนะของท่ า นไปยัง สถานที่ซ่อม จะอยู่ในช่ วงเวลาทาการ หรื อ การซ่ อมแซมนั้นจะ
สามารถกระทาได้ในทันที ในขณะที่ เราจะใช้ความพยายามในการตรวจสอบว่า สถานที่ซ่อมแห่งนั้นทาการซ่ อมแซมประเภท
งานดังกล่าวได้หรื อไม่น้ นั เราไม่ให้การรับประกันใด ๆ ในกรณี น้ ี เราจะไม่รับผิดชอบในการซ่ อมแซมที่ได้กระทา ณ สถานที่
ซ่ อม และสัญญาสาหรับการซ่ อมแซมนี้ เป็ นเรื่ องระหว่างท่านและสถานที่ซ่อม

8. ในการจัดการกับคาขอรับบริการใด ๆ อาจมีตวั เลือกสาหรับท่ านมากกว่าหนึ่งตัวเลือกภายใต้สัญญาฉบับนี้ ในกรณี น้ ี
เราจะทาการตัดสิ นใจว่าตัวเลือกใดเหมาะสมที่สุด เป็ นไปตามความรู ้ความเชี่ยวชาญของเรา ในสถานการณ์เหตุการณ์
RSA นั้น ๆ ทั้งนี้ ในการตัดสิ นใจดังกล่าว เราจะกระทาการโดยมี การปรึ กษาหารื อ กับ ท่ าน และกระทาการอย่าง
สมเหตุสมผลตลอดเวลา
9. ยานพาหนะของท่ านจะต้องไม่ถูกใช้เพื่อ การใช้ งานเชิ งพาณิชย์ ยานพาหนะของท่ านอาจถูกใช้เพื่อการใช้งานส่ วน
บุคคลเท่านั้น เช่น การใช้ยานพาหนะเพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคม ครัวเรื อนและความสาราญ และการเดินทางไปและ
กลับจากที่ทางานประจาหรื อบ้าน
10. สัญญาฉบับนี้ไม่คมุ้ ครอง
ก. งานบริ การที่ มีลกั ษณะเป็ นงานประจา การบารุ งรั กษาที่มีลกั ษณะเป็ นงานประจา หรื อประกอบชิ้ นส่ วน
ยานพาหนะของท่ านที่มีลกั ษณะเป็ นงานประจา
ข. กรณี ที่ท่านกาลังใช้ยานพาหนะของท่ านเพื่อการใช้งานส่ วนบุคคล ในขณะที่เกิดเหตุการณ์ RSA แต่หากว่า
ยานพาหนะของท่ านถูกตั้งใจให้นามาใช้เพื่อการใช้ งานเชิงพาณิชย์ต้งั แต่แรกเริ่ ม
ค. เหตุการณ์ RSA ที่เกิดขึ้นในระหว่างกิจกรรมหรื อเหตุการณ์ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทวั่ ไปในการใช้ถนน
ตัวอย่างเช่น
i. กรณี เหตุการณ์ RSA ในการรวมตัวแข่งรถ เราจะไม่เข้าร่ วมเหตุการณ์ RSA ในสนามแข่งขันนั้น
หรื อสถานที่อื่นที่ท่านได้ถูกเคลื่อนย้ายในทันทีออกจากสนามแข่งขัน
ii. กรณี เกิ ด เหตุการณ์ RSA บนทางหลวงที่ ท่านหรื อเราไม่สามารถเข้าไปยังที่แห่ งนั้นได้อย่างถูก
กฏหมาย
ง. กรณี ที่ยานพาหนะของท่ านไม่มีการเสี ยภาษีหรื อถูกเอาประกันตามกฏหมาย หรื อการใช้งานไม่เป็ นไปตาม
ข้อบ่งชี้ผผู ้ ลิต
จ. ในกรณี ที่ยานพาหนะไม่อยู่ในสภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายหรื อเหมาะสมแก่การใช้บนท้องถนน หากเรา
พิจารณาตามความเหมาะสมแล้วเห็นว่า ยานพาหนะนั้นไม่อยู่ในสภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายหรื อเหมาะสม
แก่การใช้บนท้องถนน เราสามารถปฏิเสธการให้บริการได้ แต่หากท่ านสามารถพิสูจน์ได้ว่ายานพาหนะนั้น
อยูใ่ นสภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายหรื อเหมาะสมแก่การใช้บนท้องถนน เราจะให้บริการตามปกติ

ฉ. คาขอรั บบริ การที่เหตุการณ์ RSA มีผลหรื ออาจมีผลจากฤทธิ์ แอลกอฮอล์ ยาเสพติด ยาที่ทาให้สมรรถภาพ
ร่ างกายบกพร่ อง หรื อสารควบคุม
ช. คาขอรับบริการตามสัญญาฉบับนี้ที่มีการรายงานเหตุการณ์ RSA ภายใต้สัญญาฉบับอื่น
เงื่อนไขต่อไปนี้ถูกใช้สาหรับการบริการรถเช่ ารู้ ใจ ในหมวด F-G ในสัญญานี้ หากท่ านไม่ปฏิบตั ิตาม เราขอสงวนสิ ทธิ ในการ
ปฏิเสธการให้บริการและ/หรื อยกเลิกสัญญาโดยไม่มีการคืนเงิน
1. ผูข้ บั ขี่รถเช่าต้องมีอายุ 21 (ยี่สิบเอ็ด) ปี ขึ้นไป
2. ท่ านต้องไม่ใช้รถเช่าเพื่อการใช้ งานเชิงพาณิชย์หรื อใช้ผิดกฏหมาย
3. ท่ านต้องยื่นคาขอใช้บริการเช่ารถกับเราล่วงหน้า 24 (ยี่สิบสี่ ) ชัว่ โมงในวันทาการ เงื่อนไขเดียวกันนี้ถูกใช้สาหรับการ
ขอเพิ่มระยะเวลาการเช่ารถ หากเราไม่สามารถจัดหารถเช่าให้ ท่านได้ตามวันและเวลาที่ ท่านยื่นขอใช้บริการ เราจะ
ชดเชยให้ท่าน 500 บาทต่อวัน ตามจานวนวัน ที่เราไม่สามารถจัดหารถเช่าให้ท่านได้ สู งสุ ดตามจานวนวันคุม้ ครอง
ภายใต้ประกันภัย ในอัตราค่าเช่าที่ท่านชาระจริ ง สาหรับการบริการในหมวด G อย่างไรก็ตาม การชดเชยนี้ไม่ถูกใช้
สาหรับการบริ การในหมวด F และในกรณี ที่ท่านยื่นขอใช้บริ การในช่ วงสภาพอากาศรุ นแรง การจลาจล สงคราม
เหตุการณ์ความไม่สงบ ข้อพิพาทอุตสาหกรรม หรื อเหตุการณ์สุดวิสัยอื่น
4. ท่ านต้องแจ้งการยกเลิกคาขอใช้บริการเช่ารถกับเราล่วงหน้า 24 (ยี่สิบสี่ ) ชัว่ โมงในวันทาการ หากท่ านไม่ปฏิบตั ิตาม
การขอยกเลิกคาขอใช้บริการของท่ านจะมีผลใน 24 (ยี่สิบสี่ ) ชัว่ โมงถัดไปนับจากที่ท่านขอยกเลิก
5. ท่ านต้องรับและคืนรถเช่าในวัน เวลา และสถานที่ที่เรายืนยันและท่ านได้ตกลงกับบริ ษทั รถเช่า
6. เราขอสงวนสิ ทธิ โดยเด็ดขาดในการเลือกรุ่ นรถสาหรับ บริการรถเช่ า ซึ่ งขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขที่เหมาะสมต่อจานวนวันที่
ท่ านยื่นคาขอให้บริการเช่ารถในครั้งแรก

การยกเลิกสัญญา
สิ ทธิในการยกเลิกสัญญาของท่ าน
ท่ านสามารถยกเลิกสัญญาได้ตลอดเวลา แต่จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมบริการใด ๆ ทั้งสิ้น
สิ ทธิในการยกเลิกสัญญาของเรา
รู้ ใจขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิกสัญญาได้ตลอดเวลา โดยอย่างน้อยภายใน 7 (เจ็ด) วันล่วงหน้าเราจะแจ้งไปยังท่ านถึงการยกเลิก
สัญญาดังกล่าวผ่านทางอีเมลของท่ าน (หรื อไปรษณี ยล์ งทะเบียน สาหรับลูกค้าผูท้ ี่ไม่ได้ทาการลงทะเบียนอีเมลกับทางรู้ใจ)

หากท่ านมิได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของสัญญานี้ (โดยเฉพาะ “เงื่อนไขทัว่ ไป”) รู้ ใจสามารถเลือกว่าจะทาการยกเลิกสัญญาของ
ท่ านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมบริการในกรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
ในกรณี อื่ น ๆ รู้ ใ จอาจท าการคื น เงิ น ค่ าธรรมเนี ย มบริ ก ารให้ ท่า นบางส่ ว น ทั้ง นี้ เรายัง คงสงวนไว้ซ่ ึ ง สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ คื น เงิ น
ค่าธรรมเนียมบริการ

การใช้สัญญาอย่างไม่ถูกต้อง
ท่ านต้องไม่กระทาการ ดังต่อไปนี้
1. ประพฤติตวั ไม่เหมาะสมกับเรา ซึ่งรวมถึงการกระทาในเชิงคุกคาม หรื อข่มเหง ไม่ว่าในทางวาจาหรื อการกระทา
2. โน้มน้าว หรื อพยายามโน้มน้ามให้เรากระทาการอันไม่ซื่อสัตย์หรื อผิดกฏหมาย
3. ละเลยที่จะบอกกล่าวข้อเท็จจริ งสาคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ RSA เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการRSA
4. ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ และ
5. โดยรู ้อยูแ่ ล้ว ยินยอมให้บุคคลที่ไม่ได้ซ้ือบริการนี้ พยายามและได้มาซึ่งการบริการภายใต้สัญญานี้
หากท่ านไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเหล่านี้ เราอาจจะ
1. ปฎิเสธการให้บริการภายใต้สัญญานี้ โดยมีผลทันที
2. ยกเลิกสัญญานี้ โดยทันที
3. ปฏิเสธการขายสิ นค้า หรื อบริการให้ท่านในอนาคต และ
4. เรี ยกให้ท่านชดเชยค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เราได้จ่ายไปโดยสาคัญผิด

การต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ
การต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ภายใต้การทบทวนสัญญาต่อเนื่องประจาปี หากท่ านให้ความยินยอม เราจะทาการต่อสัญญาของท่ านโดยอัตโนมัติและเรี ยก
เก็บค่าธรรมเนียมบริการที่ถึงกาหนดชาระ เมื่อท่ านได้ทาการต่อสัญญาผลิตภัณฑ์ประกันภัยยานพาหนะภาคสมัครใจที่เกี่ยวเนื่อง
หากท่ านไม่ประสงค์ให้เราต่อสัญญา โปรดทาการเลือกความประสงค์ออกในระหว่างขั้นตอนการต่อสัญญาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ยานพาหนะของท่ าน หรื อกรุ ณาติดต่อเราโดยเร็ วที่สุด ก่อนวันต่อสัญญาที่ระบุไว้ในตารางสรุป
โปรดแจ้งเราหากข้อมูลการทาธุรกรรมทางการเงินของท่ านมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่เราจะได้ทาการอัพเดทข้อมูล และต่อสัญญา
ของท่ าน
หากท่ านได้แจ้งเราว่าไม่มีความประสงค์จะให้มีการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ และท่ านไม่ได้อนุ ญาตให้เราเก็บข้อมูลบัญชี ของ
ท่ าน เราจะไม่ทาการต่อสัญญาของท่ านและสัญญานี้จะสิ้นสุ ดลงเมื่อวันสิ้นสุ ดสัญญา

การทบทวนสัญญาต่อเนื่องประจาปี
หากท่ านได้ทาการชาระค่าธรรมเนียมบริการจนถึงปัจจุบนั สัญญาของท่ านจะยังคงดาเนินต่อไปจนกระทัง่ วันสิ้นสุ ดสัญญาของ
สัญญาฉบับนี้หรื อวันที่สัญญาฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยท่ านหรื อเรา ทั้งนี้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์การยกเลิกสัญญา ในกรณี ที่สัญญาของ
ท่ านไม่ถูกยกเลิกก่อนวันสิ้ นสุ ดสั ญญา เราอาจทบทวนค่าธรรมเนี ยม และ/หรื อ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาก่อนการ
สิ้ นสุ ดของแต่ละระยะเวลาสั ญญา ทั้งนี้เราจะแจ้งไปยังท่ านอย่างน้อย 30 (สามสิ บ) วันก่อนวันสิ้นสุ ดสั ญญาของท่ าน เพื่อที่จะ
ยืนยันว่าสัญญาของท่ านยังดาเนินต่อไปหรื อไม่ พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของค่าธรรมเนียมบริการ และ/หรื อ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขสาหรับระยะเวลาสัญญาต่อไป

คานิยามศัพท์
คาศัพท์ที่ปรากฎเป็ นตัวหนาตลอดเอกสารฉบับนี้มีความหมายเฉพะเจาะจง ดังต่อไปนี้
“เกาะที่มีการให้ บริการ” หมายถึง
ก.

เกาะช้าง ตราด

ข.

เกาะคอเขา พังงา

ค.

เกาะลันตา กระบี่

ง.

เกาะนางคา พัทลุง

จ.

เกาะพงัน สุ ราษฎร์ธานี

ฉ.

เกาะภูเก็ต

ช.

เกาะสมุย สุ ราษฎร์ธานี

ซ.

เกาะเต่า สุ ราษฎร์ธานี

ฌ. เกาะยาวน้อย พังงา
ญ. เกาะยาวใหญ่ พังงา และ
ฎ.

เกาะยอ สงขลา

“ความผิดที่ก่อโดยผู้ขับขี่” หมายถึง ความผิดใด ๆ ที่เกิดจากการกระทา หรื อการละเลยของผูข้ บั ขี่ ยานพาหนะ เว้นเสี ยแต่กรณี
ปัญหาน้ามันหมด หรื อปัญหาการเข้ าตัวยานพาหนะ
“ความเสี ยหาย”/”เสี ย”/”ถูกทาให้ เสี ย” หมายถึง เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นบนแผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทยหรื อเกาะที่มีการให้ บริการ
ระหว่างระยะเวลาสั ญญา ที่ หยุด ยานพาหนะไม่ให้สามารถถูกขับขี่เนื่ องจากความบกพร่ องทางจักรกลหรื อไฟฟ้ า รวมถึ ง
เหตุการณ์ ยางแบน หรื อเครื่ องยนต์ลม้ เหลว แต่ไม่รวมถึงการหยุดของยานพาหนะเนื่ องจากแบตเตอรี่ เสี ย ปัญหาการเข้ าตัว
ยานพาหนะ ปัญหาน้ามันหมด และรายการอื่น ๆ ภายใต้ขอ้ ยกเว้นความคุม้ ครอง
“คาขอรับบริการ”/”การขอใช้ บริการ” หมายถึง ในแต่ละครั้งที่ท่านติดต่อรู้ ใจและขอให้เราจัดให้มีการบริการ ภายใต้หมวดการ
บริการใด ๆ ในสัญญานี้ ซึ่งรวมถึง

1.

การแจ้งเหตุการณ์ RSAและขอให้เราจัดบริการ RSA และ

2.

การยื่นคาขอใช้บริการรถเช่ ากับเรา

“ซ่ อมแซม”/ “ซ่ อม”/ “การซ่ อมแซม”
3.

หมวด A-E หมายถึง การกระทาใด ๆ ณ ตาแหน่งเกิดเหตุของทีมงานของเราโดยมุ่งหวังให้ยานพาหนะกลับมา
ใช้งานขับขี่ได้อีกครั้ง ทั้งนี้วิธีการขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเหตุการณ์ RSA แต่ละประเภท

4.

หมวด F-G หมายถึง การกระทาใดๆ ณ สถานที่ซ่อม โดยมุ่งหวังให้ยานพาหนะกลับมาอยูใ่ นสภาพก่อนที่จะเกิด
ความเสียหาย ตามที่ได้รับประกันภัยไว้

“ตารางสรุ ป” หมายถึง เอกสารที่มีชื่อเรี ยกว่า “ตารางสรุ ปสัญญาบริการเสริ มพิเศษจากรู้ ใจ” ซึ่ งประกอบด้วยรายละเอียดสาคัญ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริการที่ได้มีการซื้อ
“เติมน้ามันผิด”/”การเติมน้ามันผิด” หมายถึง การเติมน้ ามันใด ๆ หรื อชนิดใดใส่ยานพาหนะ นอกเหนือไปจากที่มีการแนะนา
โดยผูผ้ ลิตยานพาหนะ
“ทรัพยากรเฉพาะ” หมายถึง ทรัพยากรหรื ออุปกรณ์ที่ในทางปรกติจะไม่มีการพกพาโดยทีมงานของเราแต่เป็ นสิ่ งจาเป็ นต้องมี
สาหรับการซ่ อมแซม หรื อการขนย้ายยานพาหนะ เช่น แม่แรง รถลาก หรื อช่างกุญแจ
“ท่ าน”/”ของท่ าน” หมายถึง ลูกค้า ซึ่งมีชื่อระบุในตารางสรุป
“บริการ / บริการเสริมพิเศษจากรู้ใจ” ประกอบด้วย บริการ RSA และ บริการรถเช่ ารู้ใจ ขึ้นอยูก่ บั ตารางสรุปของท่ าน
“บริการ RSA” หมายถึง การบริการที่ถูกจัดให้มีเพื่อเหตุการณ์ RSA แต่ละประเภทตามที่ร้ ูใจเห็นสมควร ทั้งนี้ประกอบด้วย
1. การช่วยเหลือซ่ อมแซมบนท้องถนน (สาหรับยานพาหนะเสีย)
2. การช่วยเหลือแบตเตอรี่เสีย (สาหรับแบตเตอรี่เสีย)
3. การช่วยเหลือโดยช่างกุญแจ (สาหรับปัญหาการเข้ าตัวยานพาหนะ)
4. การช่วยเหลือเติมน้ ามัน (สาหรับปัญหาน้ามันหมด)
5. การขนส่งยานพาหนะ สาหรับการหยุดเคลื่อนที่ของยานพาหนะ

“บริการรถเช่ ารู้ใจ” / “บริการรถเช่ า” หมายถึง การบริการจัดหารถเช่าโดยรู ้ใจ ทั้งนี้ประกอบด้วย
1. เพื่อใช้งานระหว่างยานพาหนะซ่อมแซมภายใต้ประกันภัย
2. เพื่อการใช้งานส่วนตัว
“บริษัทรถเช่ า” หมายถึง ผูใ้ ห้บริ การรถเช่าผ่านรู ้ใจ โดยไม่คานึงถึงชื่อเรี ยก ที่ถูกเลือกโดยรู้ ใจ เพื่อจัดรถเช่าสาหรับการขอรับ
บริการของท่ าน
“แบตเตอรี่ เ สี ย ”/”แบตเตอรี่ ล้ ม เหลว”/”แบตเตอรี่ บ กพร่ อ ง” หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งระยะเวลาสั ญ ญาบน
แผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทยหรื อเกาะที่มีการให้ บริการ ที่หยุดยานพาหนะจากการถูกขับขี่เนื่องจากความบกพร่ องทางจักรกล
หรื อไฟฟ้าของแบตเตอรี่
“ปัญหาการเข้ าตัวยานพาหนะ” หมายถึง เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ ของประเทศไทยหรื อเกาะที่มีการให้ บริการระหว่าง
ระยะเวลาสั ญญา ที่ทาให้ไม่สามารถเข้าไปในยานพาหนะได้ ซึ่ งเหตุการณ์ น้ ีรวมถึงกุญแจหาย กุญแจถูกขโมย กุญแจเสี ย และ
กุญแจติดอยูภ่ ายในยานพาหนะ
“ปัญหาน้ามันหมด” หมายถึง เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นบนแผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทยหรื อเกาะที่มีการให้ บริการระหว่างระยะเวลา
สั ญญา ที่หยุดยานพาหนะจากการถูกขับขี่เนื่องจากไม่มีน้ ามันในยานพาหนะ ทั้งนี้การการเติมน้ามันผิดไม่ถือเป็ นปัญหาน้ามัน
หมด
“ผู้โดยสาร” หมายถึง ผูข้ บั ขี่ และบุคคลอื่นที่เดินทางมากับ ยานพาหนะ ทั้งนี้ ตามจานวนสู งสุ ดที่ถูกกาหนดในเอกสารการจด
ทะเบียนยานพาหนะ (โดยทัว่ ไปจานวนผู้โดยสารจะเท่ากับจานวนที่นงั่ ในยานพาหนะ)
“แผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทย” หมายถึง พื้นที่หลักที่แผ่ขยายไปอย่างต่อเนื่องของประเทศไทย ที่ไม่รวมถึงเกาะนอกชายฝั่งที่
แยกตัวออกไปตามธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น เกาะที่ถูกเชื่อมต่อกับพื้นที่หลักที่แผ่ขยายไปอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยโดยสะพาน
ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ไม่ถือว่าเป็ นแผ่นดินใหญ่ ของประเทศไทย
“ยานพาหนะ” หมายถึง ยานพาหนะที่ถูกบันทึกในตารางสรุปของท่ าน
“ระยะเวลาสัญญา” หมายถึง ระยะเวลาต่อเนื่องจากวันเริ่มสัญญาจนถึงวันสิ้นสุ ดสัญญาตามปรากฎในตารางสรุป
“รู้ใจ”/ “เรา”/ “ทางเรา”/ “ของเรา”/ “Roojai” หมายถึง บริ ษทั รู้ใจ จากัด รวมถึงทีมงาน และบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้กระทา
การแทน

“การใช้ งานเชิงพาณิชย์” หมายถึง การใช้ยานพาหนะ รวมถึงรถเช่า
ก. เพื่อขนส่งคนหรื อสิ่ งของโดยมีค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม ราคา ค่าจ้าง หรื อค่าตอบแทนอื่นใด
ข. ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรื อการกระทาใด ๆ ที่เป็ นไป เพื่อผลกาไรไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
ตัวอย่างของวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ที่รวมไปถึงแต่ไม่จากัดเพียง
1. แท็กซี่
2. รถเช่า และ
3. ยานพาหนะเพื่อการขนส่ง
“วันเริ่มสัญญา” หมายถึง วันที่สัญญานี้เริ่ มมีผลบังคับใช้ตามปรากฎในตารางสรุป
“วันสิ้นสุ ดสัญญา” หมายถึง วันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุ ดลงตามปรากฎในตารางสรุป
“สถานที่ซ่อม” หมายถึง สถานที่ที่ใช้ซ่อมยานพาหนะ โดยไม่คานึงถึงชื่อเรี ยก
“เหตุการณ์ ยางแบน” หมายถึง เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ ของประเทศไทยหรื อเกาะที่มีการให้ บริการระหว่างระยะเวลา
สัญญาความผิดที่ก่อโดยผู้ขับขี่ ซึ่ง
ก. หยุดยานพาหนะไม่ให้สามารถขับขี่ได้เนื่องจากยางแบน หรื อ
ข. จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อยานพาหนะเนื่องจากยางแบน หากยังมีการขับขี่ยานหาพนะต่อ
“เหตุการณ์ RSA”/”เหตุการณ์ ” หมายถึง ความเสียหาย แบตเตอรี่ล้มเหลว ปัญหาการเข้ าตัวยานพาหนะ หรื อปัญหาน้ามันหมด
“อุบัติเหตุจราจรบนท้ องถนน” หมายถึง อุบตั ิเหตุการเฉี่ ยวชนของยานพาหนะภายในประเทศไทย ซึ่ งทาให้ยานพาหนะนั้นไม่
สามารถเคลื่อนที่ได้
“RSA” หมายถึง การช่วยเหลือบนท้องถนน

วันที่แก้ไขล่าสุ ด: 05/05/2021

