เงือ่ นไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2
หมวดเงือ่ นไขทั่วไป
ภายใต้การคุม้ ครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น แห่งกรมธรรม์ประกัน ภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ป ระกัน ภัยนี ้ บริษั ทให้สัญ ญาต่อ ผูเ้ อาประกันภัย
ดังต่อไปนี ้ :
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนีม้ ีผลใช้บังคับทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยชาระเบีย้ ประกันภัยแล้ว
การชาระเบีย้ ประกันภัยให้แก่ตวั แทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผูไ้ ด้รบั มอบอานาจให้รบั ชาระเบีย้ ประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติ
บุคคลที่บริษัทยอมรับการกระทาของบุคคลหรือนิติบคุ คลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็ นการชาระเบีย้ ประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง
ข้อ 2. คานิยามศัพท์ :
เมื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี ้
“บริษัท”

หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี ้

“ผูเ้ อาประกันภัย”

หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตาราง

“รถยนต์”

หมายถึง รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึง่ มีรายการที่ระบุไว้ในตาราง

“ตาราง”

หมายถึง ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี ้

“อุบตั ิเหตุแต่ละครัง้ ”

หมายถึง เหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกัน ซึง่ เกิดจากสาเหตุเดียวกัน

“ความเสียหายส่วนแรก”

หมายถึง ส่วนแรกของความรับ ผิด หรือความเสียหายอันมี การคุม้ ครองตามข้อสัญ ญา หรือเอกสารแนบท้ายแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัยนีท้ ี่ผเู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง

ข้อ 3. การยกเว้นทั่วไป
กรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ ม่คมุ้ ครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึน้ เป็ นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
3.1 สงคราม การรุกราน การกระทาของชาติศตั รู การสูร้ บ หรือการปฏิบตั ิการที่มีลกั ษณะเป็ นการทาสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม)
3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวตั ิ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอานาจการปกครองโดยกาลังทหาร หรื อโดยประการอื่น
ประชาชนก่อความวุน่ วายถึงขนาดหรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
3.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รงั สี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอนั เกิดจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงปรมาณู
และสาหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี ้ การเผานัน้ รวมถึงกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึง่ ดาเนินติดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง
ข้อ 4. การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย
เมื่อมีความเสียหายหรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึน้ ผูเ้ อาประกันภัยหรือผูข้ บั ขี่ จะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้าและดาเนินการอัน
จาเป็ นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย
บริษัทมีสิทธิเข้าดาเนินการในนามของผูเ้ อาประกันภัยเกี่ ยวกับอุบตั ิเหตุที่เกิดขึน้ ได้หากความเสียหายที่เกิดขึน้ นั้นอยู่ภายใต้ความคุม้ ครองในกรมธรรม์
ประกันภัย
ความคุม้ ครองของบริษัทจะเกิดขึน้ เมื่อผูเ้ อาประกันภัยหรือผูข้ บั ขี่ดาเนินการโดยสุจริต
ข้อ 5. ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม จนเป็ นเหตุให้ผเู้ อาประกันภัยหรือผูเ้ สียหายนาคดี
ขึน้ สู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่อ อนุญ าโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรือ อนุญ าโตตุลาการชีข้ าดให้บ ริษัท แพ้ค ดี บริษั ทจะต้องรับ ผิดต่อผูเ้ อา
ประกันภัย หรือผูเ้ สียหายนัน้ โดยชดใช้คา่ เสียหายตามคาพิพากษา หรือคาชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบีย้ ผิดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ผิดนัด

ข้อ 6. การแก้ไข :
สัญญาคุม้ ครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี ้ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยเอกสารแนบท้ายของบริษัทเท่านัน้
ข้อ 7. การลดเบีย้ ประกันภัยประวัติดี
7.1 ในกรณีผเู้ อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กบั บริษัทน้อยกว่า 3 คัน บริษัทจะลดเบีย้ ประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัยเป็ นลาดับขัน้ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 20 % ของเบีย้ ประกันภัยในปี ที่ตอ่ อายุ สาหรับรถยนต์คนั ที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัยปี แรก
ขัน้ ที่ 2 30 % ของเบีย้ ประกันภัยในปี ที่ตอ่ อายุ สาหรับรถยนต์คนั ที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัย 2 ปี ติดต่อกัน
ขัน้ ที่ 3 40 % ของเบีย้ ประกันภัยในปี ที่ตอ่ อายุ สาหรับรถยนต์คนั ที่ไม่มีการเรียกร้อง ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัย 3 ปี ติดต่อกัน
ขัน้ ที่ 4 50 % ของเบีย้ ประกันภัยในปี ที่ตอ่ อายุ สาหรับรถยนต์คนั ที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัย 4 ปี ติดต่อกันหรือกว่านัน้
ทัง้ นี ้ บริษัทจะลดเบีย้ ประกันภัยให้ตอ่ เมื่อผูเ้ อาประกันภัยได้ตอ่ อายุการประกันภัยกับบริษัทและเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองที่ตอ่ อายุเท่านัน้
คาว่า “รถยนต์คนั ที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คนั ที่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่คา่ เสียหายนัน้ เกิดจากความประมาทของ
บุคคลภายนอกและรูต้ วั ผูต้ อ้ งรับผิดตามกฎหมาย ซึง่ มีผลทาให้บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายที่บริษัทได้จา่ ยไปคืนจากบุคคลภายนอกได้
หากในระหว่างปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผูเ้ อาประกันภัยได้รบั ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยประวัติดีมีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทแล้ว ในการต่ออายุการ
ประกันภัยปี ตอ่ ไป บริษัทจะลดเบีย้ ประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัยดังนี ้
(ก) ลดลงหนึ่งล าดับ ขั้น จากเดิ ม หากการเรียกร้องนั้น เกิ ดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกัน ภัย หรือผูเ้ อาประกัน ภัยไม่
สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคูก่ รณีอีกฝ่ ายหนึ่งได้
(ข) ลดลงสองลาดับขัน้ จากเดิมแต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องที่รถยนต์คนั เอาประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้ง
ให้บริษัททราบถึงคูก่ รณีอีกฝ่ ายหนึ่งได้ตงั้ แต่ 2 ครัง้ ขึน้ ไป รวมกันมีจานวนเงินเกิน 200 % ของเบีย้ ประกันภัย
7.2 กรณีผเู้ อาประกันภัยทาประกันภัยกับผูร้ บั ประกันภัยอื่น และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท บริษัทจะนาความใน 7.1 มาใช้บงั คับโดยอนุโลมก็ได้
ข้อ 8. การเพิม่ เบีย้ ประกันภัยประวัติไม่ดี
ในกรณีผเู้ อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปี ที่เอาประกันภัยที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ ซึ่งรถยนต์คันที่เอา
ประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้ง ให้กับบริษัททราบถึงคู่กรณี อีก ฝ่ ายหนึ่งได้ อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ครัง้ ขึน้ ไปรวมกันมีจานวนเงินเกิน 200 % ของเบีย้
ประกันภัย บริษัทจะเพิ่มเบีย้ ประกันภัยเป็ นขัน้ ๆ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 20 % ของอัตราเบีย้ ประกันภัยในปี ที่ตอ่ อายุ
ขัน้ ที่ 2 30 % ของอัตราเบีย้ ประกันภัยในปี ที่ตอ่ อายุ ในกรณีมีคา่ เสียหายดังกล่าวเกิดขึน้ ต่อบริษัท 2 ปี ติดต่อกัน
ขัน้ ที่ 3 40 % ของอัตราเบีย้ ประกันภัยในปี ที่ตอ่ อายุ ในกรณีมีคา่ เสียหายดังกล่าวเกิดขึน้ ต่อบริษัท 3 ปี ติดต่อกัน
ขัน้ ที่ 4 50 % ของอัตราเบีย้ ประกันภัยในปี ที่ตอ่ อายุ ในกรณีมีคา่ เสียหายดังกล่าวเกิดขึน้ ต่อบริษัท 4 ปี ติดต่อกัน หรือกว่านัน้
ในกรณี ที่ผเู้ อาประกันภัยถูกเพิ่มเบีย้ ประกันภัยประวัติไม่ดีไม่ว่าลาดับขัน้ ใด และในปี กรมธรรม์ประกันภัยนั้น มีการเรียกร้องค่าเสี ยหาย ที่รถยนต์คนั เอา
ประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษั ททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ ายหนึ่งได้ไม่ถึง 2 ครัง้ หรือ ถึง 2 ครัง้ แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200 % ของเบีย้ ประกันภัย
แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริษัทจะใช้เบีย้ ประกันภัยในลาดับขัน้ เดิมเช่นในปี ที่ผ่านมา แต่หากไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่า เสียหาย แต่
ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ นัน้ มิได้เกิดจากความประมาทของรถยนต์คนั เอาประกันภัย และผูเ้ อาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคูก่ รณีอีกฝ่ ายหนึ่งได้แล้ว ในการต่อ
อายุการประกันภัยในปี ตอ่ ไป บริษัทจะใช้เบีย้ ประกันภัยในอัตราปกติ
ข้อ 9. การโอนรถยนต์
เมื่อผูเ้ อาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผูอ้ นื่ ให้ถือว่าผูร้ บั โอนเป็ นผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี ้ และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไป
ตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ทาประกันภัยประเภทระบุชื่อผูข้ ับขี่ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผูข้ ับขี่ให้บริษัททราบ เพื่อจะได้มีการปรับปรุงอัตรา
เบีย้ ประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนัน้ ผูเ้ อาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเงื่อนไขความคุม้ ครองที่
ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี ้

ข้อ 10. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้
มีสิทธิ เรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติ ขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญ าโตตุลาการ บริษั ทตกลงยินยอม และให้ทาการวินิจฉั ยชีข้ าดโดยอนุญ าโตตุล าการ ตาม
ข้อบังคับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี ้ รวมทัง้ เอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตีความตามคูม่ ือการตีความที่นายทะเบียน ได้ให้ความเห็นชอบไว้
ข้อ 12. การสิน้ ผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนีจ้ ะสิน้ ผลบังคับเมื่อ
12.1 วันที่ เวลา ที่ระบุไว้ในตาราง
12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
12.2.1 บริษัทเป็ นผูบ้ อกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี ้ ได้ดว้ ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน โดยทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามที่อยู่ครัง้ สุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ ผลบังคับ ณ วั นพ้น
กาหนดดังกล่าว
ในกรณีนีบ้ ริษัทจะคืนเบีย้ ประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัย โดยหักเบีย้ ประกันภัย สาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บงั คับมาแล้ว
ออกตามส่วน
12.2.2 ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูบ้ อกเลิก: ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ ด้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ซึง่ จะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ ผลบังคับ ณ วันที่บริษัทได้รบั หนังสือบอกเลิก หรือวันที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่วา่ วันใดเป็ นวัน
หลังสุด
ในกรณีนีผ้ เู้ อาประกันภัยมีสิทธิได้รบั เบีย้ ประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบีย้ ประกันภัยที่ระบุไว้ขา้ งล่าง
อัตราคืนเบีย้ ประกันภัย
จานวนวันประกันภัย
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หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษัทจะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่บคุ คลภายนอก ซึง่ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
เนื่องจากอุบตั ิเหตุอนั เกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยูใ่ นทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตัง้ ในรถยนต์นนั้ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยในนามผูเ้ อาประกันภัย ดังนี ้
1.1 ความเสี ย หายต่ อ ชี วิ ต ร่ า งกาย หรื อ อนามั ย บริษั ท จะรับ ผิ ด ชดใช้ค่า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ ความเสี ย หายต่อ ชี วิ ต ร่า งกาย หรือ อนามัย ของ
บุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผเู้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนัน้
กรณี บุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษั ท จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น ้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน แต่หากการเสียชีวิต นั้นท าให้มี ผูข้ าดไร้
อุปการะตามกฎหมาย บริษัทจะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนต่อการเสียชีวิตของบุคคลภายนอกนัน้ ไม่นอ้ ยกว่า 300,000 บาทต่อคน
กรณีบคุ คลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษัทจะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนไม่นอ้ ยกว่า 300,000 บาทต่อคน
ในกรณี ที่ บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิ ได้รบั การชดใช้จากกรมธรรม์ป ระกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ประกันภัย บริษั ทจะร่ว มเฉลี่ยจ่าย
เท่าๆกัน อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของบริษัทต่อคนจะมีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ในตาราง และความรับผิดของบริษัทต่อครัง้ ในกรณี
มากกว่าหนึ่งคนจะมีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยต่อครัง้ ที่ระบุไว้ในตาราง
ทุพพลภาพถาวร ในที่นี ้ หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชีพประจา และอาชีพอื่นๆได้โดยสิน้ เชิง
ตลอดไป
บุคคลภายนอกที่ได้รบั ความคุม้ ครองตาม 1.1 นี ้ ไม่รวมถึงผูข้ ับขี่ ที่เป็ นฝ่ ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จา้ ง คู่
สมรส บิดา มารดา และบุตรของผูข้ บั ขี่นนั้
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน บริษัทจะรับ ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และมีการเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้ประโยชน์รถยนต์ บริษัทจะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามจริง ทัง้ นี ้ สาหรับรถยนต์ที่มีที่น่ งั ไม่เกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกผูโ้ ดยสารรวมทัง้ ผูข้ ับขี่ไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าวันละ 500
บาท รถยนต์รบั จ้างสาธารณะที่มีที่น่งั ไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าวันละ 700 บาท และรถยนต์ที่มีที่น่ งั เกิน 7 คนหรือรถยนต์บรรทุกผูโ้ ดยสารรวมทัง้ ผูข้ ับ
ขี่เกิน 7 คน ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าวันละ 1,000 บาท
ในกรณีบุคคลภายนอกนัน้ มีสิทธิได้รบั การชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กัน
ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครอง
(ก) ทรัพย์สินที่ผเู้ อาประกันภัย ผูข้ บั ขี่ที่เป็ นฝ่ ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คูส่ มรส บิดา มารดา บุตรของผูเ้ อาประกันภัยหรือผูข้ ับ
ขี่นนั้ เป็ นเจ้าของ หรือเป็ นผูเ้ ก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง
(ข) เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ ง ทางเดิ น สนาม หรือสิ่งหนึ่ งสิ่งใดที่ อยู่ใต้สิ่งดังกล่า ว อัน เกิ ด จากการ
สั่นสะเทือน หรือจากนา้ หนักรถยนต์ หรือนา้ หนักบรรทุกของรถยนต์
(ค) สัมภาระหรือทรัพย์สินอื่นใดที่นาติดตัวขึน้ บนรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยูใ่ นรถยนต์ หรือกาลังยกขึน้ หรือกาลังยกลง
จากรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่รถยนต์กาลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
(ง) ทรัพย์สินที่ได้รบั ความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอนั ตรายที่บรรทุกอยูใ่ นรถยนต์ เว้นแต่การรั่วไหลนัน้ เกิด
จากอุบตั ิเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊สหรือเชือ้ เพลิงเพื่อการเดินเครือ่ งของรถยนต์

ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง้ ดังนี ้
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินในกรณีที่ใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบตั ิเหตุนอกเหนือ จากที่ได้ระบุไว้ในตาราง
(ข) ตามจานวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง

(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในกรณีเป็ นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผูข้ บั ขี่ หากความเสียหายนัน้ เป็ นความ
รับผิดชอบของผูข้ บั ขี่รถยนต์คนั เอาประกันภัยซึง่ มิใช่ผขู้ บั ขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณีที่ผเู้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเกินหนึ่งข้อ ให้ถือว่าความรับผิดชอบแต่ละข้อเป็ นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้
ในกรณีที่ผเู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะจ่ายแทนผูเ้ อาประกัน ภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จา่ ยเงินที่ผเู้ อา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รบั หนังสือเรียกร้องจากบริษัท
ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้คา่ สินไหมทดแทน ซึง่ การประกันภัยนีม้ ีการคุม้ ครองบริษัทจะต่อสูค้ ดีในนามของผูเ้ อาประกันภัยโดยค่ าใช้จา่ ยของบริษัท
เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเต็มจานวนเงินความคุม้ ครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว
ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี่
บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึง่ ขับขี่รถยนต์ โดยได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัย เสมือนหนึ่งเป็ นผูเ้ อาประกันภัยเอง แต่มีเงื่อนไขว่ า
4.1 บุคคลนัน้ ต้องปฏิบตั ิตนเสมือนหนึ่งเป็ นผูเ้ อาประกันภัยเองและอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี ้
4.2 บุคคลนัน้ ไม่ได้รบั การชดใช้คา่ สินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รบั แต่ไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะ
ส่วนที่เกินเท่านัน้
ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนีใ้ ห้ความคุม้ ครองความรับผิดของผูโ้ ดยสาร เมื่อผูโ้ ดยสารนัน้ จะต้องรับผิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยูใ่ นทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตัง้ ใน
รถยนต์นนั้ ทัง้ นีเ้ ฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้ โดยมีเงื่อนไขว่า บุคคลนัน้ ไม่ได้รบั การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รบั แต่ไม่เพียงพอ
บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านัน้
ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง
กรมธรรม์ประกันภัยนีใ้ ห้ความคุม้ ครองถึงนายจ้างซึง่ ไม่ใช่ผเู้ อาประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์คนั เอาประกันภัย โดยลูกจ้างในทางการ
ที่จา้ ง ทัง้ นีเ้ ฉพาะเท่าที่มีการเอาประกันภัยไว้ แต่มีเงื่อนไขว่า
6.1 นายจ้างต้องปฏิบตั ิตนอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี ้
6.2 นายจ้างไม่ได้รบั การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เว้นแต่คา่ สินไหมทดแทนที่ได้รบั ชดใช้นนั้ ไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านัน้
6.3 การคุม้ ครองนีไ้ ม่เพิ่มจานวนเงินจากัดความรับผิดของบริษัท
ข้อ 7. การยกเว้นทัว่ ไป
การประกันภัยตามหมวดนี ้ ไม่คมุ้ ครองความรับผิดอันเกิดจาก
7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุม้ ครอง
7.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็ นต้น
7.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
7.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถกู ลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็ นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อ
เชื่อมโยงถึงกัน
7.5 ความรับผิดซึง่ เกิดจากสัญญาที่ผขู้ บั ขี่ทาขึน้ ซึง่ ถ้าไม่มีสญ
ั ญานัน้ แล้ว ความรับผิดของผูข้ บั ขี่จะไม่เกิดขึน้
7.6 การขับขี่โดยบุคคลซึง่ ในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอร์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึง่ เป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กาหนดให้ถือว่าเมาสุรา

ข้อ 8. ข้อสัญญาพิเศษ
ภายใต้จานวนเงินจากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตาราง บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ของผูเ้ อาประกันภัย หรือ ข้อ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 หรือเงื่อนไขทั่วไป เว้นแต่ขอ้ 3 ของหมวดเงื่อนไขทั่วไปเป็ นข้อต่อสูบ้ คุ คลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1
ในหมวดนี ้
ส่วนเงื่อนไข 7.6 บริษัทจะไม่นามาเป็ นข้อต่อสูบ้ ุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิด ทัง้ ตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี ้ ในกรณี ที่บริษัทไม่ตอ้ งรับผิดตาม
กฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี ต้ ่อผูเ้ อาประกันภัย แต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในความรับผิดที่ผูเ้ อา
ประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินที่บริษัทได้จา่ ยไปนัน้ คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รบั หนังสือเรียกร้องจากบริษัท

หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
รถยนต์สูญหาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทัง้ อุปกรณ์ เครือ่ งตกแต่ง หรือสิ่ง ที่ติดประจาอยู่กับตัว
รถยนต์ต ามมาตรฐานที่ติด ตัง้ มากับ รถยนต์ โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จาหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุป กรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทาเพิ่มขึน้ และผูเ้ อา
ประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว สูญหายไป อันเกิดจากการกระทาความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหาย
ต่อรถยนต์อนั เกิดจากการกระทาความผิด หรือการพยายามกระทาความผิดเช่นว่านัน้
รถยนต์ไฟไหม้ บริษัทจะชดใช้คา่ สินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่วา่ จะเป็ นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็ นการไหม้ที่เป็ นผล
สืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณีรถยนต์สูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงินเอาประกันภัย
ที่ระบุไว้ในตาราง โดยผูเ้ อาประกันภัยหรือผูร้ บั ประโยชน์ แล้วแต่กรณีตอ้ งโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการ
คุม้ ครองรถยนต์นนั้ เป็ นอันสิน้ สุด
ในกรณี ที่บริษัทได้รบั รถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผูเ้ อาประกันภัยทราบทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ ได้รบั
รถยนต์คืนมา ตามที่อยูค่ รัง้ สุดท้ายที่ผเู้ อาประกันภัยแจ้งให้บริษัททราบ และบริษัทยินยอมให้ผปู้ ระกันภัยใช้สิทธิ
2.1.1 ขอรับรถยนต์คืน โดยผูเ้ อาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รบั ชดใช้ไปทัง้ หมดให้แก่บริษัท ถ้า
รถยนต์นนั้ เกิดความเสียหายบริษัทต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จา่ ยของบริษัทก่อนคืน
2.1.2 สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน
ทัง้ นีผ้ เู้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บริษัททราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือแจ้งจากบริษัท ถ้าผูเ้ อาประกันภัยไม่แจ้งขอใช้
สิทธิภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผูเ้ อาประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน
2.2 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิน้ เชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงินเอาประกันภัย ที่ระบุไว้ในตาราง
รถยนต์เสียหายสิน้ เชิง หมายถึง รถยนต์ได้รบั ความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์
ในขณะเกิดความเสียหาย
ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยหรือผูร้ บั ประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้อง
โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จา่ ยของบริษัท และให้ถือว่าการคุม้ ครองรถยนต์นนั้ เป็ นอันสิน้ สุด
2.3 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิน้ เชิง หรือสูญหายบางส่วน บริษัทและผูเ้ อาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อมหรือ
เปลี่ยนรถยนต์ซงึ่ มีสภาพเดียวกันแทนได้ ทัง้ นีร้ วมทัง้ อุปกรณ์ของรถยนต์นนั้ หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนัน้ ก็ได้
ในการซ่อมรถยนต์หรือในการกาหนดจานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ให้จดั ซ่อมโดยอู่กลางการประกันภัยที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตัง้
ข้อจากัดความรับผิดของบริษัท
ในกรณีที่มีความจาเป็ นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานาเข้าที่สง่ มาทางเรือ
ข้อ 3. การดูแลขนย้าย
เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ ที่เกิดจากไฟไหม้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทงั้ หมดนับแต่วนั เกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซมหรือ
การชดใช้คา่ สินไหมทดแทนจะเสร็จสิน้ ตามจานวนที่จา่ ยไปจริงแต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม

ข้อ 4. การสละสิทธิ
ในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็ นผูใ้ ช้รถยนต์โดยได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัย บริษัท สละสิทธิในการไล่เบีย้ จาก
ผูใ้ ช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกี่ยวกับการซ่ อมแซมรถ การทาความสะอาดรถ การบารุงรักษารถหรือการติดตัง้ อุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อ
รถยนต์ได้สง่ มอบให้เพื่อรับบริการนัน้
ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนีไ้ ม่คุ้มครองความสูญหาย หรือไฟไหม้อันเกิดจาก
5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์โดยบุคคลได้รบั มอบหมาย หรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซือ้
หรือสัญญาจานา หรือโดยบุคคลที่จะกระทาสัญญาดังกล่าวข้างต้น
5.2 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คมุ้ ครอง

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01)
เมื่อใช้ในเอกสารแนบท้ายนี ้
ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง

หมายถึง ผูข้ บั ขี่และ/หรือผูโ้ ดยสารตามจานวนที่ระบุในตาราง ซึง่ อยูใ่ นหรือกาลังขับขี่ หรือกาลังขึน้ หรือกาลังลง
จากรถยนต์

อุบตั ิเหตุ

หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ อย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่างกายและทาให้เกิดผลที่ได้รบั ความคุม้ ครองมิได้
เจตนาหรือมุง่ หวัง และให้หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย

การสูญเสียโดยถาวรสิน้ เชิง

ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนัน้ โดยถาวรสิน้ เชิง

การสูญเสียสายตา

หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป

ทุพพลภาพถาวร

หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือทางานใดเพื่อสินจ้างได้โดยสิน้ เชิงและตลอดไป

ทุพพลภาพชั่วคราว

หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพ ประจาตามปกติได้โดยสิน้ เชิงในชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง

เป็ นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
บริษัทจะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเพื่อ ความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองโดยอุบตั ิเหตุ ซึง่ ทาให้เกิดผลดังต่อไปนี ้
การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รบั ทาให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองเสียชีวิตใน 180 วัน นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุก็ดี หรือความบาดเจ็บที่ได้รบั ทาให้ผู้ได้รบั ความ
คุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนัน้ ก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจานวนเงิน
เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางให้แก่ทายาทของผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง
การคุ้มครองข้อ 2. : สูญเสีย มือ เท้า สายตา
ถ้าความบาดเจ็บ ที่ ได้รบั ไม่มีผลทาให้ผู้ได้รบั ความคุม้ ครองต้องเสียชีวิต ภายใน 180 วัน นับแต่วัน เกิดอุบัติ เหตุแต่มีผลทาให้ผูไ้ ด้รบั ความ
คุม้ ครองได้รบั การสูญเสียโดยถาวรสิน้ เชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วนั เกิดอุบัติเหตุก็ดีหรือความบาดเจ็บที่ได้รบั ทาให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองต้องรักษาตัว
ติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็ นเหตุให้ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองได้รบั การสูญเสียโดยถาวรสิน้ เชิงดังกาหนดข้างล่างนี ้ บริษัทจะจ่ายค่า
สินไหมทดแทนให้แก่ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองดังนี ้
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้าง ตัง้ แต่ขอ้ มือ หรือเท้าสองข้าง ตัง้ แต่ขอ้ เท้า หรือสายตาสองข้าง
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ เท้า
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ มือ
60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ขอ้ เท้า
60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับตาหนึ่งข้าง
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนีเ้ พียงรายการที่สงู สุดรายการเดียวเท่านัน้

การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวร
ถ้าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุทาให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองเกิดทุพพลภาพถาวรและทุพพลภาพถาวรนัน้ ได้เป็ น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดื อน หรือมีขอ้ บ่งชีท้ างการแพทย์ว่าผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองนั้นตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวร บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว้ในตาราง หักด้วยจานวนเงินที่ใช้ หรือต้องใช้ตามความคุม้ ครอง ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ให้แก่ผไู้ ด้รบั ความ
คุม้ ครอง
การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพชั่วคราว
ถ้าความบาดเจ็บที่ ได้รบั ทาให้ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวภายใน 180 วัน นับ แต่วัน ที่เกิ ดอุบัติเหตุ หรือความ
บาดเจ็บที่ได้รบั ทาให้ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็ นเหตุให้ผไู้ ด้รบั ความคุ้มครองตกเป็ นบุคคล
ทุพพลภาพชั่วคราว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองเป็ นระยะๆ ตลอดเวลาที่ยงั ทุพพลภาพอยูต่ ามจานวนเงินที่ระบุไว้ในตาราง
แต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง้
บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุม้ ครองนี ้ หากอุบัติเหตุมีผลทาให้ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองเกิดความสูญเสียตามการคุม้ ครองตาม
ข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลทาให้มีทพุ พลภาพถาวรเกิดขึน้ ต่อผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองตามการคุม้ ครองข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทใช้ตามการ
คุม้ ครองข้อนี ้ จะมีการหักจากจานวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทต้องใช้ตามการคุม้ ครองข้อ 3
การยกเว้น : การขยายเพิ่มเติมนีไ้ ม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพ อันเกิดขึน้ เป็ นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมทัง้ หมด
หรือบางส่วนจากการกระทาผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รับความคุ้มครองนั้น
เงื่อนไขอื่น : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี ้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ ปรากฏในสัญ ญาหมวด
เงื่อนไขทั่วไป
หมายเหตุ แบบฟอร์มนีใ้ ช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02)
เป็ นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้ : บริษัทจะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่น ๆ ตามที่จา่ ยจริง ซึง่ ได้เกิดขึน้ ภายใน 12 เดือน นับแต่วนั เกิด
อุบตั ิเหตุเพื่อบุคคลใด ซึง่ ได้รบั ความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบตั ิเหตุในขณะอยูใ่ น หรือกาลังขึน้ หรือกาลังลงจากรถยนต์
ความรับผิดชอบของบริษัทต่อคนในแต่ละครัง้ จะไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
การขยายเพิ่มเติมนีม้ ีผลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ที่ระบุไว้ในตาราง
หมายเหตุ แบบฟอร์มนีใ้ ช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม
การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย. 03)
เป็ นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้ : บริษัทจะประกันตัวผูเ้ อาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ระบุไว้ในตาราง
เกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นเหตุให้บคุ คลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา
การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดาเนินการโดยไม่ชกั ช้าตามจานวนเงินที่พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือศาลกาหนดจนกว่าคดี
จะถึงที่สดุ
เงื่อนไข : การขยายเพิ่มเติมนี ้ อยูภ่ ายใต้บงั คับของเงื่อนไข และการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป
หมายเหตุ แบบฟอร์มนีใ้ ช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย

เอกสารแนบท้าย
ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย. 30)
ถ้าข้อความใดในเอกสารนีข้ ดั หรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใด ๆ ให้เป็ นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี ้
ไม่คมุ้ ครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จา่ ยใด ๆ ก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็ นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการกระทา
ก่อการร้าย ไม่วา่ จะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ ซึง่ ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีลาดับเหตุการณ์เป็ นอย่างไรสาหรับความสูญเสียนัน้
โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี ้ การกระทาก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทา ซึ่งใช้กาลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่ มขู่โดย
บุคคลหรือกลุม่ บุคคลใด ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทนหรือเกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทาเพื่อผลทางการเมือง
ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกันรวมทัง้ เพื่อต้องการส่งผลให้รฐั บาล และหรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ใน
ภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
ข้อยกเว้นนีไ้ ม่คมุ้ ครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จา่ ยใดๆ ไม่วา่ จะเป็ นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็ นผลมาจากหรือมีสว่ นเกี่ยวเนื่อง
กับการกระทาใดๆ ที่ตอ้ งกระทาเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยัง้ ไม่วา่ จะรูปแบบใด ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับการกระทาก่อการร้าย

ในกรณีที่สว่ นหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนีไ้ ม่สามารถนามาใช้บงั คับได้ให้ถือว่าส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับ

