บริการช่ วยเหลือบนท้ องถนนโดยรู้ ใจ
โปรดศึกษาเอกสารนี้ และเก็บไว้เพื่อการอ้างอิงของท่าน

บริการโดยย่อ
บริการ RSA
A การช่วยเหลือซ่ อมแซม
ฉุกเฉิ น
B การช่วยเหลือแบตเตอรี่
เสีย
C การช่วยเหลือเติมน้ ามัน
D การช่วยเหลือโดยช่าง

กุญแจ
E บริการขนส่ง
ยานพาหนะ

คาอธิบาย
เราพยายามซ่ อมแซมยานพาหนะของท่ าน ณ ตาแหน่งเกิด
เหตุ
เราพยายามซ่ อมแซมแบตเตอรี่ ยานพาหนะของท่ าน ณ
ตาแหน่งเกิดเหตุ
เราพยายามซ่ อมแซมยานพาหนะของท่ าน ณ ตาแหน่งเกิด
เหตุ โดยการเติมน้ ามันสูงสุด 5 ลิตร
เราพยายามเข้าไปในยานพาหนะของท่ าน ณ ตาแหน่งเกิด
เหตุ
เราขนส่งยานพาหนะของท่ านไปยังสถานทีซ่ ่ อมภายใน 25
ก.ม. ที่ท่านเลือก

การขอใช้ บริการ

สูงสุดสองครั้งต่อปี
สูงสุดหนึ่งครั้งต่อปี
สูงสุดหนึ่งครั้งต่อปี
สูงสุดหนึ่งครั้งต่อปี
สูงสุดหนึ่งครั้งต่อปี

ข้อมูลสาคัญ
ผลิตภัณฑ์บริการช่วยเหลือบนท้องถนนโดยรู้ ใจของท่ านประกอบด้วย
1. สัญญา - สัญญาหนึ่ งฉบับระหว่างท่ านและรู้ ใจ ค่าธรรมเนี ยมการให้บริการสาหรับสัญญานี้ซ่ ึ งจะมีการระบุอย่างชัดเจนให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า
2. ตารางสรุ ป - ซึ่งให้รายละเอียดการบริ การที่ท่านเลือกและค่าธรรมเนี ยมการให้บริการ ข้อมูลเหล่านี้ จะมีการระบุอย่างชัดเจนให้
ท่ านทราบล่วงหน้าก่อนการซื้อ และรู้ ใจจะจัดตารางความคุม้ ครองนี้ให้ท่านภายหลังการซื้อ
• บริการนี้มีไว้สาหรับผูท้ ี่ซ้ือผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกับรู้ ใจเพียงเท่านั้น
• แม้ว่าบริ การนี้ จะได้มีการขายร่ วมกับ ผลิ ตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภ าคสมัครใจ สัญญาฉบับนี้ ไม่ยึดติดกับสั ญญาใด ๆ
คู่สัญญาของสัญญาฉบับนี้มีเพียงรู้ ใจและท่ าน
• การยกเลิกผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะยกเลิกบริ การซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภ าค
สมัครใจดังกล่าว ภายใต้สัญญานี้โดยอัตโนมัติ

หากเหตุการณ์ RSA เกิดขึ้น โปรดให้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้กบั เรา
1. ชื่อและหมายเลขอ้างอิงตามสัญญาบริการช่วยเหลือบนท้องถนนโดยรู้ ใจของท่ าน
2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ของท่ าน
3. ยีห่ อ้ รุ่ น และหมายเลขทะเบียนยานพาหนะ
4. ตาแหน่งที่แน่ชดั ของยานพาหนะ – ถนนที่ท่านอยูห่ รื อทางแยกที่ใกล้ที่สุด
5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใช้ในขณะนั้น
6. สาเหตุของเหตุการณ์ RSA หากท่ านทราบ
หมายเหตุ
1. ในกรณี ที่ท่านแจ้งความประสงค์ใช้บริการช่วยเหลือบนท้องถนนแล้ว กรุ ณาแจ้งให้ทางเราทราบหากท่ านสามารถจัดการกับ
เหตุการณ์ น้ นั ได้ก่อนที่เราจะถึงจุดเกิดเหตุ
2. เราจะให้บริการเฉพาะกรณี ที่เราเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการช่วยเหลือเท่านั้น ดังนั้นกรุ ณางดการติดต่อโดยตรงกับสถานที่ซ่อมหรื อผู ้
ให้บริการช่วยเหลือบนท้องถนนอื่น ๆ

วิธีการติดต่อเรา
รายงานเหตุการณ์ RSA
ท่ านสามารถรายงานเหตุการณ์ RSA โดยการใช้โมบายแอปรู้ ใจ ค้นหาคาว่า “Roojai” ใน App Store สาหรับ iOS หรื อ Play Store สาหรับ
Android แล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรี
นอกจากนี้ท่านสามารถโทรมาที่สายด่วนช่วยเหลือฉุกเฉินที่ให้บริการได้ทุกวันทุกเวลา ที่เบอร์ 02-582-8844 (บริการเป็ นภาษาไทย)
การบริ การลูกค้าอื่น
สาหรับคาถามอื่น ๆ กรุ ณาเข้าชมเว็บไซต์ https://www.roojai.com หรื อติดต่อทีมบริ การลูกค้าที่เบอร์ 02-582-8899 (ภาษาไทย) และ 02582-8866 (ภาษาอังกฤษ)
อาจมีการเรี ยกเก็บค่าบริ การโทรศัพท์ โปรดตรวจสอบกับทางผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์ของท่ าน รวมถึงมีการเรี ยกเก็บค่าบริ การส่ งข้อความใน
อัตรามาตรฐานของเครื อข่ายท่ าน เราจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การโทรศัพท์เหล่านี้ และจะมีการตรวจสอบและ/หรื อ บันทึกสายสนทนาทาง
โทรศัพท์
หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับข้อมูลติดต่อของท่ าน กรุ ณาแจ้งเราให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ

สั ญญาบริการช่ วยเหลือบนท้ องถนนโดยรู้ ใจ
ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับสัญญาของท่ าน
• สัญญานี้จดั ทาขึ้นโดยมีความประสงค์จะเสนอบริการอันเกี่ยวกับการหยุดชะงักของยานพาหนะอันเนื่องจากเหตุการณ์
สัญญานี้ตอบสนองความต้องการและความจาเป็ นของผูท้ ี่ตอ้ งการได้รับความช่วยเหลือในเหตุการณ์ ดงั กล่าว

RSA

• เงื่อนไขทัว่ ไปในหน้า 9 จะถูกนาไปใช้กบั ทุกหมวด ส่ วนเงื่อนไขเฉพาะจะถูกระบุแยกในแต่ละหมวด โดยท่ านจะต้องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขเหล่านี้ท้ งั หมด
• ท่ านจาเป็ นต้องแจ้งคาขอใช้ บริการให้แก่รู้ ใจโดยตรง ทั้งนี้เป็ นไปตามคาชี้แนะในหมวดวิธีการติดต่อเราในหน้า 2
• การบริการที่ได้ระบุไว้ในสัญญาจะถูกนามาใช้กบั ยานพาหนะที่ปรากฎในตารางสรุ ป โดยไม่คานึงว่าใครเป็ นผูข้ บั ขี่ยานพาหนะ
ในขณะนั้น
• คาที่เป็ นตัวหนาใด ๆ อันปรากฎตลอดทั้งเอกสารนี้มีความหมายเฉพาะซึ่งเราได้อธิบายไว้ในหมวดคานิยามศัพท์ในหน้า 13

ระยะเวลาสั ญญา
• หากท่ านซื้อบริการนี้ก่อนเวลา 00:00 นาฬิกาในวันเริ่มสั ญญาตามที่ปรากฎในตารางสรุ ปของท่ าน สัญญาจะเริ่ มเมื่อ 00.00
นาฬิกาในวันเริ่มสั ญญา
• หากท่ านซื้อบริการนี้หลังเวลา 00:00 นาฬิกาในวันเริ่มสั ญญาตามที่ปรากฎในตารางสรุ ปของท่ าน สัญญาจะเริ่ มเมื่อ 00.00
นาฬิกาในวันถัดไปจากวันที่ท่านได้ซ้ือบริการ
• สัญญาจะสิ้ นสุ ดลงเมื่อ 23:59 นาฬิกาในวันสิ้นสุ ดสั ญญาตามที่ปรากฎในตารางสรุ ปของท่ าน

เงื่อนไขการให้บริการ
การให้บริการภายใต้สัญญานี้เป็ นไปตามข้อจากัดดังต่อไปนี้
1. เวลาที่สามารถยืน่ คาขอรับบริการ
ก. จะไม่มีการรับคาขอรับบริการกรณี ที่เหตุการณ์ RSA เกิดขึ้นก่อนการซื้อบริการนี้
ข. จะไม่มีการรับคาขอรับบริการกรณี ที่เหตุการณ์ RSA เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มสั ญญา
2. จานวนครั้งที่สามารถยืน่ คาขอรับบริการในแต่ละระยะเวลาสั ญญา
ก. หมวด A-E มีการกาหนดจานวนครั้งสู งสุ ดในการยืน่ คาขอรับบริการที่สามารถกระทาได้สาหรับแต่ละบริการ

การชดใช้เงินคืน
รู้ ใจจะไม่ชดใช้เงินคืนในกรณี ที่ท่านจ่ายเงินเพื่อการบริการด้วยตัวท่ านเอง บริการ RSA ทั้งหมดจะต้องถูกจัดให้และได้รับความเห็นชอบ
โดยรู้ ใจ และรู้ ใจจึงจะจ่ายเงินเพื่อการบริการตามที่ตกลงไว้โดยตรง

ค่าบริการเพิ่มเติม
รู้ ใจอาจเสนอการบริการอื่นที่ไม่ได้รวมอยูใ่ นสัญญานี้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เพิ่มเติม

จะมีการตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนี้ กบั ท่ านก่อนการบริการ

หมวด A – การช่วยเหลือซ่ อมแซมฉุกเฉิน
ท่ านสามารถขอใช้บริการนี้ได้สูงสุ ดสองครั้งต่อระยะเวลาสั ญญา

สิ่ งที่ได้รับความคุม้ ครอง
หากยานพาหนะของท่ านเสี ย เราจะจัดส่ งทีมงานไปยังตาแหน่งที่เกิดความเสี ยหายเพื่อใช้ความพยายามในการซ่ อมแซมยานพาหนะ การ
ซ่ อมแซมนี้จะเป็ นการซ่ อมแซมถาวรหรื อชัว่ คราวก็ได้ เราจะจ่ายค่าใช้จ่ายกับทีมงานดังต่อไปนี้
1. ค่าเดินทาง ไปยังและกลับจากตาแหน่งที่เกิดความเสี ยหาย และ
2. ค่าแรง ณ ตาแหน่งที่เกิดความเสี ยหาย

สิ่ งที่ไม่ได้รับความคุม้ ครอง
1.
2.
3.
4.
5.

รถพ่วงหรื อยานพาหนะใด ๆ ที่ถูกต่อไว้กบั ยานพาหนะของท่ าน
รายการใด ๆ ภายใต้ขอ้ ยกเว้นความคุม้ ครอง
แบตเตอรี่เสี ย – ดู หมวด B
ปัญหาน้ามันหมด - ดู หมวด C และ
ปัญหาการเข้ าตัวยานพาหนะ - ดู หมวด D

หมวด B – การช่วยเหลือแบตเตอรี่เสี ย
ท่ านสามารถขอใช้บริการนี้ได้สูงสุ ดหนึ่งครั้งต่อระยะเวลาสั ญญา

สิ่ งที่ได้รับความคุม้ ครอง
หากเกิดเหตุแบตเตอรี่เสี ย เราจะจัดส่ งทีมงานไปยังตาแหน่งเกิดเหตุเพื่อใช้ความพยายามในการซ่ อมแซมยานพาหนะ การซ่ อมแซมนี้จะ
เป็ นการซ่ อมแซมถาวรหรื อชัว่ คราวก็ได้ เราจะจ่ายค่าใช้จ่ายกับทีมงานดังต่อไปนี้

1. ค่าเดินทาง ไปยังและกลับจากตาแหน่งเกิดเหตุ และ
2. ค่าแรง ณ ตาแหน่งเกิดเหตุ

สิ่ งที่ไม่ได้รับความคุม้ ครอง
1. รายการใด ๆ ภายใต้ขอ้ ยกเว้นความคุม้ ครอง
2. ความเสี ยหาย - ดู หมวด A
3. ปัญหาน้ามันหมด - ดู หมวด C และ
4. ปัญหาการเข้ าตัวยานพาหนะ - ดู หมวด D

หมวด C – การช่วยเหลือเติมน้ ามัน
ท่ านสามารถขอใช้บริการนี้ได้สูงสุ ดหนึ่งครั้งต่อระยะเวลาสั ญญา

สิ่ งที่ได้รับความคุม้ ครอง
หากเกิดปัญหาน้ามันหมด เราจะจัดส่ งทีมงานไปยังตาแหน่งเกิดเหตุเพื่อใช้ความพยายามในการซ่ อมแซมยานพาหนะโดยการเติมน้ ามันให้
สู งสุ ด 5 (ห้า) ลิตรลงในถังน้ ามันของยานพาหนะ เราจะเลือกน้ ามันที่เหมาะสมกับยานพาหนะของท่ านตามที่ผผู ้ ลิตระบุไว้
เราจะจ่ายค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1. ค่าเดินทาง ไปยังและกลับจากตาแหน่งเกิดเหตุ ของทีมงาน
2. ค่าน้ ามันปริ มาณ 5 (ห้า) ลิตร ณ ตาแหน่งเกิดเหตุ และ
3. ค่าแรงของทีมงาน ณ ตาแหน่งเกิดเหตุ

สิ่ งที่ไม่ได้รับความคุม้ ครอง
1. รายการใด ๆ ภายใต้ขอ้ ยกเว้นความคุม้ ครอง
2. ความเสี ยหาย - ดู หมวด A
3. แบตเตอรี่เสี ย – ดู หมวด B
4. ปัญหาการเข้ าตัวยานพาหนะ - ดู หมวด D
5. ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ามันปริ มาณมากกว่า 5 (ห้า) ลิตรแรก และ
6. ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ามันชนิดอื่นนอกเหนือจากที่รู้ ใจเลือก

หมวด D – การช่วยเหลือโดยช่างกุญแจ
ท่ านสามารถขอใช้บริการนี้ได้สูงสุ ดหนึ่งครั้งต่อระยะเวลาสั ญญา

สิ่ งที่ได้รับความคุม้ ครอง
หากเกิดปัญหาการเข้ าตัวยานพาหนะ เราจะจัดส่ งทีมงานไปยังตาแหน่งเกิดเหตุเพื่อใช้ความพยายามในการเข้าถึงยานพาหนะและทาการ
ซ่ อมแซมยานพาหนะ การซ่ อมแซมนี้จะเป็ นการซ่ อมแซมถาวรหรื อชัว่ คราวก็ได้
เราจะจ่ายค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้กบั ทีมงานของเรา
1. ค่าเดินทาง ไปยังและกลับจากตาแหน่งเกิดเหตุ และ
2. ค่าแรง ณ ตาแหน่งเกิดเหตุ

สิ่ งที่ไม่ได้รับความคุม้ ครอง
1.
2.
3.
4.

รายการใด ๆ ภายใต้ขอ้ ยกเว้นความคุม้ ครอง
ความเสี ยหาย - ดู หมวด A
แบตเตอรี่เสี ย – ดู หมวด B และ
ปัญหาน้ามันหมด - ดู หมวด C

หมวด E – บริการขนส่ งยานพาหนะ
ท่ านสามารถขอใช้บริการนี้ได้สูงสุ ดหนึ่งครั้งต่อระยะเวลาสั ญญา

สิ่ งที่ได้รับความคุม้ ครอง
หากเกิดเหตุการณ์ RSA ขึ้นและเราไม่สามารถช่วยซ่ อมแซมยานพาหนะของท่ านได้ ณ ตาแหน่งเกิดเหตุ หรื อในกรณี การหยุดชะงักของ
ยานพาหนะของท่ านอันเนื่องมาจากการเติมน้ามันผิด เราจะช่วยขนส่ งยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อมใกล้เคียงเพื่อการซ่ อมแซม
1. ในกรณี ที่ตาแหน่งเกิดเหตุอยูบ่ นแผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทยและมีสถานที่ซ่อมบนแผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทยภายใน
ระยะทาง 25 (ยีส่ ิ บห้า) กิโลเมตรจากตาแหน่งเกิดเหตุ
ก. ท่ านสามารถเลือกสถานที่ซ่อมบนแผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทยซึ่งมีระยะทางภายใน 25 (ยีส่ ิ บห้า) กิโลเมตรจาก
ตาแหน่งเกิดเหตุ และเราจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการขนส่ งยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อมนั้น
ข. ท่ านสามารถเลือกสถานที่ซ่อมบนแผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทยซึ่งมีระยะทางเกินกว่า 25 (ยีส่ ิ บห้า) กิโลเมตรจาก
ตาแหน่งเกิดเหตุได้และเราจะขนส่ งยานพาหนะท่ านไปยังสถานที่ซ่อมนั้น แต่ท่านจะต้องจ่าย 30 (สามสิ บ) บาทต่อ
กิโลเมตรสาหรับแต่ละกิโลเมตรที่ยานพาหนะของท่ านถูกขนส่ งภายหลังระยะทาง 25 (ยีส่ ิ บห้า) กิโลเมตรแรก
ค. เราจะไม่ขนส่ งยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อมอื่นใดที่ไม่อยูบ่ นแผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทย
2. ในกรณี ที่ตาแหน่งเกิดเหตุอยูบ่ นแผ่นดินใหญ่ประเทศไทยแต่ไม่มีสถานที่ซ่อมบนแผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทยภายใน
ระยะทาง 25 (ยีส่ ิ บห้า) กิโลเมตรจากตาแหน่งเกิดเหตุ

ก. เราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ งยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อมที่ใกล้ที่สุดบนแผ่ นดินใหญ่ ของ
ประเทศไทย
ข. ท่ านสามารถเลือกสถานที่ซ่อมอื่นบนแผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทยได้และเราจะขนส่ งยานพาหนะของท่ านไปยัง
สถานที่ซ่อมนั้น แต่ท่านจะต้องจ่าย 30 (สามสิ บ) บาทต่อกิโลเมตรสาหรับแต่ละกิโลเมตรที่ยานพาหนะของท่ านถูก
ขนส่ งภายหลังระยะทางของสถานที่ซ่อมที่ใกล้ที่สุดบนแผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทย
ค. เราจะไม่ขนส่ งยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อมอื่นใดที่ไม่อยูบ่ นแผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทย
3. ในกรณี ที่ตาแหน่งเกิดเหตุอยูบ่ นเกาะที่มีการให้ บริการ เราจะ (กระทาการอย่างสมเหตุสมผล) ในการตัดสิ นใจว่าจะขนส่ ง
ยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อมใด ทั้งนี้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ดงั นี้
ก. เราจะขนส่ งยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อมบนเกาะที่มีการให้ บริ การที่มีสถานที่ซ่อม
ข. หากไม่มสี ถานที่ซ่อมอยูบ่ นเกาะที่มีการให้ บริการ
เราจะขนส่ งยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อมบน
แผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทยที่ใกล้ที่สุด

สิ่ งที่ไม่ได้รับความคุม้ ครอง
1. รถพ่วงหรื อยานพาหนะใด ๆ ที่ถูกต่อไว้กบั ยานพาหนะของท่ าน
2. รายการใด ๆ ภายใต้ขอ้ ยกเว้นความคุม้ ครอง
3. ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายผูข้ บั ขี่และผู้โดยสารของยานพาหนะและของใช้ส่วนตัว ของมีค่า สัมภาระ สิ นค้า และสัตว์ ไปยังสถานที่
ซ่ อมหรื อสถานที่อื่นใด ผูข้ บั ขี่และผู้โดยสารอาจเดินทางไปกับยานพาหนะในขณะที่ยานพาหนะถูกขนส่ ง ทั้งนี้ผขู ้ บั ขี่และ
ผู้โดยสารจะต้องรับความเสี่ ยงจากอันตรายเอง ผูข้ บั ขี่และผู้โดยสารจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปหรื อเดินทางไปพร้อมกับรถยก
หรื อยานพาหนะอื่นที่ทางรู้ ใจจัดหาให้เพื่อใช้ในการขนส่ ง
4. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อมที่สองในกรณี ที่สถานที่ซ่อมแรกที่ท่านเลือกนั้นปิ ดทาการหรื อไม่
สามารถเข้าถึงได้ และ
5. ค่าใช้จ่ายเพื่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับยางของยานพาหนะในขณะที่มีการขนส่ ง ในกรณี ที่ไม่มีการพกพาสิ่ งของดังต่อไปนี้ติด
ไปกับยานพาหนะ
ก. ยางอะไหล่ที่พร้อมใช้ หรื อ
ข. เครื่ องมือซ่ อมแซมยางที่จดั หาให้โดยผูผ้ ลิตยานพาหนะ หรื อ
ค. นอตล็อคหัวเพลา
6. ในกรณี ที่ตาแหน่งเกิดเหตุอยูบ่ นแผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทย เราจะไม่ทาการขนส่ งยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อมที่
ไม่อยูบ่ นแผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทย
7. ในกรณี ที่ตาแหน่งเกิดเหตุอยูบ่ นเกาะที่มีการให้ บริการ
สถานที่ซ่อมที่เราระบุไว้

เราจะไม่ขนส่ งยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อมอื่นใดนอกจาก

เรานับจานวนครั้งการยืน่ คาขอรับบริการอย่างไร
เมื่อท่ านแจ้งเหตุการณ์ RSA กับทางรู้ ใจ เราจะหารื อรายละเอียดเหตุการณ์ RSA ทางโทรศัพท์กบั ท่ านก่อนที่จะมีการตัดสิ นใจถึงบริการที่
จะจัดให้
หากเราพิจารณาแล้วว่า เหตุการณ์ RSA สามารถถูกซ่ อมแซมได้ภายใต้หมวด A-D เราจะจัดส่ งทีมงานไปซ่ อมแซมยานพาหนะตาม
รายละเอียดในหมวด A-D
หากการซ่ อมแซมนี้บรรลุผล เราจะนับเป็ น 1 (หนึ่ง) คาขอรับบริการสาหรับการบริการดังกล่าวที่ถูกใช้ภายใต้หมวด A-D เท่านั้น
หากการซ่ อมแซมไม่บรรลุผล เราจะทาการขนย้ายยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อม ภายใต้หมวด E ในกรณี น้ ี เราจะนับเป็ 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 (หนึ่ง) คาขอรับบริการสาหรับการบริการภายใต้หมวด E
เท่านั้น
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นการสมมุติวา่ ท่ านยังไม่ได้ยนื่ คาขอรับบริการเต็มอัตราที่กาหนดสาหรับคาขอรับบริการที่สามารถยืน่ ได้

สาหรับการ

บริการแต่ละบริการภายใต้หมวด A-E

ข้อยกเว้นความคุม้ ครอง
ข้อยกเว้นความคุม้ ครองดังต่อไปนี้อาจนามาใช้กบั การบริการทั้งหมดที่ได้ถูกเสนอภายใต้สัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ตามที่เราเห็นสมควร
1. เราจะจัดให้มีการบริการสาหรับ การหยุดชะงักด้วยเหตุดงั ต่อไปนี้
ก. การทาลายทรัพย์สินโดยมนุษย์
ข. ความผิดอันก่อโดยผูข้ บั ขี่
ค. เหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดแค่ ไฟไหม้ ภัยพิบตั ิธรรมชาติ การก่อการร้าย สงคราม การระเบิด การปล่อย
กัมมันตภาพรังสี และการโจรกรรม
ง. อุบัติเหตุจราจรบนท้ องถนน
จ. รถพ่วง
ฉ. การกระทาที่ผดิ กฎหมาย
2. เราจะไม่จ่าย
ก. ค่าใช้จ่ายของชิ้นส่ วนต่าง ๆ เพื่อการซ่ อมแซมยานพาหนะ
ข. การประกอบชิน้ ส่ วนใด ๆ ซึ่งจัดหาโดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากเรา

ค. ทรัพยากรเฉพาะ
ง. ความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดแก่กระจก แม้ถึงว่าความเสี ยหายนั้น ทาให้ท่านไม่สามารถขับขี่ได้โดยถูกกฎหมาย หรื อ
อย่างปลอดภัย

เราจะจัดการขนย้ายยานพาหนะไปยังสถานที่ซ่อมท้องถิ่น
ซ่ อมแซมยานพาหนะของท่ าน ทั้งนี้ท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้
จ. ยางอะไหล่ และล้อรถ และการซ่ อมแซมหรื อจัดหาสิ่ งเหล่านี้ หรื อ

เพื่อที่ท่านจะได้สามารถจัดให้มีการ

ฉ. การขนย้ายยานพาหนะโดยบุคคลอื่นนอกจากรู้ ใจ
ช. ในกรณี การบริการฉุกเฉินที่เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น หรื อเจ้าหน้าที่รัฐ กาลังจัดการเหตุการณ์ RSA อยู่ เราจะเข้าร่ วมและจัด
ให้มีการบริการเฉพาะเมื่อได้รับคาสั่งจากเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเท่านั้น
ซ. ในกรณี การบริการฉุกเฉินที่เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น หรื อเจ้าหน้าที่รัฐ จะมาจัดการเหตุการณ์ RSA ในขณะที่เรากาลัง
ให้บริการอยูน่ ้ นั
เราจะหยุดการให้บริการโดยทันที และจะทาการให้บริการเฉพาะเมื่อได้รับคาสั่งจากเจ้าหน้าที่
เหล่านั้นเท่านั้น
3. เราจะไม่จดั ให้มีการบริการสาหรับเหตุการณ์ RSA ที่มีผลมาจากความบกพร่ อง ที่เราได้ก่อไว้ก่อนหน้านี้ หากว่า
ก. ความบกพร่ องเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง หรื อ
ข. ท่ านไม่ได้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาภายหลังการซ่ อมแซมชัว่ คราว
4. เราจะไม่ให้บริการสาหรับเหตุการณ์ RSA ที่ตาแหน่งเกิดเหตุที่ไม่อยูบ่ นแผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทยหรื อเกาะที่มีการให้ บริการ

เงื่อนไขทัว่ ไป
เงื่อนไขต่อไปนี้นามาใช้กบั ทุกหมวดในสัญญาฉบับนี้ หากท่ านไม่ปฏิบตั ิตาม เราสามารถปฏิเสธการให้บริการ และ/หรื อ ยกเลิกสัญญาของ
ท่ านโดยไม่มกี ารคืนเงินใด ๆ
1. ท่ านจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบริ การล่วงหน้า
2. ท่ านจะต้องซื้อบริการนี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
3. เพื่อที่จะยืน่ คาขอรับบริการสาหรับเหตุการณ์ RSA ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่เกี่ยวเนื่องนี้จะต้องยังคงมีการใช้
อยู่
4. ท่ านจะต้องจ่ายเบี้ยประกันของผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของท่ านที่เกี่ยวเนื่องนี้ ทั้งนี้เป็ นไปตามตารางการชาระ
เงินที่เห็นชอบโดยรู้ ใจ (ตามที่ปรากฎบน “หนังสื อแจ้งยอดรวมค่าเบี้ยประกันภัย”)
5. ท่ านจะต้องขอรับบริการกับทางเราโดยตรง เนื่องจากว่าเราจะให้บริ การเฉพาะกรณี ที่เราเป็ นผูด้ าเนินการให้ความช่วยเหลือท่ าน
เท่านั้น
6. ในกรณี ที่เหตุการณ์ RSA เกิดขึ้นโดยความบกพร่ องของส่ วนควบรถยนต์ ความบกพร่ องนี้จะต้องหยุดการทางานของ
ยานพาหนะ ตัวอย่างเช่น ความบกพร่ องของเครื่ องปรับอากาศ หรื อการส่ องสว่างของไฟแจ้งเตือน ไม่ถือว่าเป็ นเหตุการณ์ RSA
หากยานพาหนะยังคงทางานหลังจากเกิดความบกพร่ องของส่ วนควบรถยนต์ และท่ านได้นายานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่
บริ การจัดซ่อม สัญญานี้จะไม่คุม้ ครองกรณี น้ ี

7. เราไม่คุม้ ครองคาขอรับบริการ ในกรณี ที่ยานพาหนะของท่ านอยูท่ ี่สถานที่ซ่อมหรื อสถานที่บริ การจัดซ่อมอื่นใด
8. หากตามความเหมาะสม เราเห็นว่า ท่ านขอรับบริการเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายการซ่ อมแซมยานพาหนะ หรื อพยายามแก้ไขการ
ซ่ อมแซมอันมีอยูก่ ่อนแล้วของบุคคลอื่น เราจะไม่คุม้ ครองคาขอรับบริการนั้น
9. ผูข้ บั ขี่ตอ้ งอยูก่ บั ยานพาหนะ ในขณะที่เราเข้าไปช่วยดูแลท่ าน
10. ท่ านต้องรับผิดชอบในการดูแลเครื่ องใช้ส่วนตัว ของมีค่า และสัมภาระ ที่อยูภ่ ายในหรื อบนยานพาหนะของท่ านเองตลอดเวลา
เราไม่รับผิดชอบต่อความสู ญหายหรื อเสี ยหายใด ๆ ของสิ่ งของเหล่านี้
11. ยานพาหนะจะต้องไม่บรรทุกผู้โดยสารหรื อสิ่ งของในทางที่ผดิ แปลกไปจากข้อบ่งชี้ของผูผ้ ลิต
ก. ผู้โดยสารแต่ละท่ านจะต้องมีที่นงั่ แยกอย่างเจาะจง ที่เหมาะสมตามข้อบ่งชี้ของผูผ้ ลิต และเด็กจะต้องถูกจัดให้นงั่ บนที่
นัง่ เด็กอย่างเหมาะสมเช่นกัน
ข. ยานพาหนะจะต้องไม่บรรทุกผู้โดยสาร และ/หรื อสิ่ งของ โดยมีน้ าหนักมากกว่าขีดจากัดที่กาหนดไว้ในข้อบ่งชี้ของ
ผูผ้ ลิต
12. หากเราทาการซ่ อมแซมยานพาหนะของท่ านแล้ว เรารับผิดชอบการซ่ อมแซมนั้น แต่ท้ งั นี้ไม่ได้หมายความว่า เราให้คามัน่
เกี่ยวกับ สภาพยานพาหนะของท่ านว่าจะถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมแก่การใช้บนท้องถนน สิ่ งเหล่านี้อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของท่ านเอง
13. เราจะไม่รับผิดชอบในกรณี ความสู ญหาย หรื อเสี ยหายใด ๆ อันเกิดจากความเสี ยหายที่ไม่ได้รับความคุม้ ครองโดยเฉพาะเจาะจง
ภายใต้สัญญานี้ ตัวอย่างเช่น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญเสี ยรายได้ การผิดการนัดหมาย หรื อค่าธรรมเนียมทางการแพทย์
14. เราไม่รับประกันว่า การขนย้ายยานพาหนะของท่ านไปยังสถานที่ซ่อม จะอยูใ่ นช่วงเวลาทาการ หรื อการซ่ อมแซมนั้นจะ
สามารถกระทาได้ในทันที ในขณะที่เราจะใช้ความพยายามในการตรวจสอบว่า สถานที่ซ่อมแห่งนั้นทาการซ่ อมแซมประเภท
งานดังกล่าวได้หรื อไม่น้ นั เราไม่ให้การรับประกันใด ๆในกรณี น้ ี เราจะไม่รับผิดชอบในการซ่ อมแซมที่ได้กระทา ณ สถานที่
15.
16.

17.

18.

19.

ซ่ อม และสัญญาสาหรับการซ่ อมแซมนี้ เป็ นเรื่ องระหว่างท่ านและสถานที่ซ่อม
ในช่วงสภาพอากาศรุ นแรง การจลาจล สงคราม เหตุการณ์ ความไม่สงบ และข้อพิพาทอุตสาหกรรม การบริการของเราอาจ
หยุดชะงัก แต่เราจะดาเนินการให้บริการต่อให้เร็ วที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทาได้ในเหตุการณ์ ดงั กล่าวเหล่านี้
ในการจัดการกับคาขอรับบริการใด ๆ อาจมีตวั เลือกสาหรับท่ านมากกว่าหนึ่งตัวเลือกภายใต้สัญญาฉบับนี้ ในกรณี น้ ีเราจะทา
การตัดสิ นใจว่าตัวเลือกใดเหมาะสมที่สุด เป็ นไปตามความรู ้ความเชี่ยวชาญของเรา ในสถานการณ์เหตุการณ์ RSA นั้น ๆ ทั้งนี้
ในการตัดสิ นใจดังกล่าว เราจะกระทาการโดยมีการปรึ กษาหารื อกับท่ าน และกระทาการอย่างสมเหตุสมผลตลอดเวลา
ยานพาหนะของท่ านจะต้องไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ เชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จากัดอยูเ่ พียงการขนส่ งสิ นค้าเพื่อการค้า
ยานพาหนะของท่ านอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลเท่านั้น เช่น การใช้ยานพาหนะเพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคม ครัวเรื อน
และความสาราญ และการเดินทางไปและกลับจากที่ทางานประจาหรื อบ้าน
เราขอสงวนสิ ทธิ์โดยเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญานี้ โดยมิตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังท่ าน
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เราจะบอกกล่าวท่ าน เป็ นระยะเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิ บ) วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง
นั้น ๆ และเราจะทาการคืนเงินให้แก่ท่านตามสัดส่ วน ในกรณี ที่ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกาหนดและเงื่อนไขใหม่
สัญญาฉบับนี้ไม่คุม้ ครอง

ก. งานบริ การที่มีลกั ษณะเป็ นงานประจา การบารุ งรักษาที่มีลกั ษณะเป็ นงานประจา หรื อประกอบชิ้นส่ วนยานพาหนะ
ของท่ านที่มีลกั ษณะเป็ นงานประจา
ข. กรณี ที่ท่านกาลังใช้ยานพาหนะของท่ านเพือ่ วัตถุประสงค์ส่วนบุคคล ในขณะที่เกิดเหตุการณ์ RSA แต่หากว่า
ยานพาหนะของท่ านถูกตั้งใจให้นามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ เชิงพาณิชย์ ต้ งั แต่แรกเริ่ ม
ค. เหตุการณ์
RSA
ที่เกิดขึ้นในระหว่างกิจกรรมหรื อเหตุการณ์ ที่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ทวั่ ไปในการใช้ถนน
ตัวอย่างเช่น
i. กรณี เหตุการณ์ RSA ในการรวมตัวแข่งรถ เราจะไม่เข้าร่ วมเหตุการณ์ RSA ในสนามแข่งขันนั้น หรื อ
สถานที่อื่นที่ท่านได้ถูกเคลื่อนย้ายในทันทีออกจากสนามแข่งขัน
ii. กรณี เกิดเหตุการณ์ RSA บนทางหลวงที่ท่านหรื อเราไม่สามารถเข้าไปยังที่แห่งนั้นได้อย่างถูกกฏหมาย
ง. กรณี ที่ยานพาหนะของท่ านไม่มีการเสี ยภาษีหรื อถูกเอาประกันตามกฏหมาย หรื อการใช้งานไม่เป็ นไปตามข้อบ่งชี้
ผูผ้ ลิต
จ. ในกรณี ที่ยานพาหนะไม่อยูใ่ นสภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายหรื อเหมาะสมแก่การใช้บนท้องถนน หากเราพิจารณาตาม
ความเหมาะสมแล้วเห็นว่า ยานพาหนะนั้นไม่อยูใ่ นสภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายหรื อเหมาะสมแก่การใช้บนท้องถนน
เราสามารถปฏิเสธการให้บริการได้
แต่หากท่ านสามารถพิสูจน์ได้วา่ ยานพาหนะนั้นอยูใ่ นสภาพที่ถูกต้องตาม
กฎหมายหรื อเหมาะสมแก่การใช้บนท้องถนน เราจะให้บริการตามปกติ
ฉ. คาขอรับบริการที่เหตุการณ์ RSA มีผลหรื ออาจมีผลจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ ยาเสพติด ยาที่ทาให้สมรรถภาพร่ างกาย
บกพร่ อง หรื อสารควบคุม
ช. คาขอรับบริการตามสัญญาฉบับนี้ที่มีการรายงานเหตุการณ์ RSA ภายใต้สัญญาฉบับอื่น
20. หากเราขอให้ท่านทบทวนและอนุมตั ิเอกสารที่บนั ทึกสภาพยานพาหนะของท่ าน
ซึ่งรวมไปถึงเอกสารที่อยูใ่ นรู ปแบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ านจะต้องรับผิดชอบเพื่อจะให้มน่ั ใจได้วา่ การบันทึกดังกล่าวนั้นถูกต้องและสมบูรณ์ และเราจะไม่รับผิดชอบ
ต่อข้อผิดพลาดหรื อการตกหล่นใด ๆ

การยกเลิกสัญญา
สิ ทธิในการยกเลิกสัญญาของท่ าน
ท่ านสามารถยกเลิกสัญญาได้ตลอดเวลา แต่จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียนบริการใด ๆ ทั้งสิ้ น
สิ ทธิในการยกเลิกสัญญาของเรา
รู้ ใจขอสงวนสิ ทธิในการยกเลิกสัญญาได้ตลอดเวลา โดยอย่างน้อยภายใน 7 (เจ็ด) วันล่วงหน้าเราจะทาการแจ้งไปยังท่ านถึงการยกเลิก
สัญญาดังกล่าวผ่านทางอีเมล์ของท่ าน (หรื อไปรษณี ยล์ งทะเบียน สาหรับลูกค้าผูท้ ี่ไม่ได้ทาการลงทะเบียนอีเมล์กบั ทางรู้ ใจ)
หากท่ านมิได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของสัญญานี้ (โดยเฉพาะ “เงื่อนไขทัว่ ไป”) รู้ ใจสามารถเลือกว่าจะทาการยกเลิกสัญญาของท่ านได้
ตลอดเวลา ทั้งนี้จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมบริการในกรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น

ในกรณี อื่น ๆ รู้ ใจอาจทาการคืนเงินค่าธรรมเนียมบริ การให้ท่านบางส่ วน ทั้งนี้เรายังคงสงวนไว้ซ่ ึงสิ ทธิที่จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมบริการ

การใช้สัญญาอย่างไม่ถูกต้อง
ท่ านต้องไม่กระทาการ ดังต่อไปนี้
1. ประพฤติตวั ไม่เหมาะสมกับเรา ซึ่งรวมถึงการกระทาในเชิงคุกคาม หรื อข่มเหง ไม่วา่ ในทางวาจาหรื อการกระทา
2. โน้มน้าว หรื อพยายามโน้มน้ามให้เรากระทาการอันไม่ซื่อสัตย์หรื อผิดกฏหมาย
3. ละเลยที่จะบอกกล่าวข้อเท็จจริ งสาคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ RSA เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
4. ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ เพื่อให้ได้มาซึ่ งบริการ และ
5. โดยรู ้อยูแ่ ล้ว ยินยอมให้บุคคลที่ไม่ได้ซ้ือบริการนี้ พยายามและได้มาซึ่งการบริการภายใต้สัญญานี้
หากท่ านไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเหล่านี้ เราอาจจะ
1.
2.
3.
4.

ปฎิเสธการให้บริการภายใต้สัญญานี้ โดยมีผลทันที
ยกเลิกสัญญานี้ โดยทันที
ปฏิเสธการขายสิ นค้า หรื อบริการให้ท่านในอนาคต และ
เรี ยกให้ท่านชดเชยค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เราได้จ่ายไปโดยสาคัญผิด

การต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ
การต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ภายใต้การทบทวนสัญญาต่อเนื่องประจาปี
เราจะทาการต่อสัญญาของท่ านโดยอัตโนมัติและเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมบริ การที่ถึง
กาหนดชาระ เมื่อท่ านได้ทาการต่อสัญญาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่เกี่ยวเนื่อง
หากท่ านไม่ประสงค์ให้เราต่อสัญญา โปรดทาการเลือกความประสงค์ออกในระหว่างขั้นตอนการต่อสัญญาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์
ของท่ าน หรื อกรุ ณาติดต่อเราโดยเร็ วที่สุด ทั้งนี้ก่อนวันต่อสัญญาที่ระบุไว้ในตารางสรุ ปของท่ าน
หากข้อมูลบัตรของท่ านมีการเปลี่ยนแปลง เราจะทาการอัปเดตจากผูใ้ ห้บริการบัตรของท่ าน เพื่อที่เราจะได้ทาการต่อสัญญาของท่ าน
หากท่ านได้แจ้งเราว่าไม่มีความประสงค์จะให้มีการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ และท่ านไม่ได้อนุญาตให้เราเก็บข้อมูลบัญชีของท่ าน เราจะไม่
ทาการต่อสัญญาของท่ านและสัญญานี้จะสิ้ นสุ ดลงเมื่อวันสิ้นสุ ดสั ญญา

การทบทวนสัญญาต่อเนื่องประจาปี
หากท่ านได้ทาการชาระค่าธรรมเนียมบริการจนถึงปัจจุบนั
สัญญาของท่ านจะยังคงดาเนินต่อไปจนกระทัง่ วันสิ้นสุ ดสั ญญาของสัญญา
ฉบับนี้หรื อวันที่สัญญาฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยท่ านหรื อเรา ทั้งนี้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์การยกเลิกสัญญา ในกรณี ที่สัญญาของท่ านไม่ถูกยกเลิก

ก่อนวันสิ้นสุ ดสั ญญา เราอาจทบทวนค่าธรรมเนียม และ/หรื อ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาก่อนการสิ้ นสุ ดของแต่ละระยะเวลา
สั ญญา ทั้งนี้เราจะแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังท่ านอย่างน้อย 30 (สามสิ บ) วันก่อนวันสิ้นสุ ดสั ญญาของท่ าน เพื่อที่จะยืนยันว่าสัญญาของ
ท่ านยังดาเนินต่อไปหรื อไม่ พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับค่าธรรมเนียมบริการ และ/หรื อ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสาหรับระยะเวลา
สั ญญาต่อไป

คานิยามศัพท์
คาศัพท์ที่ปรากฎเป็ นตัวหนาตลอดเอกสารฉบับนี้มีความหมายเฉพะเจาะจง ดังต่อไปนี้
“เกาะที่มีการให้ บริการ” หมายถึง
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.
ฌ.
ญ.
ฎ.

เกาะช้าง ตราด
เกาะคอเขา พังงา
เกาะลันตา กระบี่
เกาะนางคา พัทลุง
เกาะพงัน สุ ราษฎร์ธานี
เกาะภูเก็ต
เกาะสมุย สุ ราษฎร์ธานี
เกาะเต่า สุ ราษฎร์ธานี
เกาะยาวน้อย พังงา
เกาะยาวใหญ่ พังงา และ
เกาะยอ สงขลา

“ความผิดที่ก่อโดยผู้ขับขี”่ หมายถึง ความผิดใด ๆ ที่เกิดจากการกระทา หรื อการละเลยของผูข้ บั ขี่ยานพาหนะ เว้นเสี ยแต่กรณี ปัญหาน้ามัน
หมด หรื อปัญหาการเข้ าตัวยานพาหนะ
“ความเสี ยหาย”/”เสี ย”/”ถูกทาให้ เสี ย” หมายถึง เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นบนแผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทยหรื อเกาะที่มีการให้ บริการระหว่าง
ระยะเวลาสั ญญา ที่หยุดยานพาหนะไม่ให้สามารถถูกขับขี่เนื่องจากความบกพร่ องทางจักรกลหรื อไฟฟ้า รวมถึงเหตุการณ์ ยางแบน หรื อ
เครื่ องยนต์ลม้ เหลว แต่ไม่รวมถึงการหยุดของยานพาหนะเนื่องจากแบตเตอรี่เสี ย ปัญหาการเข้ าตัวยานพาหนะ ปัญหาน้ามันหมด และ
รายการอื่น ๆ ภายใต้ขอ้ ยกเว้นความคุม้ ครอง
“คาขอรับบริการ”/”การขอใช้ บริการ” หมายถึง ในแต่ละครั้งที่ท่านติดต่อรู้ ใจเพื่อรายงานเหตุการณ์ RSA และขอให้เราจัดให้มีการบริการ
ภายใต้หมวดการบริการใด ๆ ในสัญญานี้
“ซ่ อมแซม”/”ซ่ อม”/”การซ่ อมแซม” หมายถึง การกระทาใด ๆ ณ ตาแหน่งเกิดเหตุของทีมงานของเราโดยมุ่งหวังให้ยานพาหนะกลับมาใช้
งานขับขี่ได้อีกครั้ง ทั้งนี้ภายใต้ลกั ษณะของเหตุการณ์ RSA แต่ละประเภท

“ตารางสรุ ป” หมายถึง เอกสารที่มีชื่อเรี ยกว่า “ตารางสรุ ปสัญญา” ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดสาคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริการที่ได้มีการซื้อ
“เติมน้ามันผิด”/”การเติมน้ามันผิด” หมายถึง การเติมน้ ามันใด ๆ หรื อชนิดใดใส่ ยานพาหนะ นอกเหนือไปจากที่มีการแนะนาโดยผูผ้ ลิต
ยานพาหนะ
“ทรัพยากรเฉพาะ” หมายถึง ทรัพยากรหรื ออุปกรณ์ที่ในทางปรกติจะไม่มีการพกพาโดยทีมงานของเราแต่เป็ นสิ่ งจาเป็ นต้องมีสาหรับการ
ซ่ อมแซม หรื อการขนย้ายยานพาหนะ เช่น แม่แรง รถลาก หรื อช่างกุญแจ
“ท่ าน”/”ของท่ าน” หมายถึง ลูกค้า ซึ่งมีชื่อระบุในตารางสรุ ป
“บริการ RSA”/”บริการ” หมายถึง การบริการที่ถูกจัดให้มีเพื่อเหตุการณ์ RSA แต่ละประเภทตามที่รู้ ใจเห็นสมควร ทั้งนี้ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

การช่วยเหลือซ่ อมแซมบนท้องถนน (สาหรับยานพาหนะเสี ย)
การช่วยเหลือแบตเตอรี่เสี ย (สาหรับแบตเตอรี่เสี ย)
การช่วยเหลือโดยช่างกุญแจ (สาหรับปัญหาการเข้ าตัวยานพาหนะ)
การช่วยเหลือเติมน้ ามัน (สาหรับปัญหาน้ามันหมด)

การขนย้ายยานพาหนะ สาหรับการหยุดเคลื่อนที่ของยานพาหนะ
“แบตเตอรี่เสี ย”/”แบตเตอรี่ล้มเหลว”/”แบตเตอรี่บกพร่ อง” หมายถึง เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาสั ญญาบนแผ่ นดินใหญ่ ของ
ประเทศไทยหรื อเกาะที่มีการให้ บริการ ที่หยุดยานพาหนะจากการถูกขับขี่เนื่องจากความบกพร่ องทางจักรกลหรื อไฟฟ้าของแบตเตอรี่
“ปัญหาการเข้ าตัวยานพาหนะ” หมายถึง เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นบนแผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทยหรื อเกาะที่มีการให้ บริการระหว่างระยะเวลา
สั ญญา ที่ทาให้ไม่สามารถเข้าไปในยานพาหนะได้ ซึ่งเหตุการณ์ น้ ีรวมถึงกุญแจหาย กุญแจถูกขโมย กุญแจเสี ย และกุญแจติดอยูภ่ ายใน
ยานพาหนะ
“ปัญหาน้ามันหมด” หมายถึง เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นบนแผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทยหรื อเกาะที่มีการให้ บริการระหว่างระยะเวลาสั ญญา ที่
หยุดยานพาหนะจากการถูกขับขี่เนื่ องจากไม่มนี ้ ามันในยานพาหนะ ทั้งนี้การการเติมน้ามันผิดไม่ถือเป็ นปัญหาน้ามันหมด
“ผู้โดยสาร” หมายถึง ผูข้ บั ขี่ และบุคคลอื่นที่เดินทางมากับยานพาหนะ ทั้งนี้ตามจานวนสู งสุ ดที่ถูกกาหนดในเอกสารการจดทะเบียน
ยานพาหนะ (โดยทัว่ ไปจานวนผู้โดยสารจะเท่ากับจานวนที่นงั่ ในยานพาหนะ)
“แผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทย” หมายถึง พื้นที่หลักที่แผ่ขยายไปอย่างต่อเนื่องของประเทศไทย ที่ไม่รวมถึงเกาะนอกชายฝั่งที่แยกตัว
ออกไปตามธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น เกาะที่ถูกเชื่อมต่อกับพื้นที่หลักที่แผ่ขยายไปอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยโดยสะพานที่สร้างขึ้นโดย
มนุษย์ไม่ถือว่าเป็ นแผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทย
“ยานพาหนะ” หมายถึง ยานพาหนะที่ถูกบันทึกในตารางสรุ ปของท่ าน
“ระยะเวลาสั ญญา” หมายถึง ระยะเวลาต่อเนื่องจากวันเริ่มสั ญญาจนถึงวันสิ้นสุ ดสั ญญาตามปรากฎในตารางสรุ ป

“รู้ ใจ”/”เรา”/”ทางเรา”/”ของเรา” หมายถึง บริ ษทั รู้ ใจ จากัด รวมถึงทีมงาน และบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้กระทาการแทน
“วัตถุประสงค์ เชิงพาณิชย์ ” หมายถึง การใช้ยานพาหนะ
ก) เพื่อขนส่ งคนหรื อสิ่ งของโดยมีค่าขนส่ ง ค่าธรรมเนียม ราคา ค่าจ้าง หรื อค่าตอบแทนอื่นใด
ข) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรื อการกระทาใด ๆ ที่เป็ นไป เพื่อผลกาไรไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
ตัวอย่างของวัตถุประสงค์ เชิงพาณิชย์ ที่รวมไปถึงแต่ไม่จากัดเพียง
1) แท็กซี่
2) รถเช่า
3) ยานพาหนะเพื่อการขนส่ ง
“วันเริ่มสั ญญา” หมายถึง วันที่สัญญานี้เริ่ มมีผลบังคับใช้ตามปรากฎในตารางสรุ ป
“วันสิ้นสุ ดสั ญญา” หมายถึง วันที่สัญญาฉบับนี้ สิ้นสุ ดลงตามปรากฎในตารางสรุ ป
“สถานที่ซ่อม” หมายถึง สถานที่ที่ใช้ซ่อมยานพาหนะ โดยไม่คานึงถึงชื่อเรี ยก
“เหตุการณ์ ยางแบน” หมายถึง เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นบนแผ่ นดินใหญ่ ของประเทศไทยหรื อเกาะที่มีการให้ บริการระหว่างระยะเวลาสั ญญา
ความผิดที่ก่อโดยผู้ขับขี่ ซึ่ง
ก. หยุดยานพาหนะไม่ให้สามารถขับขี่ได้เนื่องจากยางแบน หรื อ
ข. จะก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อยานพาหนะเนื่องจากยางแบน หากยังมีการขับขี่ยานหาพนะต่อ
“เหตุการณ์ RSA”/”เหตุการณ์ ” หมายถึง ความเสี ยหาย แบตเตอรี่ล้มเหลว ปัญหาการเข้ าตัวยานพาหนะ หรื อปัญหาน้ามันหมด
“อุบัติเหตุจราจรบนท้ องถนน” หมายถึง อุบตั ิเหตุการเฉี่ยวชนของยานพาหนะภายในประเทศไทย ซึ่งทาให้ยานพาหนะนั้นไม่สามารถ
เคลื่อนที่ได้
“RSA” หมายถึง การช่วยเหลือบนท้องถนน

