เงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
หมวดเงื่อนไขทั่วไป
ภายใต้การคุม้ ครองเงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั ให้สัญญาต่อผู ้
เอาประกันภัยดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. กรมธรรม์ ประกันภัยนีม้ ีผลใช้ บังคับทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยชาระเบีย้ ประกันภัยแล้ว
การชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตวั แทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พนักงานบริ ษทั หรื อนายหน้าประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ผูไ้ ด้รับมอบอานาจให้รับชาระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรื อนิติบุคคล ที่บริ ษทั ยอมรับ
การกระทาของบุคคลหรื อนิติบุคคลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริ ษทั ให้ถือว่าเป็ นการชาระเบี้ยประกันภัยแก่บริ ษทั โดยถูกต้อง
ข้ อ 2. คานิยามศัพท์ : เมื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรื อเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริ ษท
ั ”
หมายถึง
บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“ผูเ้ อาประกันภัย”
หมายถึง
บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตาราง
“รถยนต์”
หมายถึง
รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตาราง
“ตาราง”
หมายถึง
ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“อุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง”
หมายถึง
เหตุการณ์หนึ่ง หรื อหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกัน ซึ่งเกิดจากสาเหตุเดียวกัน
“ความเสี ยหายส่ วนแรก”
หมายถึง
ส่วนแรกของความรับผิด หรื อความเสี ยหายอันมีการคุม้ ครองตามข้อสัญญา หรื อ
เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
ข้ อ 3. การยกเว้นทั่วไป
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คมุ้ ครองความเสี ยหายหรื อความรับผิดอันเกิดขึ้นเป็ นผลโดยตรงหรื อโดยอ้อมจาก
3.1 สงคราม การรุ กราน การกระทาของชาติศตั รู การสู ้รบ หรื อการปฏิบตั ิการที่มีลกั ษณะเป็ นการทาสงคราม (จะได้ประกาศสงคราม
หรื อไม่ก็ตาม)
3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวตั ิ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอานาจการปกครองโดยกาลังทหาร หรื อ
โดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรื อเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
3.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงปรมาณู หรื อจากกากปรมาณูอนั เกิดจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงปรมาณูและสาหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี้ การเผานั้นรวมถึงกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึ่งดาเนินติดต่อกันไปด้วย
ตัวของมันเอง
ข้ อ 4. การจัดการเรียกร้ องเมื่อเกิดความเสียหาย
เมื่อมีความเสี ยหาย หรื อความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูข้ บั ขี่จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่
ชักช้า และดาเนิ นการอันจาเป็ นเพื่อรักษาสิ ทธิ ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผูเ้ อาประกันภัยอาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบผ่านแอพพลิเคชันสาหรับการแจ้ง
อุบตั ิเหตุรถยนต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย หรื อแอพพลิเคชันที่บริ ษทั เป็ นผูพ้ ฒั นาขึ้น ซึ่ งได้
เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับแอพพลิเคชันของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มประกอบธุรกิจประกันภัยและมีรายละเอียดตามที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริ มประกอบธุรกิจประกันภัยกาหนด

บริ ษทั มีสิทธิ เข้าดาเนินการในนามของผูเ้ อาประกันภัยเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นได้ หากความเสี ยหายที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความ
คุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุม้ ครองของบริ ษทั จะเกิดขึ้นเมื่อผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูข้ บั ขี่ดาเนินการโดยสุ จริ ต
ข้ อ 5. ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจ่ ายค่าสินไหมทดแทน
เมื่อมีการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนต่อบริ ษทั และหากบริ ษทั ปฏิเสธความรับผิด โดยมิชอบ จนเป็ นเหตุให้ผูเ้ อาประกันภัยหรื อ
ผูเ้ สี ยหายนาคดีข้ นึ สู่การพิจารณาของศาลหรื อเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษา หรื ออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริ ษทั แพ้คดี
บริ ษทั จะต้องรับผิดต่อผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูเ้ สี ยหายนั้น โดยชดใช้ค่าเสี ยหายตามคาพิพากษา หรื อคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ย
ผิดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ผิดนัด
ข้ อ 6. การแก้ไข สัญญาคุม้ ครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยเอกสารแนบท้ายของบริ ษทั เท่านั้น
ข้ อ 7. การลดเบีย้ ประกันภัยประวัติดี
7.1 ในกรณี ผเู ้ อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั บริ ษทั จะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย เป็ นลาดับขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 20 % ของเบี้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุสาหรับรถยนต์คนั ที่ไม่มีการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายต่อบริ ษทั ในการประกันภัยปี แรก
ขั้นที่ 2 30 % ของเบี้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุสาหรับรถยนต์คนั ที่ไม่มีการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายต่อบริ ษทั ในการประกันภัย 2 ปี
ติดต่อกัน
ขั้นที่ 3 40 % ของเบี้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุสาหรับรถยนต์คนั ที่ไม่มีการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายต่อบริ ษทั ในการประกันภัย 3 ปี
ติดต่อกัน
ขั้นที่ 4 50 % ของเบี้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุสาหรับรถยนต์คนั ที่ไม่มีการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายต่อบริ ษทั ในการประกันภัย 4 ปี
ติดต่อกัน หรื อกว่านั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั จะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผูเ้ อาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริ ษทั และเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองที่ต่ออายุ
เท่านั้น
คาว่า “รถยนต์คนั ที่ไม่มีการเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คนั ที่มีการเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย แต่ค่าเสี ยหายนั้นเกิด
จากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู ้ตวั ผูต้ อ้ งรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลทาให้บริ ษทั มีสิทธิที่จะเรี ยกค่าเสี ยหายที่บริ ษทั ได้จ่ายไปคืนจาก
บุคคลภายนอกได้
หากในระหว่างปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยได้รับส่ วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี มีการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายต่อบริ ษทั
แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยปี ต่อไป บริ ษทั จะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย ดังนี้
(ก) ลดลงหนึ่งลาดับขั้นจากเดิม หากการเรี ยกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนต์คนั เอาประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัยไม่
สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่งได้
(ข) ลดลงสองลาดับขั้นจากเดิม แต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรี ยกร้องที่รถยนต์คนั เอาประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาท หรื อไม่
สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่งได้ต้งั แต่ 2 ครั้งขึ้นไป รวมกันมีจานวนเงินเกิน 200 % ของเบี้ยประกันภัย
7.2 กรณี ผเู ้ อาประกันภัยทาประกันภัยกับผูร้ ับประกันภัยอื่น และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริ ษทั บริ ษทั จะนาความใน 7.1 มาใช้
บังคับโดยอนุโลมก็ได้

ข้ อ 8. การเพิม่ เบีย้ ประกันภัยประวัติไม่ ดี
ในกรณี ผเู ้ อาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั และมีการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายระหว่างปี ที่เอาประกันภัยที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ
ซึ่ งรถยนต์คนั ที่เอาประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาทหรื อไม่สามารถแจ้งให้กบั บริ ษทั ทราบถึงคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่ งได้ อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
รวมกันมีจานวนเงินเกิน 200 % ของเบี้ยประกันภัย บริ ษทั จะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเป็ นขั้น ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 20 % ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุ
ขั้นที่ 2 30 % ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุในกรณี มีค่าเสี ยหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริ ษทั 2 ปี ติดต่อกัน
ขั้นที่ 3 40 % ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุในกรณี มีค่าเสี ยหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริ ษทั 3 ปี ติดต่อกัน
ขั้นที่ 4 50 % ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุในกรณี มีค่าเสี ยหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริ ษทั 4 ปี ติดต่อกัน หรื อกว่านั้น
ในกรณี ที่ ผูเ้ อาประกันภัย ถู กเพิ่ม เบี้ ย ประกัน ภัย ประวัติไ ม่ดี ไม่ ว่ า ลาดับขั้น ใดและในปี กรมธรรม์ประกัน ภัย นั้น มี ก ารเรี ย กร้ อง
ค่าเสี ยหาย ที่รถยนต์คนั เอาประกันภัยเป็ นฝ่ ายประมาท หรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่งได้ไม่ถึง 2 ครั้ง หรื อถึง 2 ครั้ง
แต่มีค่าเสี ยหายไม่เกิน 200 % ของเบี้ยประกันภัยแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริ ษทั จะใช้เบี้ยประกันภัยในลาดับขั้นเดิมเช่นในปี ที่ผา่ นมา
แต่หากไม่มีการเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย หรื อมีการเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย แต่ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความประมาทของรถยนต์คนั เอา
ประกันภัย และผูเ้ อาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่งได้แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยในปี ต่อไป บริ ษทั จะใช้เบี้ย
ประกันภัยในอัตราปกติ
ข้ อ 9. การโอนรถยนต์
เมื่อผูเ้ อาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผอู ้ ื่น ให้ถือว่าผูร้ ับโอนเป็ นผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริ ษทั ต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ทาประกันภัยประเภทระบุชื่อผูข้ บั ขี่ ผูเ้ อาประกันภัย
จะต้องแจ้งการเปลี่ ยนแปลงผูข้ บั ขี่ให้บริ ษ ัททราบ เพื่อจะได้มีการปรับปรุ งอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ ยงภัยที่เปลี่ ยนแปลงไป
มิฉะนั้นผูเ้ อาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสี ยหายส่วนแรกเองตามเงื่อนไขความคุม้ ครองที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่มีความคุม้ ครองความเสี ยหายต่อรถยนต์ และผูเ้ อาประกันภัยได้ขายรถยนต์ให้แก่ผมู ้ ีอาชีพรับซื้ อ
ขายรถยนต์ หรื อให้เช่ารถยนต์ หรื อซ่อมแซมรถยนต์ หรื อบารุ งรักษารถยนต์ ไม่ว่าการขายนั้นจะได้มีการทาเป็ นหนังสื อ หรื อมีการจดทะเบียน
โอนทางทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้ นสุ ดความคุม้ ครองนับแต่ วัน เวลาที่มีการขายรถยนต์ บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัย
ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน ภายในเวลา 15 วัน นับแต่
วันที่บริ ษทั ได้รับแจ้งการขายจากผูเ้ อาประกันภัย หรื อกรณี ที่บริ ษทั ทราบถึงการขายรถยนต์ดงั กล่าว บริ ษทั จะแจ้งการสิ้ นสุ ดความคุม้ ครอง
พร้อมคืนเบี้ยประกันภัย โดยการส่งหนังสื อถึงผูเ้ อาประกันภัยตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ
ข้ อ 10. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องตามกรมธรรม์
ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอม และให้
ทาการวินิจฉัยชี้ ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัยว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ
ข้ อ 11. การตีความกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้อความที่ ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตีความตามคู่มือการตีความที่นาย
ทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้

ข้ อ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ ประกันภัย กรมธรรม์ ประกันภัยนีจ้ ะสิ้นผลบังคับเมื่อ
12.2 วันที่ เวลา ที่ระบุไว้ในตาราง
12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
12.2.1 บริ ษทั เป็ นผูบ้ อกเลิก: บริ ษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับ ณ วันพ้น
กาหนดดังกล่าว
(2) บริ ษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30
วัน และบริ ษทั ต้องทาตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ และลงลายมื อชื่ อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ที่มีลกั ษณะที่เชื่อถือได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้อมูลการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ไปยังระบบข้อมูลที่ผเู ้ อาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ผูเ้ อาประกันภัยต้องยินยอมให้บริ ษทั จัดส่ งข้อมูลการบอกเลิกด้วยวิธีการดังกล่าว และ
บริ ษทั ต้องจัดให้มีกระบวนการแจ้งเตือนแก่ผเู ้ อาประกันภัย เมื่อได้ดาเนินการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณี น้ ีบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้
ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
12.2.2 ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูบ้ อกเลิก : ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยการแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งจะมีผล
ให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับทันที ณ วันเวลาที่บริ ษทั ได้รับหนังสื อบอกเลิก หรื อวันเวลาที่ระบุไว้ในหนังสื อบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใด
เป็ นวันหลังสุ ด
(2) ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริ ษทั ต้องทาตามวิธีการ
แบบปลอดภัยในระดับที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ และแจ้งวิธีการให้ผูเ้ อาประกันภัยทราบ ซึ่ งจะมี ผลให้
กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่ขอ้ มูลการบอกเลิกส่งไปยังระบบข้อมูลที่บริ ษทั ระบุไว้เท่านั้น หรื อ ณ วันที่ระบุไว้ในหนังสื อบอกเลิก
แล้วแต่ว่าวันใดเป็ นวันหลังสุ ด
ในกรณี น้ ีผเู ้ อาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ขา้ งล่าง

อัตราคืนเบีย้ ประกันภัย
จานวนวัน
ร้อยละของ
ประกันภัย
เบี้ยประกันภัยเต็มปี
1-9
72
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100-109
110-119

68
65
63
61
59
56
54
52
50
48
46

จานวนวัน
ประกันภัย
120-129

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี
44

จานวนวัน
ประกันภัย
240-249

ร้อยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มปี
20

130-139
140-149
150-159
160-169
170-179
180-189
190-199
200-209
210-219
220-229
230-239

41
39
37
35
32
30
29
27
25
23
22

250-259
260-269
270-279
280-289
290-299
300-309
310-319
320-329
330-339
340-349
350-359
360-366

18
16
15
13
12
10
8
6
4
3
1
0

ข้ อ 13. การเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนโดยฉ้ อฉล
บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดสาหรับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนอันเกิดจากการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตโดยประการใด ๆ ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยหรื อ
บุคคลที่ทาแทนผูเ้ อาประกันภัยได้กระทาเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริ ษทั อาจใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ได้ทนั ที โดยไม่คืนเบี้ยประกันภัย

หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ข้ อ 1. ข้ อตกลงคุ้มครอง
บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยจะต้อง
รั บผิดชอบตามกฎหมาย เนื่ องจากอุบัติเหตุอนั เกิ ดจากรถยนต์ที่ใช้ หรื ออยู่ในทาง หรื อสิ่ งที่ บรรทุก หรื อติ ดตั้งในรถยนต์น้ นั ในระหว่าง
ระยะเวลาประกันภัยในนามผูเ้ อาประกันภัย ดังนี้
1.1 ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อความเสี ยหายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย
ของบุคคลภายนอก เฉพาะส่ วนเกิ นวงเงิ นสู งสุ ดตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ ตามความเสี ยหายที่ แท้จริ งที่ ผูเ้ อา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ
ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้งที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดในข้อนี้
ในกรณี บุคคลภายนอกเสี ยชีวิต หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เมื่อบริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัย และผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย
สามารถตกลงในจานวนเงินค่าเสี ยหายได้ท้งั จานวนแล้ว บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน ดังนี้
1.1.1 ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยในหมวดนี้ โดยต้องมีจานวนเงิน
เอาประกันภัยไม่นอ้ ยกว่า 500,000 บาทต่อคน
1.1.2 กรณี ที่จานวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อคน บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนไม่นอ้ ยกว่า 2,000,000 บาทต่อ
คน โดยส่ วนเกิ น จาก 2,000,000 บาท บริ ษ ัท จะชดใช้ต ามความเสี ย หายที่ แ ท้จ ริ ง ที่ ผูเ้ อาประกัน ภัย จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบตามกฎหมายต่ อ
บุคคลภายนอก
1.1.3 กรณี ทายาทของบุคคลภายนอกผูเ้ สี ยชี วิต หรื อบุคคลภายนอกที่เป็ นผูท้ ุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งนั้น มีสิทธิ ได้รับการชดใช้ค่า
สิ นไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ รวมถึงกรณี ที่รถยนต์ที่เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยหลายรายเพื่อความ
วินาศภัยอันเดียวกัน โดยได้ทาสั ญญาประกันภัยพร้อมกัน หรื อสื บเนื่ องเป็ นลาดับกัน บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามสัดส่ วนความ
คุม้ ครองของแต่ละกรมธรรม์ประกันภัย รวมกันไม่เกินกว่า 2,000,000 บาทต่อคน โดยส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท บริ ษทั จะร่ วมชดใช้ตามความ
เสี ยหายที่แท้จริ งที่ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
ในกรณี ที่บุคคลภายนอกได้รับความเสี ยหายต่อร่ างกาย หรื ออนามัย และมี สิทธิ ได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
มากกว่า 1 กรมธรรม์ รวมถึงกรณี ที่รถยนต์ที่เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยหลายรายเพื่อความวินาศภัยอันเดียวกัน โดยได้ทาสัญญาประกันภัย
พร้อมกัน หรื อสื บเนื่องเป็ นลาดับกัน บริ ษทั จะร่ วมเฉลี่ยจ่ายเท่า ๆ กัน
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในที่น้ ี หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจา และอาชีพอื่น ๆ
ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุม้ ครองตาม 1.1 นี้ ไม่รวมถึงผูข้ บั ขี่ที่เป็ นฝ่ ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่
จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา และบุตรของผูข้ บั ขี่น้ นั
1.2 ความเสี ยหายต่ อทรั พย์ สิน บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่ งผูเ้ อา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริ ษทั จะมีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
กรณี เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และมีการเรี ยกค่าเสี ยหายอันเกิดจากการขาดการใช้ประโยชน์รถยนต์ บริ ษทั จะ
ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามจริ ง ทั้งนี้ สาหรับรถยนต์ที่มีที่นงั่ ไม่เกิน 7 คน หรื อรถยนต์บรรทุกผูโ้ ดยสารรวมทั้งผูข้ บั ขี่ไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่
น้อยกว่าวันละ 500 บาท รถยนต์รับจ้างสาธารณะที่มีที่นงั่ ไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าวันละ 700 บาท และรถยนต์ที่มีที่นงั่ เกิน 7 คน หรื อ
รถยนต์บรรทุกผูโ้ ดยสารรวมทั้งผูข้ บั ขี่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท ในกรณี บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิ ได้รับการชดใช้จาก
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั จะเฉลี่ยจ่ายเท่า ๆ กัน
ความเสี ยหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุม้ ครอง
(ก) ทรัพย์สินที่ผเู ้ อาประกันภัย ผูข้ บั ขี่ที่เป็ นฝ่ ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูข้ บั ขี่น้ นั
เป็ นเจ้าของ หรื อเป็ นผูเ้ ก็บรักษา ควบคุม หรื อครอบครอง

(ข) เครื่ องชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรื อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่อยูใ่ ต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน
หรื อจากน้ าหนักรถยนต์ หรื อน้ าหนักบรรทุกของรถยนต์
(ค) สัมภาระหรื อทรัพย์สินอื่นใดที่นาติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรื อทรัพย์สินที่บรรทุกอยูใ่ นรถยนต์ หรื อกาลังยกขึ้น หรื อกาลังยกลงจาก
รถยนต์ หรื อทรัพย์สินที่รถยนต์กาลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
(ง) ทรัพย์สินที่ได้รับความเสี ยหายจากการรั่วไหลของสารเคมี หรื อวัตถุอนั ตรายที่บรรทุกอยูใ่ นรถยนต์ เว้นแต่การรั่วไหลนั้นเกิดจาก
อุบตั ิเหตุจากรถยนต์ หรื อการรั่วไหลของแก๊ส หรื อเชื้อเพลิงเพื่อการเดินเครื่ องของรถยนต์
ข้ อ 2. ความเสียหายส่ วนแรก
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน ในกรณี ที่ใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบตั ิเหตุนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในตาราง
(ข) ตามจานวนเงินส่วนแรกของความเสี ยหาย ดังระบุไว้ในตาราง
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณี เป็ นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผูข้ บั ขี่ หากความ
เสี ยหายนั้นเป็ นความรับผิดชอบของผูข้ บั ขี่รถยนต์คนั เอาประกันภัย ซึ่งมิใช่ผขู ้ บั ขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรั บผิดชอบในความเสี ยหายส่ วนแรก เกิ นหนึ่ งข้อ ให้ถือว่าความรั บผิดชอบแต่ละข้อเป็ นความ
รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสี ยหายส่ วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริ ษทั จะจ่ายแทนผูเ้ อาประกันภัยไปก่อน เมื่อ
บริ ษทั ได้จ่ายเงินที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้คืนให้บริ ษทั ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสื อเรี ยก ร้องจาก
บริ ษทั
ข้ อ 3. ค่าใช้ จ่ายในการต่ อสู้ คดี
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทนซึ่ งการประกันภัยนี้มีการคุม้ ครองบริ ษทั จะต่อสู ้คดีในนามของผูเ้ อาประกันภัย
โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั เว้นแต่บริ ษทั ได้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเต็มจานวนเงินความคุม้ ครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว
ข้ อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี่
บริ ษทั จะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็ นผูเ้ อาประกันภัยเอง แต่มีเงื่อนไขว่า
4.1 บุคคลนั้นต้องปฏิบตั ิตนเสมือนหนึ่งเป็ นผูเ้ อาประกันภัยเอง และอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
4.2 บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรื อได้รับแต่ไม่เพียงพอ บริ ษทั จึงจะรับผิดชดใช้ค่า
สิ นไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
ข้ อ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองความรับผิดของผูโ้ ดยสาร เมื่อผูโ้ ดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรื ออยูใ่ นทาง หรื อ
สิ่ งที่บรรทุก หรื อติดตั้งในรถยนต์น้ นั ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้โดยมีเงื่อนไขว่า บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนจาก
กรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรื อได้รับแต่ไม่เพียงพอ บริ ษทั จึงจะรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
ข้ อ 6. การคุ้มครองนายจ้ าง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครองถึ งนายจ้างซึ่ ง ไม่ใช่ ผูเ้ อาประกัน ภัย เมื่ อนายจ้างจะต้องรั บผิดจากการใช้รถยนต์คนั เอา
ประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จา้ ง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการเอาประกันภัยไว้ แต่มีเงื่อนไขว่า
6.1 นายจ้างต้องปฏิบตั ิตนอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
6.2 นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นเว้นแต่ค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับชดใช้น้ นั ไม่เพียงพอ
บริ ษทั จึงจะรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น

6.3 การคุม้ ครองนี้ไม่เพิ่มจานวนเงินจากัดความรับผิดของบริ ษทั
ข้ อ 7. การยกเว้นทั่วไป การประกันภัยตามหมวดนี้ ไม่ ค้มุ ครองความรับผิดอันเกิดจาก
7.1 การใช้ รถยนต์ นอกอาณาเขตคุ้มครอง
7.2 การใช้ รถยนต์ ในทางผิดกฎหมาย เช่ น ใช้ รถยนต์ ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรื อใช้ ขนยาเสพติด ไม่ ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรื อไม่ ก็
ตาม หรื อใช้ รถยนต์ หลบหนีจากการกระทาความผิดทางอาญา หรื อหลบหนีการตรวจค้นหรื อการจับกุมของเจ้ าหน้ าที่ เป็ นต้ น
7.3 การใช้ ในการแข่ งขันความเร็ว
7.4 การใช้ ลากจูงหรื อผลักดันรถหรื อทรัพย์ สินอื่นใด เว้ นแต่ รถที่ถูกลากจูงหรื อถูกผลักดันได้ ประกันภัยไว้กับบริษัทด้ วย หรื อเป็ นรถ
ลากจูงโดยสภาพ หรื อรถที่มีระบบห้ ามล้อเชื่ อมโยงถึงกัน
7.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาหรื อบันทึกที่ผ้ขู ับขี่ทาขึน้ ซึ่งถ้ าไม่ มีสัญญาหรื อบันทึกนั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่ เกิดขึน้
7.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่ให้ ถือว่าเมาสุ ราหรื อของเมาอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้ วยการจราจรทางบกดังนี้
7.6.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ หรื อ
7.6.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือดเกินกว่ า 20 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ กรณีการขับขี่โดยบุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่ ายี่สิบปี บริบูรณ์
หรื อโดยบุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรื อโดยบุคคลที่ไม่ มีใบอนุญาตหรื ออยู่ระหว่างพักใช้ หรื อเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรื อ
7.6.3 กรณีไม่ ยินยอมให้ เจ้ าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จน
ถูกดาเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุ ราหรื อของเมาอย่ างอื่น ตามกฎหมายว่าด้ วยการจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ ยอมรับหรื อศาลได้ มีคาพิพากษา
ถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกล่าว
7.7 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มีสารเสพติดตามกฎหมายว่ าด้ วยยาเสพติดให้ โทษ หรื อมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทตาม
กฎหมายว่าด้ วยวัตถุทอี่ อกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทในร่ างกาย จนถูกดาเนินคดีตามกฎหมายว่าด้ วยจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ ยอมรับหรื อศาล
ได้ มีคาพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกล่าว
ข้ อ 8. ข้ อสัญญาพิเศษ
ภายใต้จานวนเงินจากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตาราง บริ ษทั จะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรื อความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้ อาประกันภัย หรื อ ข้อ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 หรื อเงื่อนไขทัว่ ไป เว้นแต่ขอ้ 3 ของหมวดเงื่อนไขทัว่ ไป เป็ นข้อต่อสู ้
บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้
ส่วนเงื่อนไข 7.6 และ 7.7 บริ ษทั จะไม่นามาเป็ นข้อต่อสู ้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดทั้งตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี้
ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย หรื อรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผูเ้ อาประกันภัย แต่บริ ษทั ได้ชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในความรับผิดที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้จานวน
เงินที่บริ ษทั ได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริ ษทั ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสื อเรี ยกร้องจากบริ ษทั

เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองความเสียหายต่ อรถยนต์ เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ร.ย.ภ.10)
ข้ อ 1. ข้ อตกลงคุ้มครอง
บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์เครื่ องตกแต่ง หรื อสิ่ ง
ที่ติดประจาอยูก่ บั ตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก ทั้งนี้ความเสี ยหายดังกล่าวให้รวมถึงความ
เสี ยหายที่เกิดจากไฟไหม้อนั มีสาเหตุโดยตรงจากการชนกับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คนั ที่เอาประกันภัย
หรื อคู่กรณี และผูเ้ อาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่งได้
ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้หมายถึงเฉพาะรถที่เดินด้วยกาลังเครื่ องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ ามัน
ก๊าซ หรื อกาลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง
ความรับผิดชอบของบริ ษทั จะไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
ข้ อ 2. การชดใช้ ความเสียหายต่ อรถยนต์
2.1 ในกรณีรถยนต์ เสียหายสิ้นเชิง บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนเต็มจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
ในกรณี ที่ทุนเอาประกันภัยที่ระบุไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าของรถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์ตอ้ ง
โอนกรรมสิ ทธิ์ให้แก่บริ ษทั ทันทีโดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั และให้ถือว่าการคุม้ ครองนั้นเป็ นอันสิ้นสุ ด
รถยนต์เสี ยหายสิ้นเชิง ในที่น้ ีหมายถึง รถยนต์ได้รับความเสี ยหายจนไม่อาจซ่อมให้อยูใ่ นสภาพเดิมได้ หรื อเสี ยหายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสี ยหาย
2.2 ในกรณีรถยนต์ ได้ รับความเสี ยหาย แต่ไม่ถึงกับเสี ยหายสิ้ นเชิง บริ ษทั และผูเ้ อาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรื อเปลี่ยน
รถยนต์ซ่ ึงมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้ รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์น้ นั หรื อจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสี ยหายนั้นก็ได้
ในกรณี ไม่สามารถตกลงจานวนเงินเพื่อทดแทนความเสี ยหายได้ ให้ใช้ราคามาตรฐานที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยร่ วมกับสมาคมอู่
กลางการประกันภัยและสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ข้ อจากัดความรับผิดของบริษัท
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริ ษทั รับผิดไม่เกินกว่าราคานาเข้าที่ส่งมาทางเรื อ
ข้ อ 3. ความเสียหายส่ วนแรก
ผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง คือ 2,000 บาทแรกของความเสี ยหายอันเกิดจากการชน ในกรณี ที่ผขู ้ บั ขี่หรื อผู ้
เอาประกันภัยเป็ นฝ่ ายที่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย โดยบริ ษทั จะจ่ายแทนผูเ้ อาประกันภัยไปก่อน เมื่ อบริ ษทั ได้จ่ายเงินที่ผูเ้ อาประกันภัยต้อง
รับผิดชอบไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้คืนให้บริ ษทั ภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสื อเรี ยกร้องจากบริ ษทั
ข้ อ 4. การดูแลขนย้าย
เมื่อรถยนต์เกิดความเสี ยหายซึ่ งมีการคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั จะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์และค่าขนย้ายรถยนต์
ทั้งหมดนับแต่วนั เกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรื อการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนจะเสร็ จสิ้นตามจานวนที่จ่ายไปจริ ง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของ
ค่าซ่อมแซม
ข้ อ 5. การรักษารถยนต์
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสี ยหายเพิ่มขึ้น หรื อต้องประสบอุบตั ิเหตุอื่น เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการ
ซ่อมแซมตามที่จาเป็ น หรื อไม่ได้จดั ให้มีการดูแลเมื่อรถยนต์เกิดอุบตั ิเหตุหรื อเครื่ องเสี ย

ข้ อ 6. การสละสิทธิ
ในกรณี ที่เกิดความเสี ยหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็ นผูใ้ ช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัย บริ ษทั สละสิ ทธิในการ
ไล่เบี้ยจากผูใ้ ช้รถยนต์น้ นั เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริ การเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การทาความสะอาดรถ การบารุ งรักษารถ หรื อ
การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริ การนั้น
ข้ อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่ อรถยนต์ การประกันภัยนีไ้ ม่ ค้มุ ครอง
7.1 การเสื่ อมราคา หรื อการสึกหรอของรถยนต์
7.2 การแตกหักของเครื่ องจักรกลไกของรถยนต์ หรื อการเสี ย หรื อการหยุดเดินของเครื่ องจักรกลไกหรื อเครื่ องไฟฟ้ าของรถยนต์ อัน
มิได้ เกิดจากอุบัติเหตุ
7.3 ความเสี ยหายโดยตรงต่ อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้าหนัก หรื อจานวนผู้โดยสารเกินกว่ าที่ได้ รับอนุญาตอันมิได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุ
7.4 ความเสี ยหายต่ อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรื อการระเบิด เว้ นแต่ กรณีมีความเสี ยหายเกิดขึน้ ต่ อส่ วนอื่นของรถยนต์ ใน
เวลาเดียวกัน
7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้ รถยนต์ เว้นแต่ การขาดใช้ รถยนต์ น้ันเกิดจากบริษัทประวิงการซ่ อม หรื อซ่ อมล่าช้ าเกินกว่า
ที่ควรจะเป็ นโดยไม่ มีเหตุอันสมควร
ข้ อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนีไ้ ม่ ค้มุ ครอง
8.1 การใช้ รถยนต์ นอกอาณาเขตที่ค้มุ ครอง
8.2 การใช้ รถยนต์ ในทางผิดกฎหมาย เช่ น ใช้ รถยนต์ ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรื อใช้ ขนยาเสพติด ไม่ ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรื อไม่ ก็
ตาม หรื อใช้ รถยนต์ หลบหนีจากการกระทาความผิดทางอาญา หรื อหลบหนีการตรวจค้นหรื อการจับกุมของเจ้ าหน้ าที่ เป็ นต้ น
8.3 การใช้ ในการแข่ งขันความเร็ว
ข้ อ 9. การยกเว้นการใช้ อื่น ๆ การประกันภัยนีไ้ ม่ ค้มุ ครอง
9.1 การใช้ ลากจูง หรื อผลักดันรถหรื อทรัพย์สินอื่นใด เว้นแต่ รถที่ถูกลากจูงหรื อถูกผลักดันได้ ประกันภัยไว้กับบริษัทด้ วย หรื อเป็ นรถ
ลากจูงโดยสภาพ หรื อรถที่มีระบบห้ ามล้อเชื่ อมโยงถึงกัน
9.2 การใช้ รถยนต์ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางขณะเกิดอุบัติเหตุ
9.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่ให้ ถือว่าเมาสุ ราหรื อของเมาอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้ วยการจราจรทางบก ดังนี้
9.3.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ หรื อ
9.3.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือดเกินกว่ า 20 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ กรณีการขับขี่โดยบุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่ ายี่สิบปี บริบูรณ์
หรื อโดยบุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรื ออยู่ระหว่างพักใช้ หรื อ
9.3.3 กรณีไม่ ยินยอมให้ เจ้ าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จนถูก
ดาเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุ ราหรื อของเมาอย่างอื่น ตามกฎหมายว่ าด้ วยการจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ ยอมรับหรื อศาลได้ มีคาพิพากษาถึง
ที่สุดลงโทษในความผิดดังกล่าว
9.4 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มีสารเสพติดตามกฎหมายว่ าด้ วยยาเสพติดให้ โทษ หรื อมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทตาม
กฎหมายว่าด้ วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในร่ างกาย จนถูกดาเนินคดีตามกฎหมายว่าด้ วยจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ ยอมรับ หรื อศาล
ได้ มีคาพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกล่าว
9.5 การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่ เคยได้ รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรื อเคยได้ รับ แต่ ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรื อใช้ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไป
ขับขี่รถยนต์

การยกเว้นตามข้ อ 9.1 9.2 9.3 9.4 และ 9.5 จะไม่ นามาใช้ ในกรณีมีความเสียหายต่ อรถยนต์ ที่เกิดขึน้ และมิใช่ ความประมาทของผู้ขับขี่
ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยนี้
แต่ ในกรณีที่เป็ นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นตามข้ อ 9.5 จะไม่ นามาใช้ บังคับหากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสี ยหาย
เป็ นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ ประกันภัย
เงื่อนไข : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยูภ่ ายใต้บงั คับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวด
เงื่อนไขทัว่ ไป ยกเว้นเงื่อนไขข้อ 7 การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี และข้อ 8 การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี จะไม่นามาบังคับใช้

เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิม่ เติม
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01)
เมื่อใช้ในเอกสารแนบท้ายนี้
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง หมายถึง ผูข้ บั ขี่และ/หรื อผูโ้ ดยสารตามจานวนที่ระบุในตาราง ซึ่งอยูใ่ นหรื อกาลังขับขี่ หรื อกาลังขึ้นหรื อกาลังลง
จากรถยนต์
อุบตั ิเหตุ
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทาให้เกิดผลที่ได้รับความคุม้ ครองมิได้
เจตนาหรื อมุ่งหวังและให้หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย
การสู ญเสี ยโดยถาวรสิ้นเชิง
ให้รวมถึงการสู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง
การสู ญเสี ยสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรื อทางานใดเพื่อสิ นจ้างได้โดยสิ้นเชิงและตลอดไป
ทุพพลภาพชัว่ คราว
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจาตามปกติได้โดยสิ้ นเชิงในชัว่
ระยะเวลาหนึ่ง
เป็ นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อ ความสู ญเสี ยอันเกิดจากความบาดเจ็บของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองโดยอุบตั ิเหตุ ซึ่ งทาให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้
การคุ้มครองข้ อ 1 : เสียชีวิต
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวิตใน 180 วัน นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุก็ดี หรื อความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ ผู ้
ได้รับความคุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสี ยชี วิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทนให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางให้แก่ทายาทของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
การคุ้มครองข้ อ 2 : สู ญเสีย มือ เท้ า สายตา
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับไม่มีผลทาให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องเสี ยชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุแต่มีผลทาให้ผไู ้ ด้รั บ
ความคุม้ ครองได้รับการสู ญเสี ยโดยถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุก็ดีหรื อความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็ นเหตุให้ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับการสู ญเสี ยโดยถาวรสิ้ นเชิ งดังกาหนด
ข้างล่างนี้ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองดังนี้
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้าง ตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้าง ตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตาสองข้าง
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ขอ้ เท้า
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ขอ้ มือ
60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ขอ้ เท้า
60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับตาหนึ่งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น

การคุ้มครองข้ อ 3 : ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ถ้าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือ น นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุทาให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองเกิดทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงและทุพพลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิ งนั้นได้เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรื อมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ว่าผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองนั้นตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว้ในตาราง หักด้วยจานวนเงินที่ใช้ หรื อต้องใช้ตามความ
คุม้ ครอง ข้อ 1 หรื อ ข้อ 2 ให้แก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง
การคุ้มครองข้ อ 4 : ทุพพลภาพชั่วคราว
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อ
ความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็ นเหตุให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราว บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเป็ นระยะ ๆ ตลอดเวลาที่ยงั ทุพพลภาพอยู่ตาม
จานวนเงินที่ระบุไว้ในตาราง แต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง
บริ ษทั จะไม่ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามความคุม้ ครองนี้ หากอุบตั ิเหตุมีผลทาให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองเกิดความสู ญเสี ยตามการ
คุม้ ครองตาม ข้อ 1 หรื อข้อ 2 หากความสู ญเสี ยมีผลทาให้มีทุพพลภาพถาวรเกิดขึ้นต่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองตามการคุม้ ครองข้อ 3 ค่าสิ นไหม
ทดแทนที่บริ ษทั ใช้ตามการคุม้ ครองข้อนี้จะมีการหักจากจานวนเงินเอาประกันภัยที่บริ ษทั ต้องใช้ตามการคุม้ ครองข้อ 3
การยกเว้น : การขยายเพิม่ เติมนีไ้ ม่ ค้มุ ครองการเสี ยชีวิต สู ญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพชั่วคราว หรื อการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเกิดขึน้ เป็ นผล
โดยตรงหรื อโดยอ้อมทั้งหมดหรื อบางส่ วนจากการกระทาผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้ รับความคุ้มครองนั้น
เงื่อนไขอื่น : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บงั คับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญา
หมวดเงื่อนไขทัว่ ไป
หมายเหตุ : แบบฟอร์ มนีใ้ ช้ ในกรณีออกพร้ อมกรมธรรม์ ประกันภัย
เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิม่ เติม
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02)
เป็ นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
บริ ษทั จะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริ การทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริ การอื่นๆ ตามที่จ่ายจริ ง ซึ่งได้เกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแต่
วันเกิดอุบตั ิเหตุเพื่อบุคคลใดซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่ างกาย เนื่องจากอุบตั ิเหตุในขณะอยูใ่ น หรื อกาลังขึ้น หรื อกาลังลงจากรถยนต์
ความรับผิดชอบของบริ ษทั ต่อคนในแต่ละครั้งจะไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง การขยายเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ
เฉพาะต่อรถยนต์ที่ระบุไว้ในตาราง
หมายเหตุ : แบบฟอร์ มนีใ้ ช้ ในกรณีออกพร้ อมกรมธรรม์ ประกันภัย

เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิม่ เติม
การประกันตัวผู้ขบั ขี่ (ร.ย. 03)
เป็ นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
บริ ษทั จะประกันตัวผูเ้ อาประกันภัยหรื อบุคคลใดซึ่ งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัย ในกรณี รถยนต์ที่ระบุไว้
ในตารางเกิดอุบตั ิเหตุเป็ นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา
การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริ ษทั จะดาเนินการโดยไม่ชกั ช้าตามจานวนเงินที่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรื อศาลกาหนด
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
เงื่อนไข : การขยายเพิ่มเติมนี้ อยูภ่ ายใต้บงั คับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทัว่ ไป
หมายเหตุ แบบฟอร์ มนีใ้ ช้ ในกรณีออกพร้ อมกรมธรรม์ ประกันภัย
เอกสารแนบท้ าย
ข้ อยกเว้นภัยก่อการร้ าย (ร.ย. 30)
ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขดั หรื อแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรื อสลักหลังใด ๆ ให้เป็ นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ไม่คมุ้ ครองความสู ญเสี ย ความเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็ นสาเหตุโดยตรงหรื อโดยอ้อม เป็ นผลมาจากหรื อเกี่ยว
เนื่ องมาจากการกระทาก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรื อเหตุการณ์ ซึ่ งส่ งผลกระทบอย่างต่อเนื่ อง หรื อมีลาดับเหตุการณ์เป็ นอย่างไร
สาหรับความสู ญเสี ยนั้น
โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ การกระทาก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทา ซึ่ งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และหรื อมีการ
ข่มขู่โดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทน หรื อที่เกี่ยวเนื่ องกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึ่ ง
กระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรื อจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาล และหรื อสาธารณชนหรื อส่วน
หนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
ข้อยกเว้นนี้ไม่คุม้ ครองความสู ญเสี ย ความเสี ยหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นสาเหตุโดยตรงหรื อโดยอ้อมเป็ นผลมาจากหรื อมีส่วน
เกี่ยวเนื่องกับการกระทาใด ๆ ที่ตอ้ งกระทาเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ไม่ว่าจะรู ปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกระทาก่อการร้าย
ในกรณี ที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถนามาใช้บงั คับได้ให้ถือว่าส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับ

