กรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ข้ อ 1. กรมธรรม์ ประกันภัยนีม้ ีผลใช้ บังคับทันที เมื่อผู้เอาประกันภัยชาระเบีย้ ประกันภัยแล้ ว
การช าระเบี้ ย ประกัน ภัย ให้ แก่ ต ัวแทนประกันวิ น าศภัย ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการประกัน วิน าศภัย
พนักงานบริ ษทั หรื อนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ผูไ้ ด้รับมอบอานาจ
ให้รับชาระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรื อนิติบุคคลที่บริ ษทั ยอมรับการกระทาของบุคคลหรื อนิ ติบุคคล
ดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริ ษทั ให้ถือว่าเป็ นการชาระเบี้ยประกันภัยแก่บริ ษทั โดยถูกต้อง
ข้ อ 2. นิยามศัพท์ กรมธรรม์ประกันภัยหรื อเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริ ษทั ”
หมายความว่า บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“ผูเ้ อาประกันภัย”
หมายความว่า บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตาราง
“ผูป้ ระสบภัย”
หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งได้รับอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื ออนามัย เนื่ องจากรถที่
ใช้ห รื อ อยู่ใ นในทางหรื อ เนื่ องจากสิ่ ง ที่ บ รรทุ ก หรื อ ติ ด ตั้ง ในรถนั้น และ
หมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูป้ ระสบภัยซึ่ งถึงแก่ความตายด้วย
“นายทะเบียน”
หมายความว่า เลขาธิ การคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย หรื อผูซ้ ่ ึ งเลขาธิ การคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุ รกิจประกันภัยมอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ตาราง”
หมายความว่า ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“รถ”
หมายความว่ า รถคัน ที่ เ อาประกัน ภัย ซึ่ งมี ร ายการที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นตารางแห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
“อุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง”
หมายความว่า เหตุการณ์หนึ่งหรื อหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกันซึ่ งเกิดจากสาเหตุ
อันเดียวกัน
ข้ อ 3. การคุ้มครองผู้ประสบภัย ภายใต้บงั คับข้อ 6 บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อความเสี ยหายต่อ
ชี วิตร่ างกาย หรื ออนามัยของผูป้ ระสบภัยในนามผูเ้ อาประกันภัย ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมายต่อผูป้ ระสบภัย เนื่ องจากรถที่ใช้หรื ออยูใ่ นทาง หรื อเนื่ องจากสิ่ งที่บรรทุก หรื อติดตั้งในรถนั้น ใน
ระหว่างระยะเวลาประกันภัย ดังนี้
3.1 ผู้ประสบภัย
3.1.1 ในกรณี ได้รับความเสี ยหายต่อร่ างกาย หรื ออนามัย แต่ไม่ถึงกับสู ญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพ
อย่างถาวร หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง ตามข้อ 3.1.2 บริ ษทั จะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสี ยหายอย่างอื่น
ที่ผปู ้ ระสบภัยสามารถเรี ยกร้องได้ตามมูลละเมิด ตามความเสี ยหายที่แท้จริ งแต่ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึ่ ง
คน

3.1.2 ในกรณี ได้รับความเสี ยหายต่อร่ า งกาย หรื ออนามัย ในกรณี ใดกรณี หนึ่ ง บริ ษทั จะจ่า ย
จานวนเงินคุม้ ครอง ดังนี้
(1) กรณี ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน
(2) กรณี สูญเสี ยมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อแขนสองข้าง หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
หรื อขาสองข้าง หรื อสายตาสองข้าง (ตาบอด) บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน
(3) กรณี สูญเสี ยมือหนึ่ งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ แขนหนึ่ งข้าง เท้าหนึ่ งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า ขาหนึ่ ง
ข้าง สายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) ตั้งแต่ 2 กรณี ข้ ึนไป บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน
(4) กรณี ทุพพลภาพอย่างถาวร บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
(5) กรณี สูญเสี ยมือหนึ่ งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อแขนหนึ่ งข้าง หรื อเท้าหนึ่ งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
หรื อขาหนึ่งข้าง หรื อสายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) กรณี ใดกรณี หนึ่ ง บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน 250,000
บาทต่อหนึ่งคน
(6) กรณี หูหนวก เป็ นใบ้หรื อเสี ย ความสามารถในการพูด หรื อลิ้ นขาด สู ญเสี ยอวัย วะ
สื บพันธุ์หรื อความสามารถสื บพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน 250,000 บาทต่อ
หนึ่งคน
(7) กรณี สูญเสี ยอวัยวะอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน (2) (3) (5) (6) และ (8) ซึ่ งการ
สู ญเสี ยหรื อการถู กทาลายลงแล้วนั้นจะกระทบต่อการดารงชี วิตอย่างปกติ สุขของผูป้ ระสบภัย เช่ น การ
สู ญเสี ย ม้าม ปอด ตับ ไต หรื อ ฟั นแท้ท้ งั ซี่ ต้ งั แต่ 5 ซี่ ขึ้นไป หรื อกรณี กะโหลกศีรษะถูกทาให้เสี ยหายเป็ น
เหตุให้ตอ้ งใช้กะโหลกเทียม เป็ นต้น บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึ่งคน
(8) กรณี สูญเสี ยนิ้วตั้งแต่ขอ้ นิ้วขึ้นไป ไม่วา่ นิ้วเดียวหรื อหลายนิ้ว บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทน 200,000 บาทต่อหนึ่งคน
ทั้งนี้ กรณี ผปู ้ ระสบภัยได้รับความเสี ยหายต่อร่ างกาย หรื ออนามัยหลายกรณี บริ ษทั จะจ่ายจานวน
เงินคุม้ ครองเฉพาะกรณี ที่มีจานวนเงินคุม้ ครองที่สูงกว่า
3.1.3 ในกรณี เสี ยชีวติ บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน
3.1.4 ในกรณี ได้รับความเสี ยหายตามข้อ 3.1.1 และต่อมาได้รับความเสี ยหายตามข้อ 3.1.2 บริ ษทั
จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน ตามข้อ 3.1.2 แต่หากเป็ นกรณี ได้รับความเสี ยหายตามข้อ 3.1.1 และต่อมาได้รับ
ความเสี ยหายตามข้อ 3.1.3 หรื อทั้งข้อ 3.1.2 และข้อ 3.1.3 บริ ษทั จะจ่าย ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อคน
3.1.5 ในกรณี ที่ เ ข้า รั บ การรั ก ษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใ น บริ ษ ัท จะจ่ า ย
ค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จานวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน เป็ นค่าเสี ยหายที่เพิ่มขึ้น นอกเหนื อจากความ
คุม้ ครองที่ระบุใน 3.1.1 ข้อ 3.1.2 ข้อ 3.1.3 และข้อ 3.1.4
3.1.6 กรณี ผปู ้ ระสบภัยเป็ นผูเ้ อาประกันภัย หรื อบุคคลในครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัย ซึ่ งมิใช่ผขู ้ บั
ขี่ ทั้งนี้ ในกรณี ผขู ้ บั ขี่เป็ นฝ่ ายที่ตอ้ งรับผิดต่ออุบตั ิเหตุ ให้นาความในข้อ 3.1.1 ข้อ 3.1.2 ข้อ 3.1.3 ข้อ 3.1.4
และข้อ 3.1.5 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม

3.1.7 กรณี ผปู ้ ระสบภัยเป็ นผูข้ บั ขี่รถคันที่เอาประกันภัย บริ ษทั จะรับผิดจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนไม่
เกินค่าเสี ยหายเบื้องต้นเท่านั้น
ทั้ง นี้ บริ ษ ทั จะจ่ า ยค่ าสิ นไหมทดแทนทั้ง หมดดัง กล่ า วข้า งต้น รวมกันแล้วไม่ เกิ นจานวนเงิ น
คุม้ ครองสู งสุ ดต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้งที่ระบุไว้ในรายการที่ 4 ของตาราง
ข้ อ 4. ค่ าเสี ยหายเบื้องต้ น ภายใต้บงั คับข้อ 6 บริ ษทั จะจ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นให้แก่ผปู ้ ระสบภัยที่ได้รับความ
เสี ยหายต่อชี วิต ร่ างกาย โดยไม่ตอ้ งรอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็ จสิ้ นภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั
ได้รับการร้องขอ โดยจ่ายเป็ นค่าเสี ยหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้
4.1 กรณี ผปู ้ ระสบภัยได้รับความเสี ยหายต่อร่ างกาย บริ ษทั จะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอัน
จาเป็ นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามจานวนที่จ่ายไปจริ ง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน
4.2 กรณี ผู ป้ ระสบภัย ได้รั บ ความเสี ย หายต่ อ ร่ า งกายอย่า งหนึ่ ง อย่า งใดดัง ต่ อไปนี้ บริ ษ ัท จะจ่ า ย
ค่าเสี ยหายเบื้องต้นจานวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เป็ นใบ้ หรื อเสี ยความสามารในการพูด หรื อลิ้นขาด
(ง) สู ญเสี ยอวัยวะสื บพันธุ์
(จ) เสี ยแขน ขา มือ เท้า นิ้ว
(ฉ) เสี ยอวัยวะอื่นใด
(ช) จิตพิการอย่างติดตัว
(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
4.3 กรณี ผูป้ ระสบภัยได้รับความเสี ยหายต่อชี วิต บริ ษ ทั จะจ่ า ยค่า ปลงศพและค่ าใช้จ่ายอันจาเป็ น
เกี่ยวกับการจัดการศพของผูป้ ระสบภัยตามจานวนเงินค่าเสี ยหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
4.4 จานวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกันหรื อจานวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แต่หากผูป้ ระสบภัยได้รับความ
เสี ยหายตามข้อ 4.1 4.2 และ 4.3 หรื อได้รับความเสี ยหายตามข้อ 4.2 และ 4.3 ให้ได้รับค่าเสี ยหายเบื้องต้น
รวมกันไม่เกินจานวน 65,000 บาท
4.5 กรณี รถตั้ง แต่ ส องคันขึ้ นไป ก่ อให้เกิ ดความเสี ย หายแก่ ผูป้ ระสบภัย บริ ษ ทั จะจ่ า ยค่ า เสี ย หาย
เบื้องต้นตาม 4.1 4.2 4.3 หรื อ 4.4 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผปู ้ ระสบภัยซึ่ งอยูใ่ นรถที่เอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั แต่
ถ้าผูป้ ระสบภัยมิ ใช่ เป็ นผูซ้ ่ ึ งอยู่ในรถคันหนึ่ งคันใดที่ร่วมก่อให้เกิ ดความเสี ยหายดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จะ
จ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นให้แก่ผปู ้ ระสบภัยในอัตราส่ วนที่เท่ากัน
ความเสี ยหายเบื้องต้นทั้งหมดนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3

ข้ อ 5. การขอรับค่ าเสี ยหายเบื้องต้ น ผูป้ ระสบภัยต้องร้องขอค่าเสี ยหายเบื้องต้นต่อบริ ษทั ภายใน 180 วัน นับ
แต่วนั ที่มีความเสี ยหายเกิดขึ้น และต้องมีหลักฐานดังนี้
5.1 ความเสี ยหายต่ อร่ างกาย
5.1.1 ใบเสร็ จรับเงิ นจากโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล หรื อหลักฐานการแจ้งหนี้ เกี่ ยวกับการ
รักษาพยาบาล
5.1.2 สาเนาบัตรประจาตัว หรื อสาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง
หรื อหลัก ฐานอื่ น ใดที่ ท างราชการเป็ นผู ้อ อกให้ ที่ ส ามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ผู ้ที่ มี ชื่ อ ในหลัก ฐานนั้น เป็ น
ผูป้ ระสบภัย แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ผปู ้ ระสบภัยได้รับความเสี ยหายต่อร่ างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 4.2 นอกจากต้องยื่น
หลักฐานตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แล้ว ให้ยนื่ ใบรับรองแพทย์ หรื อความเห็นแพทย์ หรื อหลักฐานอื่นใดที่ระบุวา่
เป็ นผูป้ ระสบภัยซึ่ งได้รับความเสี ยหายต่อร่ างกายดังกล่าว พร้ อมทั้งสาเนาบันทึกประจาวันของพนักงาน
สอบสวน หรื อหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผูน้ ้ นั ได้รับความเสี ยหายจากการประสบภัยจากรถเพิม่ เติมด้วย
5.2 ความเสี ยหายต่ อชีวติ
5.2.1 สาเนามรณบัตร หรื อหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศกาหนดซึ่ งสามารถพิสูจน์ได้วา่
ผูท้ ี่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็ นผูป้ ระสบภัย
5.2.2 สาเนาบันทึกประจาวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรื อหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผูน้ ้ นั ถึงแก่
ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ
5.2.3 การร้องขอรับค่าเสี ยหายเบื้องต้นตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันให้มีหลักฐานตาม 5.1 และ 5.2
ข้ อ 6. การสารองจ่ ายค่ ารั กษาพยาบาล ค่ าชดเชยรายวัน ค่ าทดแทนกรณีสูญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพอย่ าง
ถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง หรื อเสี ยชี วิต ในกรณี รถที่เอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ประสบอุบตั ิเหตุชนกับ
รถอื่น ซึ่ งมีการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถด้วยเป็ นเหตุให้ผปู ้ ระสบภัย
ได้รับอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย บริ ษทั ตกลงจะสารองจ่าย ให้แก่ ผูป้ ระสบภัยซึ่ งโดยสารมาในรถ หรื อกาลัง
ขึ้นหรื อกาลังลงจากรถที่เอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ดังนี้
6.1 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็ จรับเงิน ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับกรณี ได้รับบาดเจ็บ
6.2 ค่าทดแทนกรณี สูญเสี ยอวัยวะ กรณี ทุพพลภาพอย่างถาวร หรื อกรณี ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง ตาม
ข้อ 3.1.2 เป็ นเงินจานวน 200,000 บาท หรื อ 250,000 บาท หรื อ 300,000 หรื อ 500,000 บาทต่อหนึ่ งคน หรื อ
กรณี เสี ยชีวติ ตามข้อ 3.1.3 เป็ นจานวนเงิน 500,000 บาทต่อหนึ่งคนแล้วแต่กรณี
6.3 ค่าชดเชยรายวันกรณี เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันละ 200 บาท
รวมไม่เกิน 20 วัน
6.4 ข้อ 6.1 และข้อ 6.2 รวมกันจานวนเงินตามข้อ 3.1.4

สาหรับผูป้ ระสบภัยที่เป็ นบุคคลภายนอกรถ บริ ษทั และผูร้ ับประกันภัยรถอื่นจะร่ วมกันสารองจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณี สูญเสี ยอวัยวะ ทุ พพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวร
สิ้ นเชิง หรื อเสี ยชีวติ ตามวรรคต้น โดยเฉลี่ยฝ่ ายละเท่าๆ กัน เมื่อมีการสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย
รายวัน ค่าทดแทนกรณี สูญเสี ยอวัย วะ ทุ พพลภาพอย่างถาวร ทุ พพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง หรื อเสี ยชี วิต ตาม
เงื่อนไขนี้ แล้ว หากปรากฏว่าอุบตั ิเหตุน้ นั เกิดจากความประมาทของผูอ้ ื่น มิใช่ ผขู ้ บั ขี่หรื อผูโ้ ดยสารรถที่เอา
ประกันภัยไว้กบั บริ ษทั แล้ว บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะไล่เบี้ยเอาค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณี
สู ญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง หรื อเสี ยชี วิต ที่บริ ษทั ได้สารองจ่ายไปคืนจาก
บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยรถที่เป็ นฝ่ ายต้องรับผิดตามกฎหมายนั้น ในทางกลับกันหากบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยรถ
อื่น ได้สารองจ่ายค่ารั กษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณี สูญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง หรื อเสี ยชี วิต ให้แก่ผปู ้ ระสบภัยหรื อทายาทผูป้ ระสบภัยที่โดยสารมา หรื อกาลังขึ้น
หรื อกาลังลงจากรถที่ตนรับประกันภัยไว้ หรื อผูป้ ระสบภัยที่อยู่นอกรถแล้ว และปรากฏว่าอุบตั ิเหตุน้ นั เกิ ด
จากความประมาทของผูข้ บั ขี่ หรื อผูโ้ ดยสารรถคันที่เอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั แล้ว บริ ษทั ตกลงจ่ายเงินค่า
รักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณี สูญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง
หรื อเสี ยชี วิต คืนแก่บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยรถอื่นซึ่ งได้สารองจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนภายในกาหนด 30 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ
ข้ อ 7. การคุ้ มครองผู้ขับขี่ บริ ษทั จะถื อว่าบุ คคลใด ซึ่ งขับขี่ รถโดยได้รับความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัย
เสมือนหนึ่ งเป็ นผูเ้ อาประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องปฏิบตั ิตนเสมือนหนึ่ งเป็ นผูเ้ อาประกันภัยเอง และอยู่
ภายใต้ขอ้ กาหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้ อ 8. การคุ้มครองความรั บผิดของผู้โดยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ความคุ ม้ ครอง เมื่ อผูโ้ ดยสารนั้น
จะต้องรับผิดจากรถที่ใช้ หรื ออยูใ่ นทาง หรื อสิ่ งที่บรรทุก หรื อติดตั้งในรถนั้น
ข้ อ 9. การแจ้ งอุบัติเหตุ เมื่อมีความเสี ยหายต่อผูป้ ระสบภัยจากรถ ผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูข้ บั ขี่ตอ้ ง
9.1 แจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า ทั้งนี้ ผูเ้ อาประกันภัยอาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบผ่านแอพพลิเคชัน
ส าหรั บ การแจ้ง อุ บ ัติ เ หตุ ร ถยนต์ข องส านัก งานคณะกรรมการก ากับ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกัน ภัย หรื อ แอพพลิ เ คชัน ที่ บ ริ ษ ัท เป็ นผู พ้ ฒ
ั นาขึ้ น ซึ่ งได้เชื่ อ มโยงข้อ มู ล เข้า กับ แอพพลิ เ คชัน ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยกาหนด
9.2 ส่ งต่อให้บริ ษทั ทันทีเมื่อได้รับหมายศาล หรื อคาสัง่ หรื อคาบังคับของศาล
9.3 มีหนังสื อบอกกล่าวให้บริ ษทั ทราบทันทีเมื่อมีการดาเนิ นคดีแพ่ง หรื อคดีอาญาทางศาล อันอาจทา
ให้เกิ ดสิ ทธิ เรี ยกร้ องตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ถ้าผูเ้ อาประกันภัยมิได้ปฏิ บตั ิตามข้อนี้ บริ ษทั อาจเรี ยกร้อง

ค่าสิ นไหมทดแทนจากผูเ้ อาประกันภัยเพื่อความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดจากการนั้น เว้นแต่ผูเ้ อาประกันภัยจะ
พิสูจน์ได้วา่ จะไม่สามารถปฏิบตั ิได้
ข้ อ 10. การจัดการเรียกร้ อง
10.1 ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอม เสนอ หรื อให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่บุคคลใด
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และทาให้บริ ษทั เสี ยหาย บริ ษทั อาจเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากผู ้
เอาประกันภัยอันเกิ ดจากการนั้น เว้นแต่ความเสี ยหายนั้น ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นฝ่ ายที่จะต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมาย และบริ ษทั ไม่จดั การต่อการเรี ยกร้องนั้น
10.2 บริ ษทั มีสิทธิ เข้าดาเนินการต่อสู ้คดี
10.3 บริ ษทั มีสิทธิฟ้องบุคคลใดให้ใช้ความเสี ยหายเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ในนามของผูเ้ อาประกันภัย
ในการนี้ผเู ้ อาประกันภัยต้องให้ขอ้ เท็จจริ งและให้ความช่วยเหลือแก่บริ ษทั ตามสมควรจนคดีถึงที่สุด
10.4 เมื่อบริ ษทั ได้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเต็มจานวนที่บริ ษทั ต้องรับผิดตามข้อ 3 หรื อข้อ 4 ตามแต่กรณี
แล้วก่อนดาเนินคดีทางศาล บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อสู ้คดีแทนผูเ้ อาประกันภัย
10.5 กรณี บริ ษทั ปฏิเสธการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนโดยมิชอบ ผูเ้ สี ยหายได้นาคดีข้ ึนสู่ ศาลหรื อเสนอ
ข้อพิพาทต่ออนุ ญาโตตุลาการ เมื่อศาลพิพากษาหรื ออนุ ญาโตตุลาการชี้ ขาดให้บริ ษทั แพ้คดี บริ ษทั จะต้อง
ชดใช้ค่าเสี ยหายตามคาพิพากษาหรื อตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ ผิดนัด
ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ผิดนัด
ข้ อ 11. การแจ้ งความ เมื่อมีการกระทาความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ่ งทาให้เกิ ดสิ ทธิ เรี ยกร้ องตาม
กรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจโดยไม่ชกั ช้า
ข้ อ 12. ค่ าใช้ จ่ายต่ อสู้ คดี ถ้าผูเ้ อาประกันภัยถู กฟ้ องศาลให้ใช้ค่าเสี ยหาย ซึ่ งการประกันภัยนี้ มีการคุ ม้ ครอง
บริ ษทั จะต่อสู ้คดีในนามของผูเ้ อาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ข้ อ 13. การโอนรถ ในกรณี ที่รถที่เจ้าของได้เอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ได้โอนไปยังบุคคลอื่น ให้ผไู ้ ด้มาซึ่ ง
รถดัง กล่ า วมี ฐานะเสมื อ นเป็ นผู เ้ อาประกันภัย ตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นั้น และบริ ษ ัท ต้อ งรั บ ผิ ดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยงั เหลืออยู่
ข้ อ 14. การใช้ รถ กรณี ใช้รถในเวลาที่เกิ ดอุบตั ิเหตุนอกเหนื อจากที่ได้ระบุไว้ในตาราง ซึ่ งทาให้การเสี่ ยงภัย
เพิ่มขึ้น ผูเ้ อาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสี ยหายคืนให้บริ ษทั ตามจานวนที่บริ ษทั ได้จ่ายไป แต่ไม่เกิน 2,000 บาท
ข้ อ 15. การเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย

15.1 บริ ษทั เป็ นผูบ้ อกเลิก: บริ ษทั อาจบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ดว้ ยวิธีการอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ
ซึ่ งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับ ณ วันพ้นกาหนดดังกล่าว
(2) บริ ษทั อาจบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ดว้ ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ โดยบอก
กล่ าวล่ วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และบริ ษทั ต้องทาตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่ กาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ และลงลายมื อชื่ อทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของบริ ษทั ที่มีลกั ษณะที่
เชื่อถือได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ โดยส่ งข้อมูลการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไป
ยังระบบข้อมู ลที่ผูเ้ อาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ผูเ้ อาประกันภัยต้องยินยอมให้บริ ษทั จัดส่ งข้อมูลการ
บอกเลิ ก ด้ว ยวิ ธี ก ารดัง กล่ า ว และบริ ษ ทั ต้อ งจัดให้ มี ก ระบวนการแจ้ง เตื อนแก่ ผูเ้ อาประกัน ภัย เมื่ อ ได้
ดาเนินการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณี น้ ี บริ ษทั จะคื นเบี้ ยประกันภัยให้แก่ ผูเ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ ยประกันภัยสาหรั บ
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
15.2 ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูบ้ อกเลิก: ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ดว้ ย
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ดว้ ยการแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับทันที ณ วันเวลาที่บริ ษทั ได้รับหนังสื อบอก
เลิก หรื อวันเวลาที่ระบุไว้ในหนังสื อบอกเลิก แล้วแต่วา่ วันใดเป็ นวันหลังสุ ด
(2) ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์
โดยบริ ษัท ต้อ งท าตามวิ ธี ก ารแบบปลอดภัย ในระดั บ ที่ ก าหนดไว้ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ และแจ้งวิธีการให้ผูเ้ อาประกันภัยทราบ ซึ่ งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับ ณ
วันที่ขอ้ มูลการบอกเลิกส่ งไปยังระบบข้อมูลที่บริ ษทั ระบุไว้เท่านั้น หรื อ ณ วันที่ระบุไว้ในหนังสื อบอกเลิ ก
แล้วแต่วา่ วันใดเป็ นวันหลังสุ ด
ในกรณี น้ ี ผูเ้ อาประกันภัยมี สิทธิ ได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคื นเบี้ยประกันภัยที่
ระบุไว้ขา้ งล่าง
จานวนเดือนที่คุม้ ครอง
เบี้ยประกันภัยคืนร้อยละ
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ข้ อ 16. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุ ญาโตตุ ลาการ ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้ องใด ๆ
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ี

สิ ทธิ เรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้น โดยวิธีการอนุ ญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอม และ
ให้ทาการวินิจฉัยชี้ ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการตามข้อบังคับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้ อ 17. การตีความกรมธรรม์ ประกันภัย ความหมายและเจตนารมณ์ ของข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและเอกสารประกอบให้ตีความตามที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ
ไว้
ข้ อ 18. ข้ อยกเว้ น การประกันภัยไม่ ค้ ุมครองความรับผิดอันเกิดจาก
18.1 สงคราม การรุ กราน การกระทาของชาติศัตรู การสู้ รบ หรื อการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็ นการทา
สงคราม (จะได้ ประกาศสงครามหรื อไม่ กต็ าม)
18.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้ อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่ อต้ านรัฐบาล การยึดอานาจ
การปกครองโดยกาลังทหารหรื อโดยประการอื่น ประชาชนก่ อความวุ่นวายถึงขนาดหรื อเท่ ากับการลุกฮื อ
ต่ อต้ านรัฐบาล
18.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
18.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่ รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรั งสี จากเชื้ อเพลิงปรมาณู หรื อจาก
กากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้ เชื้ อเพลิงปรมาณู และสาหรั บจุ ดประสงค์ ข้อสั ญญานี้การเผาไหม้ น้ ั น
รวมถึงกรรมวิธีใด ๆ แห่ งการแตกแยกปรมาณู ซึ่งดาเนินต่ อไปด้ วยตัวของมันเอง
18.5 ความเสี ยหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้ อโกง กรรโชก ลักทรั พย์ รี ดเอาทรั พย์ ชิ งทรั พย์ หรื อ
ปล้นทรัพย์
18.6 การใช้ นอกประเทศไทย
18.7 การใช้ รถยนต์ ในทางผิดกฎหมาย เช่ น ใช้ รถยนต์ ไปปล้ นทรัพย์ ชิ งทรัพย์ หรื อใช้ ขนยาเสพติด ไม่
ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรื อไม่ ก็ตาม หรื อใช้ รถยนต์ หลบหนีจากการกระทาความผิดทางอาญา หรื อหลบหนี
การตรวจค้ นหรื อการจับกุมของเจ้ าหน้ าที่ เป็ นต้ น
18.8 การใช้ ในการแข่ งขันความเร็ว
ข้ อ 19. ข้ อสั ญญาพิเศษ ภายใต้จานวนเงินคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยที่ระบุไว้ในตาราง บริ ษทั จะไม่ยกเอาความไม่
สมบูรณ์ แห่ งกรมธรรม์ประกันภัย หรื อความประมาทเลิ นเล่ออย่างร้ ายแรงของผูเ้ อาประกันภัย หรื อเงื่อนไข
แห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ขอ้ 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เป็ นข้อต่อสู ้ผปู ้ ระสบภัย เพื่อปฏิเสธ
ความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อบริ ษทั ได้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทนไปแล้ว แต่บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดตาม

กฎหมาย หรื อตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผูเ้ อาประกันภัย เพราะกรณี ดงั กล่าวข้างต้นนั้นซึ่ ง ผูเ้ อาประกันภัย
ต้องรับผิดต่อผูป้ ระสบภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินที่บริ ษทั ได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริ ษทั ภายใน 7 วัน

