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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ขับดี ชั้น 1 (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) 
(โครงการ Insurance Regulatory Sandbox) 

 
หมวดเงื่อนไขท่ัวไป 
 

ภายใต้การคุ้มครอง เงื ่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้  

ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว 
การชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 

พนักงานบริษัท หรือนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ผู้ได้รับมอบ
อำนาจให้รับชำระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคล ที่บริษัทยอมรับการกระทำของบุคคล
หรือนิติบุคคลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการชำระเบี ้ยประกันภัยแก่บริษัท                      
โดยถูกต้อง 

ข้อ 2. คำนิยามศัพท:์ เมื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
“บริษัท”                     หมายถึง บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
“ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง 
“รถยนต์”  หมายถึง รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตาราง 
“ตาราง”  หมายถึง ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
“อุบัติเหตุแต่ละครั้ง”  หมายถึง เหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกัน ซึ่งเกิดจาก

สาเหตุเดียวกัน 
“ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิดหรือความเสียหายอันมีการคุ้มครอง

ตามข้อสัญญา หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ผู้เอา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง 

“วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง วิธีการที่ดำเนินการผ่านทางแอพพลิเคชันที่บริษัทเป็น         
ผู้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับการประกันภัยนี้ รวมถึงการส่งอีเมล หรือวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์อื ่นใดที่บริษัทได้ตกลงไว้โดยได้รับความยินยอมจาก               
ผู้เอาประกันภัยแล้ว 

 “อุปกรณ์เฉพาะ”  หมายถึง ชุดอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยตัวเครื่องและซิมการ์ดเพื่อใช้ใน
การเก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่โดยการติดตั ้งกับตัวรถยนต์คันที่                  
เอาประกันภัย ซึ่งมีรหัสตัวเครื่อง (serial number) และหมายเลข              
ซิมการ์ดตรงกับข้อมูลในตอนตดิตั้งอุปกรณ ์ 

ข้อ 3. การยกเว้นทั่วไป   
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือ

โดยอ้อมจาก 
3.1 สงคราม การรุกราน การกระทำของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะ

เป็นการทำสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) 
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3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล                  
การยึดอำนาจการปกครองโดยกำลังทหาร หรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาด     
หรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 

3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู 
3.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู 

หรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสำหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี้ 
การเผานั้นรวมถึงกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง 

 
ข้อ 4. การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย 

เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่
จะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และดำเนินการอันจำเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้               
ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งให้บริษัททราบผ่านแอพพลิเคชันสำหรับการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือแอพพลิเคชันที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้น 
ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับแอพพลิเคชันของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเส ริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยและมีรายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยกำหนด 
 บริษัทมีส ิทธ ิเข ้าดำเนินการในนามของผู ้ เอาประกันภัยเกี ่ยวกับอุบ ัต ิเหตุที ่ เก ิดข ึ ้นได้                          
หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย 

ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ดำเนินการโดยสุจริต 

ข้อ 5. ความรับผิดของบริษัทเม่ือมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดโดยมิชอบ  

จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายนำคดีขึ ้นสู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดต่อ              
ผ ู ้ เอาประกันภัย หร ือผ ู ้ เส ียหายนั ้น โดยชดใช้ค่าเส ียหายตามคำพิพากษา หร ือคำช ี ้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด 

 
ข้อ 6.  การแก้ไข  

สัญญาคุ ้มครองและเง ื ่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยน ี ้  จะเปลี ่ยนแปลงแก้ไขได ้โดย
เอกสารแนบท้ายของบริษัทเท่านั้น 

ข้อ 7.  การลงทะเบียนเพื่อเริ่มความคุ้มครอง  
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์เฉพาะ               

ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดและทำการลงทะเบียนเปิดใช้งาน (Activate) ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยหากเป็นวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทต้องทำตาม
วิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งวิธีการให้
ผู้เอาประกันภัยทราบ โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยตามท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  
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ข้อ 8. การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 
                บริษัทอาจยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะออกกรมธรรม์ประกันภัยปี
ต่ออายุ ให้เป็นหลักฐานและยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการ  

1)  เปลี่ยนแปลงปัจจัยการคำนวณ ปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยงภัยและค่าปัจจัยต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้ 

2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัยในปีที ่ต ่ออายุได้ตามความจำเป็น  โดยบริษัทต้องแจ้งให้ผู้ เอาประกันภัยทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
               บริษัทสามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผู้เอาประกันภัย    
ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับ
ตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ข้อ 9. การโอนรถยนต์  
กรมธรรม์ประกันภ ัยฉบับนี ้จะไม ่สามารถโอนให้กับบุคคลอื ่นได ้ในทุกกรณี ด ังน ั ้น เมื่อ                                     

ผู้เอาประกันภัยทำการโอนรถยนต์ให้กับบุคคลอื่น หรือกรณีผู้เอาประกันภัยได้ขายรถยนต์ให้แก่ผู้มีอาชีพ          
รับซื้อขายรถยนต์ หรือให้เช่ารถยนต์ หรือซ่อมแซมรถยนต์ หรือบำรุงรักษารถยนต์ ไม่ว่าการขายนั้นจะได้มี
การทำเป็นหนังสือหรือมีการจดทะเบียนโอนทางทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดความ
คุ้มครองนับแต่ วัน เวลาที่มีการโอน หรือการขายรถยนต์ หรือกรณีที่บริษัททราบถึงการขายรถยนต์ดังกล่าว
แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน  

ในกรณีนี้บริษัทจะแจ้งการสิ้นสุดความคุ้มครองพร้อมคืนเบี้ยประกันภัยรายปี โดยหักเบี้ยประกันภัย
สำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วนให้กับผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่มีการโอนรถยนต์ หรือวันที่บริษัทได้รับแจ้งการขายจากผู้เอาประกันภัย หรือวันที่บริษัทแจ้งสิ้นสุด
ความคุ้มครองแล้วแต่กรณี โดยการส่งหนังสือถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ 
หรือแจ้งผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความยินยอมไว้ 

ข้อ 10.  การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ   
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่าง

ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติ
ข้อพิพาทนั ้นโดยวิธ ีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม และให้ทำการวินิจฉัยชี ้ขาดโดย
อนุญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ  

ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย   
 ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้
ตีความตามคู่มือการตีความท่ีนายทะเบียน ได้ให้ความเห็นชอบไว้ 

ข้อ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับเม่ือ 
12.1 วันที่ เวลา ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

 12.2 เมื่อไม่มีการชำระเบี้ยประกันภัยตามท่ีบริษัทกำหนด  
12.3 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
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 12.3.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธีการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

     (1) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี ้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้
บริษัททราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกำหนดดังกล่าว 

               (2) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
บอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และบริษัทต้องทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กำหนดไว้             
ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทที่มีลักษณะ
ที่เชื่อถือได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการแจ้งเตือน
แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อได้ดำเนินการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกรณีนี ้บริษัทจะคืนเบี ้ยประกันภัยให้แก่ผู ้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ย
ประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 
 12.3.2 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้
ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

    (1) ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบั งคับทันที ณ วันเวลาที่บริษัทได้            
รับหนังสือบอกเลิก หรือวันเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด 

     (2) ผู ้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี ้ได้ด้วยวิธ ีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทต้องทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งวิธีการให้ผู้เอาประกันภัยทราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ 
ณ วันที่ข้อมูลการบอกเลิกส่งไปยังระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความยินยอมไว้เท่านั้น หรือ ณ วันที่
ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด 
 ในกรณีนี ้ผ ู ้ เอาประกันภัยมีส ิทธ ิได้ร ับเบี ้ยประกันภัย รายปีคืน ตามอัตราการคืน                     
เบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ข้างล่าง  

 อัตราคืนเบี้ยประกันภัย 
 

จำนวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบี้ย    
ประกันภัยเต็มปี 

จำนวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบี้ย   
ประกันภัยเต็มปี 

จำนวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบี้ย   
ประกันภัยเต็มปี 

1-9 72 120-129 44 240-249 20 
10-19 68 130-139 41 250-259 18 
20-29 65 140-149 39 260-269 16 
30-39 63 150-159 37 270-279 15 
40-49 61 160-169 35 280-289 13 
50-59 59 170-179 32 290-299 12 
60-69 56 180-189 30 300-309 10 
70-79 54 190-199 29 310-319 8 
80-89 52 200-209 27 320-329 6 
90-99 50 210-219 25 330-339 4 
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จำนวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบี้ย    
ประกันภัยเต็มปี 

จำนวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบี้ย   
ประกันภัยเต็มปี 

จำนวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบี้ย   
ประกันภัยเต็มปี 

100-109 48 220-229 23 340-349 3 
110-119 46 230-239 22 350-359 1 

    360-366 0 
 

ข้อ 13.  หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับการติดตั้งหรือการส่งคืนอุปกรณ์เฉพาะ 
 ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้  

13.1 ผู้เอาประกันภัยต้องติดตั้งอุปกรณ์เฉพาะให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา  
 13.2 กรณีอุปกรณ์เฉพาะชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้ผู ้เอาประกันภัยแจ้งต่อบริษัท                
โดยทันทีเพื่อแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ หรือนำส่งชุดอุปกรณ์เฉพาะที่ชำรุดนั้นคืนให้กับ
บริษัทโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้เพื่อทำการจัดส่งชุดใหม่ไปเพื่อเปลี่ยนทดแทน ทั้งนี้ ภายหลังจาก
ได้รับอุปกรณ์เฉพาะชุดใหม่จากบริษัทแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะต้องทำการติดตั้งให้พร้อมใช้งานภายใน 
……5.... วัน นับจากวันที่ได้รับชุดอุปกรณ์เฉพาะนั้น  
        ทั้งนี้ ให้ถือว่าในระหว่างการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ดังกล่าวนั้น กรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมี
ความคุ้มครองตามปกติ โดยบริษัทจะคิดเบี้ยประกันภัยโดยใช้เบี้ยประกันภัยเฉลี่ยรายวันของการขับขี่                 
ที่แท้จริงในเดือนก่อนมากำหนดเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยรายวันสำหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว  
 13.3 เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับหรือไม่มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้  ให้ผู้เอา
ประกันภัยส่งคืนชุดอุปกรณ์เฉพาะให้กับบริษัทตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันภายใน 15 วันนับจากวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ  

ข้อ 14. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยฉ้อฉล  
  บริษัทไม่ต้องรับผิดสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการฉ้อฉลหรือทุจริตโดย
ประการใด ๆ ซึ่งผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลที่ทำแทนผู้เอาประกันภัยได้กระทำเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี ้ และบริษัทอาจใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ทันที โดยไม่ คืนเบี้ย
ประกันภัย 
 
  



 
 

6 | 1 9  

 

หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
  
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่
บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ 
ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนาม                    
ผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 

1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือ
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามกรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ
ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้งที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ภายใต้
เงื่อนไขที่กำหนดในข้อนี้ 

ในกรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เมื่อบริษัท ผู้เอาประกันภัย และ           
ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยสามารถตกลงในจำนวนเงินค่าเสียหายได้ทั้งจำนวนแล้ว บริษัท
จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ 

1.1.1 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยในหมวดนี้ โดยต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อคน 

1.1.2 กรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อคน บริษัทจะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาทต่อคน โดยส่วนเกินจาก 2,000,000 บาท บริษัทจะชดใช้
ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

1.1.3 กรณีทายาทของบุคคลภายนอกผู้เสียชีวิต หรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทุพพลภาพ
ถาวรสิ ้นเชิงนั ้น มีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า                   
1 กรมธรรม์ รวมถึงกรณีที่รถยนต์ที่เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยหลายรายเพื่อความวินาศภัยอัน
เดียวกัน โดยได้ทำสัญญาประกันภัยพร้อมกัน หรือสืบเนื่องเป็นลำดับกัน บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามสัดส่วนความคุ้มครองของแต่ละกรมธรรม์ประกันภัย รวมกันไม่เกินกว่า 2 ,000,000 บาท             
ต่อคน โดยส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท บริษัทจะร่วมชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัย
จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

ในกรณีที่บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย และมีสิทธิได้รับการชดใช้
จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ รวมถึงกรณีที ่รถยนต์ที ่เอาประกันภัยได้                       
เอาประกันภัยหลายรายเพื่อความวินาศภัยอันเดียวกัน โดยได้ทำสัญญาประกันภัยพร้อมกัน หรือสืบเนื่อง
เป็นลำดับกัน บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่า ๆ กัน  

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในที่นี้ หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงาน 
ใด ๆ ในอาชีพประจำ และอาชีพอ่ืน ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 

บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองตาม 1.1 นี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตาม
กฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น 
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1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของ
บริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง 

กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และมีการเรียกค่าเสียหายอันเกิดจาก
การขาดการใช้ประโยชน์รถยนต์ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจริง ทั้งนี้ สำหรับรถยนต์ที่มีที่นั่ง
ไม่เกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่ไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท 
รถยนต์รับจ้างสาธารณะที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท และรถยนต์ที่มีที่นั่ง
เกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่เกิน 7 คน ในอตัราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท 

ในกรณีบุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า                    
1 กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะเฉลี่ยจ่ายเท่า ๆ กัน 

ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง 
(ก) ทรัพย์สินที่ผู ้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ที ่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา 

มารดา บุตรของผู ้เอาประกันภัยหรือผู ้ขับขี ่นั ้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู ้เก็บรักษา ควบคุม หรือ
ครอบครอง 

(ข) เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางว่ิง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้
สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์ หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์ 

(ค) สัมภาระหรือทรัพย์สินอื่นใดที่นำติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู ่ใน
รถยนต์ หรือกำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่รถยนต์กำลังยกจากที่หนึ่งไปยัง
อีกที่หนึ่ง 

(ง) ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมี หรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่
ในรถยนต์ เว้นแต่การรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊ส หรือเชื้อเพลิง
เพื่อการเดินเครื่องของรถยนต์ 

 
ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก   

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้ 
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีที่ใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ 

นอกเหนือจากท่ีได้ระบุไว้ในตาราง 
(ข) ตามจำนวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง 
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็นการ

ประกันภัยประเภทระบุชื ่อผู ้ข ับขี่  หากความเสียหายนั ้นเป็นความรับผิดชอบของผู ้ขับขี ่รถยนต์                    
คันเอาประกันภัยซึ่งมิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก เกินหนึ่งข้อ ให้ถือว่าความ
รับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึน 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะ
จ่ายแทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินที่ผู ้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอา
ประกันภัยต้องใช้คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
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ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี   
ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครองบริษัทจะ

ต่อสู้คดีในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็ม
จำนวนเงินความคุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว 

 
ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี่ 

บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่ง
เป็นผู้เอาประกันภัยเอง แต่มีเง่ือนไขว่า 

4.1  บุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

4.2 บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่         
ไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น 

 
ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร   

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิด
จากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการ
ประกันภัยไว้ โดยมีเงื่อนไขว่า บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืน 
หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอบริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น  

 
ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง   

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้อง
รับผิดจากการใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้              
แต่มีเง่ือนไขว่า 

6.1 นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
6.2 นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืน เว้นแต่ค่าสินไหม

ทดแทนที่ได้รับชดใช้นั้นไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น 
6.3 การคุ้มครองนี้ไม่เพ่ิมจำนวนเงินจำกัดความรับผิดของบริษัท 

 
ข้อ 7. การยกเว้นทั่วไป การประกันภัยตามหมวดนี้ ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก 

7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง          
7.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยา

เสพติดไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทำความผิดทาง
อาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

7.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
7.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดันรถหรือทรัพย์สินอื่นใด เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดัน

ได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
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 7.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาหรือบันทึกที่ผู้ขับขี่ทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาหรือบันทึก
นั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น 
 7.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่ให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นตามกฎหมายว่า
ด้วยการจราจรทางบก ดังนี้ 
             7.6.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ      
            7.6.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีการขับขี่
โดยบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ หรือโดยบุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรือโดยบุคคล
ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถหรืออยู่ระหว่างพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือ   
              7.6.3 กรณีไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จนถูกดำเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่าง
อื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด
ลงโทษในความผิดดังกล่าว 
 7.7 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มีสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
หรือมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทใน
ร่างกาย จนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มี                 
คำพิพากษาถึงท่ีสุดลงโทษในความผิดดังกล่าว 

 
ข้อ 8.  ข้อสัญญาพิเศษ    

ภายใต้จำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตาราง บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่ง
กรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือข้อ 7.1 7.2 7.3 
7.4 7.5 หรือเงื่อนไขทั่วไป เว้นแต่ข้อ 3 ของหมวดเงื่อนไขทั่วไป เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธ
ความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้ 

ส่วนเงื่อนไขข้อ 7.6  และ 7.7 บริษัทจะไม่นำมาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิเสธความ 
รับผิดทั้งตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี้  

ในกรณีที่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู ้เอา
ประกันภัย แต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในความรับผิดที่ผู้เอา
ประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จำนวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืน
ให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
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หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 
 
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

รถยนต์สูญหาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
รถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับ
รถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำ
เพิ่มขึ้น และผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว สูญหายไปอันเกิดจากการกระทำความผิด
เฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการ
กระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิดเช่นว่านั้น แต่ไม่รวมการสูญหายจากการกระทำ
ความผิดฐานฉ้อโกง 

รถยนต์ไฟไหม้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้              
ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม 

 
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์  

2.1. ในกรณีรถยนต์สูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอก
ทรัพย์ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย ที ่ระบุไว้ในตาราง โดยผู ้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของ
บริษัท และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 

ในกรณีที่บริษัทได้รับรถยนต์คืนมา บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู ้เอาประกันภัยทราบทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมา ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัย
แจ้งให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ 

2.1.1 ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รับชดใช้ไปทั้งหมดให้แก่
บริษัท ถ้ารถยนต์นั้นเกิดความเสียหายไม่ถึงกับความเสียหายโดยสิ้นเชิงบริษัทต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่าย
ของบริษัทก่อนคืน 

2.1.2  สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน 
ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ

หนังสือแจ้งจากบริษัท ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เอา
ประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน 

2.2 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงิน                  
เอาประกันภัย ที่ระบุไว้ในตาราง  

รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิม
ได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย    

ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย               
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 
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2.3 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง หรือสูญหายบางส่วน  
บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้
รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพ่ือทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้  

ในกรณีไม่สามารถตกลงจำนวนเงินเพื ่อทดแทนความเสียหายได้ ให้ใช้ราคามาตรฐาน  
ที ่สมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมกับสมาคมอู ่กลางการประกันภัยและสมาคมการซ่อมรถยนต์  
แห่งประเทศไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท 
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานำเข้าที่

ส่งมาทางเรือ 
 

ข้อ 3. การดูแลขนย้าย 
 เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ ที่เกิดจากไฟไหม้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขน

ย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตาม
จำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม 

 
ข้อ 4. การสละสิทธิ 

ในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของ
สถานให้บริการเก่ียวกับการซ่อมแซมรถ การทำความสะอาดรถ การบำรุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์
เพ่ิมเติม เมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น   

 
ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนี้ไม่คุ ้มครองความสูญหาย หรือไฟไหม้                
อันเกิดจาก 

5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ โดยคู่สมรส 
หรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ
กับผู้เอาประกันภัย หรือผู้ค้ำประกันตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ หรือบุคคลได้รับมอบรถยนต์หรือ
ครอบครองรถยนต์ตามสัญญายืม สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจำนำ หรือบุคคลที่จะกระทำ
สัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวมีเจตนาแท้จริงจะทำสัญญาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม 
  5.2  การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง 
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) 
 
เมื่อใช้ในเอกสารแนบท้ายนี้         
ผู้ได้รับความคุ้มครอง  หมายถึง ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารตามจำนวนที่ระบุในตาราง ซึ่งอยู่ใน

หรือกำลังขับขี่ หรือกำลังขึ้นหรือกำลังลงจากรถยนต์ 
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและ

ทำให้เกิดผลที่ผู้ได้รับความคุ้มครองมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังและให้
หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย 

การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง 
การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป  
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือทำงานใด

เพ่ือสินจ้างได้โดยสิ้นเชิงและตลอดไป 
ทุพพลภาพชั่วคราว  หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพ

ประจำตามปกติได้โดยสิ้นเชิงในชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ บริษัทจะชดใช้          
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ ได้รับความคุ้มครองโดยอุบัติเหตุ ซึ่ง
ทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 
 
การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต        
 ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตใน 180 วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดี 
หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู ้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะ                  
คนไข้ใน และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนเงิน                  
เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง ให้แก่ทายาทของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

  
การคุ้มครองข้อ 2 : สูญเสีย มือ เท้า สายตา      
 ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับไม่มีผลทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วัน
เกิดอุบัติเหตุแต่มีผลทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่
วันเกิดอุบัติเหตุก็ดี หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันใน
โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในและเป็นเหตุให้ผู ้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง              
ดังกำหนดข้างล่างนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองดังนี้  

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 
หรือสายตาสองข้าง 

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 
60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ 
60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 
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60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับตาหนึ่งข้าง    
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

 
การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

ถ้าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือนนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเกิด
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนหรือ          
มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าผู้ได้รับความคุ้มครองนั้นตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะใช้               
ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว้ในตาราง หักด้วยจำนวนเงินที่ใช้ หรือต้องใช้
ตามความคุ้มครองข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง 

 
การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพชั่วคราว 

ถ้าความบาดเจ็บที ่ได้รับทำให้ผู ้ได้รับความคุ ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพภาพชั่วคราวภายใน               
180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัว
ติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ชั่วคราว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู ้ได้รับความคุ ้มครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลาที ่ยัง                 
ทุพพลภาพอยู่ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางแต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 

บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี้ หากอุบัติเหตุมีผลทำให้ผู ้ได้รับความ
คุ้มครองเกิดความสูญเสียตามการคุ้มครองตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลทำให้มีทุพพลภาพ
ถาวรเกิดขึ้นต่อผู้ได้รับความคุ้มครองตามการคุ้มครอง ข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทใช้ตามการ
คุ้มครองข้อนี้ จะมีการหักจากจำนวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทต้องใช้ตามการคุ้มครอง ข้อ 3 
  
การยกเว้น : การขยายเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพชั่วคราว หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งหมดหรือบางส่วนจากการกระทำ
ผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รับความคุ้มครองนั้น 
 
เงื่อนไขอื่น : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขท่ัวไป   
 
 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) 
 

เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้  
บริษัทจะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่าย

จริง  ซึ่งได้เกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุเพื่อบุคคลใด ซึ่งได้รับความบาดเจ็บทาง
ร่างกาย เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์ 

ความรับผิดชอบของบริษัทต่อคนในแต่ละครั้งจะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
การขยายเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ที่ระบุไว้ในตาราง 
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม การประกันตัวผู้ขับข่ี (ร.ย.03) 
 

เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้  
บริษัทจะประกันตัวผู ้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับขี ่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจาก                      

ผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ระบุไว้ในตารางเกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวใน
คดีอาญา 

การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการโดยไม่ชักช้าตามจำนวนเงินที่พนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการหรือศาลกำหนดจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด 
 
เงื่อนไข: การขยายเพิ่มเติมนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่
ปรากฎในสัญญาหมวดเงื่อนไขท่ัวไป 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30) 
 

ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลัง
ใดๆ   ให้เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม  เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการกระทำ              
ก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีลำดับเหตุการณ์
เป็นอย่างไรสำหรับความสูญเสียนั้น 

โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ การกระทำก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทำซึ่งใช้กำลัง
หรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง 
การกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา 
ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและหรือสาธารณชนหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว 

ข้อยกเว้นนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรง หรือ
โดยอ้อม  เป็นผลมาจากหรือมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการกระทำใดๆ ที่ต้องกระทำขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน 
หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ซึ่งเก่ียวเนื่องกับการกระทำก่อการร้าย 

ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถนำมาใช้บังคับได้ให้ถือว่าส่วนที่เหลือยังคง                
มีผลบังคับ 
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เอกสารแนบท้าย ความคุ้มครองรายเดือน 
หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 

ความคุ้มครอง 
ข้อ 1 ข้อตกลงคุ้มครอง 

ความเสียหายต่อรถยนต์ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่าง
ระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์
มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึง
อุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว  แต่ไม่รวมถึง
ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ 

ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที ่ระบุไว ้ในตาราง
เอกสารแนบท้าย  

ไฟไหม้ ในที่นี้หมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เป็นผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้
โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ท่ีเป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอ่ืนใด 

 
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์  

2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงิน                 
เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางเอกสารแนบท้าย  

ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย        
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 

รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ใน
สภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย    

2.2 ในกรณีรถยนต์ได้ร ับความเสียหาย แต่ไม่ถ ึงกับเส ียหายสิ ้นเชิง  บริษัทและ                       
ผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้ รวมทั้ง
อุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้ 
        ในกรณีไม่สามารถตกลงจำนวนเงินเพื่อทดแทนความเสียหายได้ ให้ใช้ราคามาตรฐาน 
ที ่สมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมกับสมาคมอู่กลางการประกันภัย และสมาคมการซ่อมรถยนต์ 
แห่งประเทศไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน   
  ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท 
  ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานำเข้าที่
ส่งมาทางเรือ 
 
ข้อ 3. การดูแลขนย้าย   

เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะจ่ายค่า
ดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้              
ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม 
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ข้อ 4. ความเสียหายส่วนแรก  
ผู ้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั ้งตามจำนวนเงินส่วนแรกของ                  

ความเสียหายดังระบุไว้ในตารางเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความเสียหาย 
ส่วนแรกดังกล่าว หากความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากกรณีความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับ
ยานพาหนะทางบก หรือการกระทำของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลทำให้
บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายที่บริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้  

ในกรณีที ่ผ ู ้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง  บริษัทจะจ่ายแทน                
ผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้อง
ใช้คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 

ข้อ 5. การรักษารถยนต์  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มข้ึน หรือต้องประสบอุบัติเหตุ

อื่น เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จำเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อรถยนต์
เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย 

ข้อ 6.  การสละสิทธิ   
ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจาก

ผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถาน
ให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การทำความสะอาดรถ  การบำรุงรักษารถ  หรือการติดตั้งอุปกรณ์
เพ่ิมเติม เมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น 

ข้อ 7.  การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
7.1 การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์ 
7.2 การแตกหักของเครื ่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของ

เครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ 
7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวน

ผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ 
7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมี

ความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน 
7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้นเกิด

จากบริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง 
8.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขน

ยาเสพติดไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทำความผิดทาง
อาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
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ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อื่น ๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
9.1 การใช้ลากจูงหรือผลักดันรถหรือทรัพย์สินอื่นใด เว้นแต่ รถที่ถูกลากจูงหรือถูก

ผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยง
ถึงกัน 

9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ  
9.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่ให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นตามกฎหมาย

ว่าด้วยการจราจรทางบก ดังนี้ 
             9.3.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือด เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ         
            9.3.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีการขับขี่
โดยบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ หรือโดยบุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรืออยู่ระหว่าง
พักใช้ หรือ 
              9.3.3 กรณีไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จนถูกดำเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่าง
อื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด
ลงโทษในความผิดดังกล่าว 

9.4 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มีสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
หรือมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทใน
ร่างกาย จนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับ หรือศาลได้มีคำ
พิพากษาถึงท่ีสดุลงโทษในความผิดดังกล่าว  

9.5 การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิ
ตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับข่ีรถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์ 
 การยกเว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 และ 9.5 จะไม่นำมาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อ
รถยนต์ที่เกิดขึ้น และมิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 
เงื ่อนไข : ความคุ ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู ่ภายใต้บังคับของเงื ่อนไขและการยกเว้นแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป รวมถึงหมวดเงื่อนไขทั่วไปเพื่อใช้เฉพาะกับ
เอกสารแนบท้ายนี้  
 
หมวดเงื่อนไขท่ัวไปเพื่อใช้เฉพาะกับเอกสารแนบท้ายนี้  
การชำระเบี้ยประกันภัย 

1. ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนี้เป็น   
รายเดือน โดยในเดือนแรกจะถึงกำหนดชำระทันทีและผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยตามท่ี
บริษัทกำหนดก่อนเริ่มต้นคุ้มครอง  

2. เบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองเดือนอื่นๆ จะต้องชำระเต็มจำนวนทันทีในวันที่บริษัท
กำหนดไว้ ซึ่งจะนำข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ที่แท้จริงของเดือนก่อนหน้ามาคำนวณเป็นค่าเบี้ยประกันภัย
ของเดือนนั้นๆ และเรียกเก็บในวันที่ที่บริษัทกำหนดจากบัตรเครดิตหรือวิธีการที่ตกลงกันไว้กับผู้เอา
ประกันภัยโดยอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดชำระ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดให้ผู้เอาประกันภัยทราบผ่านทาง
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตกลงร่วมกัน    
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3. หากเมื ่อถึงกำหนดชำระแล้ว บริษัทยังไม่ได้รับชำระเบี ้ยประกันภัยจะทำให้กรมธรรม์
ประกันภัยทั ้งฉบับสิ ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ ณ วันที ่ครบกำหนดนั้น ในกรณีนี้ให้ถือเสมือนเป็นกรณี                      
ผู้เอาประกันภัยบอกเลิก ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยรายปีให้ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้
ในหมวดเงื่อนไขท่ัวไปข้อ 12.3.2 ของกรมธรรม์ประกันภัย  

 
การบอกเลิกเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองรายเดือน  
 1) บริษัทเป็นผู้บอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธีการอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

 (1.1) บริษัทอาจบอกเลิกเอกสารแนบท้ายนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ ายที่แจ้งให้บริษัท
ทราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกำหนดดังกล่าว 

             (1.2) บริษัทอาจบอกเลิกเอกสารแนบท้ายนี้ได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
บอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และบริษัทต้องทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทที่มีลักษณะ           
ที่เชื่อถือได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการแจ้งเตือน
แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อได้ดำเนินการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 2) ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธีการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 (2.1) ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับทันที ณ วันเวลาที่บริษัทได้รับ
หนังสือบอกเลิก หรือวันเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด 

(2.2) ผ ู ้ เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี ้ได ้ด ้วยวิธ ีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทต้องทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งวิธีการให้ผู้เอาประกันภัยทราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ 
ณ วันที่ขอ้มูลการบอกเลิกส่งไปยังระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความยินยอมไว้เท่านั้น หรือ ณ วันที่
ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด 
 3) ไม่ว่าการบอกเลิกเอกสารแนบท้ายนี้กระทำโดยฝ่ายใดก็ตาม บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย
สำหรับเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองรายเดือน สำหรับจำนวนวันที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองให้กับ               
ผู้เอาประกันภัย โดยคิดเป็นสัดส่วนจากจำนวนวันคุ้มครองของเดือนที่บอกเลิกนั้น  
 
การปรับเปลี่ยนปัจจัยเพื่อการคำนวณเบี้ยประกันภัยรายเดือน   

บริษัทสามารถเลือกใช้อัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและประสบการณ์การจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนในแต่ละเดือนได้ ซึ่งต้องอยู่ในช่วงอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไว้แล้ว 

แต่หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเงื ่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยหรือปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณ                
เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมรายเดือนไปจากปัจจัยที่ได้แจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบก่อนขอเอาประกันภัย 
บริษัทจะต้องแจ้งให้ผู ้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
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มิฉะนั ้น บริษัทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื ่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยหรือปัจจัยที ่ใช้ในการคำนวณ                                    
เบี้ยประกันภัยเพ่ิมเติมรายเดือนได้  
 
หมายเหตุ : หากข้อความใดในหมวดเงื่อนไขทั่วไปเพื่อใช้เฉพาะกับเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับ
หมวดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน 
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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ขับดี 2+ (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) 
(โครงการ Insurance Regulatory Sandbox) 

 
หมวดเงื่อนไขท่ัวไป 

ภายใต้การคุ้มครอง เงื ่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้  

ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว 
การชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 

พนักงานบริษัท หรือนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ผู้ได้รับมอบ
อำนาจให้รับชำระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคล ที่บริษัทยอมรับการกระทำของบุคคล
หรือนิติบุคคลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการชำระเบี ้ยประกันภัยแก่บริษัท                      
โดยถูกต้อง 

ข้อ 2. คำนิยามศัพท:์ เมื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
“บริษัท”  หมายถึง บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
“ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง 
“รถยนต์”  หมายถึง รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตาราง 
“ตาราง”  หมายถึง ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
“อุบัติเหตุแต่ละครั้ง”  หมายถึง เหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกัน ซึ่งเกิดจาก

สาเหตุเดียวกัน 
“ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิดหรือความเสียหายอันมีการคุ้มครอง

ตามข้อสัญญา หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้                      
ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง 

“วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง วิธีการที่ดำเนินการผ่านทางแอพพลิเคชันที่บริษัทเป็น         
ผู้พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้กับการประกันภัยนี้ รวมถึงการส่งอีเมล หรือวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดที่บริษัทได้ตกลงไว้โดยได้รับความยินยอมจาก               
ผู้เอาประกันภัยแล้ว 

 “อุปกรณเ์ฉพาะ”  หมายถึง ชุดอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยตัวเครื่องและซิมการ์ดเพื่อใช้ใน
การเก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่โดยการติดตั ้งกับตัวรถยนต์คันที่                  
เอาประกันภัย ซึ่งมีรหัสตัวเครื่อง (serial number) และหมายเลข              
ซิมการ์ดตรงกับข้อมูลในตอนติดตั้งอุปกรณ ์ 

 

ข้อ 3. การยกเว้นทั่วไป   
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือ

โดยอ้อมจาก 
3.1 สงคราม การรุกราน การกระทำของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะ

เป็นการทำสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) 
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3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล                  
การยึดอำนาจการปกครองโดยกำลังทหาร หรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาด    
หรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 

3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู 
3.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู 

หรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสำหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี้ 
การเผานั้นรวมถึงกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง 

 
ข้อ 4. การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย 

เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่
จะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และดำเนินการอันจำเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้               
ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งให้บริษัททราบผ่านแอพพลิเคชันสำหรับการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือแอพพลิเคชันที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้น 
ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับแอพพลิเคชันของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยและมีรายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยกำหนด 
 บริษัทมีส ิทธ ิเข ้าดำเนินการในนามของผู ้ เอาประกันภัยเกี ่ยวกับอุบ ัต ิเหตุที ่ เก ิดข ึ ้นได้                          
หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย 

ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ดำเนินการโดยสุจริต 

ข้อ 5. ความรับผิดของบริษัทเม่ือมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดโดยมิชอบ  

จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายนำคดีขึ ้นสู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดต่อ             
ผ ู ้ เอาประกันภัย หร ือผ ู ้ เส ียหายนั ้น โดยชดใช้ค่าเส ียหายตามคำพิพากษา หร ือคำช ี ้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด 

 
ข้อ 6.  การแก้ไข  

สัญญาคุ ้มครองและเง ื ่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยน ี ้  จะเปลี ่ยนแปลงแก้ไขได ้โดย
เอกสารแนบท้ายของบริษัทเท่านั้น 

ข้อ 7.  การลงทะเบียนเพื่อเริ่มความคุ้มครอง  
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์เฉพาะ               

ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดและทำการลงทะเบียนเปิดใช้งาน (Activate) ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยหากเป็นวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทต้องทำตาม
วิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งวิธีการให้
ผู้เอาประกันภัยทราบ โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยตามท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  
  



 
 

3 | 2 2  

 

ข้อ 8. การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 
                บริษัทอาจยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะออกกรมธรรม์ประกันภัยปี
ต่ออายุ ให้เป็นหลักฐานและยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการ  

1)  เปลี่ยนแปลงปัจจัยการคำนวณ ปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยงภัยและค่าปัจจัยต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้ 

2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัยในปีที ่ต ่ออายุได้ตามความจำเป็น  โดยบริษัทต้องแจ้งให้ผู ้เอาประกันภัยทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
               บริษัทสามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผู้เอาประกันภัย    
ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับ
ตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ข้อ 9. การโอนรถยนต์  
กรมธรรม์ประกันภ ัยฉบับนี ้จะไม ่สามารถโอนให้กับบุคคลอื ่นได ้ในทุกกรณี ด ังน ั ้น เมื่อ                                     

ผู้เอาประกันภัยทำการโอนรถยนต์ให้กับบุคคลอื่น หรือกรณีผู้เอาประกันภัยได้ขายรถยนต์ให้แก่ผู้มีอาชีพ          
รับซื้อขายรถยนต์ หรือให้เช่ารถยนต์ หรือซ่อมแซมรถยนต์ หรือบำรุงรักษารถยนต์ ไม่ว่าการขายนั้นจะได้มี
การทำเป็นหนังสือหรือมีการจดทะเบียนโอนทางทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดความ
คุ้มครองนับแต่ วัน เวลาที่มีการโอน หรือการขายรถยนต์ หรือกรณีที่บริษัททราบถึงการขายรถยนต์ดังกล่าว
แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน  

ในกรณีนี้บริษัทจะแจ้งการสิ้นสุดความคุ้มครองพร้อมคืนเบี้ยประกันภัยรายปี โดยหักเบี้ยประกันภัย
สำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วนให้กับผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่มีการโอนรถยนต์ หรือวันที่บริษัทได้รับแจ้งการขายจากผู้เอาประกันภัย หรือวันที่บริษัทแจ้งสิ้นสุด
ความคุ้มครองแล้วแต่กรณี โดยการส่งหนังสือถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ 
หรือแจ้งผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความยินยอมไว้ 

ข้อ 10.  การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ   
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่าง

ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติ
ข้อพิพาทนั ้นโดยวิธ ีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม และให้ทำการวินิจฉั ยชี ้ขาดโดย
อนุญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ  

ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย   
 ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้
ตีความตามคู่มือการตีความท่ีนายทะเบียน ได้ให้ความเห็นชอบไว้ 

ข้อ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับเม่ือ 
12.1 วันที่ เวลา ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

 12.2 เมื่อไม่มีการชำระเบี้ยประกันภัยตามท่ีบริษัทกำหนด  
12.3 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
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 12.3.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธีการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

     (1) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี ้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้
บริษทัทราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกำหนดดังกล่าว 

               (2) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
บอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และบริษัทต้องทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กำหนดไว้             
ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทที่มีลักษณะ
ที่เชื่อถือได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการแจ้งเตือน
แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อได้ดำเนินการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกรณีนี ้บริษัทจะคืนเบี ้ยประกันภัยให้แก่ผู ้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ย
ประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 
 12.3.2 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้
ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

    (1) ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบั งคับทันที ณ วันเวลาที่บริษัทได้            
รับหนังสือบอกเลิก หรือวันเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด 

     (2) ผู ้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี ้ได้ด้วยวิธ ีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทต้องทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งวิธีการให้ผู้เอาประกันภัยทราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ 
ณ วันที่ข้อมูลการบอกเลิกส่งไปยังระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความยินยอมไว้เท่านั้น หรือ ณ วันที่
ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด 
 ในกรณีนี ้ผ ู ้ เอาประกันภัยมีส ิทธ ิได้ร ับเบี ้ยประกันภัย รายปีคืน ตามอัตราการคืน                     
เบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ข้างล่าง  

 อัตราคืนเบี้ยประกันภัย 
 

จำนวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบี้ย    
ประกันภัยเต็มปี 

จำนวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบี้ย   
ประกันภัยเต็มปี 

จำนวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบี้ย   
ประกันภัยเต็มปี 

1-9 72 120-129 44 240-249 20 
10-19 68 130-139 41 250-259 18 
20-29 65 140-149 39 260-269 16 
30-39 63 150-159 37 270-279 15 
40-49 61 160-169 35 280-289 13 
50-59 59 170-179 32 290-299 12 
60-69 56 180-189 30 300-309 10 
70-79 54 190-199 29 310-319 8 
80-89 52 200-209 27 320-329 6 
90-99 50 210-219 25 330-339 4 

100-109 48 220-229 23 340-349 3 
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จำนวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบี้ย    
ประกันภัยเต็มปี 

จำนวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบี้ย   
ประกันภัยเต็มปี 

จำนวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบี้ย   
ประกันภัยเต็มปี 

110-119 46 230-239 22 350-359 1 
    360-366 0 

 

ข้อ 13.  หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับการติดตั้งหรือการส่งคืนอุปกรณ์เฉพาะ 
 ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้  

13.1 ผู้เอาประกันภัยต้องติดตั้งอุปกรณ์เฉพาะให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา  
 13.2 กรณีอุปกรณ์เฉพาะชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้ผู ้เอาประกันภัยแจ้ง ต่อบริษัท                
โดยทันทีเพื่อแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ หรือนำส่งชุดอุปกรณ์เฉพาะที่ชำรุดนั้นคืนให้กับ
บริษัทโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้เพื่อทำการจัดส่งชุดใหม่ไปเพื่อเปลี่ยนทดแทน ทั้งนี้ ภายหลังจาก
ได้รับอุปกรณ์เฉพาะชุดใหม่จากบริษัทแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะต้องทำการติดตั้งให้พร้อมใช้งานภายใน 
…5….... วัน นับจากวันที่ได้รับชุดอุปกรณ์เฉพาะนั้น  
        ทั้งนี้ ให้ถือว่าในระหว่างการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ดังกล่าวนั้น กรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมี
ความคุ้มครองตามปกติ โดยบริษัทจะคิดเบี้ยประกันภัยโดยใช้เบี้ยประกันภัยเฉลี่ยรายวันของการขับขี่                 
ที่แท้จริงในเดือนก่อนมากำหนดเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยรายวันสำหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว  
 13.3 เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับหรือไม่มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้  ให้ผู้เอา
ประกันภัยส่งคืนชุดอุปกรณ์เฉพาะให้กับบริษัทตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันภายใน 15 วันนับจากวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ  

ข้อ 14. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยฉ้อฉล  
  บริษัทไม่ต้องรับผิดสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการฉ้อฉลหรือทุจริตโดย
ประการใด ๆ ซึ่งผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลที่ทำแทนผู้เอาประกันภัยได้กระทำเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี ้ และบริษัทอาจใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ทันที โดยไม่คืน                         
เบี้ยประกันภัย 
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หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
  
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่
บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ 
ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอา
ประกันภัย ดังนี้ 

1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือ
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามกรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ
ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้งที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ภายใต้
เงื่อนไขที่กำหนดในข้อนี้ 

ในกรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เมื่อบริษัท ผู้เอาประกันภัย และผู้มี
สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยสามารถตกลงในจำนวนเงินค่าเสียหายได้ทั้งจำนวนแล้ว บริษัทจะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ 

1.1.1 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยในหมวดนี้ โดยต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อคน 

1.1.2 กรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อคน บริษัทจะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาทต่อคน โดยส่วนเกินจาก 2,000,000 บาท บริษัทจะชดใช้
ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

1.1.3 กรณีทายาทของบุคคลภายนอกผู้เสียชีวิต หรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทุพพลภาพ
ถาวรสิ ้นเชิงนั ้น มีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า                    
1 กรมธรรม์ รวมถึงกรณีที่รถยนต์ที่เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยหลายรายเพื่อความวินาศภัยอัน
เดียวกัน โดยได้ทำสัญญาประกันภัยพร้อมกัน หรือสืบเนื่องเป็นลำดับกัน บริษัทจะชดใช้ค่ าสินไหม
ทดแทนตามสัดส่วนความคุ้มครองของแต่ละกรมธรรม์ประกันภัย รวมกันไม่เกินกว่า 2 ,000,000 บาท             
ต่อคน โดยส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท บริษัทจะร่วมชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัย
จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

ในกรณีที่บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย และมีสิทธิได้รับการชดใช้
จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ รวมถึงกรณีที ่รถยนต์ที ่เอาประกันภัยได้                    
เอาประกันภัยหลายรายเพื่อความวินาศภัยอันเดียวกัน โดยได้ทำสัญญาประกันภัยพร้อมกัน หรือสืบเนื่อง
เป็นลำดับกัน บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่า ๆ กัน  

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในที่นี้ หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงาน 
ใด ๆ ในอาชีพประจำ และอาชีพอ่ืน ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 

บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองตาม 1.1 นี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตาม
กฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น 

1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของ
บริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง 
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กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และมีการเรียกค่าเสียหายอันเกิดจาก
การขาดการใช้ประโยชน์รถยนต์ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจริง ทั้งนี้ สำหรับรถยนต์ที่มีที่นั่ง
ไม่เกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่ไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท 
รถยนต์รับจ้างสาธารณะที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท และรถยนต์ที่มีที่นั่ง
เกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท 

ในกรณีบุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า                     
1 กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะเฉลี่ยจ่ายเท่า ๆ กัน 

ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง 
(ก) ทรัพย์สินที่ผู ้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ที ่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา 

มารดา บุตรของผู ้เอาประกันภัยหรือผู ้ขับขี ่นั ้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู ้เก็บรักษา ควบคุม หรือ
ครอบครอง 

(ข) เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางว่ิง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้
สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์ หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์ 

(ค) สัมภาระหรือทรัพย์สินอื่นใดที่นำติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู ่ใน
รถยนต์ หรือกำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่รถยนต์กำลังยกจากที่หนึ่งไปยัง
อีกที่หนึ่ง 

(ง) ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมี หรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่
ในรถยนต์ เว้นแต่การรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊ส หรือเชื้อเพลิง
เพื่อการเดินเครื่องของรถยนต์ 

 
ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก   

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้ 
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีที่ใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ 

นอกเหนือจากท่ีได้ระบุไว้ในตาราง 
(ข) ตามจำนวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง 
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็นการ

ประกันภัยประเภทระบุชื ่อผู ้ข ับขี ่ หากความเสียหายนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู ้ขับขี ่รถยนต์                     
คันเอาประกันภัยซึ่งมิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก เกินหนึ่งข้อ ให้ถือว่าความ
รับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึน 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะ
จ่ายแทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินที่ผู ้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอา
ประกันภัยต้องใช้คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
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ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี   
ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครองบริษัทจะ

ต่อสู้คดีในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน               
เต็มจำนวนเงินความคุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว 

 
ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี ่

บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่ง
เป็นผู้เอาประกันภัยเอง แต่มีเง่ือนไขว่า 

4.1  บุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

4.2 บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่   
ไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น 

 
ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร   

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิด
จากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ทั้งนี้เฉพาะเท่าที ่มีการ
ประกันภัยไว้ โดยมีเงื่อนไขว่า บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืน 
หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอบริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น  

 
ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง   

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้อง
รับผิดจากการใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้ แต่
มีเงื่อนไขว่า 

6.1 นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
6.2 นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืน เว้นแต่ค่าสินไหม

ทดแทนที่ได้รับชดใช้นั้นไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น 
6.3 การคุ้มครองนี้ไม่เพ่ิมจำนวนเงินจำกัดความรับผิดของบริษัท 

 
ข้อ 7. การยกเว้นทั่วไป การประกันภัยตามหมวดนี้ ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก 

7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง  
7.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยา

เสพติดไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทำความผิดทาง
อาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

7.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
7.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดันรถหรือทรัพย์สินอื่นใด เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดัน

ได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
 7.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาหรือบันทึกที่ผู้ขับขี่ทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาหรือบันทึกนั้น
แล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น 
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 7.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่ให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นตามกฎหมายว่า
ด้วยการจราจรทางบก ดังนี้ 
             7.6.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ      
            7.6.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีการขับขี่
โดยบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ หรือโดยบุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรือโดยบุคคล
ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถหรืออยู่ระหว่างพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือ   
              7.6.3 กรณีไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จนถูกดำเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมา                 
อย่างอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มีคำพิพากษา                 
ถึงท่ีสุดลงโทษในความผิดดังกล่าว 
 7.7 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มีสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
หรือมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทใน
ร่างกาย จนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มี                 
คำพิพากษาถึงท่ีสุดลงโทษในความผิดดังกล่าว 

 
ข้อ 8.  ข้อสัญญาพิเศษ    

ภายใต้จำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตาราง บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่ง
กรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือข้อ 7.1 7.2 7.3 
7.4 7.5 หรือเงื่อนไขทั่วไป เว้นแต่ข้อ 3 ของหมวดเงื่อนไขทั่วไป เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธ
ความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้ 

ส่วนเงื่อนไขข้อ 7.6  และ 7.7 บริษัทจะไม่นำมาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิเสธความ 
รับผิดทั้งตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี้  

ในกรณีที่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู ้เอา
ประกันภัย แต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในความรับผิดที่ ผู้เอา
ประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จำนวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืน
ให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
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หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายทั้งคัน 
 

ข้อ 1.  ข้อตกลงคุ้มครอง 
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย เมื่อรถยนต์สูญหาย                

ทั้งคันจากการถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ 
ความสูญหายในที่นี้ให้หมายความรวมถึงความเสียหายต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง 

หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ที่เป็นผลมาจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ 
หรือเป็นผลมาจากการพยายามกระทำเช่นว่านั้น 
 
ข้อ 2.  การชดใช้ความสูญหายต่อรถยนต์ 

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางและให้ถือว่าการ
คุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 

2.1 ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย       
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด  

2.2 ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัท เมื่อผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์ได้รับเงินชดใช้ค่าสินไหมตามจำนวนเงินเอาประกันภัยจากบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 

2.3 การขอรับรถยนต์คืน 
2.3.1 กรณีโอนกรรมสิทธิ ์รถยนต์ให้แก่บริษัท สำหรับรถยนต์ที ่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ำกว่า                

ร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทต้องมี
หนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมา
ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัททราบ และบริษัทยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ
โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รับชดใช้ไปทั้งหมดให้แก่บริษัท ถ้ารถยนต์นั้นเกิดความเสียหายบริษัท
ต้องจัดซ่อมโดยค่าใช้จ่ายของบริษัทก่อนคืน  

2.3.2 กรณีไม่โอนกรรมสิทธิ ์รถยนต์ให้แก่บริษัท สำหรับรถยนต์ที ่เอาประกันภัยไว้ต่ำกว่า                
ร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที ่เอาประกันภัย หากผู ้เอาประกันภัยได้ร ับรถยนต์คืนแล้ว                        
ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที และคืนเงินที่รับการชดใช้ไปทั้งหมด ให้แก่บริษัทภายใน             
7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืน และหากรถยนต์นั้นเกิดความเสียหายบริษัทจะต้องจัดซ่อมให้แต่ไม่เกิน
จำนวนเงินที่บริษัทได้รับคืนจากผู้เอาประกันภัย 

 
2.4 การสละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน 
2.4.1 กรณีโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัท ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บริษัททราบ

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัท ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายใน
กำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน 
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ข้อ 3.  การสละสิทธิ 
ในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความ

ยินยอมจากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของ
สถานให้บริการเก่ียวกับการซ่อมแซมรถ การทำความสะอาดรถ การบำรุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์
เพ่ิมเติม เมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น 
 
ข้อ 4.  การยกเว้นรถยนต์สูญหาย การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 

4.1 ความสูญหายของอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งท่ีประจำอยู่กับตัวรถยนต์ 
4.2 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ โดยคู่สมรส หรือ

บุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ             
ผู ้เอาประกันภัย หรือผู ้ค้ำประกันตามสัญญาเช่าซื ้อรถยนต์ หรือบุคคลได้รับมอบรถยนต์หรือ
ครอบครองรถยนต์ตามสัญญายืม สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจำนำ หรือบุคคลที่จะกระทำ
สัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวมีเจตนาแท้จริงจะทำสัญญาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม 

4.3 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง 
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หมวดการคุ้มครองรถยนตไ์ฟไหม้ 
 
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 
 ความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากรถยนต์ไฟไหม้ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้ง
อุปกรณ์เครื่องตกแต่งหรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงาน
ประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มขึ้นและผู้เอา
ประกันได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของ                
มันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม 

ไฟไหม้ในที่นี ้หมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เป็นผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้              
โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุใด 

จำนวนเงินคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที ่เอาประกันภัยอันเกิดจากรถยนต์ไฟไหม้                  
มีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยดังที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์ 

 2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ ้นเช ิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงิน                        
เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

รถยนต์เสียหายสิ้นเชิงในที่นี้ หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพ
เดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย 

ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าของรถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย              
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันทีโดยค่าใช้จ่าย
ของบริษัทและให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 

2. 2 ในกรณีรถยนต์ได้ร ับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ ้นเชิง  บริษัทและผู ้เอา
ประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อมรถยนต์ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพ่ือ
ทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้  

ในกรณีไม่สามารถตกลงจำนวนเงินเพื ่อทดแทนความเสียหายได้ ให้ใช้ราคามาตรฐาน 
ที ่สมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมกับสมาคมอู ่กลางการประกันภัยและสมาคมการซ่อมรถยนต์  
แห่งประเทศไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัท 
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่ าราคานำเข้าที่ส่ง

มาทางเรือ 
 

ข้อ 3. การดูแลขนย้าย 
 เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากไฟไหม้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์และค่าขนย้าย
รถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ จนกว่าการซ่อมแซมหรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้น
ตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซมและไม่เกินร้อยละยี่สิบของจำนวนเงิน              
เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง 
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ข้อ 4. การสละสิทธิ 
ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจาก                

ผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถาน
ให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การทำความสะอาดรถ การบำรุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์
เพ่ิมเติม เมือ่รถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น 

 
ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์ไฟไหม้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองไฟไหม้อันเกิดจาก 

5.1  การเสื่อมราคาหรือการสึกหรอของรถยนต์ 
 5.2  การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักร
กลไกหรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุไฟไหม้ 
   
ข้อ 6. การยกเว้นการใช้อื่นๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
 6.1  การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง 
 6.2  การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยา
เสพติดไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทำความผิดทาง
อาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 
 6.3  การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
 
เงื่อนไข : การคุ้มครองตามหมวดนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
ที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขท่ัวไป  
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หมวดการคุ้มครองรถยนต์เสียหายจากภัยน้ำท่วม 
 
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 
 ความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากน้ำท่วม บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์                
เครื่องตกแต่งหรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบ
รถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันได้
แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว  
 น้ำท่วม ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้หมายถึง น้ำซึ่งไหลล้นหรือไหลออกจากทางน้ำปกติซึ่งจะเป็น
ทางน้ำธรรมชาติหรือจะเป็นทางน้ำที่สร้างข้ึนก็ด ี
 

จำนวนเงินคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยอันเกิดจากภัยน้ำท่วมมีไม่เกิน
จำนวนเงินเอาประกันภัยดังที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์ 

2.1 ในกรณีรถยนต์เส ียหายสิ ้นเช ิง  บริษ ัทจะจ่ายค่าส ินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงิน                        
เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพ
เดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย 

ในกรณีที ่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย               
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันทีโดยค่าใช้จ่าย
ของบริษัทและให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 

2.2 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายส้ินเชิง บริษัทและผู้เอาประกันภัย
อาจตกลงกันให้มีการซ่อมรถยนต์ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพ่ือทดแทนความ
เสียหายนั้นก็ได้  

ในกรณีไม่สามารถตกลงจำนวนเงินเพื ่อทดแทนความเสียหายได้ ให้ใช้ราคามาตรฐาน  
ที ่สมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมกับสมาคมอู ่กลางการประกันภัยและสมาคมการซ่อมรถยนต์  
แห่งประเทศไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท 
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานำเข้าที่ส่ง

มาทางเรือ 
 

ข้อ 3. การดูแลขนย้าย 
 เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งเกิดจากภัยน้ำท่วม บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์และค่า           
ขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุจนกว่าการซ่อมแซมหรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้น
ตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซมและไม่เกินร้อยละยี่สิบของจำนวนเงิน              
เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง 
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ข้อ 4. การรักษารถยนต์ 
 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองเมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือต้องประสบอุบัติเหตอ่ืุน 
เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จำเป็นหรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อรถยนต์เกิด
อุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย 
 
ข้อ 5. การสละสิทธิ 

ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจาก                 
ผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถาน
ให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การทำความสะอาดรถ การบำรุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์
เพ่ิมเติม เมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น 
 
ข้อ 6. การยกเว้นรถยนต์เสียหายอันเกิดจากภัยน้ำท่วม การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหาย                
อันเกิดจาก 
 6.1  การเสื่อมราคาหรือการสึกหรอของรถยนต์ 
 6.2  การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักร
กลไกหรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุน้ำท่วม 
   
ข้อ 7. การยกเว้นการใช้อื่นๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
 7.1  การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง  
 7.2  การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยา
เสพติดไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทำความผิดทาง
อาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 
 7.3  การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
 
เงื่อนไข : การคุ้มครองตามหมวดนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
ที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขท่ัวไป  
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) 

เมื่อใช้ในเอกสารแนบท้ายนี้         
ผู้ได้รับความคุ้มครอง  หมายถึง ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารตามจำนวนที่ระบุในตาราง ซึ่งอยู่ใน

หรือกำลังขับขี่ หรือกำลังขึ้นหรือกำลังลงจากรถยนต์ 
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและ

ทำให้เกิดผลที่ผู้ได้รับความคุ้มครองมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังและให้
หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย 

การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง 
การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป  
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือทำงานใด

เพ่ือสินจ้างได้โดยสิ้นเชิงและตลอดไป 
ทุพพลภาพชั่วคราว  หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพ

ประจำตามปกติได้โดยสิ้นเชิงในชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ บริษัทจะชดใช้          
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ได้รับความคุ้มครองโดยอุบัติเหตุ ซึ่ง
ทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 

การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต        
 ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตใน 180 วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดี 
หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู ้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะ                  
คนไข้ใน และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนเงิน                  
เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง ให้แก่ทายาทของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

การคุ้มครองข้อ 2 : สูญเสีย มือ เท้า สายตา      
 ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับไม่มีผลทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วัน
เกิดอุบัติเหตุแต่มีผลทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่
วันเกิดอุบัติเหตุก็ดี หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู ้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันใน
โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในและเป็นเหตุให้ผู ้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง              
ดังกำหนดข้างล่างนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองดังนี้ 

 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง ตั้งแต่
ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง 

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 
60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ 
60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 
60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับตาหนึ่งข้าง    
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 
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การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
ถ้าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือนนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเกิด

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนหรือ          
มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าผู้ได้รับความคุ้มครองนั้นตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะใช้               
ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว้ในตาราง หักด้วยจำนวนเงินที่ใช้ หรือต้องใช้
ตามความคุ้มครองข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง 
 
การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพชั่วคราว 

ถ้าความบาดเจ็บที ่ได้รับทำให้ผู ้ได้รับความคุ ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพภาพชั่วคราวภายใน               
180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัว
ติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ชั่วคราว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู ้ได้รับความคุ ้มครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลาที ่ยัง                 
ทุพพลภาพอยู่ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางแต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 

บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี้ หากอุบัติเหตุมีผลทำให้ผู ้ได้รับความ
คุ้มครองเกิดความสูญเสียตามการคุ้มครองตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลทำให้มีทุพพลภาพ
ถาวรเกิดขึ้นต่อผู้ได้รับความคุ้มครองตามการคุ้มครอง ข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทใช้ตามการ
คุ้มครองข้อนี้ จะมีการหักจากจำนวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทต้องใช้ตามการคุ้มครอง ข้อ 3 
  
การยกเว้น : การขยายเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพชั่วคราว หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งหมดหรือบางส่วนจากการกระทำ
ผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รับความคุ้มครองนั้น 
 
เงื่อนไขอื่น : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขท่ัวไป   
 
 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) 
 

เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้  
บริษัทจะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่าย

จริง  ซึ่งได้เกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุเพื่อบุคคลใด ซึ่งได้รับความบาดเจ็บทาง
ร่างกาย เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์ 

ความรับผิดชอบของบริษัทต่อคนในแต่ละครั้งจะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
การขยายเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ที่ระบุไว้ในตาราง 
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม การประกันตัวผู้ขับข่ี (ร.ย.03) 
 

เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้  
บริษัทจะประกันตัวผู ้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับขี ่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจาก                      

ผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ระบุไว้ในตารางเกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวใน
คดีอาญา 

การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการโดยไม่ชักช้าตามจำนวนเงินที่พนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการหรือศาลกำหนดจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด 
 
เงื่อนไข: การขยายเพิ่มเติมนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่
ปรากฎในสัญญาหมวดเงื่อนไขท่ัวไป 
 
 

เอกสารแนบท้าย ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30) 
 

ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลัง
ใดๆ   ให้เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม  เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการกระทำ              
ก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่ อง หรือมีลำดับเหตุการณ์
เป็นอย่างไรสำหรับความสูญเสียนั้น 

โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ การกระทำก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทำซึ่งใช้กำลัง
หรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง 
การกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา 
ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและหรือสาธารณชนหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว 

ข้อยกเว้นนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรง หรือ
โดยอ้อม  เป็นผลมาจากหรือมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการกระทำใดๆ ที่ต้องกระทำขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน 
หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ซึ่งเก่ียวเนื่องกับการกระทำก่อการร้าย 

ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถนำมาใช้บังคับได้ให้ถือว่าส่วนที่เหลือยังคง                
มีผลบังคับ 
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เอกสารแนบท้าย ความคุ้มครองรายเดือน 
หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์จากการชนกับยานพาหนะทางบก 

 
ความคุ้มครอง 
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อรถยนต์
รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดย
โรงงาน ประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มขึ้น
และผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก 
ทั้งนี ้ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ อันมีสาเหตุโดยตรงจากการชนกับ
ยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยหรือคู่กรณี และผู้เอา
ประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ 

ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้หมายถึงเฉพาะรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ 
โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง 

ความร ับผ ิดชอบของบร ิษ ัท จะมีไม ่เก ินจำนวนเง ินเอาประกันภ ัยท ี ่ระบุไว ้ ในตาราง
เอกสารแนบท้าย 

 
ช้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์  

2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางเอกสารแนบท้าย 

ในกรณีที่ทุนประกันภัยที่ระบุไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าของรถยนต์ในขณะที ่เอา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัททันทีโดยค่าใช้จ่ายของ
บริษัทและให้ถือว่าการคุ้มครองนั้นเป็นอันสิ้นสุด 

รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพ
เดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย 

2.2 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ ้นเชิง  บริษัทและผู ้เอา
ประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้รวมทั้ง
อุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้  

ในกรณีไม่สามารถตกลงจำนวนเงินเพ่ือทดแทนความเสียหายได้ ให้ใช้ราคามาตรฐานที่สมาคม
ประกันวินาศภัยไทยร่วมกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยและสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศ
ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท 
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานำเข้าที่ส่ง

มาทางเรือ 
 

ข้อ 3. ความเสียหายส่วนแรก 
 ผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งตามจำนวนเงินส่วนแรกของ
ความเสียหายดังระบุไว้ในตารางเอกสารแนบท้าย ในกรณีที่เป็นฝ่ายประมาท 
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ข้อ 4. การดูแลขนย้าย  
 เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะจ่ ายค่าดูแล
รักษารถยนต์และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม  และไม่เกิน
ร้อยละยี่สิบของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางเอกสารแนบท้าย 
 
ข้อ 5. การรักษารถยนต์  
 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือต้องประสบอุบัติเหตุอ่ืน 
เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จำเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อรถยนต์เกิด
อุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย 
 
ข้อ 6. การสละสิทธิ  
 ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอา
ประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการ
เกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การทำความสะอาดรถ การบำรุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อ
รถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น 
 
ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
 7.1  การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์ 

7.2  การแตกหักของเครื ่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของ
เครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ 
 7.3  ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวนผู้โดยสาร
เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตอันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ 
 7.4  ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความ
เสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน 
 7.5  ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้นเกิด
จากบริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

 
ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
 8.1  การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง 
 8.2  การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยา
เสพติดไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทำความผิดทาง
อาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 
 8.3  การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
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ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อื่น ๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
9.1 การใช้ลากจูงหรือผลักดันรถหรือทรัพย์สินอื่นใด เว้นแต่ รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้

ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ 
9.3 การขับข่ีโดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่ให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืนตามกฎหมายว่า

ด้วยการจราจรทางบก ดังนี้ 
9.3.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ 
9.3.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีการขับขี่โดย

บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ หรือโดยบุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรืออยู่ระหว่างพัก
ใช้ หรือ 

9.3.3 กรณีไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จนถูกดำเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดลงโทษใน
ความผิดดังกล่าว 

9.4 การขับข่ีโดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มีสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือ
มีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทใน
ร่างกาย จนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับ หรือศาลได้มีคำ
พิพากษาถึงท่ีสุดลงโทษในความผิดดังกล่าว  

9.5 การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตาม
กฎหมาย หรือใช้ใบขับข่ีรถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์ 

 
เงื ่อนไข : ความคุ ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู ่ภายใต้บังคับของเงื ่อนไขและการยกเว้นแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป รวมถึงหมวดเงื่อนไขทั่วไปเพื่อใช้เฉพาะกับ
เอกสารแนบท้ายนี้  
 
หมวดเงื่อนไขท่ัวไปเพื่อใช้เฉพาะกับเอกสารแนบท้ายนี้  
การชำระเบี้ยประกันภัย 

1. ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนี้เป็น   
รายเดือน โดยในเดือนแรกจะถึงกำหนดชำระทันทีและผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยตามท่ี
บริษัทกำหนดก่อนเริ่มต้นคุ้มครอง  

2. เบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองเดือนอื่นๆ จะต้องชำระเต็มจำนวนทันทีในวันที่บริษัท
กำหนดไว้ ซึ่งจะนำข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ที่แท้จริงของเดือนก่อนหน้ามาคำนวณเป็นค่าเบี้ยประกันภัย
ของเดือนนั้นๆ และเรียกเก็บในวันที่ที่บริษัทกำหนดจากบัตรเครดิตหรือวิธีการที่ตกลงกันไว้กับผู้เอา
ประกันภัยโดยอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดชำระ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดให้ผู้เอาประกันภัยทราบผ่านทาง
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตกลงร่วมกัน    

3. หากเมื ่อถึงกำหนดชำระแล้ว บริษัทยังไม่ได้รับชำระเบี ้ยประกันภัยจะทำให้กรมธรรม์
ประกันภัยทั้งฉบับสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ ณ วันที่ครบกำหนดนั้น ในกรณีนี้ให้ถือเสมือนเป็นกรณีผู้เอา
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ประกันภัยบอกเลิก ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยรายปีให้ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ใน
หมวดเงื่อนไขท่ัวไปข้อ 12.3.2 ของกรมธรรม์ประกันภัย  

การบอกเลิกเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองรายเดือน  
 1) บริษัทเป็นผู้บอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธีการอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

 (1.1) บริษัทอาจบอกเลิกเอกสารแนบท้ายนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัท
ทราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกำหนดดังกล่าว 

           (1.2) บริษัทอาจบอกเลิกเอกสารแนบท้ายนี้ได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบอก
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และบริษัทต้องทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทที่มีลักษณะที่
เชื่อถือได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการแจ้งเตือนแก่
ผู้เอาประกันภัย เมื่อได้ดำเนินการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 2) ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธีการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 (2.1) ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับทันที ณ วันเวลาที่บริษัทได้รับ
หนังสือบอกเลิก หรือวันเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด 

(2.2) ผ ู ้ เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี ้ได ้ด ้วยวิธ ีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทต้องทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งวิธีการให้ผู้เอาประกันภัยทราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ 
ณ วันที่ขอ้มูลการบอกเลิกส่งไปยังระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความยินยอมไว้เท่านั้น หรือ ณ วันที่
ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด 
 3) ไม่ว่าการบอกเลิกเอกสารแนบท้ายนี้กระทำโดยฝ่ายใดก็ตาม บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย
สำหรับเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองรายเดือน สำหรับจำนวนวันที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองให้กับผู้เอา
ประกันภัย โดยคิดเป็นสัดส่วนจากจำนวนวันคุ้มครองของเดือนที่บอกเลิกนั้น  

การปรับเปลี่ยนปัจจัยเพื่อการคำนวณเบี้ยประกันภัยรายเดือน   
บริษัทสามารถเลือกใช้อัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและประสบการณ์การจ่าย

ค่าสินไหมทดแทนในแต่ละเดือนได้ ซึ่งต้องอยู่ในช่วงอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไว้แล้ว 
แต่หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยหรือปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ย

ประกันภัยเพิ่มเติมรายเดือนไปจากปัจจัยที่ได้แจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบก่อนขอเอาประกันภัย บริษัท
จะต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มิฉะนั้น 
บริษัทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยหรือปัจจัยที่ ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันภัย
เพ่ิมเติมรายเดือนได้  

หมายเหตุ : หากข้อความใดในหมวดเงื่อนไขท่ัวไปเพื่อใช้เฉพาะกับเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับ
หมวดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน 


