ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 1,2,3

กรุ ณาอ่าน ศึกษา ทําความเข้ าใจเงือนไขและความคุ้มครองก่อนการตัดสินใจเลือกซื $อประกันภัย

เอกสารสรุ ปสาระสําคัญ เงือนไขทัวไปและข้ อกําหนด ข้ อตกลงความคุ้มครอง และข้ อยกเว้ น
คํานิยามศัพท์ : เมือใช้ ในกรมธรรม์ประกันภัย หรื อเอกสารแนบท้ ายกรมธรรม์ประกันภัยนี $
บริษัท หมายถึง บริ ษัททีออกกรมธรรม์ประกันภัยนี $
ผู้เอาประกันภัย หมายถึงบุคคลทีระบุชือเป็ นผู้เอาประกันภัยในตาราง
รถยนต์ หมายถึง รถยนต์ทเอาประกั
ี
นภัย ซึงมีรายการทีระบุไว้ ในตาราง
ตาราง หมายถึง ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี $
อุบัติเหตุแต่ ละครัง. หมายถึง เหตุการณ์หนึง หรื อหลายเหตุการณ์สบื เนืองกัน ซึงเกิดจากสาเหตุเดียวกัน
ความเสียหายส่ วนแรก หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการคุ้มครองตามข้ อสัญญาหรื อ
เอกสารแนบท้ ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี $ทีผู้เอาประกันภัยต้ องรับผิดชอบเอง
ทุพพลภาพถาวร หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้ าทีการงานใดๆในอาชีพประจํา และอาชีพ
อืนๆได้ โดยสิ $นเชิงตลอดไป
ไฟไหม้ หมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ทีเป็ นผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็ นการไหม้ โดยตัวของมันเอง หรื อเป็ น
การไหม้ ทีเป็ นผลสืบเนืองมาจากสาเหตุอืนใดรถยนต์เสียหายสิ $นเชิง ในทีนี $หมายถึง รถยนต์ได้ รับความเสียหายจนไม่
อาจซ่อมให้ อยูใ่ นสภาพเดิมได้ หรื อเสียหายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย

หมวดเงือนไขทัวไป (ทีสําคัญ)
3. การยกเว้ นทัวไป
กรมธรรม์ประกันภัยนี $ไม่ค้ มุ ครองความเสียหายหรื อความรับผิดอันเกิดขึ $นเป็ นผลโดยตรงหรื อโดยอ้ อมจาก
1.1 สงคราม การรุ กราน การกระทําของชาติศตั รู การสู้รบ หรื อการปฏิบตั ิการทีมีลกั ษณะเป็ นการทําสงคราม
(จะได้ ประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม)
1.2 สงครามกลางเมือ ง การแข็ง ข้ อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้ า น รั ฐ บาล การยึดอํานาจการ
ปกครองโดยกําลังทหาร หรื อโดยประการอืน ประชาชนก่อความวุน่ วายถึงขนาดหรื อเท่ากับการลุกฮือต่อต้ านรัฐบาล
1.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
1.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื $อเพลิงปรมาณู หรื อจากกากปรมาณู
อันเกิดจากการเผาไหม้ เชื $อเพลิงปรมาณู และสําหรับจุดประสงค์ของข้ อสัญญานี $ การเผานันรวมถึ
$
งกรรมวิธีใดๆแห่งการ
แตกแยกตัวปรมาณู ซึงดําเนินติดต่อกันไปด้ วยตัวของมันเอง
5. การจัดการเรียกร้ องเมือเกิดความเสียหาย
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เมือมีความเสียหาย หรื อความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ $น ผู้เอาประกันภัย หรื อผู้ขบั ขีจะต้ องแจ้ งให้
บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า และดําเนินการอันจําเป็ นเพื อรักษาสิทธิตามกฎหมาย
บริ ษัทมีสทิ ธิเข้ าดําเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกียวกับอุบตั ิเหตุทีเกิดขึ $นได้ หากความเสียหายทีเกิดขึ $น
นันอยู
$ ภ่ ายใต้ ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
7. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทีมีข้อพิพาท ข้ อขัดแย้ ง หรื อข้ อเรี ยกร้ องใดๆ ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี $ระหว่างผู้มีสิทธิเรี ยกร้ อง
ตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย กับ บริ ษั ท และหากผู้มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องประสงค์ และเห็ น ควรยุ ติ ข้ อพิ พ าทนัน$ โดยวิ ธี ก าร
อนุญาโตตุล าการ บริ ษัท ตกลงยิน ยอม และให้ ทํ าการวิ นิจ ฉัย ชี ข$ าดโดยอนุญาโตตุล าการ ตามข้ อบังคับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยอนุญาโตตุลาการ
9. การตีความกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี $ รวมทังเอกสารแนบท้
$
าย และเอกสารประกอบให้ ตีความตามคูม่ ือการ
ตีความทีนายทะเบียน ได้ ให้ ความเห็นชอบไว้
;. การสิน. ผลบังคับของกรมธรรม์ ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี $จะสิ $นผลบังคับเมือ
F.G วันที เวลา ทีระบุไว้ ในตาราง
F.H มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
F.H.G บริ ษัทเป็ นผู้บอกเลิก: บริ ษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีไ$ ด้ ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าว
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า IJ วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามทีอยูค่ รัง$ สุดท้ ายทีแจ้ งให้ บริ ษัททราบ ซึงจะมีผล
ให้ กรมธรรม์ประกันภัยสิ $นผลบังคับ ณ วันพ้ นกําหนดดังกล่าว
ในกรณีนีบ$ ริ ษัทจะคืนเบี $ยประกันภัยให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัย โดยหักเบี $ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที
กรมธรรม์ประกันภัยได้ ใช้ บงั คับมาแล้ วออกตามส่วน
F.H.H ผู้เอาประกันภัยเป็ นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี $ได้ โดยแจ้ งให้ บริ ษัท
ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ซึงจะมีผลให้ กรมธรรม์ประกันภัยสิ $นผลบังคับ ณ วันทีบริ ษัทได้ รับหนังสือบอกเลิก หรื อวันที
ระบุไว้ ในหนังสือบอกเลิก แล้ วแต่วา่ วันใดเป็ นวันหลังสุด
ในกรณีนี $ผู้เอาประกันภัยมีสทิ ธิได้ รับเบี $ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี $ยประกันภัย
หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก (ทีสําคัญ)
3. ข้ อตกลงคุ้มครอง
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บริ ษัทจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพือความสูญเสีย หรื อความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึงผู้เอา
ประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนืองจากอุบตั ิเหตุอนั เกิดจากรถยนต์ทีใช้ หรื ออยู่ในทาง หรื อสิงทีบรรทุก หรื อติดตัง$
ในรถยนต์นนั $ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอาประกันภัย ดังนี $
1.1 ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย บริ ษัทจะรับผิดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหาย
ต่อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายทีแท้ จริ งทีผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบตาม
กฎหมายต่อบุคคลภายนอกนัน$
กรณีบคุ คลภายนอกทุพพลภาพถาวร หรื อเสียชีวิต บริ ษัทจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า GJJ,JJJ บาท
ต่อคน แต่หากกการเสียชีวิตนันทํ
$ าให้ มีผ้ ขู าดไร้ อปุ การะตามกฎหมาย บริ ษัทจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนต่อการเสียชีวิตของ
บุคคลภายนอกนันไม่
$ น้อยกว่า IJJ,JJJ บาทต่อคน
กรณีบคุ คลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริ ษัทจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า IJJ,JJJ บาทต่อคน
ในกรณีทีบุคคลภายนอกนันมี
$ สทิ ธิได้ รับการชดใช้ จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า G กรมธรรม์ประกันภัย
บริ ษัทจะร่ วมเฉลียจ่ายเท่าๆ กัน อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของบริ ษัทต่อคนจะมีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที
ระบุไว้ ในตาราง และความรับผิดของบริ ษัทต่อครัง$ ในกรณีมากกว่าหนึงคนจะมีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยต่อครัง$ ที
ระบุไว้ ในตาราง
บุค คลภายนอกที ได้ รั บ ความคุ้ม ครองตาม 1.1 นี $ ไม่ ร วมถึ ง ผู้ขับ ขี ที เป็ นฝ่ ายที จะต้ อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมาย
ตลอดจนลูกจ้ างในทางการทีจ้ าง คูส่ มรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขบั ขีนัน$
1.2 ความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน บริ ษัทจะรับผิดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก ซึงผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริ ษัทจะมีไม่เกินจํานวนเงินเอา
ประกันภัยทีระบุไว้ ในตาราง
ความเสียหายต่ อทรัพย์ สนิ ดังต่ อไปนี . จะไม่ ได้ รับความคุ้มครอง
(ก.) ทรั พย์ สินทีผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขีทีเป็ นฝ่ ายต้ องรั บผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา
บุตรของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขีนัน. เป็ นเจ้ าของ หรือเป็ นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง
(ข.) เครืองชัง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง ทางเดิน สนาม หรือสิงหนึงสิงใดทีอยู่ใต้ สิง
ดังกล่ าว อันเกิดจากการสันสะเทือน หรือจากนํา. หนักรถยนต์ หรือนํา. หนักบรรทุกของรถยนต์
(ค.) สัมภาระหรือทรัพย์ สินอืนใดทีนําติดตัวขึน. บนรถยนต์ หรือทรัพย์ สินทีบรรทุกอยู่ในรถยนต์
หรือกําลังยกขึน. หรือกําลังยกลง จากรถยนต์ หรือทรัพย์ สินทีรถยนต์ กาํ ลังยกจากทีหนึงไปยังอีกทีหนึง
(ง.)
ทรั พย์ สินทีได้ รับความเสียหายจากการรั วไหลของสารเคมีหรื อวัตถุอันตรายทีบรรทุก
อยู่ในรถยนต์ เว้ นแต่ การรัวไหลนัน. เกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรัวไหลของแก๊ สหรือเชือ. เพลิงเพือการ
เดินเครืองของรถยนต์
2. ความเสียหายส่ วนแรก
ผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบเองต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง$ ดังนี $
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ในกรณีทีใช้ รถยนต์ในเวลาเกิดอุบตั ิเหตุ นอกเหนือจากทีได้
ระบุไว้ ในตาราง
(ข) ตามจํานวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ ในตาราง
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(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็ นการประกันภัยประเภทระบุ
ชือผู้ขบั ขี หากความเสียหายนันเป็
$ นความรับผิดชอบของผู้ขบั ขีรถยนต์คนั เอาประกันภัยซึงมิใช่ผ้ ขู บั ขีทีระบุชือในกรมธรรม์
ประกันภัย
7. ค่ าใช้ จ่ายในการต่ อสู้คดี
ถ้ าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้ องศาลให้ ใช้ ค่าสินไหมทดแทนซึงการประกันภัยนี $มีการคุ้มครองบริ ษัทจะต่อสู้คดีในนาม
ของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท เว้ นแต่บริ ษัทได้ ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินความคุ้มครองก่อน
มีการฟ้ องร้ องแล้ ว
9. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี
บริ ษั ท จะถื อ ว่า บุค คลใดซึงขับ ขี รถยนต์ โดยได้ รั บ ความยิ น ยอมจากผู้เ อาประกัน ภัย เสมื อ นหนึ งเป็ นผู้เ อา
ประกันภัยเอง
;. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี $ให้ ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมือผู้โดยสารนันจะต้
$ องรับผิดจากรถยนต์ทีใช้
หรื ออยูใ่ นทาง หรื อสิงทีบรรทุก หรื อติดตังในรถยนต์
$
นนั $ ทังนี
$ $เฉพาะเท่าทีมีการประกันภัยไว้ โดยมีเงือนไขว่า บุคคลนันไม่
$ ได้
รับการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน หรื อได้ รับแต่ไม่เพียงพอบริ ษัทจึงจะรับผิดชดใช้ ค่าสินไหม
ทดแทนเฉพาะส่วนทีเกินเท่านัน$
C. การคุ้มครองนายจ้ าง
กรมธรรม์ประกันภัยนี $ให้ ความคุ้มครองถึงนายจ้ างซึงไม่ใช่ผ้ เู อาประกันภัย เมือนายจ้ างจะต้ องรับผิดจากการใช้
รถยนต์คนั เอาประกันภัยโดยลูกจ้ างในทางการทีจ้ าง ทังนี
$ $เฉพาะเท่าทีมีการประกันภัยไว้
D. การยกเว้ นทัวไป การประกันภัยตามหมวดนี . ไม่ ค้ ุมครองความรับผิดอันเกิดจาก
7.1

การใช้ รถยนต์ นอกอาณาเขตคุ้มครอง

7.2

การใช้ รถยนต์ ในทางผิดกฎหมาย เช่ น ใช้ รถยนต์ ไปปล้ นทรั พย์ ชิงทรั พย์ หรื อใช้ ขนยาเสพติด

7.3

การใช้ ในการแข่ งขันความเร็ว

เป็ นต้ น

7.4 การใช้ ลากจูงหรื อผลักดัน เว้ นแต่ รถทีถูกลากจูงหรื อถูกผลักดันได้ ประกันภัยไว้ กับบริ ษัทด้ วย
หรือเป็ นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถทีมีระบบห้ ามล้ อเชือมโยงถึงกัน
7.5
ไม่ เกิดขึน.

ความรับผิดซึงเกิดจากสัญญาทีผู้ขับขีทําขึน. ซึงถ้ าไม่ มีสัญญานัน. แล้ ว ความรั บผิดของผู้ขับขีจะ

กรุ ณาอ่าน ศึกษา ทําความเข้ าใจเงือนไขและความคุ้มครองก่อนการตัดสินใจเลือกซื $อประกันภัย

7.6
เปอร์ เซ็นต์

การขับขีโดยบุคคลซึงในขณะขับขีมีปริ มาณแอลกอฮอล์ ในเส้ นเลือดไม่ น้อยกว่ า 150 มิลลิกรั ม

หมวดการคุ้มครองรถยนต์ สูญหาย ไฟไหม้ (ทีสําคัญ)
3. ข้ อตกลงคุ้มครอง
รถยนต์สญ
ู หาย บริ ษัทจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน เมือรถยนต์หรื อส่วนหนึงส่วนใดของรถยนต์ รวมทังอุ
$ ปกรณ์
เครื องตกแต่ง หรื อสิงทีติดประจําอยูก่ บั ตัวรถยนต์ตามมาตรฐานทีติดตังมากั
$ บรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรื อศูนย์
จําหน่ายรถยนต์ และให้ รวมถึงอุปกรณ์เครื องตกแต่งทีได้ ทําเพิมขึ $นและผู้เอาประกันภัยได้ แจ้ งให้ บริ ษัททราบด้ วยแล้ ว สูญ
หายไป อันเกิดจากการกระทําความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้ นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรื อเกิดความเสียหายต่อ
รถยนต์อนั เกิดจากการกระทําความผิด หรื อการพยายามกระทําความผิดเช่นว่านัน$
รถยนต์ไฟไหม้ บริ ษัทจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน เมือรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็ นการไหม้
โดยตัวของมันเอง หรื อเป็ นการไหม้ ทีเป็ นผลสืบเนืองจากสาเหตุใดๆก็ตาม
5. การชดใช้ ความเสียหายหรือสูญหายต่ อรถยนต์
2.1 ในกรณีรถยนต์ สูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้ นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ บริ ษัทจะจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย ทีระบุไว้ ในตาราง โดยผู้เอาประกันภัยหรื อผู้รับประโยชน์แล้ วแต่กรณีต้อง
โอนกรรมสิทธิMรถยนต์ให้ แก่บริ ษัททันที โดยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท และให้ ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นนเป็
ั $ นอันสิ $นสุด
5.5

ในกรณีรถยนต์ เสียหายสิน. เชิง บริ ษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย ทีระบุไว้

ในตาราง
รถยนต์เสียหายสิ $นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้ รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้ อยูใ่ นสภาพเดิมได้ หรื อเสียหายไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
ในกรณีทีเอาประกันภัยไว้ ไม่ตํากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะทีเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรื อ
ผู้รับประโยชน์แล้ วแต่กรณี ต้ องโอนกรรมสิทธิMรถยนต์ให้ แก่บริ ษัททันที โดยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท และให้ ถือว่าการคุ้มครอง
รถยนต์นนเป็
ั $ นอันสิ $นสุด
5.7 ในกรณีรถยนต์ ได้ รับความเสียหาย แต่ ไม่ ถึงกับเสียหายสิน. เชิง หรือสูญหายบางส่ วน บริ ษัทและ
ผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้ มีการซ่อม หรื อเปลียนรถยนต์ซึงมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทังนี
$ $รวมทังอุ
$ ปกรณ์ของรถยนต์
นัน$ หรื อจะชดใช้ เงินเพือทดแทนความเสียหายหรื อสูญหายนันก็
$ ได้
7. การดูแลขนย้ าย
เมือมีความเสียหายต่อรถยนต์ ทีเกิดจากไฟไหม้ บริ ษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ ายรถยนต์ทงหมด
ั$
นับแต่วนั เกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรื อการชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนจะเสร็ จสิ $นตามจํานวนทีจ่ายไปจริ ง แต่ไม่เกินร้ อยละ
ยีสิบของค่าซ่อมแซม
กรุ ณาอ่าน ศึกษา ทําความเข้ าใจเงือนไขและความคุ้มครองก่อนการตัดสินใจเลือกซื $อประกันภัย

9. การสละสิทธิ
ในกรณีทีมีความเสียหายหรื อสูญหายต่อรถยนต์ เมือบุคคลอืนเป็ นผู้ใช้ รถยนต์โดยได้ รับความยินยอมจากผู้เอา
ประกันภัย บริ ษัทสละสิทธิ ในการไล่เบีย$ จากผู้ใช้ รถยนต์ นัน$ เว้ นแต่การใช้ โดยบุคคลของสถานให้ บริ การเกียวกับการ
ซ่อมแซมรถ การทําความสะอาดรถ การบํารุ งรักษารถ หรื อการติดตังอุ
$ ปกรณ์ เพิมเติม เมือรถยนต์ได้ สง่ มอบให้ เพือรับ
บริ การนัน$
;. การยกเว้ นรถยนต์ สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนีไ. ม่ ค้ ุมครองความสูญหาย หรือไฟไหม้ อันเกิดจาก
5.1 ความเสี ย หายหรื อ สู ญ หายอั น เกิ ด จากการลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ยั ก ยอกทรั พ ย์ โดยบุ ค คลได้ รั บ
มอบหมาย หรือครอบครองรถยนต์ ตามสัญญาเช่ า สัญญาเช่ าซือ. หรื อสัญญาจํานํา หรื อโดยบุคคลทีจะกระทํา
สัญญาดังกล่ าวข้ างต้ น
;.5 การใช้ รถยนต์ นอกอาณาเขตทีคุ้มครอง
หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่ อรถยนต์ (ทีสําคัญ)
3. ข้ อตกลงคุ้มครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์ บริ ษัทจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเพือความเสียทีจะเกิดขึ $นระหว่างระยะเวลาประกันภัย
ต่อรถยนต์รวมทังอุ
$ ปกรณ์ เครื องตกแต่ง หรื อสิงทีติดอยู่ประจํากับตัวรถยนต์มาตรฐานทีติดตังมากั
$ บรถยนต์โดยโรงงาน
ประกอบรถยนต์หรื อศูนย์จําหน่ายรถยนต์ และให้ รวมถึงอุปกรณ์เครื องตกแต่งทีได้ ทําเพิมขึ $นและผู้เอาประกันภัยได้ แจ้ งให้
บริ ษัททราบด้ วยแล้ ว แต่ไม่รวมถึงความเสียหายทีเกิดจากไฟไหม้
ความรับผิดชอบของบริ ษัทจะมีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ ในตาราง
5. การชดใช้ ความเสียหายต่ อรถยนต์
5.3 ในกรณีรถยนต์ เสียหายสิน. เชิง บริ ษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ ใน
ตาราง
ในกรณี ที ทุน ประกันภัย ที ระบุไ ว้ ไ ม่ตํ ากว่า ร้ อยละ OJ ของมูล ค่า ของรถยนต์ ใ นขณะที เอาประกัน ภัย ผู้เ อา
ประกันภัยหรื อผู้รับประโยชน์ต้องโอนกรรมสิทธิMให้ แก่บริ ษัททันทีโดยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทและให้ ถือว่าการคุ้มครองนันเป็
$ น
อันสิ $นสุด
5.5 ในกรณีรถยนต์ ได้ รับความเสียหาย แต่ ไม่ ถงึ กับเสียหายสิน. เชิง บริ ษัทและผู้เอาประกันภัยอาจ ตกลง
กันให้ มีการซ่อม หรื อเปลียนรถยนต์ซึงมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทังนี
$ $รวมทังอุ
$ ปกรณ์ ของรถยนต์นนั $ หรื อจะชดใช้ เงินเพือ
ทดแทนความเสียหายนันก็
$ ได้
7. การดูแลขนย้ าย
เมือรถยนต์เกิดความเสียหายซึงมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี $ บริ ษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์และ
ค่าขนย้ ายรถยนต์ทงหมดนั
ั$
บแต่วนั เกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรื อการชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนจะเสร็ จสิ $นตามจํานวนที
จ่ายไปจริ ง แต่ไม่เกินร้ อยละยีสิบของค่าซ่อมแซม
กรุ ณาอ่าน ศึกษา ทําความเข้ าใจเงือนไขและความคุ้มครองก่อนการตัดสินใจเลือกซื $อประกันภัย

9. ความเสียหายส่ วนแรก ผู้เอาประกันภัยต้ องรับผิดชอบเองต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง$ ดังนี $
(ก)

G,JJJ บาทแรกของความเสีย หายอัน เกิ ด จากการชนหรื อ ควํ า หรื อ กรณี ที เกิ ด จากการชนแต่ผ้ ูเ อา
ประกันภัยไม่สามารถแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงคูก่ รณีอีกฝ่ ายหนึงได้

(ข)

ตามจํานวนเงินส่วนแรกของความเสียหายดังระบุไว้ ในตาราง

(ค)

P,JJJ บาทแรก ของความเสียหายต่อรถยนต์ทเกิ
ี ดจากการชน การควํา ในกรณีเป็ นการประกันภัย
ประเภทระบุชือผู้ขบั ขี หากผู้ขบั ขีรถยนต์คนั เอาประกันภัยในขณะเกิดอุบตั ิเหตุ มิใช้ ผ้ ขู บั ขีทีระบุชือใน
กรมธรรม์ประกันภัย

;. การรักษารถยนต์
ผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบเอง เมือเกิดความเสียหายเพิมขึ $น หรื อต้ องประสบอุบตั ิเหตุอืน เนืองจากการใช้
รถยนต์ก่อนทีจะมีการซ่อมแซมตามทีจําเป็ น หรื อไม่ได้ จดั ให้ มีการดูแลเมือรถยนต์เกิดอุบตั ิเหตุหรื อเครื องเสีย
C. การสละสิทธิ
ในกรณีทีมีความเสียหายต่อรถยนต์ เมือบุคคลอืนเป็ นผู้ใช้ รถยนต์โดยได้ รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย
บริ ษัทสละสิทธิในการไล่เบี $ยจากผู้ใช้ รถยนต์นนั $ เว้ นแต่การใช้ โดยบุคคลของสถานให้ บริ การเกียวกับการซ่อมแซมรถ การ
ทําความสะอาดรถ การบํารุงรักษารถ หรื อการติดตังอุ
$ ปกรณ์เพิมเติม เมือรถยนต์ได้ สง่ มอบให้ เพือรับบริ การนัน$
7. การยกเว้ นความเสียหายต่ อรถยนต์ การประกันภัยนี $ไม่ค้ มุ ครอง
Q.G การเสือมราคา หรื อการสึกหรอของรถยนต์
Q.H การแตกหักของเครื องจักรกลไกของรถยนต์ หรื อการเสียหรื อการหยุดเดินของเครื องจักรกลไก หรื อเครื อง
ไฟฟ้ าของรถยนต์อนั มิได้ เกิดจากอุบตั ิเหตุ
Q.I ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิ ดจากการบรรทุกนํา$ หนัก หรื อจํ านวนผู้โดยสารเกิ นกว่าทีได้ รับ
อนุญาตอันมิได้ เกิดจากอุบตั ิเหตุ
Q.R ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรื อการระเบิด เว้ นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ $นต่อ
ส่วนอืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
Q.F ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้ รถยนต์ เว้ นแต่การขาดใช้ รถยนต์นนเกิ
ั $ ดจากบริ ษัทประวิงการซ่อม
หรื อซ่อมล่าช้ าเกินกว่าทีควรจะเป็ นโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
M. การยกเว้ นการใช้ การประกันภัยนี $ไม่ค้ มุ ครอง
O.G การใช้ รถยนต์นอกอาณาเขตทีคุ้มครอง
O.H การใช้ รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้ รถยนต์ไปปล้ นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรื อใช้ ขนยาเสพติด เป็ นต้ น
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O.I การใช้ ในการแข่งขันความเร็ ว
N. การยกเว้ นการใช้ อืนๆ การประกันภัยนี $ไม่ค้ มุ ครอง
S.G การใช้ ลากจูง หรื อผลักดัน เว้ นแต่รถทีถูกลากจูง หรื อถูกผลักดันได้ ประกันภัยไว้ กบั บริ ษัทด้ วย หรื อเป็ นรถ
ลากจูงโดยสภาพ หรื อรถทีมีระบบห้ ามล้ อเชือมโยงถึงกัน
S.H การใช้ รถยนต์นอกเหนือจากทีระบุไว้ ในตารางในขณะเกิดอุบตั ิเหตุ
S.I การขับขีโดยบุคคลซึงในขณะขับขีมีปริ มาณแอลกอฮอล์ในเส้ นเลือดไม่น้อยกว่า GFJ มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์
S.R การขับขีโดยบุคคลทีไม่เคยได้ รับใบอนุญาตขับขีใดๆ หรื อเคยได้ รับแต่ถูกตัดสิทธิ ตามกฎหมาย หรื อใช้
ใบขับขีรถจักรยานยนต์ไปขับขีรถยนต์
เอกสารแนบท้ าย
1.
2.
3.
4.
5.

เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิมเติมการประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล (ร.ย.JG)
เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิมเติมการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.JH)
เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิมเติมการประกันตัวผู้ขบั ขี (ร.ย.JI)
เอกสารแนบท้ ายข้ อยกเว้ นภัยก่อการร้ าย (ร.ย.IJ)
เอกสารแนบท้ ายการชําระเบี $ยประกันภัยกรณีผ้ เู อาประกันภัยเป็ นนิติบคุ คล
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ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 2+
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เอกสารสรุ ปสาระสําคัญ เงือนไขทัวไปและข้ อกําหนด ข้ อตกลงความคุ้มครอง และข้ อยกเว้ น
คํานิยามศัพท์ : เมือใช้ ในกรมธรรม์ประกันภัย หรื อเอกสารแนบท้ ายกรมธรรม์ประกันภัยนี $
บริษัท หมายถึง บริ ษัททีออกกรมธรรม์ประกันภัยนี $
ผู้เอาประกันภัย หมายถึงบุคคลทีระบุชือเป็ นผู้เอาประกันภัยในตาราง
รถยนต์ หมายถึง รถยนต์ทเอาประกั
ี
นภัย ซึงมีรายการทีระบุไว้ ในตาราง
ตาราง หมายถึง ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี $
อุบัติเหตุแต่ ละครัง. หมายถึง เหตุการณ์หนึง หรื อหลายเหตุการณ์สบื เนืองกัน ซึงเกิดจากสาเหตุเดียวกัน
ความเสียหายส่ วนแรก หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการคุ้มครองตามข้ อสัญญาหรื อ
เอกสารแนบท้ ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี $ทีผู้เอาประกันภัยต้ องรับผิดชอบเอง
ทุพพลภาพถาวร หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้ าทีการงานใดๆในอาชีพประจํา และอาชีพ
อืนๆได้ โดยสิ $นเชิงตลอดไป
ไฟไหม้ หมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ทีเป็ นผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็ นการไหม้ โดยตัวของมันเอง หรื อเป็ น
การไหม้ ทีเป็ นผลสืบเนืองมาจากสาเหตุอืนใดรถยนต์เสียหายสิ $นเชิง ในทีนี $หมายถึง รถยนต์ได้ รับความเสียหายจนไม่
อาจซ่อมให้ อยูใ่ นสภาพเดิมได้ หรื อเสียหายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย

หมวดเงือนไขทัวไป (ทีสําคัญ)
3. การยกเว้ นทัวไป
กรมธรรม์ประกันภัยนี $ไม่ค้ มุ ครองความเสียหายหรื อความรับผิดอันเกิดขึ $นเป็ นผลโดยตรงหรื อโดยอ้ อมจาก
1.1 สงคราม การรุ กราน การกระทําของชาติศตั รู การสู้รบ หรื อการปฏิบตั ิการทีมีลกั ษณะเป็ นการทําสงคราม
(จะได้ ประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม)
1.2 สงครามกลางเมือ ง การแข็ง ข้ อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้ า น รั ฐ บาล การยึดอํานาจการ
ปกครองโดยกําลังทหาร หรื อโดยประการอืน ประชาชนก่อความวุน่ วายถึงขนาดหรื อเท่ากับการลุกฮือต่อต้ านรัฐบาล
1.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
1.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื $อเพลิงปรมาณู หรื อจากกากปรมาณู
อันเกิดจากการเผาไหม้ เชื $อเพลิงปรมาณู และสําหรับจุดประสงค์ของข้ อสัญญานี $ การเผานันรวมถึ
$
งกรรมวิธีใดๆแห่งการ
แตกแยกตัวปรมาณู ซึงดําเนินติดต่อกันไปด้ วยตัวของมันเอง
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5. การจัดการเรียกร้ องเมือเกิดความเสียหาย
เมือมีความเสียหาย หรื อความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึน$ ผู้เอาประกันภัย หรื อผู้ขับขีจะต้ องแจ้ งให้
บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า และดําเนินการอันจําเป็ นเพื อรักษาสิทธิตามกฎหมาย
บริ ษัทมีสทิ ธิเข้ าดําเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกียวกับอุบตั ิเหตุทีเกิดขึ $นได้ หากความเสียหายทีเกิดขึ $น
นันอยู
$ ภ่ ายใต้ ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
7. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทีมีข้อพิพาท ข้ อขัดแย้ ง หรื อข้ อเรี ยกร้ องใดๆ ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี $ระหว่างผู้มีสิทธิเรี ยกร้ อง
ตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย กับ บริ ษั ท และหากผู้มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องประสงค์ และเห็ น ควรยุ ติ ข้ อพิ พ าทนัน$ โดยวิ ธี ก าร
อนุญาโตตุล าการ บริ ษัท ตกลงยิน ยอม และให้ ทํ าการวิ นิจ ฉัย ชี ข$ าดโดยอนุญาโตตุล าการ ตามข้ อบังคับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยอนุญาโตตุลาการ
9. การตีความกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี $ รวมทังเอกสารแนบท้
$
าย และเอกสารประกอบให้ ตีความตามคูม่ ือการ
ตีความทีนายทะเบียน ได้ ให้ ความเห็นชอบไว้
;. การสิน. ผลบังคับของกรมธรรม์ ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี $จะสิ $นผลบังคับเมือ
F.G วันที เวลา ทีระบุไว้ ในตาราง
F.H มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
F.H.G บริ ษัทเป็ นผู้บอกเลิก: บริ ษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยนี $ได้ ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าว
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า IJ วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามทีอยูค่ รัง$ สุดท้ ายทีแจ้ งให้ บริ ษัททราบ ซึงจะมีผล
ให้ กรมธรรม์ประกันภัยสิ $นผลบังคับ ณ วันพ้ นกําหนดดังกล่าว
ในกรณีนีบ$ ริ ษัทจะคืนเบี $ยประกันภัยให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัย โดยหักเบี $ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที
กรมธรรม์ประกันภัยได้ ใช้ บงั คับมาแล้ วออกตามส่วน
F.H.H ผู้เอาประกันภัยเป็ นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี $ได้ โดยแจ้ งให้ บริ ษัท
ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ซึงจะมีผลให้ กรมธรรม์ประกันภัยสิ $นผลบังคับ ณ วันทีบริ ษัทได้ รับหนังสือบอกเลิก หรื อวันที
ระบุไว้ ในหนังสือบอกเลิก แล้ วแต่วา่ วันใดเป็ นวันหลังสุด
ในกรณีนี $ผู้เอาประกันภัยมีสทิ ธิได้ รับเบี $ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี $ยประกันภัย
หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก (ทีสําคัญ)
3. ข้ อตกลงคุ้มครอง
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บริ ษัทจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเพือความสูญเสีย หรื อความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่บคุ คลภายนอก ซึงผู้
เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนืองจากอุบตั ิเหตุอนั เกิดจากรถยนต์ทีใช้ หรื ออยู่ในทาง หรื อสิงทีบรรทุก
หรื อติดตังในรถยนต์
$
นนั $ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอาประกันภัย ดังนี $
ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย บริ ษัทจะรับผิดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหายต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรื ออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายทีแท้ จริ งทีผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมาย
ต่อบุคคลภายนอกนัน$
กรณีบคุ คลภายนอกทุพพลภาพถาวร หรื อเสียชีวิต บริ ษัทจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า GJJ,JJJ บาท
ต่อคน แต่หากกการเสียชีวิตนันทํ
$ าให้ มีผ้ ขู าดไร้ อปุ การะตามกฎหมาย บริ ษัทจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนต่อการเสียชีวิตของ
บุคคลภายนอกนันไม่
$ น้อยกว่า IJJ,JJJ บาทต่อคน
กรณีบคุ คลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริ ษัทจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า IJJ,JJJ บาทต่อคน
ในกรณีทีบุคคลภายนอกนันมี
$ สทิ ธิได้ รับการชดใช้ จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า G กรมธรรม์ประกันภัย
บริ ษัทจะร่ วมเฉลียจ่ายเท่าๆ กัน อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของบริ ษัทต่อคนจะมีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที
ระบุไว้ ในตาราง และความรับผิดของบริ ษัทต่อครัง$ ในกรณีมากกว่าหนึงคนจะมีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยต่อครัง$ ที
ระบุไว้ ในตาราง
บุคคลภายนอกทีได้ รับความคุ้มครองตาม 1.1 นี $ไม่รวมถึงผู้ขบั ขีทีเป็ นฝ่ ายทีจะต้ องรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจน
ลูกจ้ างในทางการทีจ้ าง คูส่ มรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขบั ขีนัน$
1.1 ความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน บริ ษัทจะรับผิดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก ซึงผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริ ษัทจะมีไม่เกินจํานวนเงินเอา
ประกันภัยทีระบุไว้ ในตาราง
ความเสียหายต่ อทรัพย์ สนิ ดังต่ อไปนี . จะไม่ ได้ รับความคุ้มครอง
(ก.) ทรั พย์ สินทีผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขีทีเป็ นฝ่ ายต้ องรั บผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา
บุตรของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขีนัน. เป็ นเจ้ าของ หรือเป็ นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง
(ข.) เครืองชัง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง ทางเดิน สนาม หรือสิงหนึงสิงใดทีอยู่ใต้ สิง
ดังกล่ าว อันเกิดจากการสันสะเทือน หรือจากนํา. หนักรถยนต์ หรือนํา. หนักบรรทุกของรถยนต์
(ค.) สัมภาระหรือทรัพย์ สินอืนใดทีนําติดตัวขึน. บนรถยนต์ หรือทรัพย์ สินทีบรรทุกอยู่ในรถยนต์
หรือกําลังยกขึน. หรือกําลังยกลง จากรถยนต์ หรือทรัพย์ สินทีรถยนต์ กาํ ลังยกจากทีหนึงไปยังอีกทีหนึง
(ง.) ทรัพย์ สินทีได้ รับความเสียหายจากการรัวไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายทีบรรทุกอยู่ใน
รถยนต์ เว้ นแต่ การรั วไหลนั น. เกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรื อการรั วไหลของแก๊ สหรื อเชือ. เพลิงเพือการ
เดินเครืองของรถยนต์
2. ความเสียหายส่ วนแรก
ผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบเองต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง$ ดังนี $
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ในกรณีทีใช้ รถยนต์ในเวลาเกิดอุบตั ิเหตุ นอกเหนือจากทีได้
ระบุไว้ ในตาราง
(ข) ตามจํานวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ ในตาราง
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(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็ นการประกันภัยประเภทระบุ
ชือผู้ขบั ขี หากความเสียหายนันเป็
$ นความรับผิดชอบของผู้ขบั ขีรถยนต์คนั เอาประกันภัยซึงมิใช่ผ้ ขู บั ขีทีระบุชือในกรมธรรม์
ประกันภัย
7. ค่ าใช้ จ่ายในการต่ อสู้คดี
ถ้ าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้ องศาลให้ ใช้ ค่าสินไหมทดแทนซึงการประกันภัยนี $มีการคุ้มครองบริ ษัทจะต่อสู้คดีในนาม
ของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท เว้ นแต่บริ ษัทได้ ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินความคุ้มครองก่อน
มีการฟ้ องร้ องแล้ ว
9. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี
บริ ษั ท จะถื อ ว่า บุค คลใดซึงขับ ขี รถยนต์ โดยได้ รั บ ความยิ น ยอมจากผู้เ อาประกัน ภัย เสมื อ นหนึ งเป็ นผู้เ อา
ประกันภัยเอง
;. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี $ให้ ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมือผู้โดยสารนันจะต้
$ องรับผิดจากรถยนต์ทีใช้
หรื ออยูใ่ นทาง หรื อสิงทีบรรทุก หรื อติดตังในรถยนต์
$
นนั $ ทังนี
$ $เฉพาะเท่าทีมีการประกันภัยไว้ โดยมีเงือนไขว่า บุคคลนันไม่
$ ได้
รับการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน หรื อได้ รับแต่ไม่เพียงพอบริ ษัทจึงจะรับผิดชดใช้ ค่าสินไหม
ทดแทนเฉพาะส่วนทีเกินเท่านัน$
C. การคุ้มครองนายจ้ าง
กรมธรรม์ประกันภัยนี $ให้ ความคุ้มครองถึงนายจ้ างซึงไม่ใช่ผ้ เู อาประกันภัย เมือนายจ้ างจะต้ องรับผิดจากการใช้
รถยนต์คนั เอาประกันภัยโดยลูกจ้ างในทางการทีจ้ าง ทังนี
$ $เฉพาะเท่าทีมีการประกันภัยไว้
D. การยกเว้ นทัวไป การประกันภัยตามหมวดนี . ไม่ ค้ ุมครองความรับผิดอันเกิดจาก
7.1

การใช้ รถยนต์ นอกอาณาเขตคุ้มครอง

7.2

การใช้ รถยนต์ ในทางผิดกฎหมาย เช่ น ใช้ รถยนต์ ไปปล้ นทรั พย์ ชิงทรั พย์ หรื อใช้ ขนยาเสพติด

7.3

การใช้ ในการแข่ งขันความเร็ว

เป็ นต้ น

7.4 การใช้ ลากจูงหรื อผลักดัน เว้ นแต่ รถทีถูกลากจูงหรื อถูกผลักดันได้ ประกันภัยไว้ กับบริ ษัทด้ วย
หรือเป็ นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถทีมีระบบห้ ามล้ อเชือมโยงถึงกัน
7.5
ไม่ เกิดขึน.

ความรับผิดซึงเกิดจากสัญญาทีผู้ขับขีทําขึน. ซึงถ้ าไม่ มีสัญญานัน. แล้ ว ความรั บผิดของผู้ขับขีจะ

7.6
เปอร์ เซ็นต์

การขับขีโดยบุคคลซึงในขณะขับขีมีปริ มาณแอลกอฮอล์ ในเส้ นเลือดไม่ น้อยกว่ า 150 มิลลิกรั ม
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หมวดการคุ้มครองรถยนต์ สูญหาย ไฟไหม้ (ทีสําคัญ)
3. ข้ อตกลงคุ้มครอง
รถยนต์สญ
ู หาย บริ ษัทจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน เมือรถยนต์หรื อส่วนหนึงส่วนใดของรถยนต์ รวมทังอุ
$ ปกรณ์
เครื องตกแต่ง หรื อสิงทีติดประจําอยูก่ บั ตัวรถยนต์ตามมาตรฐานทีติดตังมากั
$ บรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรื อศูนย์
จําหน่ายรถยนต์ และให้ รวมถึงอุปกรณ์เครื องตกแต่งทีได้ ทําเพิมขึ $นและผู้เอาประกันภัยได้ แจ้ งให้ บริ ษัททราบด้ วยแล้ ว สูญ
หายไป อันเกิดจากการกระทําความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้ นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรื อเกิดความเสียหายต่อ
รถยนต์อนั เกิดจากการกระทําความผิด หรื อการพยายามกระทําความผิดเช่นว่านัน$
รถยนต์ไฟไหม้ บริ ษัทจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน เมือรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็ นการไหม้
โดยตัวของมันเอง หรื อเป็ นการไหม้ ทีเป็ นผลสืบเนืองจากสาเหตุใดๆก็ตาม
5. การชดใช้ ความเสียหายหรือสูญหายต่ อรถยนต์
2.1 ในกรณีรถยนต์ สูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้ นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ บริ ษัทจะจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย ทีระบุไว้ ในตาราง โดยผู้เอาประกันภัยหรื อผู้รับประโยชน์แล้ วแต่กรณีต้อง
โอนกรรมสิทธิMรถยนต์ให้ แก่บริ ษัททันที โดยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท และให้ ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นนเป็
ั $ นอันสิ $นสุด
5.5

ในกรณีรถยนต์ เสียหายสิน. เชิง บริ ษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย ทีระบุไว้

ในตาราง
รถยนต์เสียหายสิ $นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้ รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้ อยูใ่ นสภาพเดิมได้ หรื อเสียหายไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
ในกรณีทีเอาประกันภัยไว้ ไม่ตํากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะทีเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรื อ
ผู้รับประโยชน์แล้ วแต่กรณี ต้ องโอนกรรมสิทธิMรถยนต์ให้ แก่บริ ษัททันที โดยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท และให้ ถือว่าการคุ้มครอง
รถยนต์นนเป็
ั $ นอันสิ $นสุด
5.7 ในกรณีรถยนต์ ได้ รับความเสียหาย แต่ ไม่ ถงึ กับเสียหายสิน. เชิง หรือสูญหายบางส่ วน บริ ษัทและผู้
เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้ มีการซ่อม หรื อเปลียนรถยนต์ซึงมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทังนี
$ $รวมทังอุ
$ ปกรณ์ของรถยนต์นนั $
หรื อจะชดใช้ เงินเพือทดแทนความเสียหายหรื อสูญหายนันก็
$ ได้
7. การดูแลขนย้ าย
เมือมีความเสียหายต่อรถยนต์ ทีเกิดจากไฟไหม้ บริ ษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ ายรถยนต์ทงหมด
ั$
นับแต่วนั เกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรื อการชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนจะเสร็ จสิ $นตามจํานวนทีจ่ายไปจริ ง แต่ไม่เกินร้ อยละ
ยีสิบของค่าซ่อมแซม
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9. การสละสิทธิ
ในกรณีทีมีความเสียหายหรื อสูญหายต่อรถยนต์ เมือบุคคลอืนเป็ นผู้ใช้ รถยนต์โดยได้ รับความยินยอมจากผู้เอา
ประกันภัย บริ ษัทสละสิทธิ ในการไล่เบีย$ จากผู้ใช้ รถยนต์ นัน$ เว้ นแต่การใช้ โดยบุคคลของสถานให้ บริ การเกียวกับการ
ซ่อมแซมรถ การทําความสะอาดรถ การบํารุ งรักษารถ หรื อการติดตังอุ
$ ปกรณ์ เพิมเติม เมือรถยนต์ได้ สง่ มอบให้ เพือรับ
บริ การนัน$
;. การยกเว้ นรถยนต์ สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนีไ. ม่ ค้ ุมครองความสูญหาย หรือไฟไหม้ อันเกิดจาก
5.1 ความเสี ย หายหรื อ สู ญ หายอั น เกิ ด จากการลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ยั ก ยอกทรั พ ย์ โดยบุ ค คลได้ รั บ
มอบหมาย หรือครอบครองรถยนต์ ตามสัญญาเช่ า สัญญาเช่ าซือ. หรื อสัญญาจํานํา หรื อโดยบุคคลทีจะกระทํา
สัญญาดังกล่ าวข้ างต้ น
;.5 การใช้ รถยนต์ นอกอาณาเขตทีคุ้มครอง
เอกสารแนบท้ าย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนืองจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ร.ย.ภ.GJ)
เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิมเติมการประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล (ร.ย.JG)
เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิมเติมการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.JH)
เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิมเติมการประกันตัวผู้ขบั ขี (ร.ย.JI)
เอกสารแนบท้ ายข้ อยกเว้ นภัยก่อการร้ าย (ร.ย.IJ)
เอกสารแนบท้ ายการชําระเบี $ยประกันภัยกรณีผ้ เู อาประกันภัยเป็ นนิติบคุ คล
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ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 3+
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เอกสารสรุ ปสาระสําคัญ เงือนไขทัวไปและข้ อกําหนด ข้ อตกลงความคุ้มครอง และข้ อยกเว้ น
คํานิยามศัพท์ : เมือใช้ ในกรมธรรม์ประกันภัย หรื อเอกสารแนบท้ ายกรมธรรม์ประกันภัยนี $
บริษัท หมายถึง บริ ษัททีออกกรมธรรม์ประกันภัยนี $
ผู้เอาประกันภัย หมายถึงบุคคลทีระบุชือเป็ นผู้เอาประกันภัยในตาราง
รถยนต์ หมายถึง รถยนต์ทเอาประกั
ี
นภัย ซึงมีรายการทีระบุไว้ ในตาราง
ตาราง หมายถึง ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี $
อุบัติเหตุแต่ ละครัง. หมายถึง เหตุการณ์หนึง หรื อหลายเหตุการณ์สบื เนืองกัน ซึงเกิดจากสาเหตุเดียวกัน
ความเสียหายส่ วนแรก หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการคุ้มครองตามข้ อสัญญาหรื อ
เอกสารแนบท้ ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี $ทีผู้เอาประกันภัยต้ องรับผิดชอบเอง
ทุพพลภาพถาวร หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้ าทีการงานใดๆในอาชีพประจํา และอาชีพ
อืนๆได้ โดยสิ $นเชิงตลอดไป
ไฟไหม้ หมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ทีเป็ นผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็ นการไหม้ โดยตัวของมันเอง หรื อเป็ น
การไหม้ ทีเป็ นผลสืบเนืองมาจากสาเหตุอืนใดรถยนต์เสียหายสิ $นเชิง ในทีนี $หมายถึง รถยนต์ได้ รับความเสียหายจนไม่
อาจซ่อมให้ อยูใ่ นสภาพเดิมได้ หรื อเสียหายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
หมวดเงือนไขทัวไป (ทีสําคัญ)
3. การยกเว้ นทัวไป
กรมธรรม์ประกันภัยนี $ไม่ค้ มุ ครองความเสียหายหรื อความรับผิดอันเกิดขึ $นเป็ นผลโดยตรงหรื อโดยอ้ อมจาก
1.1 สงคราม การรุ กราน การกระทําของชาติศตั รู การสู้รบ หรื อการปฏิบตั ิการทีมีลกั ษณะเป็ นการทําสงคราม
(จะได้ ประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม)
1.2 สงครามกลางเมือ ง การแข็ง ข้ อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้ า น รั ฐ บาล การยึดอํานาจการ
ปกครองโดยกําลังทหาร หรื อโดยประการอืน ประชาชนก่อความวุน่ วายถึงขนาดหรื อเท่ากับการลุกฮือต่อต้ านรัฐบาล
1.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
1.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื $อเพลิงปรมาณู หรื อจากกากปรมาณู
อันเกิดจากการเผาไหม้ เชื $อเพลิงปรมาณู และสําหรับจุดประสงค์ของข้ อสัญญานี $ การเผานันรวมถึ
$
งกรรมวิธีใดๆแห่งการ
แตกแยกตัวปรมาณู ซึงดําเนินติดต่อกันไปด้ วยตัวของมันเอง
5. การจัดการเรียกร้ องเมือเกิดความเสียหาย
เมือมีความเสียหาย หรื อความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึน$ ผู้เอาประกันภัย หรื อผู้ขับขีจะต้ องแจ้ งให้
บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า และดําเนินการอันจําเป็ นเพื อรักษาสิทธิตามกฎหมาย
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บริ ษัทมีสทิ ธิเข้ าดําเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกียวกับอุบตั ิเหตุทีเกิดขึ $นได้ หากความเสียหายทีเกิดขึ $น
นันอยู
$ ภ่ ายใต้ ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
7. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทีมีข้อพิพาท ข้ อขัดแย้ ง หรื อข้ อเรี ยกร้ องใดๆ ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี $ระหว่างผู้มีสิทธิเรี ยกร้ อง
ตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย กับ บริ ษั ท และหากผู้มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องประสงค์ และเห็ น ควรยุ ติ ข้ อพิ พ าทนัน$ โดยวิ ธี ก าร
อนุญาโตตุล าการ บริ ษัท ตกลงยิน ยอม และให้ ทํ าการวิ นิจ ฉัย ชี ข$ าดโดยอนุญาโตตุล าการ ตามข้ อบังคับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยอนุญาโตตุลาการ
9. การตีความกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี $ รวมทังเอกสารแนบท้
$
าย และเอกสารประกอบให้ ตีความตามคูม่ ือการ
ตีความทีนายทะเบียน ได้ ให้ ความเห็นชอบไว้
;. การสิน. ผลบังคับของกรมธรรม์ ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี $จะสิ $นผลบังคับเมือ
F.G วันที เวลา ทีระบุไว้ ในตาราง
F.H มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
F.H.G บริ ษัทเป็ นผู้บอกเลิก: บริ ษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยนี $ได้ ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าว
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า IJ วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามทีอยูค่ รัง$ สุดท้ ายทีแจ้ งให้ บริ ษัททราบ ซึงจะมีผล
ให้ กรมธรรม์ประกันภัยสิ $นผลบังคับ ณ วันพ้ นกําหนดดังกล่าว
ในกรณีนีบ$ ริ ษัทจะคืนเบี $ยประกันภัยให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัย โดยหักเบี $ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที
กรมธรรม์ประกันภัยได้ ใช้ บงั คับมาแล้ วออกตามส่วน
F.H.H ผู้เอาประกันภัยเป็ นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี $ได้ โดยแจ้ งให้ บริ ษัท
ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ซึงจะมีผลให้ กรมธรรม์ประกันภัยสิ $นผลบังคับ ณ วันทีบริ ษัทได้ รับหนังสือบอกเลิก หรื อวันที
ระบุไว้ ในหนังสือบอกเลิก แล้ วแต่วา่ วันใดเป็ นวันหลังสุด
ในกรณีนี $ผู้เอาประกันภัยมีสทิ ธิได้ รับเบี $ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี $ยประกันภัย
หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก (ทีสําคัญ)
3. ข้ อตกลงคุ้มครอง
บริ ษัทจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเพือความสูญเสีย หรื อความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่บคุ คลภายนอก ซึงผู้
เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนืองจากอุบตั ิเหตุอนั เกิดจากรถยนต์ทีใช้ หรื ออยู่ในทาง หรื อสิงทีบรรทุก หรื อ
ติดตังในรถยนต์
$
นนั $ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอาประกันภัย ดังนี $
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1.2 ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย บริ ษัทจะรับผิดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหาย
ต่อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายทีแท้ จริ งทีผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบตาม
กฎหมายต่อบุคคลภายนอกนัน$
กรณีบคุ คลภายนอกทุพพลภาพถาวร หรื อเสียชีวิต บริ ษัทจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า GJJ,JJJ บาทต่อคน
แต่ หากกการเสี ยชี วิ ตนัน$ ทํ าให้ มี ผ้ ูขาดไร้ อุปการะตามกฎหมาย บริ ษั ทจะชดใช้ ค่ าสิ นไหมทดแทนต่ อการเสี ยชี วิ ตของ
บุคคลภายนอกนันไม่
$ น้อยกว่า IJJ,JJJ บาทต่อคน
กรณีบคุ คลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริ ษัทจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า IJJ,JJJ บาทต่อคน
ในกรณีทีบุคคลภายนอกนันมี
$ สิทธิได้ รับการชดใช้ จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า G กรมธรรม์ประกันภัย
บริ ษัทจะร่ วมเฉลียจ่ายเท่าๆ กัน อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของบริ ษัทต่อคนจะมีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที
ระบุไว้ ในตาราง และความรับผิดของบริ ษัทต่อครัง$ ในกรณีมากกว่าหนึงคนจะมีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยต่อครัง$ ที
ระบุไว้ ในตาราง
บุค คลภายนอกที ได้ รั บ ความคุ้ม ครองตาม 1.1 นี $ ไม่ ร วมถึ ง ผู้ขับ ขี ที เป็ นฝ่ ายที จะต้ อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมาย
ตลอดจนลูกจ้ างในทางการทีจ้ าง คูส่ มรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขบั ขีนัน$
1.3 ความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน บริ ษัทจะรับผิดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก ซึงผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริ ษัทจะมีไม่เกินจํานวนเงินเอา
ประกันภัยทีระบุไว้ ในตาราง
ความเสียหายต่ อทรัพย์ สนิ ดังต่ อไปนี . จะไม่ ได้ รับความคุ้มครอง
(จ.) ทรั พย์ สินทีผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขีทีเป็ นฝ่ ายต้ องรั บผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา
บุตรของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขีนัน. เป็ นเจ้ าของ หรือเป็ นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง
(ฉ.) เครืองชัง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง ทางเดิน สนาม หรือสิงหนึงสิงใดทีอยู่ใต้ สิง
ดังกล่ าว อันเกิดจากการสันสะเทือน หรือจากนํา. หนักรถยนต์ หรือนํา. หนักบรรทุกของรถยนต์
(ช.) สัมภาระหรือทรัพย์ สินอืนใดทีนําติดตัวขึน. บนรถยนต์ หรือทรัพย์ สินทีบรรทุกอยู่ในรถยนต์
หรือกําลังยกขึน. หรือกําลังยกลง จากรถยนต์ หรือทรัพย์ สินทีรถยนต์ กาํ ลังยกจากทีหนึงไปยังอีกทีหนึง
(ซ.) ทรัพย์ สินทีได้ รับความเสียหายจากการรัวไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายทีบรรทุกอยู่ใน
รถยนต์ เว้ นแต่ การรั วไหลนั น. เกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรื อการรั วไหลของแก๊ สหรื อเชือ. เพลิงเพือการ
เดินเครืองของรถยนต์
2. ความเสียหายส่ วนแรก
ผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบเองต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง$ ดังนี $
(ง) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ในกรณีทีใช้ รถยนต์ในเวลาเกิดอุบตั ิเหตุ นอกเหนือจากทีได้
ระบุไว้ ในตาราง
(จ) ตามจํานวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ ในตาราง
(ฉ) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็ นการประกันภัยประเภทระบุ
ชือผู้ขบั ขี หากความเสียหายนันเป็
$ นความรับผิดชอบของผู้ขบั ขีรถยนต์คนั เอาประกันภัยซึงมิใช่ผ้ ขู บั ขีทีระบุชือในกรมธรรม์
ประกันภัย
7. ค่ าใช้ จ่ายในการต่ อสู้คดี

กรุ ณาอ่าน ศึกษา ทําความเข้ าใจเงือนไขและความคุ้มครองก่อนการตัดสินใจเลือกซื $อประกันภัย

ถ้ าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้ องศาลให้ ใช้ ค่าสินไหมทดแทนซึงการประกันภัยนี $มีการคุ้มครองบริ ษัทจะต่อสู้คดีในนาม
ของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท เว้ นแต่บริ ษัทได้ ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินความคุ้มครองก่อน
มีการฟ้ องร้ องแล้ ว
9. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี
บริ ษั ท จะถื อ ว่า บุค คลใดซึงขับ ขี รถยนต์ โดยได้ รั บ ความยิ น ยอมจากผู้เ อาประกัน ภัย เสมื อ นหนึ งเป็ นผู้เ อา
ประกันภัยเอง
;. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี $ให้ ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมือผู้โดยสารนันจะต้
$ องรับผิดจากรถยนต์ทีใช้
หรื ออยูใ่ นทาง หรื อสิงทีบรรทุก หรื อติดตังในรถยนต์
$
นนั $ ทังนี
$ $เฉพาะเท่าทีมีการประกันภัยไว้ โดยมีเงือนไขว่า บุคคลนันไม่
$ ได้
รับการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน หรื อได้ รับแต่ไม่เพียงพอบริ ษัทจึงจะรับผิดชดใช้ ค่าสินไหม
ทดแทนเฉพาะส่วนทีเกินเท่านัน$
C. การคุ้มครองนายจ้ าง
กรมธรรม์ประกันภัยนี $ให้ ความคุ้มครองถึงนายจ้ างซึงไม่ใช่ผ้ เู อาประกันภัย เมือนายจ้ างจะต้ องรับผิดจากการใช้
รถยนต์คนั เอาประกันภัยโดยลูกจ้ างในทางการทีจ้ าง ทังนี
$ $เฉพาะเท่าทีมีการประกันภัยไว้
D. การยกเว้ นทัวไป การประกันภัยตามหมวดนี . ไม่ ค้ ุมครองความรับผิดอันเกิดจาก
7.1

การใช้ รถยนต์ นอกอาณาเขตคุ้มครอง

7.2

การใช้ รถยนต์ ในทางผิดกฎหมาย เช่ น ใช้ รถยนต์ ไปปล้ นทรั พย์ ชิงทรั พย์ หรื อใช้ ขนยาเสพติด

7.3

การใช้ ในการแข่ งขันความเร็ว

เป็ นต้ น

7.4 การใช้ ลากจูงหรื อผลักดัน เว้ นแต่ รถทีถูกลากจูงหรื อถูกผลักดันได้ ประกันภัยไว้ กับบริ ษัทด้ วย
หรือเป็ นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถทีมีระบบห้ ามล้ อเชือมโยงถึงกัน
7.5
ไม่ เกิดขึน.

ความรับผิดซึงเกิดจากสัญญาทีผู้ขับขีทําขึน. ซึงถ้ าไม่ มีสัญญานัน. แล้ ว ความรั บผิดของผู้ขับขีจะ

7.6
เปอร์ เซ็นต์

การขับขีโดยบุคคลซึงในขณะขับขีมีปริ มาณแอลกอฮอล์ ในเส้ นเลือดไม่ น้อยกว่ า 150 มิลลิกรั ม

เอกสารแนบท้ าย
7.
8.
9.
10.

เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนืองจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ร.ย.ภ.GJ)
เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิมเติมการประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล (ร.ย.JG)
เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิมเติมการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.JH)
เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิมเติมการประกันตัวผู้ขบั ขี (ร.ย.JI)
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11. เอกสารแนบท้ ายข้ อยกเว้ นภัยก่อการร้ าย (ร.ย.IJ)
12. เอกสารแนบท้ ายการชําระเบี $ยประกันภัยกรณีผ้ เู อาประกันภัยเป็ นนิติบคุ คล
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