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เงื่อนไขและความคุ้มครอง 
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 

 
หมวดเงื่อนไขทั่วไป 

ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยน้ี 
บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปน้ี : 
ข้อ 1.  กรมธรรม์ประกันภัยน้ีมีผลใช้บังคับทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแล้ว 

การช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันภัย พนักงาน และนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอ านาจให้รับช าระเบี้ย
ประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทยอมรับการกระท าของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังกล่าวเสมือนตัวแทนของ
บริษัท ให้ถือว่าเป็นการช าระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง 
ข้อ 2.  ค านิยามศัพท์ เม่ือใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยน ี้ 
 “บริษัท”              หมายถึง   บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยน้ี 

“ผู้เอาประกันภัย”   หมายถึง   บุคคลท่ีระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง 
“รถยนต์”  หมายถึง   รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตาราง 
“ตาราง”  หมายถึง   ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยน้ี 
“อุบัติเหตุแต่ละครั้ง”    หมายถึง   เหตุการณ์หน่ึง หรือหลายเหตุการณ์สืบเน่ืองกัน ซึ่งเกิดจากสาเหตุเดียวกัน 

          “ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง   ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการคุ้มครองตามข้อสัญญา 
หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยน้ีที่ผู้เอาประกันภัยต้อง
รับผิดชอบเอง 

ข้อ 3.  การยกเว้นทั่วไป 
กรมธรรม์ประกันภัยน้ีไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก 
3.1 สงคราม การรุกราน การกระท าของชาติศัตร ู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการท าสงคราม (จะได้

ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) 
3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอ านาจการปกครองโดย

ก าลังทหาร หรือโดยประการอืน่ ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 
3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู 
3.4 การแตกตัวของประจ ุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอัน

เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และส าหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญาน้ี การเผาน้ันรวมถึงกรรมวิธีใด ๆ แห่ง
การแตกแยกตัวปรมาณู ซึ่งด าเนินติดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง 
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ข้อ 4.  การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย 
เม่ือมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่จะต้องแจ้งให้บริษัท

ทราบโดยไม่ชักช้าและด าเนินการอันจ าเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย 
บริษัทมีสิทธิเข้าด าเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ หากความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันอยู่

ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเม่ือผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ด าเนินการโดย
สุจริต 
ข้อ 5.  ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

เ ม่ือมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท  และหากบริษัทปฏิ เสธความรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ก็ตาม จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ 
หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี  บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้เสียหายน้ัน โดย
ชดใช้ค่าเสียหายตามค าพิพากษา หรือค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่
วันที่ผิดนัด 
ข้อ 6.  การแก้ไข  

สัญญาคุ้มครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยน้ีจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยเอกสารแนบท้ายของบริษัทเท่าน้ัน 
ข้อ 7.  การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี 

7.1 ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย เป็น
ล าดับขั้นดังน้ี 

ขั้นที่ 1 20% ของเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัท  
 ในการประกันภัยปีแรก 
ขั้นที่ 2 30% ของเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัท  
 ในการประกันภัย 2 ปีติดต่อกัน 
ขั้นที่ 3 40% ของเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัท  
 ในการประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน 
ขั้นที่ 4 50% ของเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัท  
 ในการประกันภัย 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น 
ทั้งน้ี บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเม่ือผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท และเฉพาะข้อตกลง

คุ้มครองที่ต่ออายุเท่านั้น 
ค าว่า “รถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คันที่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่

ค่าเสียหายน้ันเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย  ซึ่งมีผลท าให้บริษัทมีสิทธิที่จะ
เรียกค่าเสียหายที่บริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้ 
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หากในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีมีการเรียกร้องค่าเสียหาย
ต่อบริษัทแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยปีต่อไป บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ดังน้ี 

(ก) ลดลงหน่ึงล าดับขั้นจากเดิม หากการเรียกร้องน้ันเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย หรือผู้เอา
ประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงได้ 

(ข) ลดลงสองล าดับขั้นจากเดิมแต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องที่รถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท 
หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงได้ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป รวมกันมีจ านวนเงินเกิน 200% ของเบี้ย
ประกันภัย 

7.2 กรณีผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอื่นและมาต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท บริษัทจะน าความ
ใน 7.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้ 

ข้อ 8.  การเพิ่มเบ้ียประกันภัยประวัติไม่ดี 
ในกรณีผู้ เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท  และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีที่ 

เอาประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณี
อีกฝ่ายหน่ึงได้ อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจ านวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัย
เป็นขั้น ๆ ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 20% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ 
ขั้นที่ 2 30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 2 ปี
 ติดต่อกัน 

 ขั้นที่ 3 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 3 ปี 
 ติดต่อกัน 
 ขั้นที่ 4 50% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 4 ปี 
 ติดต่อกัน หรือกว่านั้น 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดีไม่ว่าล าดับขั้นใด และในปีกรมธรรม์ประกันภัยน้ัน มีการ
เรียกร้องค่าเสียหายที่รถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัท 
ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงได้ไม่ถึง 2 ครั้ง หรือถึง 2 ครั้ง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบี้ยประกันภัยแล้ว  
ในการต่ออายุการประกันภัย บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในล าดับขั้นเดิมเช่นในปีท่ีผ่านมา แต่หากไม่มี 
การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นน้ัน มิได้เกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอา
ประกันภัย และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงได้แล้ว ในการ 
ต่ออายุการประกันภัยในปีต่อไป บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ 
ข้อ 9.  การโอนรถยนต์ 

เม่ือผู้เอาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผู้อื่น ให้ถือว่า ผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี และบริษัท
ต้ อ ง รั บ ผิ ด ต า ม ก รมธ ร ร ม์ ป ร ะ กั นภั ย ต่ อ ไ ปต ลอด อ า ยุ ก ร ม ธ ร ร ม์ป ร ะ กั นภั ย ที่ เ ห ลื อ อ ยู่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  
ในกรณีที่ท าประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัททราบ  เพื่อจะได้มี
การปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป  มิฉะน้ันผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบใน
ความเสียหายส่วนแรกเองตามเง่ือนไขความคุ้มครองที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยน้ี 
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ข้อ 10. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตาม

กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติ ข้อพิพาทน้ันโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 
บริษัทตกลงยินยอม และให้ ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย 

ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยน้ี รวมทั้งเอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตีความตามคู่มือการ
ตีความท่ีนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
ข้อ 12. การส้ินผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยน้ีจะสิ้นผลบังคับเม่ือ 
12.1  วันที่ เวลา ที่ระบุไว้ในตาราง 
12.2  มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

12.2.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก : บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยน้ีได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามท่ีอยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้
บริษัททราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้น ก าหนดดังกล่าว 

ในกรณีน้ีบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

12.2.2 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก : ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยน้ีได้ โดยแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่บริษัทได้รับหนังสือ
บอกเลิก หรือวันที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด 

ในกรณีน้ีผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางน้ี 
 
อัตราคืนเบี้ยประกันภัย 

จ านวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี 

จ านวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี 

จ านวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละของเบี้ย
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 
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จ านวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี 

จ านวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี 

จ านวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี 

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 
110-119 46 230-239 22 350-359 1 

    360-366 0 
 

หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
ข้อ 1.  ข้อตกลงคุ้มครอง 

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เน่ืองจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือ 
สิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์น้ัน ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอาประกันภัย ดังน้ี 

1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงท่ีผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอกน้ัน 

กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ต่อคน แต่หากการเสียชีวิต
น้ันท าให้มีผู้ขาดไร้การอุปการะตามกฏหมาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อการเสียชีวิตของบคุคลภายนอกนั้น ไม่
น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน 

กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน ในกรณีที่
บุคคลภายนอกน้ันมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ย
จ่ายเท่า ๆ กัน 

อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของบริษัทต่อคนจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ในตาราง และความรับ
ผิดของบริษัทต่อครั้งในกรณีมากกว่าหน่ึงคนจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้งท่ีระบุไว้ในตาราง 

ทุพพลภาพถาวร ในที่น้ี หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชีพประจ า และ
อาชีพอื่นๆได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 

บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองตาม 1.1 น้ี ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจน
ลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น 

1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกิน 
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง 

ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง 
(ก)  ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้เอาประกันภัย

หรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง 
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(ข)  เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางว่ิง ทางเดินสนาม หรือสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีอยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจาก
การสั่นสะเทือน หรือจากน้ าหนักรถยนต์ หรือน้ าหนักบรรทุกของรถยนต์ 

(ค)  สัมภาระหรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีน าติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่ บรรทุกอยู่ในรถยนต์ หรือก าลังยกขึ้น 
หรือก าลังยกลง จากรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่รถยนต์ก าลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หน่ึง 

(ง)  ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่การ
รั่วไหลน้ันเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊สหรือเชื้อเพลิงเพื่อการเดินเครื่องของรถยนต์ 

ข้อ 2.  ความเสียหายส่วนแรก 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังน้ี  
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีที่ใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้

ในตาราง 
(ข) ตามจ านวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง 
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับ

ขี่หากความเสียหายนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยซึ่งมิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อใน
กรมธรรม์ประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเกินหน่ึงข้อ ให้ถือว่าความรับผิดชอบแต่ละข้อ
เป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเองตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะจ่ายแทนผู้เอาประกันภัย
ไปก่อน เม่ือ บริษัทไดจ้่ายเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่
ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
ข้อ 3.  ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 

ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งการประกันภัยน้ีมีการคุ้มครองบริษัทจะต่อสู้คดีในนามของผู้
เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินความคุ้มครองก่อนมีการ
ฟ้องร้องแล้ว 
ข้อ 4.  การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี่ 

บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหน่ึงเป็นผู้เอาประกันภัยเอง 
แต่มีเงื่อนไขว่า 

4.1 บุคคลน้ันต้องปฏิบัติตนเสมือนหน่ึงเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อก าหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี 
4.2 บุคคลน้ันไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะ

รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่าน้ัน 
ข้อ 5.  การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร 

กรมธรรม์ประกันภัยน้ีให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสารเมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรือ
อยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์น้ัน ทั้งน้ีเฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้โดยมีเงื่อนไขว่า บุคคลน้ันไม่ได้รับ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอบริษัทจึงจะรับผิดชดใช้คา่สินไหมทดแทน
เฉพาะส่วนที่เกินเท่าน้ัน 
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ข้อ 6.  การคุ้มครองนายจ้าง 

กรมธรรม์ประกันภัยน้ีให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย เม่ือนายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์
คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งน้ีเฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้ แต่มีเงื่อนไขว่า 

6.1 นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของกรมธรรม์ประกันภัยน้ี 
6.2 นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับชดใช้

น้ันไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่าน้ัน 
6.3 การคุ้มครองน้ีไม่เพิ่มจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัท 

ข้อ 7.  การยกเว้นทั่วไป การประกันภยัตามหมวดน้ี ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก 
7.1  การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุม้ครอง 
7.2  การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย ์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 
7.3  การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
7.4  การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถท่ีถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูง

โดยสภาพ หรือรถท่ีมีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
7.5  ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ท าขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาน้ันแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น 
7.6  การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 

ข้อ 8.  ข้อสัญญาพิเศษ ภายใต้จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ใน 
ตาราง บริษัท จะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัยหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอา

ประกันภัย หรือข้อ 7.17.2 7.3 7.4 7.5 หรือเงื่อนไขทั่วไป เว้นแต่ข้อ 3 ของหมวดเง่ือนไข 
ทั่วไป เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดน้ี 
ส่วนเงื่อนไข 7.6 บริษัทจะไม่น ามาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิดทั้งตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดน้ี 
ในกรณีที่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ีต่อผู้เอาประกันภัย แต่บริษัทได้ชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหน่ึงและวรรคสองในความรับผิดที่ผู้เอาประกัน 
ภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงิน 

ที่บริษัทได้จ่ายไปน้ันคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแตไ่ด้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
 

หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้ 
ข้อ 1.  ข้อตกลงคุ้มครอง 

รถยนต์สูญหาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เม่ือรถยนต์หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ 
เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานท่ีติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์
จ าหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ท าเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว สูญ
หายไป อันเกิดจากการกระท าความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ 
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระท าความผิด หรือการพยายามกระท า
ความผิดเช่นว่านั้น 
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รถยนต์ไฟไหม้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เม่ือรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดย
ตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเน่ืองจากสาเหตุใดๆก็ตาม 
ข้อ 2.  การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ 

2.1. ในกรณีรถยนต์สูญหาย  
อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอา

ประกันภัย ที่ระบุไว้ในตาราง โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ให้แก่บริษัท
ทันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์น้ันเป็นอันสิ้นสุด 

ในกรณีที่บริษัทได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมา ตามท่ีอยู่ครั้งสุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมให้ผู้
เอาประกันภัยใช้สิทธิ 

2.1.1 ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รับชดใช้ไปท้ังหมดให้แก่บริษัท ถ้ารถยนต์น้ันเกิดความ
เสียหายบริษัทต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทก่อนคืน 

2.1.2 สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืนทั้งน้ีผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บริษัททราบภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัท ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เอา
ประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน 

2.2  ในกรณีรถยนต์เสียหายส้ินเชิง  
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย ที่ระบุไว้ในตารางรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง 

รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะ
เกิดความเสียหาย 

ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์น้ันเป็นอันสิ้นสุด 

2.3  ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายส้ินเชิง หรือสูญหายบางส่วน 
บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปล่ียนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งน้ีรวมทั้ง

อุปกรณ์ของรถยนต์น้ัน หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายน้ันก็ได้ 
ในการซ่อมรถยนต์หรือในการก าหนดจ านวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการประกันภัยที่

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง 
ข้อจ ากัดความรับผิดของบริษัท 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องส่ังอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคาน าเข้าที่ส่งมาทางเรือ 
ข้อ 3.  การดูแลขนย้าย 

เม่ือมีความเสียหายต่อรถยนต์ ที่เกิดจากไฟไหม้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่
วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ านวนที่ 
จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม 
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ข้อ 4.  การสละสิทธิ 
ในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เม่ือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอา

ประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบ้ียจากผู้ใช้รถยนต์น้ัน เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้ 
บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การท าความสะอาดรถ การบ ารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เม่ือรถยนต์

ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น 
ข้อ 5.  การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 

การประกันภัยน้ีไม่คุ้มครองความสูญหาย หรือไฟไหม้อันเกิดจาก 
5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ โดยบุคคลได้รับมอบหมาย หรอืครอบครอง

รถยนต์ตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจ าน า หรือโดยบุคคลท่ีจะกระท าสัญญาดังกล่าวข้างต้น 
5.2 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง 

 
เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม 

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) 
เมื่อใช้ในเอกสารแนบท้ายน้ี 

ผู้ได้รับความคุม้ครอง หมายถึง  ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารตามจ านวนที่ระบุในตาราง ซึ่งอยู่ในหรือก าลังขับขี่   
                                                               หรือก าลังขึ้นหรือก าลังลงจากรถยนต์ 
อุบัติเหตุ  หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลที่ 
                                                               ผู้ไดร้ับความคุ้มครองมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังและให้หมายความรวมถึงการถูก 
                                                               ฆาตกรรมด้วย 
การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง   ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะน้ันโดยถาวรสิ้นเชิง 
การสูญเสียสายตา  หมายถึง  ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
ทุพพลภาพถาวร  หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือท างานใดเพื่อสินจ้างได้ 
                                                               โดยสิ้นเชิงและตลอดไป 
ทุพพลภาพชั่วคราว  หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจ า 
                                                                ตามปกติได้โดยสิ้นเชิงในชั่วระยะเวลาหน่ึง 
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติมดังต่อไปน้ี 
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ได้รับความคุ้มครองโดยอุบัติเหตุ ซึ่ง

ท าให้เกิดผลดังต่อไปน้ี 
การคุ้มครองข้อ 1: เสียชีวิต 

ถ้าความบาดเจ็บที่ไดร้ับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดี หรือความบาดเจ็บ
ที่ได้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บ
น้ันก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง ให้แก่ทายาทของผู้ได้รับความ
คุ้มครอง 
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การคุ้มครองข้อ 2: สูญเสีย มือ เท้า สายตา 
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับไม่มีผลท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุแต่มี

ผลท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดีหรือความบาดเจ็บ
ที่ได้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความ
คุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงดังก าหนดข้างล่างน้ี บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง
ดังน้ี 

100 %   ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือสองข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสอง
ข้าง 
100 %    ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหน่ึงข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหน่ึงข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 
100 %    ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหน่ึงข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหน่ึงข้าง 
100 %    ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับเท้าหน่ึงข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหน่ึงข้าง 
  60 %    ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหน่ึงข้าง ตั้งแต่ข้อมือ 
  60 %   ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับเท้าหน่ึงข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 
  60 %    ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับตาหน่ึงข้าง 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อน้ีเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่าน้ัน 
การคุ้มครองข้อ 3: ทุพพลภาพถาวร 

ถ้าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเกิด ทุพพลภาพถาวรและ
ทุพพลภาพถาวรน้ันได้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าผู้ได้รับความคุ้มครองน้ันตก
เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร บริษัทจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจ านวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว้ในตาราง หักด้วยจ านวน
เงินที่ใช้ หรือต้องใช้ตามความคุ้มครองข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง 
การคุ้มครองข้อ 4: ทุพพลภาพชั่วคราว 

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิด
อุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในและ
เป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความ
คุ้มครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในตารางแต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละ
ครั้งบริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองน้ี หากอุบัติเหตุมี 
ผลท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเกิดความสูญเสียตามการคุ้มครองตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลท าให้มีทุพพลภาพ
ถาวรเกิดขึ้นต่อผู้ได้รับความคุ้มครองตามการคุ้มครอง ข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทใช้ตามการคุ้มครองข้อน้ีจะมีการหัก
จากจ านวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทต้องใช้ตามการคุ้มครอง ข้อ 3 
การยกเว้น :  การขยายเพิ่มเติมน้ีไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรอืการทุพพลภาพ อันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือ

โดยอ้อมทั้งหมดหรือบางส่วนจากการกระท าผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รับความคุ้มครองน้ัน 
เงื่อนไขอื่น :  การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่

ปรากฏในสัญญาหมวดเง่ือนไขทั่วไป 
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม 
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) 

เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปน้ี :- 
บริษัทจะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผา่ตัดและค่าบริการอื่นๆ ตามท่ีจ่ายจริง ซึ่งได้เกิดขึ้นภายใน 

12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุเพื่อบุคคลใดซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เน่ืองจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือก าลังขึ้น 
หรือก าลังลงจากรถยนต์ 

ความรับผิดชอบของบริษัทต่อคนในแต่ละครั้งจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางการขยายเพิ่มเติม
น้ีมีผลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ที่ระบุไว้ในตาราง 

 
เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม 

การประกันตัวผู้ขับขี ่(ร.ย.03) 
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปน้ี :- 
บริษัทจะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณี

รถยนต์ที่ระบุไว้ในตารางเกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา 
การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริษัทจะด าเนินการโดยไม่ชักช้าตามจ านวนเงินที่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ

หรือศาลก าหนดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 
เงื่อนไข :  การขยายเพิ่มเติมน้ี อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวด

เงื่อนไขทั่วไป 
 

เอกสารแนบท้าย 
ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30) 

ถ้าข้อความใดในเอกสารน้ีขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ ให้เป็นที่ตก
ลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยน้ีไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรง
หรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเก่ียวเน่ืองมาจากการกระท าก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบ
อย่างต่อเน่ือง หรือมีล าดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรส าหรับความสูญเสียน้ัน 

โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี ้การกระท าก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระท า ซึ่งใช้ก าลังหรือความรุนแรง 
และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพัง การกระท าการแทน หรือที่เก่ียวเน่ืองกับ
องค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกันรวมทั้งเพื่อต้องการ
ส่งผลให้รัฐบาล และหรือสาธารณชนหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว 

ข้อยกเว้นนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นผลมา
จากหรือมีส่วนเก่ียวเน่ืองกับการกระท าใดๆ ที่ต้องกระท าขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ไม่ 
ว่าจะรูปแบบใด ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับการกระท าก่อการร้าย 

ในกรณีที่ส่วนหน่ึงส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถน ามาใช้บังคับได้ให้ถือว่าส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับ 
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