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กรมธรรมประกันภัย
คุมครองผูประสบภัยจากรถ
ÀÒÂãµˆ¡ÒÃ¤ØÁˆ ¤ÃÍ§ à§×Íè ¹ä¢áÅÐ¢ˆÍÂ¡àÇˆ¹áË‡§¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»Ãะ¡Ñ¹ÀÑÂ áÅÐàÍ¡ÊÒÃá¹º·ˆÒÂ¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õé ºÃÔÉ·Ñ ãËˆÊญ
ั ญาµ‡Í¼Ùàˆ ÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
´Ñ§µ‡Íä»¹Õé
¢ˆÍ 1. กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลใชบังคับทันที เมื่อผูเอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแลว
การชำระเบีย้ ประกันภัยใหแกตวั แทนประกันภัย พนักงาน หรือนายหนาประกันภัยผูไ ดรบั มอบอำนาจใหรบั ชำระเบีย้ ประกันภัย ตลอดจน
บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทยอมรับการกระทำของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาวเสมือนตัวแทนของบริษัท ใหถือวาเปนการชำระเบี้ย
ประกันภัยแกบริษัทโดยถูกตอง
¢ˆÍ 2. ¤Ó¹ÔÂÒÁÈÑ¾·‹ : ¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ËÃ×ÍàÍ¡ÊÒÃá¹º·ˆÒÂ¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õé
ºÃÔÉÑ·
ËÁÒÂ¶Ö§ ºÃÔÉÑ··ÕèÍÍ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õé
¼ÙˆàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
ËÁÒÂ¶Ö§ ºØ¤¤Å·ÕèÃÐºØª×èÍà»ç¹¼ÙˆàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂã¹µÒÃÒ§
ผูประสบภัย
ËÁÒÂ¶Ö§ ผูซ ง่ึ ไดรบั อันตรายตอชีวติ รางกาย หรืออนามัย เนือ่ งจากรถทีใ่ ชหรืออยูใ นทาง หรือเนือ่ งจากสิง่ ทีบ่ รรทุก
หรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซึ่งถึงแกความตายดวย
นายทะเบียน
ËÁÒÂ¶Ö§ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผูซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มอบหมายโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
µÒÃÒ§
ËÁÒÂ¶Ö§ µÒÃÒ§áË‡§¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õé
รถ
ËÁÒÂ¶Ö§ รถที่เอาประกันภัยซึ่งมีรายการที่ระบุไวในตาราง
ÍØºÑµÔàËµØáµ‡ÅÐ¤ÃÑé§ ËÁÒÂ¶Ö§ àËµØ¡ÒÃ³‹Ë¹Öè§ËÃ×ÍËÅÒÂàËµØ¡ÒÃ³‹Ê×ºà¹×èÍ§¡Ñ¹ «Öè§à¡Ô´¨Ò¡ÊÒàËµØà´ÕÂÇ¡Ñ¹
¢ˆÍ 3. ขอตกลงคุมครอง
ภายใตบงั คับขอ 6 บริษทั จะชดใชคา สินไหมทดแทนเพือ่ ความเสียหายตอชีวติ รางกาย หรืออนามัยของผูป ระสบภัยในนามผูเ อาประกันภัย
ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอผูประสบภัย เนื่องจากรถที่ใชหรืออยูในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้ง
ในรถนั้น ในระหวางระยะเวลาประกันภัย ดังนี้
3.1 ผูประสบภัย
3.1.1 ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัย แตไมถึงกับสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอยางถาวร ตาม 3.1.2 บริษัท
จะจายคารักษาพยาบาล และคาเสียหายอยางอืน่ ทีผ่ ปู ระสบภัยสามารถเรียกรองไดตามมูลละเมิด ตามความเสียหายทีแ่ ทจริง
แตไมเกิน 80,000 บาทตอหนึ่งคน
3.1.2 ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจายเงินคุมครอง ดังนี้
(1) กรณีทุพพลภาพอยางถาวร บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 300,000 บาทตอหนึ่งคน
(2) กรณีสญ
ู เสียมือสองขางตัง้ แตขอ มือ หรือแขนสองขาง หรือเทาสองขางตัง้ แตขอ เทา หรือขาสองขาง หรือสายตาสองขาง
(ตาบอด) บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 300,000 บาทตอหนึ่งคน
(3) กรณีสูญเสียมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ แขนหนึ่งขาง เทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา ขาหนึ่งขาง สายตาหนึ่งขาง (ตาบอด)
ตั้งแต 2 กรณีขึ้นไป บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 300,000 บาทตอหนึ่งคน
(4) กรณีสญ
ู เสียมือหนึง่ ขางตัง้ แตขอ มือ หรือแขนหนึง่ ขาง หรือเทาหนึง่ ขางตัง้ แตขอ เทา หรือขาหนึง่ ขาง หรือสายตาหนึง่ ขาง
(ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 250,000 บาทตอหนึ่งคน
(5) กรณีหูหนวก เปนใบหรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุหรือความสามารถสืบพันธุ
จิตพิการอยางติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 250,000 บาทตอหนึ่งคน
(6) กรณีสญ
ู เสียนิว้ ตัง้ แตขอ นิว้ ขึน้ ไป ไมวา นิว้ เดียวหรือหลายนิว้ บริษทั จะจายคาสินไหมทดแทน 200,000 บาทตอหนึง่ คน
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3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

¢ˆÍ 4.

กรณีไดรบั ความเสียหายตอรางกายหรืออนามัยหลายกรณี บริษทั จะจายจำนวนเงินคุม ครองเฉพาะกรณีทม่ี จี ำนวนเงินคุม ครอง
ที่สูงกวา
ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน 300,000 บาทตอหนึ่งคน
ในกรณีไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.1 และตอมาไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.2 บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน
ตามขอ 3.1.2 แตหากเปนกรณีไดรบั ความเสียหายตามขอ 3.1.1 และตอมาไดรบั ความเสียหายตามขอ 3.1.3 หรือทัง้ ขอ 3.1.2
และขอ 3.1.3 บริษัทจะจาย 300,000 บาทตอคน
ในกรณีทเ่ี ขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใน บริษทั จะจายคาชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จำนวน
รวมกันไมเกิน 20 วัน เปนคาเสียหายที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากความคุมครองที่ระบุในขอ 3.1.1 ขอ 3.1.2 ขอ 3.1.3 และ
ขอ 3.1.4
กรณีผูประสบภัยเปนผูเอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผูเอาประกันภัยซึ่งมิใชผูขับขี่ ทั้งนี้ ในกรณีผูขับขี่
เปนฝายที่ตองรับผิดตออุบัติเหตุ ใหนำความในขอ 3.1.1 ขอ 3.1.2 ขอ 3.1.3 ขอ 3.1.4 และขอ 3.1.5 มาใชบังคับโดยอนุโลม
กรณีผปู ระสบภัยเปนผูข บั ขีร่ ถคันทีเ่ อาประกันภัย และเปนฝายทีต่ อ งรับผิดตออุบตั เิ หตุ หรือไมมผี ใู ดตองรับผิดตามกฎหมาย
ตอผูขับขี่ที่เปนผูประสบภัย บริษัทจะรับผิดจายคาสินไหมทดแทนไมเกินคาเสียหายเบื้องตนเทานั้น

ทัง้ นี้ บริษทั จะจายคาสินไหมทดแทนทัง้ หมดดังกลาวขางตนไมเกินจำนวนคุม ครองสูงสุดตอหนึง่ คน และรวมกันแลวไมเกินจำนวนเงิน
คุมครองสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้งที่ระบุไวในรายการที่ 4 ของตาราง
คาเสียหายเบื้องตน
ภายใตบังคับขอ 6 บริษัทจะจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยที่ไดรับความเสียหายตอชีวิต รางกาย โดยไมตองรอการพิสูจน
ความรับผิดใหเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับการรองขอ โดยจายเปนคาเสียหายเบื้องตนดังตอไปนี้
4.1 กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกาย บริษัทจะจายคารักษาพยาบาล และคาใชจายอันจำเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ของผูประสบภัยตามจำนวนที่จายไปจริง แตไมเกิน 30,000 บาทตอหนึ่งคน
4.2 กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกายอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ บริษัทจะจายคาเสียหายเบื้องตนจำนวน 35,000 บาท
ตอหนึ่งคน
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เปนใบหรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ
(จ) เสียแขน ขา มือ เทา นิ้ว
(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
(ช) จิตพิการอยางติดตัว
(ซ) ทุพพลภาพอยางถาวร
4.3 กรณีผปู ระสบภัยไดรบั ความเสียหายตอชีวติ บริษทั จะจายคาปลงศพและคาใชจา ยอันจำเปนเกีย่ วกับการจัดการศพของผูป ระสบภัย
ตามจำนวนเงินคาเสียหายเบื้องตน 35,000 บาทตอหนึ่งคน
4.4 จำนวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกัน หรือจำนวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แตหากผูประสบภัยไดรับความเสียหายตามขอ 4.1 4.2 และ
4.3 หรือไดรับความเสียหายตามขอ 4.2 และ 4.3 ใหไดรับคาเสียหายเบื้องตนรวมกันไมเกินจำนวน 65,000 บาท
4.5 กรณีรถตัง้ แตสองคันขึน้ ไป กอใหเกิดความเสียหายแกผปู ระสบภัย บริษทั จะจายคาเสียหายเบือ้ งตนตาม 4.1 4.2 หรือ 4.3 แลวแตกรณี
ใหแกผปู ระสบภัยซึง่ อยูใ นรถทีเ่ อาประกันภัยไวกบั บริษทั แตถา ผูป ระสบภัยมิใชเปนผูซ ง่ึ อยูใ นรถทีก่ อ ใหเกิดความเสียหายดังกลาว
ขางตน บริษทั จะจายคาเสียหายเบือ้ งตนใหแกผปู ระสบภัยในอัตราสวนทีเ่ ทากัน ความเสียหายเบือ้ งตนทัง้ หมดนีเ้ ปนสวนหนึง่ ของ
การจายคาสินไหมทดแทนตามที่กำหนดไวในขอ 3
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การขอรับคาเสียหายเบื้องตน
ผูประสบภัยตองรองขอคาเสียหายเบื้องตนตอบริษัทภายใน 180 วัน นับแตวันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น และตองมีหลักฐาน ดังนี้
5.1 ความเสียหายตอรางกาย
5.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจงหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
5.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอืน่ ใดทีท่ างราชการ
เปนผูออกใหที่สามารถพิสูจนไดวา ผูที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเปนผูประสบภัย แลวแตกรณี
ในกรณีทผ่ี ปู ระสบภัยไดรบั ความเสียหายตอรางกายอยางหนึง่ อยางใดตามขอ 4.2 นอกจากตองยืน่ หลักฐานตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แลว
ใหยน่ื ใบรับรองแพทยหรือความเห็นแพทย หรือหลักฐานอืน่ ใดทีร่ ะบุวา เปนผูป ระสบภัยซึง่ ไดรบั ความเสียหายตอรางกายดังกลาว
พรอมทัง้ สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอืน่ ทีแ่ สดงวาผูน น้ั ไดรบั ความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ
เพิ่มเติมดวย
5.2 ความเสียหายตอชีวิต
5.2.1 สำเนามรณบัตร
5.2.2 สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอืน่ ทีแ่ สดงวาผูน น้ั ถึงแกความตาย เพราะการประสบภัยจากรถ
5.2.3 การรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันใหมีหลักฐานตาม 5.1 และ 5.2
การสำรองจายคารักษาพยาบาล คาทดแทน คาชดเชยรายวัน และคาปลงศพ
ในกรณีรถที่เอาประกันภัยไวกับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น ซึ่งมีการประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยคุมครองผูประสบภัย
จากรถดวย เปนเหตุใหผูประสบภัยไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย บริษัทตกลงจะสำรองจายใหแกผูประสบภัยซึ่งโดยสารมาในรถ หรือ
กำลังขึ้นหรือกำลังลงจากรถที่เอาประกันภัยไวกับบริษัท ดังนี้
6.1 คารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไมเกิน 80,000 บาทตอหนึ่งคน สำหรับกรณีไดรับบาดเจ็บ
6.2 คาทดแทน กรณีสูญเสียอวัยวะจำนวนเงินตามขอ 3.1.2 คาปลงศพกรณีเสียชีวิต หรือคาทดแทนกรณีทุพพลภาพอยางถาวร
เปนจำนวนเงิน 300,000 บาทตอหนึ่งคน
6.3 คาชดเชยรายวันกรณีเขารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใน วันละ 200 บาท รวมไมเกิน 20 วัน
6.4 ขอ 6.1 และขอ 6.2 รวมกันจำนวนเงินตามขอ 3.1.4
สำหรับผูป ระสบภัยทีเ่ ปนบุคคลภายนอกรถ บริษทั และผูร บั ประกันภัยรถอืน่ จะรวมกันสำรองจายคารักษาพยาบาล คาทดแทน คาชดเชย
รายวัน หรือคาปลงศพตามวรรคตน โดยเฉลี่ยฝายละเทาๆ กัน
เมื่อมีการสำรองจายคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทน หรือคาปลงศพตามเงื่อนไขนี้แลว หากปรากฏวาอุบัติเหตุนั้นเกิดจาก
ความประมาทของผูอื่น มิใชผูขับขี่หรือผูโดยสารรถที่เอาประกันภัยไวกับบริษัทแลว บริษัทมีสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาคารักษาพยาบาล
คาทดแทน คาชดเชยรายวัน หรือคาปลงศพทีบ่ ริษทั ไดสำรองจายไปคืนจากบริษทั ผูร บั ประกันภัยรถทีเ่ ปนฝายตองรับผิดตามกฎหมายนัน้

¢ˆÍ 7.
¢ˆÍ 8.

ในทางกลับกันหากบริษัทผูรับประกันภัยรถอื่นไดสำรองจายคารักษาพยาบาล คาทดแทน คาชดเชยรายวัน หรือคาปลงศพใหแก
ผูประสบภัยหรือทายาทของผูประสบภัยที่โดยสารมา หรือกำลังขึ้นหรือกำลังลงจากรถที่ตนรับประกันภัยไว หรือผูประสบภัยที่อยู
นอกรถแลว และปรากฏวาอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผูขับขี่ หรือผูโดยสารรถคันที่เอาประกันภัยไวกับบริษัทแลว บริษัท
ตกลงจายเงินคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทน หรือคาปลงศพคืนแกบริษทั ผูร บั ประกันภัยรถอืน่ ซึง่ ไดสำรองจายคาสินไหม
ทดแทนภายในกำหนด 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอ
การคุมครองผูขับขี่
บริษัทจะถือวาบุคคลใด ซึ่งขับขี่รถโดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง และบุคคลนั้นตอง
ปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง และอยูภายใตขอกำหนดตามกรมธรรมประกันภัยนี้
การคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร
กรมธรรมประกันภัยนี้ใหความคุมครอง เมื่อผูโดยสารนั้นจะตองรับผิดจากรถที่ใชหรืออยูในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น
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¢ˆÍ 9.

¢ˆÍ 10.

ขอ 11.
ขอ 12.
ขอ 13.
ขอ 14.
ขอ 15.

การแจงอุบัติเหตุ
เมื่อมีความเสียหายตอผูประสบภัยจากรถ ผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่ตอง
9.1 แจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา
9.2 สงตอใหบริษัททันทีเมื่อไดรับหมายศาล หรือคำสั่ง หรือคำบังคับของศาล
9.3 มีหนังสือบอกกลาวใหบริษทั ทราบทันทีเมือ่ มีการดำเนินคดีแพง หรือคดีอาญาทางศาล อันอาจทำใหเกิดสิทธิเรียกรองตามกรมธรรม
ประกันภัยนี้ ถาผูเ อาประกันภัยมิไดปฏิบตั ติ ามขอนี้ บริษทั อาจเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูเ อาประกันภัยเพือ่ ความเสียหายใดๆ
อันเกิดจากการนั้น เวนแตผูเอาประกันภัยจะพิสูจนไดวาจะไมสามารถปฏิบัติได
การจัดการเรียกรอง
10.1 ผูเ อาประกันภัยจะตองไมตกลงยินยอมเสนอ หรือใหสญ
ั ญาวาจะชดใชคา เสียหายใหแกบคุ คลใด โดยไมไดรบั ความยินยอมจากบริษทั
เวนแตความเสียหายนั้น ผูเอาประกันภัยเปนฝายที่จะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย และบริษัทไมจัดการตอการเรียกรองนั้น
10.2 บริษัทมีสิทธิเขาดำเนินการตอสูคดี
10.3 บริษทั มีสทิ ธิฟอ งบุคคลใดใหใชความเสียหายเพือ่ ประโยชนของบริษทั ในนามของผูเ อาประกันภัย ในการนีผ้ เู อาประกันภัยตองให
ขอเท็จจริงและใหความชวยเหลือแกบริษัทตามสมควร
10.4 เมือ่ บริษทั ไดใชคา สินไหมทดแทนเต็มจำนวนทีบ่ ริษทั ตองรับผิดตามขอ 3 หรือขอ 4 ตามแตกรณีแลวกอนดำเนินคดีทางศาล บริษทั
ไมตองรับผิดชอบตอสูคดีแทนผูเอาประกันภัย
10.5 กรณีบริษทั ปฏิเสธการชดใชคา สินไหมทดแทน ผูเ สียหายไดนำคดีขน้ึ สูศ าลหรือเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ เมือ่ ศาลพิพากษา
หรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหบริษัทแพคดี บริษัทจะตองชดใชคาเสียหายตามคำพิพากษาหรือตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
พรอมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัด ในอัตรารอยละ 15 ตอป นับแตวันที่ผิดนัด
การแจงความ
เมือ่ มีการกระทำความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึง่ ทำใหเกิดสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย ผูเ อาประกันภัยตองแจงความตอ
เจาหนาที่ตำรวจโดยไมชักชา
คาใชจายตอสูคดี
ถาผูเ อาประกันภัยถูกฟองศาลใหใชคา เสียหาย ซึง่ การประกันภัยนีม้ กี ารคุม ครอง บริษทั จะตอสูค ดีในนามของผูเ อาประกันภัยโดยคาใชจา ย
ของบริษัท
การโอนรถ
ในกรณีที่รถที่เจาของไดเอาประกันภัยไวกับบริษัทไดโอนไปยังบุคคลอื่น ใหผูไดมาซึ่งรถดังกลาวมีฐานะเสมือนเปนผูเอาประกันภัย
ตามกรมธรรมประกันภัยนัน้ และบริษทั ตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวตอไปตลอดอายุของกรมธรรมประกันภัยทีย่ งั เหลืออยู
การใชรถ
กรณีใชรถในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากที่ไดระบุไวในตารางซึ่งทำใหการเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ผูเอาประกันภัยตองชดใชคาเสียหาย
คืนใหบริษัทตามจำนวนที่บริษัทไดจายไปแตไมเกิน 2,000 บาท
การเลิกกรมธรรมประกันภัย
15.1 บริษทั จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนีไ้ ดดว ยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอ ยกวา 30 วัน โดยทางไปรษณียล งทะเบียน
ตอบรับ ถึงผูเ อาประกันภัยตามทีอ่ ยูค รัง้ สุดทายทีแ่ จงใหทราบ ในกรณีนบ้ี ริษทั จะคืนเบีย้ ประกันภัยใหแกผเู อาประกันภัย โดยหักเบีย้
ประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
15.2 ผูเ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนีไ้ ด โดยแจงใหบริษทั ทราบเปนลายลักษณอกั ษรและมีสทิ ธิไดรบั เบีย้ ประกันภัยคืน
ตามอัตราคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไวขางลางนี้
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ขอ 16. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทม่ี ขี อ พิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูม สี ทิ ธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย
กับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำ
การวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอบังคับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวย
อนุญาโตตุลาการ
ขอ 17. การตีความกรมธรรมประกันภัย
ความหมายและเจตนารมณของขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบทายและเอกสารประกอบใหตีความ
ตามที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไว
ขอ 18. ขอยกเวน การประกันภัยไมคุมครองความรับผิดอันเกิดจาก
18.1 สงคราม การรุกราน การกระทำของชาติศัตรู การสูรบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเปนการทำสงคราม
(จะไดประกาศสงครามหรือไมก็ตาม)
18.2 สงครามกลางเมือง การแข็งขอของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การตอตานรัฐบาล การยึดอำนาจการปกครองโดยกำลังทหารหรือ
โดยประการอื่น ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดหรือเทากับการลุกฮือตอตานรัฐบาล
18.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
18.4 การแตกตัวของประจุ การแผรงั สี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอนั เกิดจากการเผาไหม
เชือ้ เพลิงปรมาณู และสำหรับจุดประสงคขอ สัญญานีก้ ารเผาไหมนน้ั รวมถึงกรรมวิธใี ดๆ แหงการแตกแยกปรมาณู ซึง่ ดำเนินตอไป
ดวยตัวของมันเอง
18.5 ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉอโกง กรรโชก ลักทรัพย รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย
18.6 การใชนอกประเทศไทย
18.7 การใชในทางที่ผิดกฎหมาย ไดแก ใชรถไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือใชขนยาเสพติด เปนตน
18.8 การใชในการแขงขันความเร็ว
ขอ 19. ขอสัญญาพิเศษ
ภายใตจำนวนเงินคุม ครองผูป ระสบภัยทีร่ ะบุไวในตาราง บริษทั จะไมยกเอาความไมสมบูรณแหงกรมธรรมประกันภัย หรือความประมาท
เลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย หรือเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตขอ 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6
เปนขอตอสูผูประสบภัยเพื่อปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เมื่อบริษัทไดใชคาสินไหมทดแทนไปแลว แตบริษัทไมตอง
รับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรมประกันภัยนี้ตอผูเอาประกันภัย เพราะกรณีดังกลาวขางตนนั้นซึ่งผูเอาประกันภัยตองรับผิดตอ
ผูประสบภัย ผูเอาประกันภัยตองใชจำนวนเงินที่บริษัทไดจายไปนั้นคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน
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