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เงื่อนไขและความคุมครอง
กรมธรรมประกันภัยรถยนตสมรรถนะสูง (Super Car)
หมวดเงื่อนไขทั่วไป

ภายใตการคุมครอง เงื่อนไข และขอยกเวนแหงกรมธรรมประกันภัย และเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทใหสัญญา
ตอผูเอาประกันภัย ดังตอไปนี้
ขอ 1. กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลใชบังคับทันทีเมื่อผูเอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแลว
การชำระเบี้ยประกันภัยใหแก ตัวแทนประกันภัย พนักงาน และนายหนาประกันภัย ผูไดรับมอบอำนาจใหรับชำระ
เบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทยอมรับการกระทำของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาวเสมือนตัวแทน
ของบริษัทใหถือวาเปนการชำระเบี้ยประกันภัยแกบริษัทโดยถูกตอง
ขอ 2. คำนิยามศัพท
เมื่อใชในกรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยนี้
บริษัท
หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้
ตาราง
หมายถึง ตารางแหงกรมธรรมประกันภัยนี้
ผูเอาประกันภัย
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตาราง
ผูขับขี่
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูขับขี่ในตาราง
รถยนต
หมายถึง รถยนตที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการตามที่ระบุไวในตาราง
อุบัติเหตุแตละครั้ง
หมายถึง เหตุการณหนึ่ง หรือหลายเหตุการณสืบเนื่องกัน ซึ่งเกิดจากสาเหตุเดียวกัน
ความเสียหายสวนแรก หมายถึง สวนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการคุมครองตามขอสัญญา
หรือเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัยนีท้ ผ่ี เู อาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง
ขอ 3. การยกเวนทั่วไป
กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึ้นเปนผลโดยตรงหรือโดยออมจาก
3.1 สงคราม การรุกราน การกระทำของชาติศัตรู การสูรบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเปนการทำสงคราม
(จะไดประกาศสงครามหรือไมก็ตาม)
3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งขอของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การตอตานรัฐบาล การยึดอำนาจการปกครอง
โดยกำลังทหาร หรือโดยประการอื่น ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดหรือเทากับการลุกฮือตอตานรัฐบาล
3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
3.4 การแตกตัวของประจุ การแผรงั สี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงปรมาณูหรือจากกากปรมาณูอนั เกิดจาก
การเผาไหมเชือ้ เพลิงปรมาณู และสำหรับจุดประสงคของขอสัญญานี้ การเผานัน้ รวมถึงกรรมวิธใี ดๆ แหงการแตกแยก
ตัวปรมาณู ซึ่งดำเนินติดตอกันไปดวยตัวของมันเอง
ขอ 4. การจัดการเรียกรองเมื่อเกิดความเสียหาย
เมือ่ มีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยเกิดขึน้ ผูเ อาประกันภัยหรือผูข บั ขีจ่ ะตองแจงใหบริษทั ทราบ
โดยไมชักชา และดำเนินการอันจำเปนเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย
บริษทั มีสทิ ธิเขาดำเนินการในนามของผูเ อาประกันภัยเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ ได หากความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ นัน้ อยูภ ายใต
ความคุมครองในกรมธรรมประกันภัย
ความคุมครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่ดำเนินการโดยสุจริต
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ขอ 5.

¢ˆÍ 6.
¢ˆÍ 7.

ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทน
เมื่อมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตอบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไมวาดวยเหตุใดก็ตามจนเปนเหตุให
ผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายนำคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลหรือเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษา
หรืออนุญาโตตุลาการชีข้ าดใหบริษทั แพคดี บริษทั จะตองรับผิดตอผูเ อาประกันภัยหรือผูเ สียหายนัน้ โดยชดใชคา เสียหาย
ตามคำพิพากษา หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการพรอมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 15 ตอป นับแตวันผิดนัด
¡ÒÃá¡ˆä¢
สัญญา¤ØˆÁ¤ÃÍ§áÅÐà§×èÍนä¢áË‡§¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡ÑนÀÑÂนี้¨Ðà»ÅÕèÂนá»Å§á¡ˆä¢ä´ˆâ´ÂàÍ¡ÊÒÃáนº·ˆÒÂ¢Í§ºÃÔÉÑ·à·‡Òนั้น
¡ÒÃÅ´àºÕéÂ»ÃÐ¡ÑนÀÑÂ»ÃÐÇÑµÔ´Õ
7.1 ãน¡Ãณี¼àˆÙ ÍÒ»ÃÐ¡ÑนÀÑÂÁÕÃ¶Âนµ‹àÍÒ»ÃÐ¡ÑนÀÑÂäÇˆ¡ºÑ ºÃÔÉ·Ñ ºÃÔÉ·Ñ ¨ÐÅ´àºÕÂé »ÃÐ¡ÑนÀÑÂãËˆá¡‡¼àˆÙ ÍÒ»ÃÐ¡ÑนÀÑÂ à»—นÅÓ´Ñº¢Ñนé ´Ñ§นี้
¢Ñนé ·Õè 1 20% ¢Í§àºÕÂé »ÃÐ¡ÑนÀÑÂãน»Ü·µèÕ Í‡ ÍÒÂØ ÊÓËÃÑºÃ¶Âนµ‹¤นÑ ·Õäè Á‡Á¡Õ ÒÃàÃÕÂ¡ÃˆÍ§¤‡ÒàÊÕÂËÒÂµ‡ÍºÃÔÉ·Ñ ãน¡ÒÃ»ÃÐ¡ÑนÀÑÂ»ÜáÃ¡
¢Ñนé ·Õè 2 30% ¢Í§àºÕÂé »ÃÐ¡ÑนÀÑÂãน»Ü·µèÕ Í‡ ÍÒÂØ ÊÓËÃÑºÃ¶Âนµ‹¤นÑ ·Õäè Á‡Á¡Õ ÒÃàÃÕÂ¡ÃˆÍ§¤‡ÒàÊÕÂËÒÂµ‡ÍºÃÔÉ·Ñ ãน¡ÒÃ»ÃÐ¡ÑนÀÑÂ
2 »ÜµÔ´µ‡Í¡Ñน
¢Ñนé ·Õè 3 40% ¢Í§àºÕÂé »ÃÐ¡ÑนÀÑÂãน»Ü·µèÕ Í‡ ÍÒÂØ ÊÓËÃÑºÃ¶Âนµ‹¤นÑ ·Õäè Á‡Á¡Õ ÒÃàÃÕÂ¡ÃˆÍ§¤‡ÒàÊÕÂËÒÂµ‡ÍºÃÔÉ·Ñ ãน¡ÒÃ»ÃÐ¡ÑนÀÑÂ
3 »ÜµÔ´µ‡Í¡Ñน
¢Ñนé ·Õè 4 50% ¢Í§àºÕÂé »ÃÐ¡ÑนÀÑÂãน»Ü·µèÕ Í‡ ÍÒÂØ ÊÓËÃÑºÃ¶Âนµ‹¤นÑ ·Õäè Á‡Á¡Õ ÒÃàÃÕÂ¡ÃˆÍ§¤‡ÒàÊÕÂËÒÂµ‡ÍºÃÔÉ·Ñ ใน¡ÒÃ»ÃÐ¡ÑนÀÑÂ
4 »ÜµÔ´µ‡Í¡Ñน ËÃ×Í¡Ç‡Òน้ัน
·Ñé§¹Õé ºÃÔÉÑ·¨ÐÅ´àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËˆµ‡ÍàÁ×èÍ¼ÙˆàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´ˆµ‡ÍÍÒÂØ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¡ÑººÃÔÉÑ· áÅÐà©¾ÒÐ¢ˆÍµ¡Å§
¤ØˆÁ¤ÃÍ§·Õèµ‡ÍÍÒÂØà·‡Ò¹Ñé¹
¤ÓÇ‡Ò “Ã¶Â¹µ‹¤Ñ¹·ÕèäÁ‡ÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡ÃˆÍ§¤‡ÒàÊÕÂËÒÂ” ãËˆËÁÒÂ¤ÇÒÁÃÇÁ¶Ö§Ã¶Â¹µ‹¤Ñ¹·ÕèÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡ÃˆÍ§¤‡ÒàÊÕÂËÒÂ
áµ‡¤‡ÒàÊÕÂËÒÂ¹Ñé¹à¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁ»ÃÐÁÒ·¢Í§ºØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡áÅÐÃÙˆµÑÇ¼ÙˆµˆÍ§ÃÑº¼Ô´µÒÁ¡®ËÁÒÂ «Öè§ÁÕ¼Å·ÓãËˆºÃÔÉÑ·
ÁÕÊÔ·¸Ô·Õè¨ÐàÃÕÂ¡¤‡ÒàÊÕÂËÒÂ·ÕèºÃÔÉÑ·ä´ˆ¨‡ÒÂä»¤×¹¨Ò¡ºØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡ä´ˆ

¢ˆÍ 8.

ËÒ¡ã¹ÃÐËÇ‡Ò§»Ü¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õ¼è àˆÙ ÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´ˆÃºÑ Ê‡Ç¹Å´àºÕÂé »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ»ÃÐÇÑµ´Ô Õ ÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡ÃˆÍ§¤‡ÒàÊÕÂËÒÂ
µ‡ÍºÃÔÉÑ·áÅˆÇ
ã¹¡ÒÃµ‡ÍÍÒÂØ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ»Üµ‡Íä»ºÃÔÉÑ·¨ÐÅ´àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËˆá¡‡¼ÙˆàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ´Ñ§นี้
(¡) Å´Å§Ë¹Öè§ÅÓ´Ñº¢Ñé¹¨Ò¡à´ÔÁ ËÒ¡¡ÒÃàÃÕÂ¡ÃˆÍ§¹Ñé¹à¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁ»ÃÐÁÒ·¢Í§Ã¶Â¹µ‹¤Ñ¹ที่àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
ËÃ×Í¼ÙˆàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂäÁ‡ÊÒÁÒÃ¶á¨ˆ§ãËˆºÃÔÉÑ··ÃÒº¶Ö§¤Ù‡¡Ã³ÕÍÕ¡½‚ÒÂË¹Öè§ä´ˆ
(¢) Å´Å§ÊÍ§ÅÓ´Ñº¢Ñé¹¨Ò¡à´ÔÁáµ‡äÁ‡à¡Ô¹ÍÑµÃÒ»¡µÔ ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡ÃˆÍ§·ÕèÃ¶Â¹µ‹¤Ñ¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà»—¹½‚ÒÂ»ÃÐÁÒ·
ËÃ×ÍäÁ‡ÊÒÁÒÃ¶á¨ˆ§ãËˆºÃÔÉÑ··ÃÒº¶Ö§¤Ù‡¡Ã³ÕÍÕ¡½‚ÒÂË¹Öè§ä´ˆµÑé§áµ‡ 2 ¤ÃÑé§¢Öé¹ä» ÃÇÁ¡Ñ¹ÁÕ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹à¡Ô¹ 200%
¢Í§àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
7.2 ¡Ã³Õ¼ÙˆàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Ó»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¡Ñº¼ÙˆÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍ×è¹áÅÐÁÒµ‡ÍÍÒÂØ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¡ÑººÃÔÉÑ· ºÃÔÉÑ·¨Ð¹Ó¤ÇÒÁã¹
7.1 ÁÒãªˆºÑ§¤Ñºâ´ÂÍ¹ØâÅÁ¡çä´ˆ
¡ÒÃà¾ÔèÁàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ»ÃÐÇÑµÔäÁ‡´Õ
ã¹¡Ã³Õ¼ÙˆàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÁÕÃ¶Â¹µ‹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂäÇˆ¡ÑººÃÔÉÑ· áÅÐÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡ÃˆÍ§¤‡ÒàÊÕÂËÒÂÃÐËÇ‡Ò§»Ü·ÕèàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
·Õàè ¡Ô´¨Ò¡ÍØºµÑ àÔ ËµØ «Ö§è Ã¶Â¹µ‹¤¹Ñ ·Õàè ÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà»—¹½‚ÒÂ»ÃÐÁÒ· ËÃ×ÍäÁ‡ÊÒÁÒÃ¶á¨ˆ§ãËˆºÃÔÉ·Ñ ·ÃÒº¶Ö§¤Ù¡‡ Ã³ÕÍ¡Õ ½‚ÒÂË¹Ö§è
ä´ˆÍÂ‡Ò§¹ˆÍÂµÑ§é áµ‡ 2 ¤ÃÑ§é ¢Ö¹é ä» ÃÇÁ¡Ñ¹ÁÕ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹à¡Ô¹ 200% ¢Í§àºÕÂé »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂºÃÔÉ·Ñ ¨Ðà¾ÔÁè àºÕÂé »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà»—¹¢Ñ¹é æ ´Ñ§¹Õé
¢Ñé¹·Õè 1 20% ¢Í§ÍÑµÃÒàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂã¹»Ü·Õèµ‡ÍÍÒÂØ
¢Ñé¹·Õè 2 30% ¢Í§ÍÑµÃÒàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂã¹»Ü·Õèµ‡ÍÍÒÂØ ã¹¡Ã³ÕÁÕ¤‡ÒàÊÕÂËÒÂ´Ñ§¡Å‡ÒÇà¡Ô´¢Öé¹µ‡ÍºÃÔÉÑ· 2 »ÜµÔ´µ‡Í¡Ñ¹
¢Ñé¹·Õè 3 40% ¢Í§ÍÑµÃÒàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂã¹»Ü·Õèµ‡ÍÍÒÂØ ã¹¡Ã³ÕÁÕ¤‡ÒàÊÕÂËÒÂ´Ñ§¡Å‡ÒÇà¡Ô´¢Öé¹µ‡ÍºÃÔÉÑ· 3 »ÜµÔ´µ‡Í¡Ñ¹
¢Ñ¹é ·Õè 4 50% ¢Í§ÍÑµÃÒàºÕÂé »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂã¹»Ü·µèÕ Í‡ ÍÒÂØ ã¹¡Ã³ÕÁ¤Õ Ò‡ àÊÕÂËÒÂ´Ñ§¡Å‡ÒÇà¡Ô´¢Ö¹é µ‡ÍºÃÔÉ·Ñ 4 »Üµ´Ô µ‡Í¡Ñ¹ ËÃ×Í¡Ç‡Ò¹Ñ¹é
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ขอ 9.

ã¹¡Ã³Õ·¼èÕ àˆÙ ÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¶Ù¡à¾ÔÁè àºÕÂé »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ»ÃÐÇÑµäÔ Á‡´Õ äÁ‡ÇÒ‡ ÅÓ´Ñº¢Ñ¹é ã´áÅÐã¹»Ü¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Ñ¹é ÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡ÃˆÍ§
¤‡ÒàÊÕÂËÒÂ·ÕÃè ¶Â¹µ‹¤¹Ñ àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà»—¹½‚ÒÂ»ÃÐÁÒ· ËÃ×ÍäÁ‡ÊÒÁÒÃ¶á¨ˆ§ãËˆºÃÔÉ·Ñ ·ÃÒº¶Ö§¤Ù¡‡ Ã³ÕÍ¡Õ ½‚ÒÂË¹Ö§è ä´ˆäÁ‡¶§Ö 2 ¤ÃÑ§é
ËÃ×Í¶Ö§ 2 ¤ÃÑ§é áµ‡Á¤Õ Ò‡ àÊÕÂËÒÂäÁ‡à¡Ô¹ 200% ¢Í§àºÕÂé »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂáÅˆÇ ã¹¡ÒÃµ‡ÍÍÒÂØ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ºÃÔÉ·Ñ ¨ÐãªˆàºÕÂé »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
ã¹ÅÓ´Ñº¢Ñ¹é à´ÔÁ àª‡¹ã¹»Ü·¼èÕ Ò‡ ¹ÁÒ áµ‡ËÒ¡äÁ‡Á¡Õ ÒÃàÃÕÂ¡ÃˆÍ§¤‡ÒàÊÕÂËÒÂ ËÃ×ÍÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡ÃˆÍ§¤‡ÒàÊÕÂËÒÂáµ‡¤Ò‡ àÊÕÂËÒÂ·Õàè ¡Ô´¢Ö¹é ¹Ñ¹é
ÁÔä´ˆà¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁ»ÃÐÁÒ·¢Í§Ã¶Â¹µ‹¤Ñ¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂáÅÐ¼ÙˆàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÒÁÒÃ¶á¨ˆ§ãËˆºÃÔÉÑ··ÃÒº¶Ö§¤Ù‡¡Ã³Õ
ÍÕ¡½‚ÒÂË¹Öè§ä´ˆáÅˆÇã¹¡ÒÃµ‡ÍÍÒÂØ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂã¹»Üµ‡Íä»ºÃÔÉÑ·¨ÐãªˆàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂã¹ÍÑµÃÒ»¡µÔ
การโอนรถยนต
เมือ่ ผูเ อาประกันภัยไดโอนรถใหแกผอู น่ื ใหถอื วาผูร บั โอนเปนผูเ อาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ และบริษทั จะตอง
รับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอดอายุกรมธรรมประกันภัยทีย่ งั เหลืออยู โดยบริษทั จะออกเอกสารแนบทาย ร.ย.23
ใหแกผูเอาประกันภัย
ผูเ อาประกันภัยหรือผูร บั โอนรถ ตองแจงการเปลีย่ นแปลงชือ่ ผูข บั ขีใ่ หบริษทั ทราบ เมือ่ บริษทั พิจารณาตกลง การเปลีย่ นแปลง
ดังกลาวจะมีผลทันที มิฉะนัน้ ผูเ อาประกันภัยหรือผูร บั โอนรถหรือผูข บั ขีท่ ไ่ี มใชผขู บั ขีท่ ร่ี ะบุชอ่ื ไวในตาราง ตองรับผิดชอบ
ความเสียหายตอตัวรถยนตคันเอาประกันภัยดวยตนเอง และตองรับผิดชอบความเสียหายสวนแรกตามขอ 2 (ค) หมวด
ความคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ ในการพิจารณาตกลงใหมีการเปลี่ยนชื่อผูขับขี่ที่ระบุไวในตาราง บริษัทมีสิทธิในการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัย
หรือกำหนดความเสียหายสวนแรกไดตามความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
¢ˆÍ 10. ¡ÒÃÃÐ§Ñº¢ˆÍ¾Ô¾Ò·â´ÂÍ¹ØญÒâµµØÅÒ¡ÒÃ
ã¹¡Ã³Õ·ÁèÕ ¢Õ Íˆ ¾Ô¾Ò· ¢ˆÍ¢Ñ´áÂˆ§ ËÃ×Í¢ˆÍàÃÕÂ¡ÃˆÍ§ã´æ ÀÒÂãµˆ¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ©ºÑº¹ÕÃé ÐËÇ‡Ò§¼ÙÁˆ ÊÕ ·Ô ¸ÔàÃÕÂ¡ÃˆÍ§µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹
»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¡ÑººÃÔÉ·Ñ áÅÐËÒ¡¼ÙÁˆ ÊÕ ·Ô ¸ÔàÃÕÂ¡ÃˆÍ§»ÃÐÊ§¤‹ áÅÐàËç¹¤ÇÃÂØµ¢Ô Íˆ ¾Ô¾Ò·¹Ñ¹é â´ÂÇÔ¸¡Õ ÒÃÍ¹ØญÒâµµØÅÒ¡ÒÃ ºÃÔÉ·Ñ
µ¡Å§ÂÔ¹ÂÍÁ áÅÐãËˆ·Ó¡ÒÃÇÔ¹Ô¨©ÑÂªÕé¢Ò´â´ÂÍ¹ØญÒâµµØÅÒ¡ÒÃµÒÁ¢ˆÍºÑ§¤ÑºÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡ÑºáÅÐÊ‡§àÊÃÔÁ
¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÇ‡Ò´ˆÇÂอนุญÒâµµØÅÒ¡ÒÃ
ขอ 11. การตีความกรมธรรมประกันภัย
ขอความทีป่ รากฏในกรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทัง้ เอกสารแนบทาย และเอกสารประกอบใหตคี วามตามคูม อื การตีความ
ที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไว
ขอ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรมประกันภัย
¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õé¨ÐÊÔé¹¼ÅºÑ§¤ÑºàÁ×èÍ
12.1 ÇÑ¹·Õè àÇÅÒ ·ÕèÃÐºØäÇˆã¹µÒÃÒ§
12.2 ÁÕ¡ÒÃºÍ¡àÅÔ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
12.2.1 ºÃÔÉÑ·à»—¹¼ÙˆºÍ¡àÅÔ¡ ºÃÔÉÑ·ÍÒ¨ºÍ¡àÅÔ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õéä´ˆ´ˆÇÂ¡ÒÃÊ‡§Ë¹Ñ§Ê×ÍºÍ¡¡Å‡ÒÇÅ‡Ç§Ë¹ˆÒ
äÁ‡¹Íˆ Â¡Ç‡Ò 30 ÇÑ¹â´Â·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂÅ‹ §·ÐàºÕÂ¹¶Ö§¼Ùàˆ ÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµÒÁ·ÕÍè ÂÙ¤‡ ÃÑ§é ÊØ´·ˆÒÂ·Õáè ¨ˆ§ãËˆºÃÔÉ·Ñ ·ÃÒº
«Öè§¨ÐÁÕ¼ÅãËˆ¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÔé¹¼ÅºÑ§¤Ñº ³ ÇÑ¹¾ˆ¹¡ÓË¹´´Ñ§¡Å‡ÒÇ
ใ¹¡Ã³Õ¹ÕéºÃÔÉÑ·¨Ð¤×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËˆá¡‡¼ÙˆàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂâ´ÂËÑ¡àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÓËÃÑºÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè
¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´ˆãªˆºÑ§¤ÑºÁÒáÅˆÇÍÍ¡µÒÁÊ‡Ç¹
12.2.2 ¼Ùàˆ ÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà»—¹¼Ùºˆ Í¡àÅÔ¡ ¼Ùàˆ ÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍÒ¨ºÍ¡àÅÔ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õäé ´ˆâ´Âá¨ˆ§ãËˆºÃÔÉ·Ñ ·ÃÒº
à»—¹ÅÒÂÅÑ¡É³‹ÍÑ¡ÉÃ «Öè§¨ÐÁÕ¼ÅãËˆ¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÔé¹¼ÅºÑ§¤Ñº ³ ÇÑ¹·ÕèºÃÔÉÑ·ä´ˆÃÑºË¹Ñ§Ê×ÍºÍ¡àÅÔ¡
ËÃ×ÍÇÑ¹·ÕèÃÐºØäÇˆã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍºÍ¡àÅÔ¡ áÅˆÇáµ‡Ç‡ÒÇÑ¹ã´à»—¹ÇÑ¹ËÅÑ§ÊØ´
ã¹¡Ã³Õ¹Õé¼ÙˆàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÁÕÊÔ·¸Ôä´ˆÃÑºàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¤×¹µÒÁÍÑµÃÒ¡ÒÃ¤×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·ÕèÃÐºØäÇˆã¹µÒÃÒง¹Õé
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หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก
ขอ 1.

ขอตกลงคุมครอง
บริษทั จะชดใชคา สินไหมทดแทนเพือ่ ความสูญเสีย หรือความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแกบคุ คลภายนอก ซึง่ ผูเ อาประกันภัย
จะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย เนือ่ งจากอุบตั เิ หตุอนั เกิดจากรถยนตทใ่ี ช หรืออยูใ นทาง หรือสิง่ ทีบ่ รรทุก หรือติดตัง้ ในรถยนตนน้ั
ในระหวางระยะเวลาประกันภัย ในนามผูเอาประกันภัย ดังนี้
1.1 ความเสียหายตอชีวติ รางกาย หรืออนามัย บริษทั จะรับผิดชดใชคา สินไหมทดแทนเพือ่ ความเสียหายตอชีวติ รางกาย
หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายทีแ่ ทจริงทีผ่ เ ู อาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกนัน้
กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนไมนอยกวา 500,000 บาท/คน
อยางไรก็ตาม ความรับผิดของบริษทั ตอคนจะมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตอคนทีร่ ะบุไวในตารางและความรับผิด
ของบริษัทตอครั้ง ในกรณีมากกวาหนึ่งคนจะมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตอครั้งที่ระบุไวในตาราง
ทุพพลภาพถาวร ในทีน่ ้ี หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาทีก่ ารงานใดๆ ในอาชีพประจำและอาชีพ
อื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป

บุคคลภายนอกทีไ่ ดรบั ความคุม ครองตาม 1.1 นี้ ไมรวมถึงผูข บั ขีท่ เ่ี ปนฝายทีจ่ ะตองรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจาง
ในทางการที่จาง คูสมรส บิดา มารดา บุตรของผูขับขี่นั้น
1.2 ความเสียหายตอทรัพยสนิ บริษทั จะรับผิดชดใชคา สินไหมทดแทนเพือ่ ความเสียหายตอทรัพยสนิ ของบุคคลภายนอก
ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ทีร่ ะบุไวในตาราง
¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂµ‡Í·ÃÑ¾Â‹ÊÔ¹´Ñ§µ‡Íä»¹Õé ¨ÐäÁ‡ä´ˆÃÑº¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤ÃÍ§
(ก) ทรัพยสนิ ทีผ่ เู อาประกันภัย ผูข บั ขีท่ เ่ี ปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย คูส มรส บิดา มารดา บุตรของผูเ อาประกันภัย
หรือผูขับขี่นั้นเปนเจาของ หรือเปนผูเก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง
(ข) เครือ่ งชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง่ ทางเดิน สนาม หรือสิง่ หนึง่ สิง่ ใดทีอ่ ยูใ ตสง่ิ ดังกลาว อันเกิดจาก
การสั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต
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ขอ 2.

(ค) สัมภาระหรือทรัพยสินอื่นใดที่นำติดตัวขึ้นบนรถยนต หรือทรัพยสินที่ บรรทุกอยูในรถยนต หรือกำลังยกขึ้น
หรือกำลังยกลงจากรถยนต หรือทรัพยสินที่รถยนตกำลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
(ง) ทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยูในรถยนต เวนแต
การรัว่ ไหลนัน้ เกิดจากอุบตั เิ หตุจากรถยนต หรือการรัว่ ไหลของแกสหรือเชือ้ เพลิงเพือ่ การเดินเครือ่ งของรถยนต
ความเสียหายสวนแรก
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองตออุบัติเหตุแตละครั้ง ดังนี้
(ก) 10,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรัพยสนิ ในกรณีทใ่ี ชรถยนตในเวลาเกิดอุบตั เิ หตุ นอกเหนือจากทีไ่ ดระบุไวในตาราง
(ข) ตามจำนวนเงินสวนแรกของความเสียหาย ดังระบุไวในตาราง
(ค) 20,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก หากความเสียหายนั้นเปนความรับผิดชอบ
ของผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัยซึ่งมิใชผูขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรมประกันภัย
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเกินหนึ่งขอ ใหถือวาความรับผิดชอบแตละขอ
เปนความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ขอ 3.

¢ˆÍ 4.

¢ˆÍ 5.

¢ˆÍ 6.

ในกรณีทผ่ี เู อาประกันภัยตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกเองตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษทั จะจายแทนผูเ อาประกันภัยไปกอน
เมือ่ บริษทั ไดจา ยเงินทีผ่ เู อาประกันภัยตองรับผิดชอบไปแลว ผูเ อาประกันภัยตองใชคนื ใหบริษทั ภายใน 7 วัน นับแตไดรบั
หนังสือเรียกรองจากบริษัท
คาใชจายในการตอสูคดี
ถาผูเอาประกันภัยถูกฟองศาลใหใชคาสินไหมทดแทนซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุมครอง บริษัทจะตอสูคดีในนาม
ของผูเอาประกันภัย โดยคาใชจายของบริษัท เวนแตบริษัทไดชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินความคุมครอง
กอนมีการฟองรองแลว
¡ÒÃ¤ØˆÁ¤ÃÍ§¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´¢Í§¼Ùˆ¢Ñº¢Õè
ºÃÔÉÑ·¨Ð¶×ÍÇ‡ÒºØ¤¤Åã´«Öè§¢Ñº¢ÕèÃ¶Â¹µ‹ â´Âä´ˆÃÑº¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ¨Ò¡¼ÙˆàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÁ×Í¹Ë¹Öè§à»—¹¼ÙˆàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÍ§
áµ‡ÁÕà§×èÍ¹ä¢Ç‡Ò
4.1 ºØ¤¤Å¹Ñé¹µˆÍ§»¯ÔºÑµÔµ¹àÊÁ×Í¹Ë¹Öè§à»—¹¼ÙˆàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÍ§áÅÐÍÂÙ‡ÀÒÂãµˆ¢ˆÍกÓË¹´µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õé
4.2 ºØ¤¤Å¹Ñ¹é äÁ‡ä´ˆÃºÑ ¡ÒÃª´ãªˆ¤Ò‡ ÊÔ¹äËÁ·´á·¹¨Ò¡¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍ×¹è ËÃ×Íä´ˆÃºÑ áµ‡äÁ‡à¾ÕÂ§¾ÍºÃÔÉ·Ñ ¨Ö§¨ÐÃÑº¼Ô´
ª´ãªˆ¤‡ÒÊÔ¹äËÁ·´á·¹à©¾ÒÐÊ‡Ç¹·Õèà¡Ô¹à·‡Ò¹Ñé¹
¡ÒÃ¤ØˆÁ¤ÃÍ§¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´¢Í§¼Ùˆâ´ÂÊÒÃ
¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õãé Ëˆ¤ÇÒÁ¤ØÁˆ ¤ÃÍ§¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´¢Í§¼Ùâˆ ´ÂÊÒÃ àÁ×Íè ¼Ùâˆ ´ÂÊÒÃ¹Ñ¹é ¨ÐµˆÍ§ÃÑº¼Ô´¨Ò¡Ã¶Â¹µ‹·ãèÕ ªˆ ËÃ×ÍÍÂÙã‡ ¹·Ò§
ËÃ×ÍÊÔ§è ·Õºè ÃÃ·Ø¡ ËÃ×ÍµÔ´µÑ§é ã¹Ã¶Â¹µ‹¹¹éÑ ·Ñ§é ¹Õé à©¾ÒÐà·‡Ò·ÕÁè ¡Õ ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂäÇˆ â´ÂÁÕà§×Íè ¹ä¢Ç‡ÒºØ¤¤Å¹Ñ¹é äÁ‡ä´ˆÃºÑ ¡ÒÃª´ãªˆ
¤‡ÒÊÔ¹äËÁ·´á·¹¨Ò¡¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍ×è¹ ËÃ×Íä´ˆÃÑºáµ‡äÁ‡à¾ÕÂ§¾Í ºÃÔÉÑ·¨Ö§¨ÐÃÑº¼Ô´ª´ãªˆ¤‡ÒÊÔ¹äËÁ·´á·¹
à©¾ÒÐÊ‡Ç¹·Õèà¡Ô¹à·‡Ò¹Ñé¹
¡ÒÃ¤ØˆÁ¤ÃÍ§¹ÒÂ¨ˆÒ§
¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹ÕéãËˆ¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤ÃÍ§¶Ö§¹ÒÂ¨ˆÒ§«Öè§äÁ‡ãª‡¼ÙˆàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÁ×èÍ¹ÒÂ¨ˆÒ§¨ÐµˆÍ§ÃÑº¼Ô´¨Ò¡¡ÒÃãªˆÃ¶Â¹µ‹
¤Ñ¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ â´ÂÅÙ¡¨ˆÒ§ã¹·Ò§¡ÒÃ·Õè¨ˆÒ§ ·Ñé§¹Õé à©¾ÒÐà·‡Ò·ÕèÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂäÇˆ áµ‡ÁÕà§×èÍ¹ä¢Ç‡Ò
6.1 ¹ÒÂ¨ˆÒ§µˆÍ§»¯ÔºÑµÔµ¹ÍÂÙ‡ÀÒÂãµˆ¢ˆÍ¡ÓË¹´¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õé
6.2 ¹ÒÂ¨ˆÒ§äÁ‡ä´ˆÃºÑ ¡ÒÃª´ãªˆ¤Ò‡ ÊÔ¹äËÁ·´á·¹¨Ò¡¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍ×¹è àÇˆ¹áµ‡¤Ò‡ ÊÔ¹äËÁ·´á·¹·Õäè ´ˆÃºÑ ª´ãªˆ¹¹éÑ
äÁ‡à¾ÕÂ§¾ÍºÃÔÉÑ·¨Ö§¨ÐÃÑº¼Ô´ª´ãªˆ¤‡ÒÊÔ¹äËÁ·´á·¹à©¾ÒÐÊ‡Ç¹·Õèà¡Ô¹à·‡Ò¹Ñé¹
6.3 ¡ÒÃ¤ØˆÁ¤ÃÍ§¹ÕéäÁ‡à¾ÔèÁ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹¨Ó¡Ñ´¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´¢Í§ºÃÔÉÑ·
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ขอ 7.

ขอ 8.

การยกเวนทั่วไป
การประกันภัยตามหมวดนี้ไมคุมครองความรับผิดอันเกิดจาก
7.1 การใชรถยนตนอกอาณาเขตคุมครอง
7.2 การใชรถยนตในทางผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือใชขนยาเสพติด เปนตน
7.3 การใชในการแขงขันความเร็ว
7.4 การใชลากจูงหรือผลักดัน เวนแตรถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันไดประกันภัยไวกับบริษัทดวย หรือเปนรถลากจูง
โดยสภาพ หรือรถที่มีระบบหามลอเชื่อมโยงถึงกัน
7.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผูขับขี่ทำขึ้น ซึ่งถาไมมีสัญญานั้นแลว ความรับผิดของผูขับขี่จะไมเกิดขึ้น
7.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดเกินกวาที่กฎหมายวาดวยจราจรทางบกกำหนด
7.7 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะเกิดอุบัติเหตุอยูภายใตฤทธิ์หรือเปนผลโดยตรงจากการเสพยาเสพติด หรือยาเสพติด
ใหโทษตามกฎหมาย
ขอสัญญาพิเศษ
ภายใตจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไวในตาราง บริษัทจะไมยกเอาความไมสมบูรณแหงกรมธรรมประกันภัย
หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย หรือขอ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 หรือเงื่อนไขทั่วไป เวนแตขอ 3
ของหมวดเงื่อนไขทั่วไปเปนขอตอสูบุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้
สวนเงือ่ นไข 7.6 และ 7.7 บริษทั จะไมนำมาเปนขอตอสูบ คุ คลภายนอก เพือ่ ปฏิเสธความรับผิดทัง้ ตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี้
ในกรณีที่บริษัทไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนี้ตอผูเอาประกันภัย แตบริษัทไดชดใช
คาสินไหมทดแทนไปแลวตามวรรคหนึง่ และวรรคสองในความรับผิดทีผ่ เู อาประกันภัยตองรับผิดตอบุคคลภายนอกไปแลว
ผูเ อาประกันภัยตองใชจำนวนเงินทีบ่ ริษทั ไดจา ยไปนัน้ คืนใหบริษทั ภายใน 7 วัน นับแตไดรบั หนังสือเรียกรองจากบริษทั

หมวดการคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม
ขอ 1.

ขอ 2.

ขอตกลงคุมครอง
รถยนตสญ
ู หาย บริษทั จะชดใชคา สินไหมทดแทน เมือ่ รถยนตหรือสวนหนึง่ สวนใดของรถยนต รวมทัง้ อุปกรณ เครือ่ งตกแตง
หรือสิง่ ทีต่ ดิ ประจำอยูก บั ตัวรถยนตตามมาตรฐานทีต่ ดิ ตัง้ มากับรถยนตโดยโรงงานประกอบรถยนตหรือศูนยจำหนายรถยนต
และใหรวมถึงอุปกรณเครือ่ งตกแตงทีไ่ ดทำเพิม่ ขึน้ และผูเ อาประกันภัยไดแจงใหบริษทั ทราบดวยแลวสูญหายไป อันเกิดจาก
การกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ยักยอกทรัพย หรือเกิดความเสียหายตอรถยนตอันเกิดจาก
การกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิดเชนวานั้น

รถยนตไฟไหม บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อรถยนตเกิดความเสียหายจากไฟไหม ไมวาจะเปนการไหม
โดยตัวของมันเอง หรือเปนการไหมที่เปนผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม
การชดใชความเสียหายหรือสูญหายตอรถยนต
2.1 ในกรณีรถยนตสญ
ู หาย อันเกิดจากการลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย และยักยอกทรัพย บริษทั จะจายคาสินไหมทดแทน
เต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทีร่ ะบุไวในตาราง โดยผูเ อาประกันภัยหรือผูร บั ประโยชนแลวแตกรณีตอ งโอนกรรมสิทธิ์
รถยนตใหแกบริษัททันที โดยคาใชจายของบริษัท และใหถือวาการคุมครองรถยนตนั้นเปนอันสิ้นสุด
ในกรณีที่บริษัทไดรับรถยนตคืนมาแลว บริษัทตองมีหนังสือแจงใหผูเอาประกันภัยทราบทางไปรษณียลงทะเบียน
ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับรถยนตคืนมา ตามที่อยูครั้งสุดทายที่ผูเอาประกันภัยแจงใหบริษัททราบและบริษัท
ยินยอมใหผูเอาประกันภัยใชสิทธิ
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2.1.1 ขอรับรถยนตคนื โดยผูเ อาประกันภัยตองคืนเงินทีไ่ ดรบั ชดใชไปทัง้ หมดใหแกบริษทั ถารถยนตนน้ั เกิดความเสียหาย
บริษัทตองจัดซอมใหโดยคาใชจายของบริษัทกอนคืน
2.1.2 สละสิทธิไมขอรับรถยนตคนื ทัง้ นี้ ผูเ อาประกันภัยจะตองแจงการใชสทิ ธิใหบริษทั ทราบภายใน 30 วัน นับแต
วันที่ไดรับหนังสือแจงจากบริษัท ถาผูเอาประกันภัยไมแจงขอใชสิทธิภายในกำหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
ผูเอาประกันภัยไมประสงคจะขอรับรถยนตคืน
2.2 ในกรณีรถยนตเสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง
รถยนตเสียหายสิน้ เชิง หมายถึง รถยนตไดรบั ความเสียหายจนไมอาจซอมใหอยูใ นสภาพเดิมได หรือเสียหายไมนอ ยกวา
รอยละ 70 ของมูลคารถยนตซึ่งตกลงเอาประกันภัยรวมกันซึ่งระบุไวในหนาตาราง
ในกรณีทเ่ี อาประกันภัยไวไมตำ่ กวารอยละ 80 ของมูลคารถยนตซง่ึ ตกลงเอาประกันภัยรวมกันซึง่ ระบุไวในหนาตาราง
ผูเ อาประกันภัยหรือผูร บั ประโยชนแลวแตกรณี ตองโอนกรรมสิทธิร์ ถยนตใหแกบริษทั ทันที โดยคาใชจา ยของบริษทั
และใหถือวาการคุมครองรถยนตนั้นเปนอันสิ้นสุด
2.3 ในกรณีรถยนตไดรับความเสียหาย แตไมถึงกับเสียหายสิ้นเชิง หรือสูญหายบางสวน บริษัทและผูเอาประกันภัย
อาจตกลงกันใหมกี ารซอม หรือเปลีย่ นรถยนตซง่ึ มีสภาพเดียวกันแทนได ทัง้ นี้ รวมทัง้ อุปกรณของรถยนตนน้ั หรือจะชดใช
เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได
ในการซอมรถยนตหรือในการกำหนดจำนวนเงินชดใช หากตกลงกันไมได ใหจัดซอมโดยอูกลางการประกันภัย
ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแตงตั้ง

ขอ 3.

ขอ 4.

ขอ 5.

ขอจำกัดความรับผิดของบริษัท
1. ในกรณีที่มีความจำเปนตองสั่งอะไหลจากตางประเทศ บริษัทรับผิดไมเกินกวาราคานำเขาที่สงมาทางเรือ
2. ในกรณีทม่ี คี วามจำเปนตองสงซอมตางประเทศ เนือ่ งจากอูห รือศูนยซอ มในประเทศไทยไมสามารถซอมไดหรือจำเปน
ตองนำชางผูชำนาญจากตางประเทศเขามาเปนผูจัดซอม บริษัทจะรับผิดชอบคาขนสง คาจาง คาภาษี และ/หรือ
คาใชจายอื่นใดเพิ่มเติมจากคาซอม รวมกันไมเกินรอยละ 20 ของคาซอมแซม
การดูแลขนยาย
เมื่อมีความเสียหายตอรถยนตที่เกิดจากไฟไหม บริษัทจะจายคาดูแลรักษารถยนต และคาขนยายรถยนตทั้งหมดนับแต
วันเกิดเหตุ จนกวาการซอมแซม หรือการชดใชคา สินไหมทดแทนจะเสร็จสิน้ ตามจำนวนทีจ่ า ยไปจริง แตไมเกินรอยละ 20
ของคาซอมแซม
การสละสิทธิ์
ในกรณีทม่ี คี วามเสียหายหรือสูญหายตอรถยนต เมือ่ บุคคลอืน่ เปนผูใ ชรถยนตโดยไดรบั ความยินยอมจากผูเ อาประกันภัย
บริษัทสละสิทธิ์ในการไลเบี้ยจากผูใชรถยนตนั้น เวนแตการใชโดยบุคคลของสถานใหบริการเกี่ยวกับการซอมแซมรถ
การทำความสะอาดรถ การบำรุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม เมื่อรถยนตไดสงมอบใหเพื่อรับบริการนั้น
การยกเวนรถยนตสูญหาย ไฟไหม
การประกันภัยนี้ไมคุมครองความสูญหาย หรือไฟไหมอันเกิดจาก
5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย หรือยักยอกทรัพย โดยบุคคลไดรับมอบหมาย หรือครอบครอง
รถยนตตามสัญญาเชา สัญญาเชาซื้อหรือสัญญาจำนำ หรือโดยบุคคลที่จะกระทำสัญญาดังกลาวขางตน
5.2 การใชรถยนตนอกอาณาเขตที่คุมครอง
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หมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนต
¢ˆÍ 1.

¢ˆÍµ¡Å§¤ØˆÁ¤ÃÍ§
¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂµ‡ÍÃ¶Â¹µ‹ ºÃÔÉ·Ñ ¨Ðª´ãªˆ¤Ò‡ ÊÔ¹äËÁ·´á·¹à¾×Íè ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·Õàè ¡Ô´¢Ö¹é ÃÐËÇ‡Ò§ÃÐÂÐàÇÅÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµ‡ÍÃ¶Â¹µ‹
ÃÇÁ·Ñ§é ÍØ»¡Ã³‹à¤Ã×Íè §µ¡áµ‡§ËÃ×ÍÊÔ§è ·Õµè ´Ô »ÃÐ¨ÓÍÂÙ¡‡ ºÑ µÑÇÃ¶Â¹µ‹ÁÒµÃ°Ò¹·Õµè ´Ô µÑ§é ÁÒ¡ÑºÃ¶Â¹µ‹â´ÂâÃ§§Ò¹»ÃÐ¡ÍºÃ¶Â¹µ‹
ËÃ×ÍÈÙ¹Â‹¨ÓË¹‡ÒÂÃ¶Â¹µ‹ áÅÐãËˆÃÇÁ¶Ö§ÍØ»¡Ã³‹à¤Ã×Íè §µ¡áµ‡§·Õäè ´ˆ·Óà¾ÔÁè ¢Ö¹é áÅÐ¼Ùàˆ ÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´ˆá¨ˆ§ãËˆºÃÔÉ·Ñ ·ÃÒº´ˆÇÂáÅˆÇ
áµ‡äÁ‡ÃÇÁ¶Ö§¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·Õèà¡Ô´¨Ò¡ä¿äËÁˆ
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§ºÃÔÉÑ·¨ÐÁÕäÁ‡à¡Ô¹¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·ÕèÃÐºØäÇˆã¹µÒÃÒ§

ขอ 2.

ä¿äËÁˆ ã¹·Õ¹è ËéÕ ÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂµ‡ÍÃ¶Â¹µ‹·àèÕ »—¹¼ÅÁÒ¨Ò¡ä¿äËÁˆ äÁ‡ÇÒ‡ ¨Ðà»—¹¡ÒÃäËÁˆâ´ÂµÑÇ¢Í§ÁÑ¹àÍ§ ËÃ×Íà»—¹
¡ÒÃäËÁˆ·Õèà»—¹¼ÅÊ×ºà¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡ÊÒàËµØÍ×è¹ã´
การชดใชความเสียหายตอรถยนต
2.1 ในกรณีรถยนตเสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง
ในกรณีทเ่ี อาประกันภัยไวไมตำ่ กวารอยละ 80 ของมูลคารถยนตซง่ึ ตกลงเอาประกันภัยรวมกันซึง่ ระบุไวในหนาตาราง
ผูเ อาประกันภัยหรือผูร บั ประโยชนแลวแตกรณี ตองโอนกรรมสิทธิร์ ถยนตใหแกบริษทั ทันทีโดยคาใชจา ยของบริษทั
และใหถือวาการคุมครองรถยนตนั้นเปนอันสิ้นสุด
รถยนตเสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนตไดรับความเสียหายจนไมอาจซอมใหอยูในสภาพเดิมไดหรือเสียหาย
ไมนอยกวารอยละ 70 ของมูลคารถยนตซึ่งตกลงเอาประกันภัยรวมกันซึ่งระบุไวในหนาตาราง
2.2 ในกรณีรถยนตไดรับความเสียหาย แตไมถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทและผูเอาประกันภัยอาจตกลงกันใหมีการซอม
หรือเปลี่ยนรถยนต ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได ทั้งนี้ รวมทั้งอุปกรณของรถยนตนั้น หรือจะชดใชเงินเพื่อทดแทน
ความเสียหายนั้นก็ได
ในการซอมรถยนต หรือในการกำหนดจำนวนเงินชดใชหากตกลงกันไมได ใหจัดซอมโดยอูกลางการประกันภัย
ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแตงตั้ง

¢ˆÍ 3.

ขอ 4.

ขอจำกัดความรับผิดของบริษัท
1. ในกรณีที่มีความจำเปนตองสั่งอะไหลจากตางประเทศ บริษัทรับผิดไมเกินกวาราคานำเขาที่สงมาทางเรือ
2. ในกรณีทม่ี คี วามจำเปนตองสงซอมตางประเทศ เนือ่ งจากอูห รือศูนยซอ มในประเทศไทยไมสามารถซอมไดหรือจำเปน
ตองนำชางผูช ำนาญจากตางประเทศเขามาเปนผูจ ดั ซอม บริษทั จะรับผิดชอบคาขนสง คาจาง คาภาษี และ/หรือ คาใชจา ย
อื่นใดเพิ่มเติมจากคาซอม รวมกันไมเกินรอยละ 20 ของคาซอมแซม
การดูแลขนÂˆÒÂ
àÁ×Íè Ã¶Â¹µ‹à¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ«Ö§è ÁÕ¡ÒÃ¤ØÁˆ ¤ÃÍ§µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁ‹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õé ºÃÔÉ·Ñ ¨Ð¨‡ÒÂ¤‡Ò´ÙáÅÃÑ¡ÉÒÃ¶Â¹µ‹áÅÐ¤‡Ò¢¹ÂˆÒÂ
Ã¶Â¹µ‹·§éÑ ËÁ´¹Ñºáµ‡Ç¹Ñ à¡Ô´àËµØ ¨¹¡Ç‡Ò¡ÒÃ«‡ÍÁá«ÁËÃ×Í¡ÒÃª´ãªˆ¤Ò‡ ÊÔ¹äËÁ·´á·¹¨ÐàÊÃç¨ÊÔ¹é µÒÁ¨Ó¹Ç¹·Õ¨è Ò‡ Âä»¨ÃÔ§
áµ‡äÁ‡à¡Ô¹ÃˆÍÂÅÐ 20 ¢Í§¤‡Ò«‡ÍÁá«Á
ความเสียหายสวนแรก
ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเองตออุบัติเหตุแตละครั้ง ดังนี้
(ก) 50,000 บาทแรกของความเสียหายอันมิไดเกิดจากการชนหรือคว่ำ หรือกรณีที่เกิดจากการชนแตผูเอาประกันภัย
ไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได
(ข) ตามจำนวนเงินสวนแรกของความเสียหายดังระบุไวในตาราง
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ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบตามขอตางๆ ดังกลาวเกินกวาหนึ่งขอ ใหถือวาความรับผิดชอบแตละขอ
เปนความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ขอ 5.

ขอ 6.

ขอ 7.

ขอ 8.

ขอ 9.

ผูเ อาประกันภัยไมตอ งรับผิดในความเสียหายสวนแรกตาม (ข) หากความเสียหายนัน้ เกิดขึน้ จากการกระทำของบุคคลภายนอก
และรูต วั ผูต อ งรับผิดตามกฎหมาย ซึง่ มีผลทำใหบริษทั มีสทิ ธิทจ่ี ะเรียกคาเสียหายทีบ่ ริษทั ไดจา ยไปคืนจากบุคคลภายนอกได
การรักษารถยนต
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือตองประสบอุบัติเหตุอื่นเนื่องจากการใชรถยนต
กอนที่จะมีการซอมแซมตามที่จำเปน หรือไมไดจัดใหมีการดูแลเมื่อรถยนตเกิดอุบัติเหตุ หรือเครื่องเสีย
การยกเวนความเสียหายตอรถยนต
การประกันภัยนี้ไมคุมครอง
6.1 การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต
6.2 การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟา
ของรถยนตอันมิไดเกิดจากอุบัติเหตุ
6.3 ความเสียหายโดยตรงตอรถยนต อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวนผูโดยสารเกินกวาที่ไดรับอนุญาต
อันมิไดเกิดจากอุบัติเหตุ
6.4 ความเสียหายตอยางรถยนต อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เวนแตกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นตอสวนอื่น
ของรถยนตในเวลาเดียวกัน
6.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใชรถยนต เวนแตการขาดการใชรถยนตนั้นเกิดจากบริษัทประวิงการซอม
หรือซอมลาชาเกินกวาที่ควรจะเปน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
การยกเวนการใช
การประกันภัยนี้ไมคุมครอง
7.1 การใชรถยนตนอกอาณาเขตที่คุมครอง
7.2 การใชรถยนตไปในทางที่ผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือใชขนยาเสพติด เปนตน
7.3 การใชในการแขงขันความเร็ว
การยกเวนการใชอื่นๆ
การประกันภัยนี้ไมคุมครอง
8.1 การใชลากจูง หรือผลักดัน เวนแตรถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันไดประกันภัยไวกับบริษัทดวย หรือเปนรถลากจูง
โดยสภาพ หรือรถที่มีระบบหามลอเชื่อมโยงถึงกัน
8.2 การใชรถยนตนอกเหนือจากที่ระบุไวในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ
8.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดเกินกวาที่กฎหมายวาดวยจราจรทางบกกำหนด
8.4 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะเกิดอุบัติเหตุอยูภายใตฤทธิ์หรือเปนผลโดยตรงจากการเสพยาเสพติด หรือยาเสพติด
ใหโทษตามกฎหมาย
การยกเวนตามขอ 8.1 8.2 8.3 และ 8.4 จะไมนำมาใชในกรณีทม่ี คี วามเสียหายตอรถยนตทเ่ี กิดขึน้ และมิใชความประมาท
ของผูขับขี่รถยนตที่เอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้
การยกเวนเพิ่มเติม
การประกันภัยนี้ไมคุมครองความเสียหายตอตัวรถยนตที่เกิดจากการขับขี่โดยบุคคลที่ไมใชผูขับขี่ที่ระบุชื่อไวในตาราง
โดยหากเกิดความเสียหายในขณะทีบ่ คุ คลอืน่ เปนผูข บั ขีร่ ถยนต ใหถอื วาผูเ อาประกันภัยเปนผูร บั ความเสีย่ งเองและไมไดรบั
ความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้
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ทั้งนี้ ขอยกเวนนี้จะไมนำมาใชบังคับในกรณีตอไปนี้
(ก) การใชหรือการขับขีโ่ ดยบุคคลของสถานใหบริการเกีย่ วกับการซอมแซมรถ การทำความสะอาดรถ การบำรุงรักษารถ
หรือการติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม เมื่อรถยนตไดสงมอบใหเพื่อรับบริการนั้น โดยบริษัทมีสิทธิในการไลเบี้ยกับบุคคล
ของสถานใหบริการดังกลาวได หรือ
(ข) กรณีมิใชความประมาทของผูขับขี่ที่ซึ่งไมไดระบุชื่อไวในตาราง
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