
 

 
เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย (ไม่รวม พ.ร.บ.) 

หมวดเง่ือนไขทั่วไป   ภายใตก้ารคุม้ครอง เง่ือนไข และขอ้ยกเวน้แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัให้สญัญาต่อผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี :- 
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคบัทันที เม่ือผู้เอาประกันภยัช าระเบี้ยประกันภยัแล้ว   การช าระเบ้ียประกนัภยัให้แก่ตวัแทนประกนัภยั พนกังานหรือนายหน้าประกนัภยัผูไ้ดรั้บมอบอ านาจให้รับช าระเบ้ียประกนัภยั ตลอดจน
บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษทัยอมรับการกระท าของบุคคลหรือนิติบุคคลดงักล่าวเสมือนตวัแทนของบริษทั ให้ถือว่าเป็นการช าระเบ้ียประกนัภยัแก่บริษทัโดยถูกตอ้ง 
ข้อ 2. ค านิยามศัพท์  เม่ือใชใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
“บริษทั” หมายถึง   บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
“ผูเ้อาประกนัภยั” หมายถึง   บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตาราง 
“รถยนต”์ หมายถึง   รถยนตท่ี์เอาประกนัภยัซ่ึงมีรายการท่ีระบุไวใ้นตาราง 
 “ตาราง” หมายถึง   ตารางแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 “อุบติัเหตุแต่ละคร้ัง” หมายถึง   เหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์สืบเน่ืองกนัซ่ึงเกิดจากสาเหตุเดียวกนั 
“ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง   ส่วนแรกของความรับผิดหรือความเสียหายอนัมีการคุม้ครองตามขอ้สญัญาหรือเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมน้ี์ท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบเอง 
ข้อ 3. การยกเว้นทั่วไป  กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไม่คุม้ครองความเสียหายหรือความรับผิดอนัเกิดข้ึนเป็นผลโดยตรงหรือโดยออ้มจาก 
 3.1 สงคราม การรุกราน การกระท าของชาติศตัรู การสู้รบ หรือการปฏิบติัการท่ีมีลกัษณะเป็นการท าสงคราม (จะไดป้ระกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) 
 3.2 สงครามกลางเมือง การแขง็ขอ้ของทหาร การกบฏ การปฏิวติัการต่อตา้นรัฐบาล การยึดอ านาจการปกครองโดยก าลงัทหาร หรือโดยประการอ่ืน ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากบัการลุกฮือต่อตา้นรัฐบาล 
 3.3  วตัถุอาวุธปรมาณู 
 3.4  การแตกตวัของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกมัมนัตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอนัเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงปรมาณู และส าหรับจุดประสงค์ของขอ้สัญญาน้ีการเผาไหมน้ั้นรวมถึง

กรรมวิธีใดๆแห่งการแตกแยกตวัปรมาณู ซ่ึงด าเนินติดต่อกนัไปดว้ยตวัของมนัเอง 
ข้อ 4. การจดัการเรียกร้องเม่ือเกิดความเสียหาย     เม่ือมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกนัภยัเกิดข้ึน ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูข้บัข่ีจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ และด าเนินการอนัจ าเป็นเพ่ือรักษาสิทธิตาม
กฎหมาย   บริษทัมีสิทธิเขา้ด าเนินการในนามของผูเ้อาประกนัภยัเก่ียวกบัอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนได ้หากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นอยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยัความคุม้ครองของบริษทัจะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้อาประกนัภยัหรือผู้
ขบัข่ีด าเนินการโดยสุจริต 
ข้อ 5. ความรับผิดของบริษัทเม่ือมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน  เม่ือมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษทั และหากบริษทัปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูเ้สียหายน าคดีข้ึนสู่
การพิจารณาของศาลหรือเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษา หรืออนุญาโตตุลาการช้ีขาดให้บริษทัแพค้ดี บริษทัจะตอ้งรับผิดต่อผูเ้อาประกนัภยั หรือผูเ้สียหายนั้น โดยชดใชค้่าเสียหายตามค าพิพากษา หรือค าช้ีขาด
ของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบ้ียผิดนดัในอตัราส่วนร้อยละ 15 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ีผิดนดั 
ข้อ 6. การแก้ไข  สญัญาคุม้ครองและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี จะเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดโ้ดยเอกสารแนบทา้ยของบริษทั เท่านั้น 
ข้อ 7. การลดเบีย้ประกันภยัประวตัดิี   
 7.1 ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัมีรถยนตเ์อาประกนัภยัไวก้บับริษทั บริษทัจะลดเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั เป็นล าดบัขั้น ดงัน้ี 

  ขั้นท่ี 1  20% ของเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุส าหรับรถยนตค์นัท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทัในการประกนัภยัปีแรก 
  ขั้นท่ี 2  30% ของเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุส าหรับรถยนตค์นัท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทัในการประกนัภยั 2 ปีติดต่อกนั 
  ขั้นท่ี 3  40% ของเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุส าหรับรถยนตค์นัท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทัในการประกนัภยั 3 ปีติดต่อกนั 
  ขั้นท่ี 4  50% ของเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุส าหรับรถยนตค์นัท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทัในการประกนัภยั 4 ปีติดต่อกนั หรือกว่านั้น 
 ทั้งน้ี  บริษทัจะลดเบ้ียประกนัภยัให้ต่อเม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดต่้อายกุารประกนัภยักบับริษทั และเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีต่ออายเุท่านั้น 
 ค าว่า “รถยนตค์นัท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนตค์นัท่ีมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตวัผูต้อ้งรับผิดตามกฎหมาย ซ่ึงมีผลท าให้บริษทัมี
สิทธิท่ีจะเรียกค่าเสียหายท่ีบริษทัไดจ่้ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได ้
 หากในระหว่างปีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บส่วนลดเบ้ียประกนัภยัประวติัดีมีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทัแลว้ ในการต่ออายกุารประกนัภยัปีต่อไป บริษทัจะลดเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั ดงัน้ี 
 (ก)  ลดลงหน่ึงล าดบัขั้นจากเดิม หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนตค์นัเอาประกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงได ้
 (ข)  ลดลงสองล าดบัขั้นจากเดิม แต่ไม่เกินอตัราปกติหากมีการเรียกร้องท่ีรถยนตค์นัเอาประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงไดต้ั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไป รวมกนัมีจ านวนเงินเกิน 200% 
ของเบ้ียประกนัภยั 
 7.2 กรณีผูเ้อาประกนัภยัท าประกนัภยักบัผูรั้บประกนัภยัอ่ืน และมาต่ออายกุารประกนัภยักบับริษทั บริษทัจะน าความใน 7.1 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมก็ได ้
ข้อ 8. การเพิ่มเบีย้ประกันภัยประวัตไิม่ดี  ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัมีรถยนต์เอาประกนัภยัไวก้บับริษทัและมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีท่ีเอาประกนัภยัท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ ซ่ึงรถยนต์คนัท่ีเอาประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่
สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงได ้อยา่งนอ้ยตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไปรวมกนัมีจ านวนเงินเกิน 200% ของเบ้ียประกนัภยั บริษทัจะเพ่ิมเบ้ียประกนัภยัเป็นขั้นๆ ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1  20% ของอตัราเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุ                                ขั้นท่ี 4  50% ของอตัราเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุในกรณีมีค่าเสียหายดงักล่าวเกิดข้ึนต่อบริษทั 4 ปีติดต่อกนัหรือมากกว่านั้น 
 ขั้นท่ี 2  30% ของอตัราเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุในกรณีมีค่าเสียหายดงักล่าวเกิดข้ึนต่อบริษทั 2 ปีติดต่อกนั 
 ขั้นท่ี 3  40% ของอตัราเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุในกรณีมีค่าเสียหายดงักล่าวเกิดข้ึนต่อบริษทั 3 ปีติดต่อกนั 
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัถูกเพ่ิมเบ้ียประกนัภยัประวติัไม่ดีไม่ว่าล าดบัขั้นใด และในปีกรมธรรมป์ระกนัภยันั้นมีการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีรถยนต์คนัเอาประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงคู่กรณี
อีกฝ่ายหน่ึงไดไ้ม่ถึง 2 คร้ังหรือถึง 2 คร้ัง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบ้ียประกนัภยัแลว้ ในการต่ออายกุารประกนัภยั บริษทัจะใชเ้บ้ียประกนัภยัในล าดบัขั้นเดิม เช่นในปีท่ีผา่นมา แต่หากไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการ
เรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นมิไดเ้กิดจากความประมาทของรถยนตค์นัเอาประกนัภยั และผูเ้อาประกนัภยัสามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงไดแ้ลว้ ในการต่ออายกุารประกนัภยัในปีต่อไป บริษทัจะใช้
เบ้ียประกนัภยัในอตัราปกติ 
ข้อ 9. การโอนรถยนต์  เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดโ้อนรถให้แก่ผูอ่ื้น ให้ถือว่าผูรั้บโอนเป็นผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และบริษทัตอ้งรับผิดตามกรมธรรมป์ระกนัภยัต่อไปตลอดอายกุรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีเหลืออยู ่  อยา่งไรก็
ตาม ในกรณีท่ีท าประกนัภยัประเภทระบุช่ือผูข้บัข่ี ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงผูข้บัข่ีให้บริษทัทราบ เพ่ือจะไดมี้การปรับปรุงอตัราเบ้ียประกนัภยัตามสภาพความเส่ียงภยัท่ีเปล่ียนแปลงไป มิฉะนั้นผูเ้อาประกนัภยัอาจจะ
ตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเง่ือนไขความคุม้ครองท่ีปรากฎในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
ข้อ 10. การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ   ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์
และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอม และให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอ้บงัคบัส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ 
ข้อ 11. การตคีวามกรมธรรม์ประกันภยั   ขอ้ความท่ีปรากฎในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี รวมทั้งเอกสารแนบทา้ยและเอกสารประกอบให้ตีความตามคู่มือการตีความท่ีนายทะเบียนไดใ้ห้ความเห็นชอบไว ้
ข้อ 12. การส้ินผลบังคบัของกรมธรรม์ประกันภยั  กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะส้ินผลบงัคบัเม่ือ                                                                อัตราคืนเบีย้ประกันภยั 
 12.1 วนัท่ี เวลา ท่ีระบุไวใ้นตาราง                                                                                                                                                             
 12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั 
  12.2.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก : บริษทัอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัน้ีได้ด้วยการส่ง
หนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยู่
คร้ังสุดท้ายท่ีแจ้งให้บริษทัทราบ ซ่ึงจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภยัส้ินผลบงัคบั ณ วนัพ้นก าหนด
ดงักล่าว ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกันภยัให้แก่ผู ้เอาประกันภัยโดยหักเบ้ียประกันภยัส าหรับ
ระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัไดใ้ชบงัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
  12.2.2 ผู้เอาประกันภยัเป็นผู้บอกเลิก : ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี
ไดโ้ดยแจง้ให้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงจะมีผลให้กรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบั ณ วนัท่ี
บริษทัไดรั้บหนงัสือบอกเลิก หรือวนัท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบอกเลิก แลว้แต่ว่าวนัใดเป็นวนัหลงัสุด  
 ในกรณีน้ีผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืนตามอตัราการคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีระบุ
ไวใ้นตารางน้ี 
 
 หมวดการคุ้มครองความรับผดิต่อบุคคลภายนอก 
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 
 บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใดๆ อนัเกิดแก่
บุคคลภายนอก ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมาย เน่ืองจากอุบติัเหตุอนัเกิดจากรถยนตท่ี์
ใช ้หรืออยูใ่นทาง หรือส่ิงท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถยนตน์ั้น ในระหว่างระยะเวลาประกนัภยัในนามผูเ้อาประกนัภยั ดงัน้ี 
 1.1 ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามัย   บริษทัจะรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยั ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายท่ีแทจ้ริงท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบตาม
กฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น   กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนไม่นอ้ยกว่า 100,000 บาทต่อคน แต่หากการเสียชีวิตนั้นท าให้มีผูข้าดไร้อุปการะ 
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ตามกฎหมาย บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนต่อการเสียชีวิตของบุคคลภายนอกนนั้นไม่นอ้ยกว่า 300,000 บามต่อคน   กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน  ใน
กรณีท่ีบุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิไดรั้บการชดใชจ้ากกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตม์ากกว่า 1 กรมธรรมป์ระกนัภยับริษทัจะร่วมเฉล่ียจ่ายเท่าๆกนั อยา่งไรก็ตามความรับผิดของบริษทัต่อคนจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัต่อคนท่ี
ระบุไวใ้นตาราง และความรับผิดของบริษทัต่อคร้ัง ในกรณีมากกว่าหน่ึงคนจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัต่อคร้ังท่ีระบุไวใ้นตาราง 
 ทุพพลภาพถาวรในท่ีน้ี หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ า และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 
 บุคคลภายนอกท่ีไดรั้บความคุม้ครองตาม 1.1 น้ีไม่รวมถึงผูข้บัข่ีท่ีเป็นฝ่ายท่ีจะตอ้งรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจา้งในทางการท่ีจา้ง คู่สมรส มารดา บุตรของผูข้บัข่ีนั้น 
 1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน   บริษทัจะรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษทัจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตาราง    ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง 
 (ก.) ทรัพยสิ์นท่ีผูเ้อาประกนัภยั ผูข้บัข่ีท่ีเป็นฝ่ายตอ้งรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ของผูเ้อาประกนัภยั หรือผูข้บัข่ีนั้นเป็นเจา้ของ หรือเป็นผูเ้ก็บรักษาควบคุม หรือครอบครอง 
 (ข.) เคร่ืองชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางว่ิง ทางเดิน สนาม หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีอยูใ่ตส่ิ้งดงักล่าว อนัเกิดจากการสัน่สะเทือน หรือจากน ้าหนกัรถยนต ์หรือน ้าหนกับรรทุกของรถยนต ์
 (ค.) สมัภาระหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีน าติดตวัข้ึนบนรถยนต ์หรือทรัพยสิ์นท่ีบรรทกุอยูใ่นรถยนต ์หรือก าลงัยกข้ึน หรือก าลงัยกลงจากรถยนต ์หรือทรัพยสิ์นท่ีรถยนตก์ าลงัยกจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกหน่ึง 
 (ง.) ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเสียหายจากการร่ัวไหลของสารเคมีหรือวตัถุอนัตรายท่ีบรรทุกอยูใ่นรถยนต ์เวน้แต่การร่ัวไหลนั้นเกิดจากอุบติัเหตุจากรถยนต ์หรือการร่ัวไหลของแก๊ส หรือเช้ือเพลิงเพ่ือการเดินเคร่ืองของรถยนต ์
ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก  ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบเองต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง ดงัน้ี 
 (ก)  2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพยสิ์น ในกรณีท่ีใชร้ถยนตใ์นเวลาเกิดอุบติัเหตุ นอกหนือจากท่ีไดร้ะบุไวใ้นตาราง         (ข) ตามจ านวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดงัระบุไวใ้นตาราง 
 (ค)  2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็นการประกนัภยัประเภทระบุช่ือผูข้บัข่ีหากความเสียหายนั้นเป็นความรับผิดชอบของผูข้บัข่ีรถยนตค์นัเอาประกนัภยั ซ่ึงมิใช่ผูข้บัข่ีท่ีระบุช่ือใน
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก เกินหน่ึงขอ้ ให้ถือว่าความรับผิดชอบแต่ละขอ้เป็นความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึน 
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก)  (ข)  และ (ค)  บริษทัจะจ่ายแทนผูเ้อาประกนัภยัไปก่อน เม่ือบริษทัไดจ่้ายเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบไปแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใชคื้นให้
บริษทัภายใน 7 วนั นบัแต่ไดรั้บหนงัสือเรียกร้องจากบริษทั 
ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี   ถา้ผูเ้อาประกนัภยัถูกฟ้องศาลให้ใชค้่าสินไหมทดแทนซ่ึงการประกนัภยัน้ีมีการคุม้ครอง บริษทัจะต่อสู้คดีในนามของผูเ้อาประกนัภยั โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั เวน้แต่บริษทัไดช้ดใชค้่าสินไหมทดแทน
เตม็จ านวนเงินความคุม้ครองก่อนมีการฟ้องร้องแลว้ 
ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผดิของผู้ขับข่ี   บริษทัจะถือว่าบุคคลใดซ่ึงขบัข่ีรถยนต ์โดยไดรั้บความยินยอมจากผูเ้อาประกนัภยัเสมือนหน่ึงเป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง แต่มีเง่ือนไขว่า 
 4.1  บุคคลนั้นตอ้งปฏิบติัตนเสมือนหน่ึงเป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง และอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 4.2  บุคคลนั้นไม่ไดรั้บการชดใชค้่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืน หรือไดรั้บแต่ไม่เพียงพอบริษทัจึงจะรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนท่ีเกินเท่านั้น 
ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร   กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองความรับผิดของผูโ้ดยสาร เม่ือผูโ้ดยสารนั้นจะตอ้งรับผิดจากรถยนต์ท่ีใช ้หรืออยู่ในทาง หรือส่ิงท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถยนตน์ั้น ทั้งน้ีเฉพาะ
เท่าท่ีมีการประกนัภยัไว ้โดยมีเง่ือนไขว่าบุคคลนั้นไม่ไดรั้บการชดใชค้่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืน หรือไดรั้บแต่ไม่เพียงพอ บริษทัจึงจะรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนท่ีเกินเท่านั้น 
ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง  กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองถึงนายจา้งซ่ึงไม่ใช่ผูเ้อาประกนัภยั เม่ือนายจา้งจะตอ้งรับผิดจากการใชร้ถยนตค์นัเอาประกนัภยัโดยลูกจา้งในทางการท่ีจา้ง ทั้งน้ีเฉพาะเท่าท่ีมีการประกนัภยัไว ้แต่มี
เง่ือนไขว่า 
 6.1  นายจา้งตอ้งปฏิบติัตนอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี               6.3  การคุม้ครองน้ีไม่เพ่ิมจ านวนเงินจ ากดัความรับผิดของบริษทั 
 6.2  นายจา้งไม่ไดรั้บการชดใชค้่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืน เวน้แต่ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บชดใชน้ั้นไม่เพียงพอ บริษทัจึงจะรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนท่ีเกิเเท่านั้น 
ข้อ 7. การยกเว้นทั่วไป  การประกนัภยัตามหมวดน้ี ไม่คุม้ครองความรับผิดอนัเกิดจาก 
 7.1  การใชร้ถยนตน์อกอาณาเขตคุม้ครอง 
 7.2  การใชร้ถยนตใ์นทางผิดกฎหมาย เช่น ใชร้ถยนตไ์ปปลน้ทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือใชข้นยาเสพติด เป็นตน้ 
 7.3  การใชใ้นการแข่งขนัความเร็ว 
 7.4  การใชล้ากจูงหรือผลกัดนั เวน้แต่รถท่ีถูกลากจูงหรือถูกผลกัดนัไดป้ระกนัภยัไวก้บับริษทัดว้ย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถท่ีมีระบบห้ามลอ้เช่ือมโยงถึงกนั 
 7.5  ความรับผิดซ่ึงเกิดจากสญัญาท่ีผูข้บัข่ีท าข้ึน ซ่ึงถา้ไม่มีสญัญานั้นแลว้ ความรับผิดของผูข้บัข่ีจะไม่เกิดข้ึน 
 7.6  การขบัข่ีโดยบุคคลซ่ึงในขณะขบัข่ีมีปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ซ่ึงเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 16 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 ก าหนดให้ถือ
ว่าเมาสุรา 
ข้อ 8. ข้อสัญญาพิเศษ    ภายใตจ้ านวนเงินจ ากดัความรับผิดท่ีระบไุวใ้นตาราง บริษทัจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์ แห่งกรมธรรม์ประกนัภยั หรือความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงของผูเ้อาประกนัภยั หรือขอ้  7.1  7.2  7.3  7.4  7.5  
หรือเง่ือนไขทัว่ไป เวน้แต่ขอ้ 3 ของหมวดเง่ือนไขทัว่ไป เป็นขอ้ต่อสู้บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิเสธความรับผิดตาม  1.1  ในหมวดน้ี 
 ส่วนเง่ือนไข  7.6  บริษทัจะไม่น ามาเป็นขอ้ต่อสู้บุคคลภายนอก เพ่ือปฏิเสธความรับผิดทั้งตาม  1.1 และ 1.2 ในหมวดน้ี  ในกรณีท่ีบริษทัไม่ตอ้งรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีต่อผูเ้อาประกนัภยั แต่
บริษทัไดช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนไปแลว้ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ในความรับผิดท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใชจ้ านวนเงินท่ีบริษทัไดจ่้ายไปนั้นคืนให้บริษทัภายใน 7 วนั นบัแต่ไดรั้บ
หนงัสือเรียกร้องจากบริษทั 

หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง   รถยนตสู์ญหาย บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทน เม่ือรถยนต์หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง หรือส่ิงท่ีติดประจ าอยูก่บัตวัรถยนต์ตามมาตรฐานท่ีติดตั้งมากบัรถยนต์โดย
โรงงานประกอบรถยนตห์รือศูนยจ์ าหน่ายรถยนต ์และให้รวมถึงอุปกรณ์เคร่ืองตกแต่งท่ีไดท้  าเพ่ิมข้ึน และผูเ้อาประกนัภยัไดแ้จง้ให้บริษทัทราบดว้ยแลว้ สูญหายไป อนัเกิดจากการกระท าความผิดเฉพาะฐานหลกัทรัพย ์ชิงทรัพย ์ปลน้
ทรัพย ์ยกัยอกทรัพย ์หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนตอ์นัเกิดจากการกระท าความผิด หรือการพยายามกระท าความผิดเช่นว่านั้น 
 รถยนตไ์ฟไหม ้บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทน เม่ือรถยนตเ์กิดความเสียหายจากไฟไหม ้ไม่ว่าจะเป็นการไหมโ้ดยตวัของมนัเอง หรือเป็นการไหมท่ี้เป็นผลสืบเน่ืองจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ 
 2.1 ในกรณีรถยนต์สูญหาย  อนัเกิดจากการลกัทรัพย ์ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์และยกัยอกทรัพย ์บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเตม็จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตาราง โดยผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์แลว้แต่กรณี
ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิรถยนตใ์ห้แก่บริษทัทนัที โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั และให้ถือว่าการคุม้ครองรถยนตน์ั้นเป็นอนัส้ินสุด 
 ในกรณีท่ีบริษทัไดรั้บรถยนต์คืนมาแลว้ บริษทัตอ้งมีหนงัสือแจ้งให้ผูเ้อาประกนัภยัทราบทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บรถยนต์คืนมาตามท่ีอยูค่ร้ังสุดทา้ยท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจ้งให้บริษทัทราบ และ
บริษทัยินยอมให้ผูเ้อาประกนัภยัใชสิ้ทธิ 
  2.1.1  ขอรับรถยนตคื์น  โดยผูเ้อาประกนัภยัตอ้งคืนเงินท่ีไดรั้บชดใชไ้ปทั้งหมดให้แก่บริษทั ถา้รถยนตน์ั้นเกิดความเสียหายบริษทัตอ้งจดัซ่อมให้โดยค่าใชจ่้ายของบริษทัก่อนคืน 
  2.1.2  สละสิทธิไม่ขอรับรถยนตคื์น  ทั้งน้ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้การใชสิ้ทธิให้บริษทัทราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากบริษทั ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไม่แจง้ขอใชสิ้ทธิภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ให้
ถือว่าผูเ้อาประกนัภยัไม่ประสงคจ์ะขอรับรถยนตคื์น 
 2.2 ในกรณีรถยนต์เสียหายส้ินเชิง  บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเตม็จ านวนเงินเอาประกนัภยั ท่ีระบุไวใ้นตาราง 
  รถยนตเ์สียหายส้ินเชิง หมายถึง รถยนตไ์ดรั้บความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยูใ่นสภาพเดิมได ้หรือเสียหายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนตใ์นขณะเกิดความเสียหาย 
  ในกรณีท่ีเอาประกนัภยัไวไ้ม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนตใ์นขณะท่ีเอาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์แลว้แต่กรณี ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิรถยนตใ์ห้แก่บริษทัทนัที โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั และให้ถือ
ว่าการคุม้ครองรถยนตน์ั้นเป็นอนัส้ินสุด 
 2.3 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายส้ินเชิง หรือสูญหายบางส่วน  บริษทัและผูเ้อาประกนัภยัอาจตกลงกนัให้มีการซ่อม หรือเปล่ียนรถยนตซ่ึ์งมีสภาพเดียวกนัแทนได ้ทั้งน้ีรวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนตน์ั้น
หรือจะชดใชเ้งินเพ่ือทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได ้
  ในการซ่อมรถยนตห์รือในการก าหนดจ านวนเงินชดใชห้ากตกลงกนัไม่ได ้ให้จดัซ่อม โดยอู่กลางการประกนัภยัท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัแต่งตั้ง 
  ข้อจ ากัดความรับผดิของบริษัท   ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งสัง่อะไหล่จากต่างประเทศบริษทัรับผิดไม่เกินกว่าราคาน าเขา้ท่ีส่งมาทางเรือ 
ข้อ 3. การดูแลขนย้าย   เม่ือมีความเสียหายต่อรถยนต ์ท่ีเกิดจากไฟไหม ้บริษทัจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนยา้ยรถยนต์ทั้งหมดนบัแต่วนัเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใชค้่าสินไหมทดแทนจะเสร็จส้ินตามจ านวนท่ี
จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าซ่อมแซม 
ข้อ 4. การสละสิทธิ   ในกรณีทีมีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เม่ือบุคคลอ่ืนเป็นผูใ้ชร้ถยนต์โดยไดรั้บความยินยอมจากผูเ้อาประกนัภยั บริษทัสละสิทธิในการไล่เบ้ียจากผูใ้ชร้ถยนต์นั้น เวน้แต่การใชโ้ดยบุคคลของสถาน
ให้บริการเก่ียวกบั การซ่อมแซมรถ การท าความสะอาดรถ การบ ารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม เม่ือรถยนตไ์ดส่้งมอบให้เพ่ือรับบริการนั้น 
ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหายไฟไหม้  การประกนัภยัน้ีไม่คุม้ครองความสูญหาย หรือไฟไหมอ้นัเกิดจาก 
  5.1  ความเสียหายหรือสูญหายอนัเกิดจากการลกัทรัพยห์รือยกัยอกทรัพย ์โดยบุคคลไดรั้บมอบหมายหรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซ้ือ หรือสญัญาจ าน า หรือโดยบุคคลท่ีจะกระท าสญัญาดงักล่าว
ขา้งตน้                5.2  การใชร้ถยนตน์อกอาณาเขตท่ีคุม้ครอง 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เน่ืองจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ร.ย.ภ.10) 
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง   บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนระหว่างระยะเวลาประกนัภยัต่อรถยนตร์วมทั้งอปุกรณ์เคร่ืองตกแต่ง หรือส่ิงท่ีติดประจ าอยูก่บัตวัรถยนตต์ามท่ีระบุไวใ้นตาราง อนัมีสาเหตุมาจากการ
ชนกบัยานพาหนะทางบก ทั้งน้ีความเสียหายดงักล่าวให้รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดจากไฟไหมอ้นัมีสาเหตุโดยตรงมาจากการชนกบัยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนตค์นัท่ีเอาประกนัภยัหรือคู่กรณีและผูเ้อา
ประกนัภยัสามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงได ้
 ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้หมายถึง  เฉพาะรถท่ีเดินดว้ยก าลงัเคร่ืองยนตโ์ดยใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง เช่น น ้ามนั ก๊าซ หรือก าลงัไฟฟ้าและรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง ความรับผิดชอบของบริษทัจะมีไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตาราง 
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์ 
 2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายส้ินเชิง  บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภยัท่ีระบุไวใ้นตาราง  ในกรณีท่ีทุนประกนัภยัท่ีระบุไวไ้ม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะท่ีเอาประกนัภยั ผูเ้อา
ประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่บริษทัทนัที โดยค่าใชจ่้ายของบริษทัและให้ถือว่าการคุม้ครองนั้นเป็นอนัส้ินสุด 
 รถยนตเ์สียหายส้ินเชิง ในท่ีน้ีหมายถึง รถยนตไ์ดรั้บความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยูใ่นสภาพเดิมได ้หรือเสียหายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนตใ์นขณะเกิดความเสียหาย  
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 2.2 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายส้ินเชิง  บริษทัและผูเ้อาประกนัภยัอาจตกลงกนัให้มีการซ่อม หรือเปล่ียนรถยนต์ซ่ึงมีสภาพเดียวกนัแทนได ้ทั้งน้ีรวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนตน์ั้นหรือจะชดใชเ้งินเพ่ือ
ทดแทนความเสียหายนั้นก็ได ้ทั้งน้ีไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตาราง ในการซ่อมรถยนตห์รือในการก าหนดเงินชดใชห้ากตกลงกนัไม่ได ้ให้จดัซ่อมโดยอู่กลางการประกนัภยัท่ีส านกังานคณะกรรรมการก ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัออกใบแต่งตั้งให้ 
  ข้อจ ากัดความรับผดิของบริษัท   ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งสัง่อะไหล่จากต่างประเทศบริษทัรับผิดไม่เกินกว่าราคาน าเขา้ท่ีส่งมาทางเรือ 
ข้อ 3. ความเสียหายส่วนแรก  ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบเองต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ังคือ 2,000 บาทแรกของความเสียหายอนัเกิดจากการชน ในกรณีท่ีผูข้บัข่ีหรือผูเ้อาประกนัภยัเป็นฝ่ายท่ีตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยบริษทัจะจ่าย
แทนผูเ้อาประกนัภยัไปก่อน เม่ือบริษทัไดจ่้ายเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบไปแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใชคื้นให้บริษทัภายใน 7 วนันบัแต่ไดรั้บหนงัสือเรียกร้องจากบริษทั 
ข้อ 4. การดูแลขนย้าย   เม่ือรถยนตเ์กิดความเสียหายซ่ึงมีการคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต ์และค่าขนยา้ยรถยนตท์ั้งหมดนบัแต่วนัเกิดเหตุจนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใชค้่าสินไหมทดแทน
จะเสร็จส้ินตามจ านวนท่ีจ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าซ่อมแซม 
ข้อ 5. การรักษารถยนต์  ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบเอง เม่ือเกิดความเสียหายเพ่ิมข้ึน หรือตอ้งประสบอุบติัเหตุอ่ืน เน่ืองจากการใชร้ถยนตก่์อนท่ีจะมีการซ่อมแซมตามท่ีจ าเป็น หรือไม่ไดจ้ดัให้มีการดูแลเม่ือรถยนตเ์กิดอุบติัเหตุ
หรือเคร่ืองเสีย    
ข้อ 6. การสละสิทธิ   ในกรณีท่ีมีความเสียหายต่อรถยนต ์เม่ือบุคคลอ่ืนเป็นผูใ้ชร้ถยนต์โดยไดรั้บความยินยอมจากผูเ้อาประกนัภยั บริษทัสละสิทธิในการไล่เบ้ียจากผูใ้ชร้ถยนตน์ั้น เวน้แต่การใชโ้ดยบุคคลของสถานให้บริการเก่ียวกบั
การซ่อมแซมรถ การท าความสะอาดรถ การบ ารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม เม่ือรถยนตไ์ดส่้งมอบให้เพ่ือรับบริการนั้น 
ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภยันี้ไม่คุ้มครอง 
 7.1  การเส่ือมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์    
 7.2  การแตกหกัของเคร่ืองจกัรกลไกของรถยนต ์หรือการเสีย หรือการหยดุเดินของเคร่ืองจกัรกลไก หรือเคร่ืองไฟฟ้าของรถยนตอ์นัมิไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ 
 7.3  ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต ์อนัเกิดจากการบรรทุกน ้าหนกั หรือจ านวนผูโ้ดยสารเกินกว่าท่ีไดรั้บอนุญาต อนัมิไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ 
 7.4  ความเสียหายต่อยางรถยนต ์อนัเกิดจากการฉีกขาดหรือการระเบิด เวน้แต่กรณีมีความเสียหายเกิดข้ึนต่อส่วนอ่ืนของรถยนตใ์นเวลาเดียวกนั 
 7.5  ความเสียหายอนัเกิดจากการขาดการใชร้ถยนต ์เวน้แต่การขาดใชร้ถยนตน์ั้นเกิดจากบริษทัประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าชา้เกินกว่าท่ีควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกนัภยัน้ีไม่คุม้ครอง 
 8.1  การใชร้ถยนตน์อกอาณาเขตท่ีคุม้ครอง    8.2  การใชร้ถยนตไ์ปในทางผิดกฎหมาย เช่น ใชร้ถยนตไ์ปปลน้ทรัพย ์ชิงทรัพยห์รือใชข้นยาเสพติด เป็นตน้     8.3  การใชใ้นการแข่งขนัความเร็ว               
ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อ่ืนๆ  การประกนัภยัน้ีไม่คุม้ครอง 
 9.1  การใชล้ากจูง หรือผลกัดนั เวน้แต่รถท่ีถูกลากจูง หรือถูกผลกัดนัไดป้ระกนัภยัไวก้บับริษทัดว้ย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถท่ีมีระบบห้ามลอ้เช่ือมโยงถึงกนั 
 9.2  การใชร้ถยนตน์อกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นตารางในขณะเกิดอุบติัเหตุ 
 9.3  การขบัข่ีโดยบุคคลซ่ึงในขณะขบัข่ีมีปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ซ่ึงเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 16 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 ก าหนดให้ถือ
ว่าเมาสุรา  
 9.4  การขบัข่ีโดยบุคคลท่ีไม่เคยไดรั้บใบอนุญาติขบัข่ีใดๆ หรือเคยไดรั้บ แต่ถูกตดัสิทธิตามกฏหมาย หรือใชใ้บขบัข่ีรถจกัรยานยนตไ์ปขบัข่ีรถยนต ์
 การยกเวน้ตามขอ้  9.1  9.2  9.3  9.4  จะไม่น ามาใชใ้นกรณีท่ีมีความเสียหายต่อรถยนตท่ี์เกิดข้ึน และมิใช่ความประมาทของผูข้บัข่ีท่ีเอาประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี  แต่ในกรณีท่ีเป็นการประกนัภยัประเภทระบุช่ือผู ้
ขบัข่ี การยกเวน้ตามขอ้  9.4  จะไม่น ามาใชบ้งัคบั หากผูข้บัข่ีในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผูข้บัข่ีท่ีถูกระบุช่ือในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 เง่ือนไข :  การขยายเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบทา้ยน้ี อยูภ่ายใตบ้งัคบัของเง่ือนไข และการยกเวน้แห่งกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีปรากฎในสัญญาหมวดเง่ือนไขทัว่ไป ยกเว้นเง่ือนไขข้อ 7. การลดเบีย้ประกันภยัประวตัดิี และข้อ 8. 
การเพิม่เบีย้ประกันภยัประวตัไิม่ดี จะไม่น ามาบังคบัใช้ 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิม่เตมิ การประกันภยัอุบัตเิหตุส่วนบุคคล  (ร.ย.01) 
เม่ือใช้ในเอกสารแนบท้ายนี้ 
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หมายถึง ผูข้บัข่ีและ/หรือผูโ้ดยสารตามจ านวนท่ีระบุในตารางซ่ึงอยูใ่นหรือก าลงัขบัข่ีหรือก าลงัข้ึนหรือก าลงัลงจากรถยนต ์
อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงัและให้หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมดว้ย 
การสูญเสียโดยถาวรส้ินเชิง ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะนั้นโดยถาวรส้ินเชิง 
การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวร หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดท่ีไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือท างานใดเพ่ือสินจา้งไดโ้ดยส้ินเชิงและตลอดไป 
ทุพพลภาพชัว่คราว หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดท่ีไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานในอาชีพประจ าตามปกติไดโ้ดยส้ินเชิงในชัว่ระยะเวลาหน่ึง 
 เป็นท่ีตกลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไดมี้การขยายเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือความสูญเสียอนัเกิดจากความบาดเจ็บของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองโดยอุบติัเหตุ ซ่ึงท าให้เกิดผล
ดงัต่อไปน้ี 
การคุ้มครองข้อ 1  :  เสียชีวิต   ถา้ความบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิตใน 180 วนั นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุก็ดี หรือความบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะ
คนไขใ้น และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดีบริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางให้แก่ทายาทของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
การคุ้มครองข้อ 2  :  สูญเสีย มือ เท้า สายตา   ถา้ความบาดเจ็บท่ีไดรั้บไม่มีผลท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งเสียชีวิตภายใน 180 วนั นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุแต่มีผลท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการสูญเสียโดยถาวรส้ินเชิง ภายใน 
180 วนั นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุก็ดีหรือความบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะคนไขใ้น และเป็นเหตุให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการสูญเสียโดยถาวรส้ินเชิงดงัก าหนดขา้งล่าง
น้ี บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองดงัน้ี                      
 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้ง ตั้งแต่ขอ้เทา้หรือสายตาสองขา้ง         60%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ 
 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้ง ตั้งแต่ขอ้เทา้                                      60%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้     
 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง    60%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับตาหน่ึงขา้ง 
 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 
การคุ้มครองข้อ 3  :  ทุพพลภาพถาวร ถ้าความบาดเจบ็มีผลภายใน 12 เดือน นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเกิดทุพพลภาพถาวร และทุพพลภาพถาวรนั้น ไดเ้ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 12 เดือนหรือมีขอ้บ่งช้ีทาง
การแพทยว์่า ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองนั้นตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร บริษทัจะใชค้่าสินไหมทดแทนให้ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัดงัระบุไวใ้นตาราง หักดว้ยจ านวนเงินท่ีใชห้รือตอ้งใชต้ามความคุม้ครองขอ้ 1 หรือขอ้ 2 ให้แก่ผู ้
ไดรั้บความคุม้ครอง 
การคุ้มครองข้อ 4  :  ทุพพลภาพช่ัวคราว ถา้ความบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชัว่คราวภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือความบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งรักษาตวั
ติดต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะคนไขใ้น และเป็นเหตุให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชัว่คราว บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลาท่ียงัทุพพลภาพอยู ่ตามจ านวนเงินท่ี
ระบุไวใ้นตารางแต่ไม่เกิน 52 สปัดาห์ต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 
 บริษทัจะไม่ชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามความคุม้ครองน้ีหากอุบติัเหตุมีผลท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเกิดความสูญเสียตามการคุม้ครอง ตามขอ้ 1 หรือขอ้ 2 หากความสูญเสียมีผลท าให้มีทุพพลภาพถาวรเกิดข้ึนต่อผูไ้ดรั้บ
ความคุม้ครองตามการคุม้ครองขอ้ 3 ค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษทัใชต้ามการคุม้ครองขอ้น้ี จะมีการหกัจากจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีบริษทัตอ้งใชต้ามการคุม้ครองขอ้ 3 
การยกเว้น  :  การขยายเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพ อันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งหมด หรือบางส่วนจากการกระท าผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รับความคุ้มครองน้ัน    
เง่ือนไขอ่ืน:  การขยายเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบทา้ยน้ี อยูภ่ายใตบ้งัคบัของเง่ือนไข และการยกเวน้แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีปรากฎในสญัญาหมวดเง่ือนไขทัว่ไป 
 หมายเหตุ  แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภยั 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิม่เตมิ การประกันภยัค่ารักษาพยาบาล  (ร.ย.02) 
 เป็นท่ีตกลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ ไดมี้การขยายเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี  บริษทัจะใชค้่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย ์ค่าผา่ตดั และค่าบริการอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนภายใน 12 เดือน นบัแต่
วนัเกิดอุบติัเหตุเพ่ือบุคคลใด ซ่ึงไดรั้บความบาดเจ็บทางร่างกาย เน่ืองจากอุบติัเหตุในขณะอยูใ่น หรือก าลงัข้ึน หรือก าลงัลงจากรถยนต ์ ความรับผิดชอบของบริษทัต่อคนในแต่ละคร้ังจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้น
ตาราง การขยายเพ่ิมเติมน้ีมีผลบงัคบัเฉพาะต่อรถยนตท่ี์ระบุไวใ้นตาราง การขยายเพ่ิมเติมน้ีมีผลบงัคบัเฉพาะต่อรถยนตท่ี์ระบุไวใ้นตาราง   เง่ือนไขอ่ืน:  การขยายเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบทา้ยน้ี อยูภ่ายใตบ้งัคบัของเง่ือนไข และการ
ยกเวน้แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีปรากฎในสญัญาหมวดเง่ือนไขทัว่ไป 
 หมายเหตุ  แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภยั 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิม่เตมิ การประกันตวัผู้ขับข่ี (ร.ย.03) 
 เป็นท่ีตกลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ ไดมี้การขยายเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี  บริษทัจะประกนัตวัผูเ้อาประกนัภยัหรือบุคคลใดซ่ึงขบัข่ีรถยนตโ์ดยไดรั้บความยินยอมจากผูเ้อาประกนัภยั ในกรณีรถยนตท่ี์ระบุไวใ้น
ตารางเกิดอุบติัเหตุ เป็นตน้เหตุให้บุคคลดงักล่าวถูกควบคุมตวัในคดีอาญา การประกนัตวับุคคลดงักล่าว บริษทัจะด าเนินการโดยไม่ชกัชา้ตามจ านวนเงินท่ีพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการหรือศาลก าหนดจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด  
เง่ือนไขอ่ืน  : การขยายเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบทา้ยน้ี อยูภ่ายใตบ้งัคบัของเง่ือนไข และการยกเวน้แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีปรากฎในสญัญาหมวดเง่ือนไขทัว่ไป 
 หมายเหตุ  แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภยั 

เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นภยัก่อการร้าย (ร.ย.30) 
 ถา้ขอ้ความใดในเอกสารน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือสลกัหลงัใดๆ ให้เป็นท่ีตกลงกนัว่ากรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไม่คุม้ครองความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น
สาเหตุโดยตรงหรือโดยออ้มเป็นผลมาจากหรือเก่ียวเน่ืองมาจากการกระท าก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง หรือมีล าดบัเหตุการณ์เป็นอยา่งไรส าหรับความสูญเสียนั้น 
 โดยจุดประสงคข์องขอ้ยกเวน้น้ี การกระท าก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระท า ซ่ึงใชก้ าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบคุคลหรือกลุม่บุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน 
หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยม หรือจุดประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพ่ือตอ้งการส่งผลให้รัฐบาล หรือสาธารณชนหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่นภาวะ
ต่ืนตระหนก หวาดกลวั 
 ขอ้ยกเวน้น้ีไม่คุม้ครองความสูญเสีย ความเสียหาย คา่ใชจ่้ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรง หรือโดยออ้มเป็นผลมาจาก หรือมีส่วนเก่ียวเน่ืองกบัการกระท าใดๆ ท่ีตอ้งกระท าข้ึนเพ่ือควบคุม ป้องกนั หยดุย ั้ง ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบใด ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการกระท าก่อการร้าย 
 ในกรณีท่ีส่วนหน่ึงส่วนใดของขอ้ยกเวน้น้ีไม่สามารถน ามาใชบ้งัคบัไดใ้ห้ถือว่าส่วนท่ีเหลือยงัคงมีผลบงัคบั 
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