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แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์
เมื่อรถยนต์ของท่านเกิดอุบัติเหตุกรุณาแจ้ง บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทันที
ที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ โทร. 0 2202 9500 (ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง)
1. ข้อมูลที่ท่านต้องเตรียมสำหรับการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์
1. หมายเลขทะเบียน ยี่ห้อรถยนต์
2. เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย
3. ชื่อผู้เอาประกันภัย
4. วันและเวลาที่เกิดเหตุ
5. สถานที่เกิดเหตุ
6. ลักษณะการเกิดเหตุ
7. ขณะนี้รถอยู่ที่ใด และจุดสังเกตที่เห็นได้ชัด
8. ชื่อผู้ขับขี่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
9. ชื่อผู้แจ้ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
10. หมายเลขทะเบียน ยี่ห้อรถยนต์ และสีของรถคู่กรณี (ถ้ามี)
*** หมายเหตุ ควรถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการแจ้งอุบัติเหตุ (ถ้ามี)
2. สิ่งที่ท่านจะได้รับและควรจดบันทึกข้อมูลไว้หลังเสร็จสิ้นการโทรแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์
1. ชื่อผู้รับแจ้ง
2. วันและเวลาในการแจ้งอุบัติเหตุ
3. เมื่อโทรแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ให้บริษัททราบแล้วให้ปฏิบัติดังนี้
ปฏิ บั ติ ต ามคำแนะนำจากเจ้ า หน้ า ที่ ข องบริษั ท ในกรณี เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ที่ ต้ อ งรอผลการพิ สู จ น์ ห รื อ
ตรวจสอบอุ บั ติ เหตุ ให้ ร อเจ้ า หน้ า ที่ ข องบริ ษั ท หรื อ พนั ก งานตรวจสอบอุ บั ติ เหตุ ณ ที่ เกิ ด เหตุ ไม่ ค วร
เคลื่อนย้ายรถ เว้นแต่ มีเจ้าหน้ าที่ตำรวจเข้ามาดำเนินการ หรือสามารถระบุได้ว่าเป็นฝ่ ายถูก หรือฝ่ายผิ ด
แน่ น อน และต้องมีห ลักฐานระบุ อย่ างชัดเจน หากรถได้รับ ความเสียหายมาก ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่
ใกล้เคียงที่สุดให้มารับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
***กรณีที่ท่านทำประกันภัยประเภท 3 (คุ้มครองเฉพาะความเสียหายของบุคคลภายนอก) บริษัท
จะส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการช่วยเหลือพร้อมให้คำแนะนำแก่ท่าน
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4. ในกรณีรถประกันของท่านเป็นฝ่ายถูก
1. จดทะเบียนรถ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของคู่กรณี
2. แจ้งให้บริษัททราบทันที
3. จดชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของพยานในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
4. ให้คู่กรณีเซ็นเอกสารยอมรับผิดพร้อมสำเนาใบขับขี่คู่กรณี
5. หากรถได้รับความเสียหายมาก ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใกล้เคียงที่สุดรับทราบเหตุการณ์
6. รอจนกว่ าเจ้ าหน้ าที่ ข องบริ ษั ท หรือ พนั ก งานตรวจสอบอุ บั ติ เหตุ จ ะเดิ น ทางไปถึ ง หรือ ให้
คำแนะนำแก่ท่านแล้วจึงดำเนินการต่อ
7. หากเป็นการประกันภัยประเภท 3 (คุ้มครองเฉพาะความเสียหายของบุคคลภายนอก) บริษัทจะ
ส่งเจ้าหน้าที่ไปให้บริการแก่ท่านในสถานที่เกิดเหตุหรือสถานีตำรวจ ส่วนการติดตามเรียกร้องขั้นต่อไป ท่าน
ต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง
5. ในกรณีรถประกันของท่านเป็นฝ่ายผิด
1. แจ้งให้บริษัททราบทันที
2. แยกรถเข้าบริเวณที่การจราจรไม่ติดขัด
3. ไม่ควรเซ็นเอกสารใด ๆ ให้แก่คู่กรณี และตกลงการชดใช้ค่าเสียหายกับคู่กรณี จนกว่าเจ้าหน้าที่
ของบริษัท หรือพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุจะเดินทางไปถึง หรือให้คำแนะนำแก่ท่าน
6. ในกรณีที่ไม่สามารถระบุได้ว่ารถฝ่ายใดถูกหรือผิด
1. แจ้งให้บริษัททราบทันที
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เกิดเหตุนั้นทันที หากมีความเสียหายมาก
3. พึงระวังปัญหาชี้ถูกผิดในการเคลื่อนย้ายรถออกจากสถานที่เกิดเหตุ (นอกจากตำรวจจะเป็นผู้สั่ง)
4. ควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุไปพบ หรือให้คำแนะนำแล้ว
จึงดำเนินการต่อ
7. กรณีมีผู้บาดเจ็บ
ให้ช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยด่วน และแจ้งให้บริษัททราบทันที พร้อมกับ
แสดงหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทราบว่ามีประกันภัย อย่าตกลงการชดใช้ค่าเสียหายกับฝ่ายคู่กรณี
โดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ
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8. กรณีมีผู้เสียชีวิต
ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เกิดเหตุนั้นทันที และแจ้งให้บริษัททราบทันที พร้อมกับแสดง
หลักฐานการประกันภัยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปเจรจาตกลงกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจและ
ฝ่ายคู่กรณีโดยเร็วที่สุด ควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ
อย่าตกลงการชดใช้ค่าเสียหายกับฝ่ายคู่กรณีโดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ
9. กรณีรถประกันของท่านถูกชน แล้วคู่กรณีหลบหนี
หากทราบหมายเลขทะเบี ย นรถของคู่กรณี ให้ ท่านแจ้งความต่อสถานีตำรวจในท้ องที่ เกิ ดเหตุนั้ น
ทันที โดยให้แจ้งความเพื่อดำเนินคดีเท่านั้น ไม่ใช่แจ้งความไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งให้บริษัททราบทันที
10. กรณีรถประกันถูกยึด หรือถูกพนักงานสอบสวนเอารถไว้เพื่อตรวจสภาพที่สถานีตำรวจ
ท่านควรให้ร้อยเวรเจ้าของเรื่องตรวจสอบสิ่งของมีค่าในรถและลงบันทึกไว้ในบันทึกประจำวันด้วย
11. กรณีรถหาย
1. รีบแจ้งให้บริษัททราบทันที
2. รีบ แจ้งความที่ส ถานี ตำรวจในท้ องที่เกิดเหตุ ในทันทีที่พ บว่ารถหาย หรือโทรแจ้ง 191 หรือ
ตำรวจทางหลวง โทร.1193 หรือ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ศปร.) โทร. 1192 ทันที
พร้อมแจ้งรายละเอียด ทะเบียนรถ สีรถ หมายเลขเครื่องยนต์ สถานที่ วัน และเวลาที่หาย และจัดส่งเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ของท่านให้กับบริษัท เพื่อที่บริษัทจะได้นำมาใช้ตรวจสอบและพิจารณา
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อไป และหากท่านทราบเบาะแส หรือร่องรอยรถของท่าน โปรดแจ้งบริษัททันที
12. การซ่อมรถประกัน
บริษัทจะซ่อมรถยนต์ของท่านให้กลับคืนสู่สภาพปกติ กับอู่คู่สัญญาของบริษัท ตามที่ท่านสะดวก (ดู
รายชื่ออู่คู่สัญญาของบริษัทได้จาก http://www.fwdgi.co.th) หรือหากท่านประสงค์จะจัดซ่อมเองโปรดแจ้ง
ให้บริษัททราบ เพื่อทำการประเมินราคาค่าซ่อมก่อนนำรถเข้าซ่อม
13. การนำรถเข้าซ่อมในอู่คู่สัญญาบริษัท
ให้ น ำรถของท่ านเข้ า ซ่ อ มในอู่ คู่ สั ญ ญาของบริษั ท พร้อ มเอกสารหลั ก ฐานความเสี ย หาย ตามที่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทออกให้เพื่อดำเนินการจัดซ่อม ก่อนส่งมอบรถให้แก่อู่ ท่านควรตรวจสอบสิ่งของต่าง ๆ ที่
อยู่ภายในรถและให้อู่บันทึกรายการรับทราบไว้ และไม่ควรเก็บสิ่งของมีค่าใด ๆ ไว้ในรถ เมื่ออู่ซ่อมรถเสร็จ
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เรียบร้อยแล้ว โปรดตรวจสอบผลการซ่อมอย่างละเอียด รวมถึงสิ่งของที่อยู่ในรถให้เรียบร้อยและครบถ้วนก่อน
การรับรถ หากพบว่าการซ่อมไม่เรียบร้อยครบถ้วน หรือสิ่งของที่อยู่ในรถไม่ครบถ้วน อย่าลงนามรับรถและแจ้ง
ให้บริษัททราบทันที
14. การนำรถเข้าซ่อมอู่นอกสัญญาบริษัท
กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะจัดซ่อมรถกับอู่นอกสัญญาบริ ษัท ให้นำรถของท่านมาทำการประเมิน
ราคากับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนทำการจัดซ่อม พร้อมเอกสารหลักฐานความเสียหาย และใบเสนอราคาของอู่
ที่ท่านประสงค์จะนำรถเข้าซ่อม เมื่อจัดซ่อมรถเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำรถมาตรวจสอบสภาพภายหลัง
ซ่อมทุกครั้ง ก่อนรับค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัท และหากมีส่วนต่างสำหรับค่าซ่อม ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบเอง
15. บริการรถยก
ในกรณีรถของท่านไม่สามารถขับได้หลังจากเกิดอุบัติเหตุ โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัท
เพื่อติดต่อบริการรถยกให้กับท่าน โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่ารถยกไม่เกิน 20% ของราคาซ่อมรถประกัน
16. ข้อกฎหมายที่ควรทราบเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์
1. ในกรณีที่ท่านเป็นฝ่ายผิด หรือรับผิดในทางอาญา บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะในทาง
แพ่งตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
2. หากท่านจะถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจ และท่านได้ซื้อความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ไว้
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะได้นำหลักทรัพย์มาขอประกันตัวโดยเร็ว
3. พนักงานสอบสวนไม่มีสิทธิ์ควบคุมตัวท่าน หากไม่มีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือมีผู้เสียชีวิต (บาดเจ็บ
สาหัส หมายถึง ต้องได้รับบาดเจ็บทุกขเวทนาเกินกว่า 20 วัน)
4. หากเกิดอุบัติเหตุแล้วท่านหลบหนี ตามกฎหมายจะสันนิษฐานว่าท่านเป็นฝ่ายผิด
17. ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยของท่านในกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์
1. สำรวจความบาดเจ็บของตัวท่านเอง หากพบว่ามีความบาดเจ็บให้รีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
หรือบุคคลใกล้เคียงและรีบเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยด่วน
2. กรณีรถเกิดอุบัติเหตุอยู่กลางถนนและไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้ ให้เปิดไฟกระพริบฉุกเฉินไว้
3. เมื่อเจ้าหน้าที่ออกเอกสารให้กับท่านแล้ว ให้ตรวจสอบรถพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทดังนี้
3.1 มีของเหลว เช่น น้ำหรือน้ำมันไหลนองอยู่บนพื้นถนนหรือไม่
3.2 เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์แล้ว ให้สังเกตว่าพัดลมหม้อน้ำ ทำงานตามปกติหรือไม่
5

หากพบว่ามีสาเหตุตามข้อ 3.1 – 3.2 ให้ท่านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบทันที
4. ในกรณี ที่ ร ถสามารถขั บ ได้ ให้ ขั บ ด้ ว ยความเร็ ว ต่ ำ อย่ า งระมั ด ระวั ง และตรวจสอบเข็ ม วั ด
ความร้อนอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม การรีบนำรถเข้าซ่อมโดยเร็วที่สุด จะทำให้รถของท่านสามารถกลับสู่สภาพ
เดิมได้ดีที่สุด
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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ประเภท 3) ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
สรุปเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น
ความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเป็นจำนวนเงินตามที่ปรากฏในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
สำหรับความเสียหายดังนี้
1. ความรับ ผิดต่อบุคคลภายนอก (แต่ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้าง
คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น)
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
• ค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ
• ทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิต
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
• ทรัพย์สิน/รถยนต์บุคคลภายนอก
ความเสียหายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อยกเว้น
ก) กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดจาก
1. ภัยสงคราม หรือภัยที่มีลักษณะคล้ายภัยสงคราม การกระทำของชาติศัตรู
2. สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การ
ยึดอำนาจการปกครองโดยทหาร การก่อความวุ่นวาย
3. ภัยจากวัตถุอาวุธปรมาณู
4. ภัยจากสารกัมมันตภาพรังสี
ข) กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่รับผิดชอบความสูญเสียหรือความเสียหายสำหรับบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้
1. ใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
2. ใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น นำไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็น
ต้น
3. นำรถยนต์ไปใช้ในการแข่งขันความเร็ว
4. นำรถยนต์ไปลากจูงหรือผลักดันรถยนต์คันอื่น
5. ความรับผิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ทำขึ้น หากไม่มีสัญญานั้นผู้ขับขี่ไม่ต้องรับผิด
6. การขั บ ขี่ โดยบุ ค คลซึ่ งในขณะขั บ ขี่ มี ป ริ ม าณแอลกอฮอล์ ในเลือ ด เกิน กว่า 50 มิ ลลิ ก รั ม
เปอร์เซ็นต์ หรือเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีการขับขี่โดยบุคคลอายุต่ำกว่ายี่สิบปี หรือบุคคลที่มี
ใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
7. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มีสารเสพติด หรือมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาท
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8. ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา
บุตรของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง
9. เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งอื่นที่อยู่ภายใต้สิ่ง
ดังกล่าวอันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักของรถยนต์หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์
10. ทรัพย์สิน ที่น ำติด ตัวขึ้น บนรถยนต์ หรือบรรทุกในรถยนต์ หรือกำลังยกขึ้นรถ หรือลงจาก
รถยนต์หรือทรัพย์สินที่รถยนต์กำลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
11. ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่ใน
รถยนต์
กรุ ณ าตรวจสอบเงื่อ นไขความคุ้ มครอง และข้ อยกเว้น จากกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ยโดยละเอีย ด
หากมี ข้อความใดในเอกสารนี้ขั ด หรือ แย้งกับ ข้อความที่ ป รากฏในกรมธรรม์ ประกัน ภัยให้ ใช้ ข้อความ
ตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยบังคับแทน
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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ประเภท 3) ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
หมวดเงื่อนไขทั่วไป
ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ :
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว
การชำระเบี้ ย ประกัน ภั ย ให้ แก่ ตัว แทนประกัน วิน าศภัยตามกฎหมายว่าด้ว ยการประกัน วินาศภั ย
พนักงานบริษัท หรือนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ผู้ได้รับมอบอำนาจให้
รับ ชำระเบี้ ย ประกัน ภัย ตลอดจนบุ คคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทยอมรับการกระทำของบุคคลหรือนิ ติบุคคล
ดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการชำระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง
ข้อ 2. คำนิยามศัพท์: เมื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริษัท”
หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“ผู้เอาประกันภัย”
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง
“รถยนต์”
หมายถึง รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตาราง
“ตาราง”
หมายถึง ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“อุบัติเหตุแต่ละครั้ง”
หมายถึง เหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกัน ซึ่งเกิด
จากสาเหตุเดียวกัน
“ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการคุ้มครอง
ตามข้อสัญญา หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
นี้ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
ข้อ 3. การยกเว้นทั่วไป
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
3.1 สงคราม การรุกราน การกระทำของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิ บัติการที่ มีลักษณะเป็น
การทำสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม)
3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้าน รัฐบาล การยึด
อำนาจการปกครองโดยกำลังทหาร หรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับการ
ลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
3.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือ
จากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสำหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี้ การเผา
นั้นรวมถึงกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง
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ข้อ 4. การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย
เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่จะต้อง
แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และดำเนินการอันจำเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย
บริษัทมีสิทธิเข้าดำเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ หากความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ดำเนินการโดยสุจริต
ข้อ 5. ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดโดยมิชอบ จนเป็น
เหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอ ข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ
หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย หรือ
ผู้เสียหายนั้น โดยชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษา หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดใน
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด
ข้อ 6. การแก้ ไข: สั ญ ญาคุ้ ม ครองและเงื่อ นไขแห่ งกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ยนี้ จะเปลี่ ย นแปลงแก้ ไขได้ โดย
เอกสารแนบท้ายของบริษัทเท่านั้น
ข้อ 7. การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี
7.1 ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย เป็นลำดับขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 20% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สำหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัยปีแรก
ขั้นที่ 2 30% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สำหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัย 2 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 3 40% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สำหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 4 50% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สำหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัย 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท และเฉพาะ
ข้อตกลงคุ้มครองที่ต่ออายุเท่านั้น
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คำว่า “รถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คันที่มีการเรียกร้อง
ค่ าเสี ยหาย แต่ ค่ าเสี ยหายนั้ นเกิ ดจากความประมาทของบุ คคลภายนอกและรู้ตั วผู้ ต้ องรับผิ ดตามกฎหมาย
ซึ่งมีผลทำให้บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายที่บริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้
หากในระหว่างปี กรมธรรม์ ประกันภัยที่ ผู้ เอาประกันภั ยได้ รับส่ วนลดเบี้ ยประกันภั ยประวัติ ดี มี การ
เรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยปีต่อไป บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ดังนี้
(ก) ลดลงหนึ่งลำดับขั้นจากเดิม หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย
หรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
(ข) ลดลงสองลำดับขั้นจากเดิมแต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องที่รถยนต์คันเอาประกันภัยเป็น
ฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป รวมกัน มีจำนวนเงิน
เกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
7.2 กรณี ผู้ เอาประกั น ภั ย ทำประกั น ภั ย กั บ ผู้ รั บ ประกั น ภั ย อื่ น และมาต่ อ อายุ ก ารประกั น ภั ย
กับบริษัท บริษัทจะนำความใน 7.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้
ข้อ 8. การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี
ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีที่
เอาประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจำนวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเป็นขั้น ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 20% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ
ขั้นที่ 2 30% ของอั ตราเบี้ ย ประกัน ภั ยในปี ที่ ต่ ออายุ ในกรณี มีค่ าเสี ยหายดังกล่ าวเกิ ดขึ้น ต่ อ
บริษัท 2 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 3 40% ของอั ตราเบี้ ย ประกัน ภั ยในปี ที่ ต่ ออายุ ในกรณี มีค่ าเสี ยหายดังกล่ าวเกิ ดขึ้น ต่ อ
บริษัท 3 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 4 50% ของอั ตราเบี้ ย ประกัน ภั ยในปี ที่ ต่ ออายุ ในกรณี มีค่ าเสี ยหายดังกล่ าวเกิ ดขึ้น ต่ อ
บริษัท 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น
ในกรณี ที่ ผู้ เอาประกั น ภั ย ถู ก เพิ่ มเบี้ ย ประกั น ภั ย ประวัติ ไม่ ดีไม่ ว่าลำดับ ขั้น ใด และในปี ก รมธรรม์
ประกั น ภั ย นั้ น มี ก ารเรี ย กร้ อ งค่ าเสี ย หาย ที่ ร ถยนต์ คั น เอาประกั น ภั ย เป็ น ฝ่ า ยประมาท หรื อไม่ สามารถ
แจ้ งให้ บริ ษั ททราบถึ งคู่ กรณี อี กฝ่ ายหนึ่ งได้ ไม่ ถึ ง 2 ครั้ง หรื อถึ ง 2 ครั้ง แต่ มี ค่ าเสี ยหายไม่ เกิ น 200% ของ
เบี้ยประกันภัยแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในลำดับขั้นเดิมเช่นในปีที่ผ่านมา
แต่หากไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจาก
ความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่าย
หนึ่งได้แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยในปีต่อไป บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ
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ข้อ 9. การโอนรถยนต์
เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผู้อื่น ให้ถือว่า ผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่
อย่ า งไรก็ ต าม ในกรณี ที่ ท ำประกั น ภั ย ประเภทระบุ ชื่ อ ผู้ ขั บ ขี่ ผู้ เอาประกั น ภั ย จะต้ อ งแจ้ ง การ
เปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัททราบ เพื่อจะได้มีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัย
ที่
เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเงื่อนไขความ
คุ้มครองที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่มีความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ และผู้เอาประกันภัยได้
ขายรถยนต์ให้แก่ผู้มีอาชีพรับซื้อขายรถยนต์ หรือให้เช่ารถยนต์ หรือซ่อมแซมรถยนต์ หรือบำรุงรักษารถยนต์
ไม่ว่าการขายนั้นจะได้มีการทำเป็ นหนั งสือ หรือมีการจดทะเบียนโอนทางทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรมธร รม์
ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดความคุ้มครอง นับแต่ วัน เวลาที่มีการขายรถยนต์ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย โดยหั กเบี้ยประกันภัยสำหรับ ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่ วน
ภายใน 15 วัน นับแต่วัน ที่บริษัทได้รับแจ้งการขายจากผู้เอาประกันภัย หรือกรณีที่บริษัททราบถึงการขาย
รถยนต์ดังกล่าว บริษัทจะแจ้งการสิ้นสุดความคุ้มครองพร้อมคืนเบี้ยประกันภัย โดยการส่งหนังสือถึงผู้เอา
ประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ
ข้อ 10. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผู้มี
สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาท
นั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม และให้ทำการวินิจฉั ยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตาม
ข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตีความ
ตามคู่มือการตีความที่นายทะเบียน ได้ให้ความเห็นชอบไว้
ข้อ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับเมื่อ
12.1 วันที่ เวลา ที่ระบุไว้ในตาราง
12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
12.2.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ ด้วยวิธีการอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งจะมี
ผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกำหนดดังกล่าว
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(2) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยบอกกล่าว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และบริษัทต้องทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยส่งข้อมูลการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไปยังระบบข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัย
ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องยิน ยอมให้บริษัทจัดส่งข้อมูลการบอกเลิกด้วยวิธีการดั งกล่าว และ
บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการแจ้งเตือนผู้เอาประกันภัย เมื่อได้ดำเนินการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ในกรณี นี้ บ ริ ษั ท จะคืน เบี้ ย ประกั น ภั ย ให้ แ ก่ผู้ เอาประกัน ภั ย โดยหั กเบี้ ย ประกั น ภั ย สำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
12.2.2 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วย
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการแจ้งให้ บริษัททราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันเวลาที่บริษัทได้รับหนังสือบอกเลิก หรือ
วันที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด
(2) ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยบริษัทต้องทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
แจ้งวิธีการให้ผู้เอาประกันภัยทราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่ข้อมูลการบอกเลิกส่งไป
ยังระบบข้อมูลที่บริษัทระบุไว้เท่านั้น หรือ ณ วันที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด
ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัย ที่ระบุไว้ข้างล่าง
อัตราคืนเบี้ยประกันภัย
จำนวนวัน
ประกันภัย

ร้อยละ ของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี

จำนวนวัน
ประกันภัย

ร้อยละ ของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี

จำนวนวัน
ประกันภัย

ร้อยละ ของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี

1-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100-109

72
68
65
63
61
59
56
54
52
50
48

120-129
130-139
140-149
150-159
160-169
170-179
180-189
190-199
200-209
210-219
220-229

44
41
39
37
35
32
30
29
27
25
23

240-249
250-259
260-269
270-279
280-289
290-299
300-309
310-319
320-329
330-339
340-349

20
18
16
15
13
12
10
8
6
4
3

13

จำนวนวัน
ประกันภัย

ร้อยละ ของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี

จำนวนวัน
ประกันภัย

ร้อยละ ของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี

จำนวนวัน
ประกันภัย

ร้อยละ ของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี

110-119

46

230-239

22

350-359
360-366

1
0
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ข้อ 13. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยฉ้อฉล
บริษัทไม่ต้องรับผิดสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการฉ้อฉลหรือทุจริตโดยประการ
ใด ๆ ซึ่งผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลที่ทำแทนผู้เอาประกันภัยได้กระทำเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ และบริษัทอาจใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ทันที โดยไม่คืนเบี้ยประกันภัย
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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ประเภท 3) ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่ง
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้หรือยู่ในทาง หรือสิ่ง
ที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอาประกันภัย ดังนี้
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามความเสียหายที่แ ท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอกไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และไม่เกินจำนวน
เงินเอาประกันภัยต่อครั้งที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อนี้
ในกรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เมื่อบริษัท ผู้เอาประกันภัย และผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยสามารถตกลงในจำนวนเงินค่าเสียหายได้ทั้งจำนวนแล้ว บริษัทจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน ดังนี้
1.1.1 ชดใช้ค่าสิ น ไหมทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภั ยที่ ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยในหมวดนี้ โดยต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อคน
1.1.2 กรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อคน บริษัทจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า2,000,000 บาทต่อคน โดยส่วนเกินจาก 2,000,000 บาท บริษัทจะชดใช้ตามความ
เสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
1.1.3 กรณีทายาทของบุคคลภายนอกผู้เสียชีวิต หรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงนั้น มีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าสินไหมจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ รวมถึงกรณีที่
รถยนต์ที่เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยหลายรายเพื่อความวินาศภัยอันเดียวกันโดยได้ทำสัญญาประกันภัย
พร้อมกัน หรือสืบเนื่องเป็นลำดับกัน บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนความคุ้มครองของแต่ละ
กรมธรรม์ประกันภัย รวมกันไม่เกินกว่า 2,000,000 บาทต่อคน โดยส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท บริษัทจะร่วม
ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
ในกรณีที่บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย และมีสิทธิได้รับการชดใช้จาก
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ รวมถึงกรณีที่รถยนต์ที่เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยหลาย
รายเพื่อความวินาศภัยอันเดียวกัน โดยได้ทำสัญญาประกันภัยพร้อมกัน หรือสืบเนื่องเป็นลำดับกัน บริษัทจะ
เฉลี่ยจ่ายเท่า ๆ กัน
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในที่นี้ หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ
ในอาชีพประจำ และอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
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บุ ค คลภายนอกที่ ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตาม 1.1 นี้ ไม่ รวมถึงผู้ ขั บ ขี่ ที่ เป็ น ฝ่ ายที่ จ ะต้ อ งรับ ผิ ด ตาม
กฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกิน
จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
กรณี เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลภายนอก และมี ก ารเรีย กค่ าเสี ย หายอั น เกิ ด จาก
การขาดการใช้ประโยชน์รถยนต์ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจริง ทั้งนี้ สำหรับรถยนต์ที่มีที่นั่งไม่เกิน
7 คน หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่ ไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท รถยนต์
รับจ้างสาธารณะที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท และรถยนต์ที่มีที่นั่งเกิน 7 คน หรือ
รถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท
ในกรณี บุ ค คลภายนอกนั้ น มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การชดใช้ จ ากกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย รถยนต์ ม ากกว่ า
1 กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะเฉลี่ยจ่ายเท่า ๆ กัน
ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
(ก.) ทรัพย์สิน ที่ผู้เอาประกัน ภัย ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่ สมรส บิดา มารดา
บุตรของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง
(ข.) เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่
ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือนหรือจากน้ำหนักรถยนต์ หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์
(ค.) สัมภาระหรือทรัพย์สินอื่นใดที่นำติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์
หรือกำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่รถยนต์กำลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
(ง.) ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่ใน
รถยนต์ เว้ น แต่ ก ารรั่ ว ไหลนั้ น เกิ ด จากอุ บั ติ เหตุ จ ากรถยนต์ หรื อ การรั่ ว ไหลของแก๊ ส หรื อ เชื้ อ เพลิ ง
เพื่อการเดินเครื่องของรถยนต์
ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ในกรณี ที่ ใช้ ร ถยนต์ ในเวลาเกิ ด อุ บั ติ เหตุ
นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในตาราง
(ข) ตามจำนวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณี เป็นการประกันภัย
ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ หากความเสียหายนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัย ซึ่งมิใช่ผู้
ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ที่ผู้ เอาประกัน ภั ย จะต้องรั บผิ ด ชอบในความเสี ยหายส่ วนแรก เกิ นหนึ่งข้อ ให้ ถือ ว่าความ
รับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
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ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะจ่าย
แทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้อง
ใช้คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท
ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครองบริษัทจะต่อสู้
คดีในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงิน
ความคุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว
ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี่
บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้
เอาประกันภัยเอง แต่มีเงื่อนไขว่า
4.1 บุ ค คลนั้ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ต นเสมื อ นหนึ่ งเป็ น ผู้ เอาประกั น ภั ย เอง และอยู่ ภ ายใต้ ข้ อ กำหนดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
4.2 บุ ค คลนั้ น ไม่ ได้รั บ การชดใช้ค่ าสิ น ไหมทดแทนจากกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย อื่ น หรือได้ รับ แต่ ไม่
เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจาก
รถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้ โดยมี
เงื่อนไขว่า บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง
กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย นี้ ให้ ค วามคุ้ ม ครองถึ งนายจ้ างซึ่ งไม่ ใช่ ผู้ เอาประกั น ภั ย เมื่ อ นายจ้ างจะต้ อ ง
รับ ผิดจากการใช้รถยนต์ คัน เอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้
แต่มีเงื่อนไขว่า
6.1 นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
6.2 นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทน
ที่ได้รับชดใช้นั้นไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
6.3 การคุ้มครองนี้ไม่เพิ่มจำนวนเงินจำกัดความรับผิดของบริษัท
ข้อ 7. การยกเว้นทั่วไป การประกันภัยตามหมวดนี้ ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก
7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง
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7.2 การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพ
ติด ไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทำความผิดทางอาญา หรือ
หลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
7.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
7.4 การใช้ ล ากจู ง หรื อ ผลัก ดั น รถหรื อ ทรัพ ย์ สิน อื่ น ใด เว้น แต่ รถที่ ล ากจู งหรื อ ถูก ผลัก ดั น ได้
ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
7.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่
จะไม่เกิดขึ้น
7.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่ให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก ดังนี้
7.6.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือด เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ
7.6.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือด เกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีการขับขี่โดย
บุคคลซึ่งมีอายุต่ ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ หรือโดยบุค คลที่มีใบอนุญ าตขับขี่ชั่วคราว หรือโดยบุคคลที่ไม่มี
ใบอนุญาตขับรถหรือยู่ระหว่างพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือ
7.6.3 กรณีไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จนถูกดำเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการจราจราทางบก และผู้ ขับ ขี่ ได้ ยอมรั บ หรื อศาลได้มี ค ำพิ พ ากษาถึงที่ สุดลงโทษในความผิ ด
ดังกล่าว
ข้อ 8. ข้อสัญญาพิเศษ ภายใต้จำนวนเงิน จำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตาราง บริษัท จะไม่ยกเอาความไม่
สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือข้อ 7.1 7.2
7.3 7.4 7.5 หรือเงื่อนไขทั่วไป เว้นแต่ข้อ 3 ของหมวดเงื่อนไขทั่วไป เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธ
ความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้
ส่ วนเงื่อนไข 7.6 และ 7.7 บริษั ทจะไม่นำมาเป็น ข้อต่อสู้ บุ คคลภายนอก เพื่ อปฏิเสธความรับผิ ด
ทั้งตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี้
ใน กรณี ที่ บ ริ ษั ทไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ตามกฎ ห มาย ห รื อ รั บ ผิ ด ตามกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ยนี้ ต่ อ
ผู้เอาประกันภัย แต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในความรับผิดที่ผู้เอา
ประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จำนวนเงินที่บริ ษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้
บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม - การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)
เมื่อใช้ในเอกสารแนบท้ายนี้
ผู้ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารตามจำนวนที่ระบุในตาราง ซึ่งอยู่ในหรือกำลังขับ
ขี่ หรือกำลังขึ้นหรือกำลังลงจากรถยนต์
อุบัติเหตุ
หมายถึง เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้น อย่ างฉับ พลั น จากปั จ จัย ภายนอกร่างกายและทำให้
เกิดผลที่ผู้ ได้รับ ความคุ้มครองมิ ได้เจตนาหรือมุ่งหวังและให้ ห มายความ
รวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย
การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง
ให้ รวมถึงการสู ญ เสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้ นโดย ถาวร
สิ้นเชิง
การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวร
หมายถึง ทุ พ พลภาพถึ ง ขนาดที่ ไม่ ส ามารถประกอบอาชี พ ใดหรื อ ทำงานใด เพื่ อ
สินจ้างได้โดยสิ้นเชิงและตลอดไป
ทุพพลภาพชั่วคราว หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่ส ามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจำ
ตามปกติได้โดยสิ้นเชิงในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ได้ รับความคุ้มครอง
โดยอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้
การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ
ก็ดี หรื อ ความบาดเจ็ บ ที่ ได้ รั บ ทำให้ ผู้ ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองต้ อ งรัก ษาตั ว ติ ด ต่ อ กั น ในโรงพยาบาลในฐานะ
คนไข้ ใน และเสี ย ชี วิ ต เพราะเหตุ บ าดเจ็ บ นั้ น ก็ ดี บริษั ท จะจ่ ายค่ าสิ น ไหมทดแทนให้ ต ามจำนวนเงิน เอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง ให้แก่ทายาทของผู้ได้รับความคุ้มครอง
การคุ้มครองข้อ 2 : สูญเสีย มือ เท้า สายตา
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับไม่มีผลทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิด
อุบัติเหตุแต่มีผลทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิด
อุบัติเหตุก็ดีหรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้ได้รับความคุ้ มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะ
คนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงดังกำหนดข้างล่างนี้ บริษัทจะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองดังนี้
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองข้าง ตั้งแต่ข้อ มือ หรือเท้าสองข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
หรือสายตาสองข้าง
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100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
60 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ
60 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
60 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับตาหนึ่งข้าง
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวร
ถ้าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเกิดทุพพล
ภาพถาวรและทุพพลภาพถาวรนั้นได้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่า ผู้
ได้รับความคุ้มครองนั้ นตกเป็น บุคคลทุพพลภาพถาวร บริษัทจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ ตามจำนวนเงินเอา
ประกันภัยดังระบุไว้ในตาราง หักด้วยจำนวนเงินที่ใช้ หรือต้องใช้ ตามความคุ้มครองข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ให้แก่ผู้
ได้รับความคุ้มครอง
การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพชั่วคราว
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวภายใน 180 วัน
นั บ แต่ วั น ที่ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ หรื อ ความบาดเจ็ บ ที่ ได้ รับ ทำให้ ผู้ ได้ รับ ความคุ้ ม ครองต้ อ งรัก ษาตั ว ติ ด ต่ อ กั น ใน
โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ไ ด้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราว บริษัทจะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นระยะ ๆ ตลอดเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ ตามจำนวนเงิน
ที่ระบุไว้ในตาราง แต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้ม ครองนี้ หากอุบัติเหตุมีผลทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครอง
เกิดความสูญเสียตามการคุ้มครองตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลทำให้มีทุพพลภาพถาวรเกิดขึ้นต่อ
ผู้ได้รับความคุ้มครองตามการคุ้มครอง ข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทใช้ตามการคุ้มครองข้อนี้ จะมีการหัก
จากจำนวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทต้องใช้ตามการคุ้มครอง ข้อ 3
การยกเว้น : การขยายเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพ อันเกิดขึ้น
เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งหมดหรือบางส่วนจากการกระทำผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รับ
ความคุ้มครองนั้น
เงื่อนไขอื่น : การขยายเพิ่ มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภ ายใต้บังคับ ของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป
หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม - การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ : บริษัทจะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง
ซึ่งได้เกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุเพื่อบุคคลใด ซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจาก
อุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์
ความรับผิดชอบของบริษัทต่อคนในแต่ละครั้งจะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
การขยายเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ที่ระบุไว้ในตาราง
เงื่อนไขอื่น : การขยายเพิ่ มเติม ตามเอกสารแนบท้ ายนี้ อยู่ภ ายใต้บั งคับ ของเงื่อ นไขและการยกเว้น แห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป
หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม - การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)
เป็นที่ตกลงกันว่ากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ : บริษัทจะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจาก ผู้เอา
ประกั น ภั ย ในกรณี ร ถยนต์ที่ ร ะบุ ไว้ในตารางเกิ ด อุบั ติ เหตุ เป็ น ต้ น เหตุให้ บุ ค คลดั งกล่ าวถู ก ควบคุ ม ตัว ใน
คดีอาญา
การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการโดยไม่ชักช้าตามจำนวนเงินที่พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการหรือศาลกำหนดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
เงื่อนไขอื่ น : การขยายเพิ่ ม เติม ตามเอกสารแนบท้ ายนี้ อยู่ ภ ายใต้ บั งคั บ ของเงื่อนไขและการยกเว้น แห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป
หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย
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เอกสารแนบท้าย - ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30)
ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรื อสลักหลังใด ๆ
ให้เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการกระทำก่อการร้ าย ไม่ว่าจะ
เกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรสำหรับความ
สูญเสียนั้น
โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ การกระทำก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทำ ซึ่งใช้กำลัง
หรื อ ความรุ น แรง และ/หรื อ มี ก ารข่ ม ขู่ โดยบุ ค คลหรือ กลุ่ ม บุ ค คลใด ไม่ ว่ าจะเป็ น การกระทำเพี ย งลำพั ง
การกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ
นิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกันรวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาล และหรือสาธารณชนหรือ ส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
ข้อยกเว้นนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดย
อ้อม เป็นผลมาจากหรือมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการกระทำใด ๆ ที่ต้องกระทำขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ไม่
ว่าจะรูปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกระทำก่อการร้าย
ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถนำมาใช้บังคับได้ให้ถือว่าส่วนที่เหลือ ยังคงมีผล
บังคับ
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ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสาร
สำนักงานใหญ่
สาขาเชียงใหม่
สาขาพิษณุโลก
สาขาอุดรธานี
สาขานครราชสีมา
สาขาอุบลราชธานี
สาขาพัทยา
สาขานครปฐม
สาขาสุราษฏร์ธานี
สาขาหาดใหญ่
สาขาภูเก็ต
สาขาสระบุรี

44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-202-9500 โทรสาร 02-202-9555
148 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ (053) 876-280-1 โทรสาร (053) 233-912
508-509 ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 986-149 โทรสาร (055) 986-148
599/16-17 ถ.โพธิ์ศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ (042) 212-059, (042) 223-431 โทรสาร (042) 212-054
92,94 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 248-368 โทรสาร (044) 248-369
985/1 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ (045) 311-635, (045) 311-636 โทรสาร (045) 280-401
8/15 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ (038) 410-414 โทรสาร (038) 410-459
35/12 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ (034) 985-316 โทรสาร (034) 985-319
234/34-35 หมู่ 1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ (077) 219-899 มือถือ 08-1302-0214 โทรสาร (077) 219-898
13,15 ซอยเอฟดับบลิวดีเซ็นเตอร์1 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ (074) 232-197-8 โทรสาร (074) 232-566
22-72-73 ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ (076) 232-602-3 โทรสาร (076) 232-604
61/28 หมู่ 14 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี
โทรศัพท์ (036) 387-394 โทรสาร (036) 387-395
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