เงื่อนไขและความคุมครองกรมธรรมประกันภัยรถยนตแบบคุมครองเฉพาะภัย
หมวดเงื่อนไขทั่วไป
ภายใตการคุมครอง เงื่อนไข และขอยกเวนแหงกรมธรรมประกันภัยและเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทใหสัญญาตอผูเอาประกันภัย
ดังตอไปนี้ :
ขอ 1. กรมธรรมประกันภัยนีม้ ีผลใชบังคับทันทีเมื่อผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยแลว
การชําระเบี้ยประกันภัยใหแกตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหนาประกันภัยผูไดรับมอบอํานาจใหรับชําระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือ
นิติบุคคลที่บริษัทยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาวเสมือนตัวแทนของบริษัท ใหถือวาเปนการชําระเบี้ยประกันภัยแกบริษัทโดยถูกตอง
ขอ 2. คํานิยามศัพท : เมื่อใชในกรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยนี้
“บริษัท”

หมายถึง

บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้

“ผูเอาประกันภัย”

หมายถึง

บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตาราง

“รถยนต”

หมายถึง

รถยนตที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไวในตาราง

“ตาราง”

หมายถึง

ตารางแหงกรมธรรมประกันภัยนี้

“อุบัติเหตุแตละครั้ง”

หมายถึง

เหตุการณหนึ่ง หรือหลายเหตุการณสืบเนื่องกัน ซึ่งเกิดสาเหตุเดียวกัน

“ความเสียหายสวนแรก”

หมายถึง

สวนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการคุมครองตามขอสัญญาหรือ
เอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัยนี้ที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง

ขอ 3. การยกเวนทั่วไป
กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึ้นเปนผลโดยตรง หรือโดยออมจาก
3.1 สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติศัตรู การสูรบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเปนการทําสงคราม (จะไดประกาศสงครามหรือไมก็ตาม)
3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งขอของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การตอตานรัฐบาล การยึดอํานาจการปกครองโดยกําลังทหาร หรือโดยประการ
อื่น ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดหรือเทากับการลุกฮือตอตานรัฐบาล
3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
3.4 การแตกตัวของประจุ การแผรังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง
ปรมาณู และสําหรับจุดประสงคของขอสัญญานี้ การเผานั้นรวมถึงกรรมวิธีใด ๆ แหงการแตกแยกตัวปรมาณู ซึ่งดําเนินติดตอกันไปดวยตัวของมันเอง
ขอ 4. การจัดการเรียกรองเมื่อเกิดความเสียหาย
เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยเกิดขึ้น ผูเอาประกันภัย หรือผูขับขี่จะตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา และ
ดําเนินการอันจําเปนเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย
บริษัทมีสิทธิเขาดําเนินการในนามของผูเอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได
กรมธรรมประกันภัย
ความคุมครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่ดําเนินการโดยสุจริต
ขอ 5. ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทน
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หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยูภายใตความคุมครองใน

เมื่อมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตอบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จนเปนเหตุใหผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหาย
นําคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลหรือเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหบริษัทแพคดีบริษัทจะตองรับผิดตอผู
เอาประกันภัย หรือผูเสียหายนั้นโดยชดใชคาเสียหายตามคําพิพากษา หรือคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พรอมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 15 ตอป นับแต
วันผิดนัด
ขอ 6. การแกไข : สัญญาคุมครองและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัยนี้ จะเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยเอกสารแนบทายของบริษัทเทานั้น
ขอ 7. การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี
7.1 ในกรณีผูเอาประกันภัยมีรถยนตเอาประกันภัยไวกับบริษัทนอยกวา 3 คัน บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย เปนลําดับขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 20% ของเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ สําหรับรถยนตคันที่ไมมีการเรียกรองคาเสียหายตอบริษัทในการประกันภัยปแรก
ขั้นที่ 2 30% ของเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ สําหรับรถยนตคันที่ไมมีการเรียกรองคาเสียหายตอบริษัทในการประกันภัย 2 ปติตตอกัน
ขั้นที่ 3 40% ของเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ สําหรับรถยนตคันที่ไมมีการเรียกรองคาเสียหายตอบริษัทในการประกันภัย 3 ปติดตอกัน
ขั้นที่ 4 50% ของเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ สําหรับรถยนตคันที่ไมมีการเรียกรองคาเสียหายตอบริษัทในการประกันภัย 4 ปติดตอกัน
หรือกวานั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยใหตอเมื่อผูเอาประกันภัยไดตออายุการประกันภัยกับบริษัท และเฉพาะขอตกลงคุมครองที่ตออายุเทานั้น
คําวา “รถยนตคันที่ไมมีการเรียกรองคาเสียหาย” ใหหมายความรวมถึงรถยนตคันที่มีการเรียกรองคาเสียหาย แตคาเสียหายนั้นเกิดจากความ
ประมาทของบุคคลภายนอกและรูตัวผูตองรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลทําใหบริษัทมีสิทธิที่จะเรียกคาเสียหายที่บริษัทไดจายไปคืนจากบุคคลภายนอกได
หากในระหวางปกรมธรรมประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี มีการเรียกรองคาเสียหายตอบริษัทแลวในการ
ตออายุการประกันภัยปตอไป บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ดังนี้
(ก) ลดลงหนึ่งลําดับขั้นจากเดิม หากการเรียกรองนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย หรือผูเอาประกันภัยไมสามารถแจงให
บริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได
(ข) ลดลงสองลําดับขั้นจากเดิมแตไมเกินอัตราปกติ หากมีการเรียกรองที่รถยนตคันเอาประกันภัยเปนฝายประมาท หรือไมสามารถแจงใหบริษัท
ทราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจํานวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
7.2 กรณีผูเอาประกันภัยทําประกันภัยกับผูรับประกันภัยอื่น และมาตออายุการประกันภัยกับบริษัท บริษัทจะนําความใน 7.1 มาใชบังคับโดย
อนุโลมก็ได
ขอ 8. การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี
ในกรณีผูเอาประกันภัยมีรถยนตเอาประกันภัยไวกับบริษัท และมีการเรียกรองคาเสียหายระหวางปที่เอาประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุซึ่งรถยนตคัน
ที่เอาประกันภัยเปนฝายประมาท หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได อยางนอยตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจํานวนเงินเกิน 200 %
ของเบี้ยประกันภัย บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเปนขั้น ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 20 % ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ
ขั้นที่ 2 30 % ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาวเกิดขึ้นตอบริษัท 2 ป ติดตอกัน
ขั้นที่ 3 40 % ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาวเกิดขึ้นตอบริษัท 3 ปติดตอกัน
ขั้นที่ 4 50 % ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาวเกิดขึ้นตอบริษัท 4 ปติดตอกัน หรือกวานั้น
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ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดีไมวาลําดับขั้นใดและในปกรมธรรมประกันภัยนั้น มีการเรียกรองคาเสียหาย ที่รถยนตคัน
เอาประกันภัยเปนฝายประมาท หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูก รณีอีกฝายหนึ่งไดไมถึง 2 ครั้ง หรือถึง 2 ครั้ง แตมีคาเสียหายไมเกิน 200 % ของเบี้ย
ประกันภัยแลว ในการตออายุการประกันภัย บริษัทจะใชเบี้ยประกันภัยในลําดับขั้นเดิม เชนในปที่ผานมา แตหากไมมีการเรียกรองคาเสียหาย หรือมีการ
เรียกรองคาเสียหาย แตคาเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิไดเกิดจากความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย และผูเอาประกันภัยสามารถแจงใหบริษัททราบถึง
คูกรณีอีกฝายหนึ่งไดแลว ในการตออายุการประกันภัยในปตอไป บริษัทจะใชเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ
ขอ 9. การโอนรถยนต
เมื่อผูเอาประกันภัยไดโอนรถใหแกผูอื่น

ใหถือวาผูรับโอนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้

และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรม

ประกันภัยตอไปตลอดอายุกรมธรรมประกันภัยที่เหลืออยู
อยางไรก็ตาม

ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่

ผูเอาประกันภัยจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงผูขับขี่ใหบริษัททราบเพื่อจะไดมีการ

ปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้นผูเอาประกันภัยอาจจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเองตามเงื่อนไข
ความคุมครองที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยนี้
ขอ 10. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใด ๆภายใตกรมธรรม ประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับ
บริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม และใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดย
อนุญาโตตุลาการ ตามขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ
ขอ 11. การตีความกรมธรรมประกันภัย
ขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยนี้

รวมทั้งเอกสารแนบทายและเอกสารประกอบใหตีความตามคูมือการตีความที่นายทะเบียนไดใหความ

เห็นชอบไว
ขอ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรมประกันภัย กรมธรรมประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับเมื่อ
12.1 วันที่ เวลา ที่ระบุไวในตาราง
12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
12.2.1 บริษัทเปนผูบอกเลิก : บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ซึ่งจะมีผลใหกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพนกําหนดดังกลาว
ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยไดใชบังคับมาแลวออกตาม
สวน
12.2.2 ผูเอาประกันภัยเปนผูบอกเลิก : ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรซึ่งจะมี
ผลใหกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่บริษัทไดรับหนังสือบอกเลิก หรือวันที่ระบุไวในหนังสือบอกเลิกแลวแตวาวันใดเปนวันหลังสุด
ในกรณีนี้ผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคือตามอัตราการคืนเบี้ยประกันที่ระบุไวขางลาง
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อัตราคืนเบี้ยประกันภัย
จํานวนวัน
ประกันภัย
1-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100-109
110-119
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รอยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มป
72
68
65
63
61
59
56
54
52
50
48
46

จํานวนวัน
ประกันภัย
120-129
130-139
140-149
150-159
160-169
170-179
180-189
190-199
200-209
210-219
220-229
230-239

รอยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มป
44
41
39
37
35
32
30
29
27
25
23
22

จํานวนวัน
ประกันภัย
240-249
250-259
260-269
270-279
280-289
290-299
300-309
310-319
320-329
330-339
340-349
350-359
360-366

รอยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มป
20
18
16
15
13
12
10
8
6
4
3
1
0

หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก
ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง
บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแกบุคคลภายนอก ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตาม
กฏหมาย

เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนตที่ใช หรืออยูในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติตตั้งในรถนั้น ในระหวางระยะเวลาประกันภัยในนามผูเ อา

ประกันภัย ดังนี้
1.1 ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย บริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก
ตามความเสียหายที่แทจริงที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฏหมายตอบุคคลภายนอกนั้น
กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนไมนอยกวา 100,000 บาทตอคน แตหากการเสียชีวิตนั้นทําใหมีผูขาดไรอุปการะตาม
กฏหมาย บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนตอการเสียชีวิตของบุคคลภายนอกนั้นไมนอยกวา 300,000 บาทตอคน
กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนไมนอยกวา 300,000 บาทตอคน
ในกรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิไดรับการชดใชจากกรมธรรมประกันภัยรถยนตมากกวา 1 กรมธรรมประกันภัย บริษัทจะรวมเฉลี่ยจายเทา ๆ กัน
อยางไรก็ตาม ความรับผิดของบริษัทตอคนจะมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันตอคนที่ระบุไวในตาราง และความรับผิดของบริษัทตอครั้ง ในกรณีมากกวา
หนึ่งคนจะมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตอครั้งที่ระบุไวในตาราง
ทุพพลภาพถาวร ในที่นี้หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ในอาชีพประจําและอาชีพอื่นๆไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
บุคคลภายนอกที่ไดรับความคุมครองตาม 1.1 นี้ ไมรวมถึงผูขับขี่ที่เปนฝายที่จะตองรับผิดตามกฏหมาย ตลอดจนลูกจางในทางการที่จาง คูสมรส
บิดา มารดา บุตรของผูขับขี่นั้น
1.2 ความเสียหายตอทรัพยสิน บริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ
ตามกฏหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง
ความเสียหายตอทรัพยสินดังตอไปนี้จะไมไดรับความคุมครอง
(ก) ทรัพยสินที่ผูเอาประกันภัย ผูขับขี่ที่เปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย คูสมรส บิดา มารดา บุตรของผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่นั้นเปนเจาของ หรือ
เปนผูเก็บรักษาควบคุม หรือครอบครอง
(ข) เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือ สิง่ หนึ่งสิ่งใดที่อยูใตสิ่งดังกลาว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือ จากน้ําหนัก
รถยนต หรือ น้ําหนักบรรทุกของรถยนต
(ค) สัมภาระหรือทรัพยสินอื่นใดที่นําติดตัวขึ้นบนรถยนต หรือทรัพยสิน ที่บรรทุกอยูในรถยนต หรือกําลังยกขึ้น หรือกําลังยกลง จากรถยนต หรือ
ทรัพยสินที่รถยนตกําลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
(ง) ทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกในรถยนต

เวนแตการรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต

หรือการรั่วไหลของแกส หรือเชื้อเพลิงเพื่อการเดินเครื่องของรถยนต
ขอ 2. ความเสียหายสวนแรก
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองตออุบติเหตุแตละครั้ง ดังนั้น
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรัพยสินในกรณีที่ใชรถยนตในเวลาเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวในตาราง
(ข) ตามจํานวนเงินสวนแรกของความเสียหาย ดังระบุไวในตาราง
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(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ในกรณีเปนการประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ หากความเสียหายนั้นเปน
ความรับผิดชอบของผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัย ซึ่งมิใชผูขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรมประกันภัย
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเกินหนึ่งขอใหถือวาความรับผิดชอบแตละขอเปนความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกเองตาม (ก) (ข) และ(ค) บริษัทจะจายแทนผูเอาประกันภัยไปกอนเมื่อบริษัทไดจายเงิน
ที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบไปแลว ผูเอาประกันภัยตองใชคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน นับแตไดรับหนังสือเรียกรองจากบริษัท
ขอ 3 คาใชจายในการตอสูคดี
ถาผูเอาประกันภัย ถูกฟองศาลใหชดใชคาสินไหมทดแทน ซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุมครอง บริษัทจะตอสูคดีในนามของผูเอาประกันภัยโดย
คาใชจายของบริษัท เวนแตบริษัทไดชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินความคุมครองกอนมีการฟองรองแลว
ขอ 4 การคุมครองความรับผิดของผูขับขี่
บริษัทจะถือวาบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต โดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง แตมีเงื่อนไขวา
4.1 บุคคลนั้นตองปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันเอง และอยูภายใตขอกําหนดตามกรมธรรมประกันภัยนี้
4.2 บุคคลนั้นไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยอื่น หรือไดรับแตไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
เฉพาะสวนที่เกินเทานั้น
ขอ 5 การคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร
กรมธรรมประกันภัยนี้ใหความคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร เมื่อผูโดยสารนั้นจะตองรับผิดจากรถยนตที่ใช หรืออยูในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก
หรือติดตั้งในรถยนตนั้น ทั้งนี้เฉพาะเทาทีม่ ีการประกันภัยไวโดยมีเงื่อนไขวา บุคคลนั้นไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยอื่น หรือ
ไดรับแตไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกินเทานั้น
ขอ 6. การคุมครองนายจาง
กรมธรรมประกันภัยนี้ใหความคุมครองถึงนายจางซึ่งไมใชผูเอาประกันภัย เมื่อนายจางจะตองรับผิดจากการใชรถยนตคันเอาประกันภัยโดยลูกจาง
ในทางการที่จาง ทั้งนี้เฉพาะเทาที่มีการประกันภัยไว แตมีเงื่อนไขวา
6.1 นายจางตองปฏิบัติตนอยูภายใตขอกําหนดของกรมธรรมประกันภัยนี้
6.2 นายจางไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยอื่นเวนแตคาสินไหมทดแทนที่ไดรับชดใชนั้นไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิด
ชดใชคาสินไหมเฉพาะสวนที่เกินเทานั้น
6.3 การคุมครองนี้ไมเพิ่มจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษัท
ขอ 7. การยกเวนทั่วไป การประกันภัยตามหมวดนี้ไมคุมครองความรับผิดอันเกิดจาก
7.1 การใชรถยนตนอกอาณาเขตคุมครอง
7.2 การใชรถยนตในทางผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือใชขนยาเสพติด เปนตน
7.3 การใชในการแขงขันความเร็ว
7.4 การใชลากจูงหรือผลักดัน เวนแตรถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันไดประกันภัยไวกับบริษัทดวย หรือเปนรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบหาม
ลอเชื่อมโยงถึงกัน
7.5. ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผูขับขี่ทําขึ้น ซึ่งถาไมมีสัญญานั้นแลว ความรับผิดของผูขับขี่จะไมเกิดขึ้น
7.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กําหนดใหถือวาเมาสุรา
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ขอ8 ขอสัญญาพิเศษ ภายใตจํานวนเงินจํากัดความรับผิดที่ระบุไวในตารางบริษัทจะไมยกเอาความไมสมบูรณแหงกรมธรรมประกันภัย หรือความประมาท
เลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย หรือ ขอ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 หรือเงื่อนไขทั่วไป เวนแตขอ 3 ของหมวดเงื่อนไขทั่วไป เปนขอตอสูบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้
สวนเงื่อนไข 7.6 บริษัทจะไมนํามาเปนขอตอสูบุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดทั้งตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี้
ในกรณีที่บริษัทไมตองรับผิดตามกฏหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนี้ตอผูเอาประกันภัยแตบริษัทไดชดใชคาสินไหมทดแทนไปแลวตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ในความรับผิดที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดตอบุคคลภายนอกไปแลว ผูเอาประกันภัยตองใชจํานวนเงินที่บริษัทไดจายไปนั้นคืนให
บริษัทภายใน 7 วัน นับแตไดรับหนังสือเรียกรองจากบริษัท
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เอกสารแนบทายความคุมครองความเสียหายตอรถยนตเนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก ร.ย.ภ. 10
ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง
บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหวางระยะเวลาประกันภัย ตอรถยนตรวมทั้งอุปกรณเครื่องตกแตง หรือสิ่งที่ติดประจําอยู
กับตัวรถยนตตามที่ระบุไวในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก ทั้งนี้ความเสียหายดังกลาวใหรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหมอันมี
สาเหตุโดยตรงจากการชนกับยาพาหนะทางบก ไมวาจะเกิดจากความประมาทของรถยนตคันที่เอาประกันภัยหรือคูกรณี และผูเอาประกันภัยสามารถแจงให
บริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได
ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรมประกันภัยนี้ใหหมายถึงเฉพาะ รถที่เดินดวยกําลังเครื่องยนต โดยใชพลังงานเชื้อเพลิง เชน น้ํามัน กาช หรือ
กําลังไฟฟา และรวมถึงรถพวง รถไฟ รถราง
ความรับผิดชอบของบริษัท จะมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง
ขอ 2. การชดใชความเสียหายตอรถยนต
2.1 ในกรณีรถยนตเสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง
ในกรณีที่ทุนประกันภัยที่ระบุไวไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาของรถยนตในขณะที่เอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยหรือ ผูรับประโยชนตองโอน
กรรมสิทธิ์ใหแกบริษัททันทีโดยคาใชจายของบริษัทและใหถือวาการคุมครองนั้นเปนอันสิน้ สุด
รถยนตเสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนตไดรับความเสียหายจนไมอาจซอมใหอยูในสภาพเดิมไดหรือเสียหายไมนอยกวารอยละ 70 ของมูลคา
รถยนตในขณะเกิดความเสียหาย
2.2 ในกรณีรถยนตไดรับความเสียหาย แตไมถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษทั และผูเอาประกันภัย อาจตกลงกันใหมีการซอม หรือเปลี่ยนรถยนตที่มี
สภาพเดียวกันแทนได ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณของรถยนตนั้น หรือจะชดใชเงิน เพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได ทั้งนี้ไมเกินกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว
ในตาราง ในการซอมรถยนตหรือในการกําหนดเงินชดใชหากตกลงกันไมได ใหจัดซอมโดยอูกลางการประกันภัยที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยออกใบแตงตั้งให
ขอจํากัดความรับผิดของบริษัท
ในกรณีที่มีความจําเปนตองสั่งอะไหลจากตางประเทศ บริษัทรับผิดไมเกินกวาราคานําเขาที่สงมาทางเรือ
ขอ 3. ความเสียหายสวนแรก
ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเองตออุบัติเหตุแตละครั้ง คือ 2,000 บาทแรกของความเสียหายอันเกิดจากการชน ในกรณีที่ผูขับขี่หรือผูเอา
ประกันภัยเปนฝายที่ตองรับผิดตามกฎหมาย โดยบริษัทจะจายแทนผูเอาประกันภัยไปกอน เมื่อบริษัทไดจายเงินที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบไปแลว ผูเอา
ประกันภัยตองใชคืนใหบริษัทภายใน 7 วันนับแตไดรับหนังสือเรียกรองจากบริษัท
ขอ 4. การดูแลขนยาย
เมื่อรถยนตเกิดความเสียหายซึ่งมีการคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคาดูแลรักษารถยนตและคาขนยายรถยนตทั้งหมดนับแตวัน
เกิดเหตุ จนกวาการซอมแซม หรือการชดใชคาสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจํานวนที่จายไปจริง แตไมเกินรอยละยี่สิบของคาซอมแซม
ขอ 5. การรักษารถยนต
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือตองประสบอุบัติเหตุอื่น เนื่องจากการใชรถยนตกอนที่จะมีการซอมแซม
ตามที่จําเปน หรือไมไดจัดใหมีการดูแลเมื่อรถยนตเกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย

Page 8 of 14

ขอ 6. การสละสิทธิ
ในกรณีที่มีความเสียหายตอรถยนต เมื่อบุคคลอื่นเปนผูใชรถยนตโดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไลเบี้ยจากผูใช
รถยนตนั้น เวนแตการใชโดยบุคคลของสถานใหบริการเกี่ยวกับการซอมแซมรถ การทําความสะอาดรถ การบํารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม เมื่อ
รถยนตไดสงมอบใหเพื่อรับบริการนั้น
ขอ 7. การยกเวนความเสียหายตอรถยนต การประกันภัยนี้ไมคุมครอง
7.1 การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต
7.2 การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต หรือการเสียหรือการหยุดเดินของ เครื่องจักรกลไกหรือเครื่องไฟฟาของรถยนตอันมิไดเกิดจาก
อุบัติเหตุ
7.3 ความเสียหายโดยตรงตอรถยนต อันเกิดจากการบรรทุกน้ําหนัก หรือจํานวนผูโดยสารเกินกวาที่ไดรับอนุญาตอันมิไดเกิดจากอุบัติเหตุ
7.4 ความเสียหายตอยางรถยนต อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เวนแตกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นตอสวนอื่นของรถยนตในเวลาเดียวกัน
7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใชรถยนต เวนแตการขาดใชรถยนตนั้นเกิดจากบริษัทประวิงการซอม หรือซอมลาชาเกินกวาที่ควรจะเปน
โดยไมมีเหตุอันสมควร
ขอ 8. การยกเวนการใช การประกันภัยนี้ไมคุมครอง
8.1 การใชรถยนตนอกอาณาเขตที่คุมครอง
8.2 การใชรถยนตในทางผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือใชขนยาเสพติด เปนตน
8.3 การใชในการแขงขันความเร็ว
ขอ 9. การยกเวนการใชอื่น ๆ การประกันภัยนี้ไมคุมครอง
9.1 การใชลากจูง หรือผลักดัน เวนแตรถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันไดประกันภัยไวกับบริษัทดวยหรือเปนรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบ
หามลอเชื่อมโยงถึงกัน
9.2 การใชรถยนตนอกเหนือจากที่ระบุไวในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ
9.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต

ซึ่งเปนไปตามกฏกระทรวงฉบับที่

16

(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กําหนดใหถือวาเมาสุรา
9.4 การขับขี่โดยบุคคลที่ไมเคยไดรับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยไดรับแตถูกตัดสิทธิตามกฎหมายหรือใชใบขับขี่รถจักยานยนตไปขับขี่รถยนต
การยกเวนตามขอ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไมนํามาใชในกรณีที่มีความเสียหายตอรถยนตที่เกิดขึ้น และมิใชความประมาทของผูขับขี่ที่เอาประกันภัย
ตามกรมธรรมประกันภัยนี้
แตในกรณีที่เปนการประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ การยกเวนตามขอ 9.4 จะไมนํามาใชบังคับหากผูขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เปนผูขับขี่ที่
ถูกระบุชื่อในกรมธรรมประกันภัย
เงื่อนไข : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายนี้ อยูภายใตบังคับของเงื่อนไข และการยกเวนแหงกรมธรรมประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป
ยกเวนเงื่อนไข ขอ 7. การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี และขอ 8. การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี จะไมนํามาบังคับใช
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เอกสารแนบทายความคุมครองเพิ่มเติม
การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ( ร.ย. 01 )
เมื่อใชในเอกสารแนบทายนี้
ผูไดรับความคุมครอง

หมายถึง ผูขับขี่และ/หรือผูโดยสารตามจํานวนที่ระบุในตาราง ซึ่งอยูในหรือกําลัง
ขับขี่หรือกําลังขึ้นหรือกําลังลงจากรถยนต

อุบัติเหตุ

หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันจากปจจัยภายนอกรางกายและทําใหเกิดผลที่
ผูไดรับความคุมครองมิไดเจตนาหรือมุงหวังและใหหมายความรวมถึงการถูก
ฆาตกรรมดวย

การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง

ใหรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง

การสูญเสียสายตา

หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป

ทุพพลภาพถาวร

หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไมสามารถประกอบอาชีพใดหรือทํางานใดเพื่อสินจางไดโดย
สิ้นเชิงและตลอดไป

ทุพพลภาพชั่วคราว

หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไมสามารถประกอบหนาที่การงานในอาชีพประจําตามปกติได
โดยสิ้นเชิงในชั่วระยะเวลาหนึ่ง

เปนที่ตกลงกันวากรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไดมีการขยายเพิ่มเติมดังตอไปนี้
บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อ ความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผูไดรับความคุมครองโดยอุบัติเหตุ ซึ่งทําใหเกิดผลดังตอไปนี้
การคุมครองขอ 1 : เสียชีวิต
ถาความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูไดรับความคุมครองเสียชีวิตใน 180 วัน นับแตวันเกิดอุบัติเหตุก็ดี หรือความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูไดรับความ
คุมครองตองรักษาตัวติดตอกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไขใน

และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนใหตามจํานวนเงินเอา

ประกันภัยที่ระบุไวในตาราง ใหแกทายาทของผูไดรับความคุมครอง
การคุมครองขอ 2 : สูญเสีย มือ เทา สายตา
ถาความบาดเจ็บที่ไดรับไมมีผลทําใหผูไดรับความคุมครองตองเสียชีวิตภายใน 180 วัน

นับแตวันเกิดอุบัติเหตุแตมีผลทําใหผูไดรับความ

คุมครองไดรับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแตวันเกิดอุบัติเหตุก็ดีหรือความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูไดรับความคุมครองตองรักษาตัว
ติดตอกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไขใน และเปนเหตุใหผูไดรับความคุมครองไดรับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงดังกําหนดขางลางนี้ บริษัทจะจายคาสินไหม
ทดแทนใหแกผูไดรับความคุมครองดังนี้
100%

ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขาง ตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขาง ตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

100%

ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขาง ตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขาง ตั้งแตขอเทา

100%

ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขาง ตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง

100%

ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขาง ตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง

60%

ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขาง ตั้งแตขอมือ

60%

ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขาง ตั้งแตขอเทา

60%

ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับตาหนึ่งขาง

บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น
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การคุมครองขอ 3 : ทุพพลภาพถาวร
ถาความบาดเจ็บมีผลภายใน

12

เดือน นับแตวันเกิดอุบัติเหตุทําใหผูไดรับความคุมครองเกิดทุพพลภาพถาวรและทุพพลภาพถาวรนั้นได

เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยวาผูไดรับความคุมครองนั้นตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวร

บริษัทจะใชคาสินไหม

ทดแทนใหตามจํานวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไวในตาราง หักดวยจํานวนเงินที่ใชหรือตองใชตามความคุมครองขอ 1 หรือ ขอ 2 ใหแกผูไดรับความคุมครอง
การคุมครองขอ 4 : ทุพพลภาพชั่วคราว
ถาความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวภายใน 180 วัน
บาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูไดรับความคุมครองตองรักษาตัวติดตอกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไขใน
ภาพชั่วคราว
52

นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ

หรือความ

และเปนเหตุใหผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคลทุพพล

บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูไดรับความคุมครองเปนระยะๆตลอดเวลาที่ยังทุพพลภาพอยูตามจํานวนเงินที่ระบุไวในตารางแตไมเกิน

สัปดาหตออุบัติเหตุแตละครั้ง
บริษัทจะไมชดใชคาสินไหมทดแทนตามความคุมครองนี้

หากอุบัตเิ หตุมีผลทําใหผูไดรับความคุมครองเกิดความสูญเสียตามการคุมครองตาม

ขอ 1. หรือขอ 2. หากความสูญเสียมีผลทําใหมีทุพพลภาพถาวรเกิดขึ้นตอผูไดรับความคุมครองตามการคุมครอง

ขอ 3.

คาสินไหมทดแทนที่

บริษัทจะใชตามการคุมครองขอนี้จะมีการหักจากจํานวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทตองใชตามการคุมครอง ขอ 3
การยกเวน :

การขยายเพิ่มเติมนี้ไมคุมครองการเสียชีวิต

สูญเสียอวัยวะ

หรือการทุพพลภาพ

อันเกิดขึ้นเปนผลโดยตรงหรือโดยออมทั้งหมดหรือ

บางสวนจากการกระทําผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผูไดรับความคุมครองนั้น
เงื่อนไขอื่น

: การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายนี้

อยูภายใตบังคับของเงื่อนไขและการยกเวนแหงกรมธรรมประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวด

เงื่อนไขทั่วไป
หมายเหตุ

แบบฟอรมนี้ใชในกรณีออกพรอมกรมธรรมประกันภัย

เอกสารแนบทายความคุมครองเพิ่มเติม
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การประกันภัยคารักษาพยาบาล ( ร.ย. 02)
เปนที่ตกลงกันวากรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไดมีการขยายเพิ่มเติมดังตอไปนี้:บริษัทจะใชคารักษาพยาบาล คาบริการทางการแพทย คาผาตัด และคาบริการอื่นๆตามที่จายจริง ซึ่งไดเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแตวันเกิด
อุบัติเหตุเพื่อบุคคลใด ซึ่งไดรับความบาดเจ็บทางรางกาย เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยูในหรือกําลังขึ้น หรือกําลังลงจากรถยนต
ความรับผิดชอบของบริษัทตอคนในแตละครั้งจะไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง
การขยายเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับเฉพาะตอรถยนตที่ระบุไวในตาราง
หมายเหตุ : แบบฟอรมนี้ใชในกรณีออกพรอมกรมธรรมประกันภัย

เอกสารแนบทายความคุมครองเพิ่มเติม
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การประกันตัวผูขับขี่ (ร.ย. 03)
เปนที่ตกลงกันวา กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไดมีการขยาย เพิ่มเติมดังตอไปนี้ :บริษัทจะประกันตัวผูเอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนตโดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย

ในกรณีรถยนตที่ระบุไวในตารางเกิด

อุบัติเหตุเปนเหตุใหบุคคลดังกลาวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา
การประกันตัวบุคคลดังกลาวบริษัทจะดําเนินการโดยไมชักชาตามจํานวนเงินที่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลกําหนดจนกวาคดีจะ
ถึงที่สุด
เงื่อนไข : การขยายเพิ่มเติมนี้ อยูภายใตบังคับของเงื่อนไขและการยกเวนแหงกรมธรรมประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป
หมายเหตุ :

แบบฟอรมนี้ใชในกรณีออกพรอมกรมธรรมประกันภัย

เอกสารแนบทาย
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ขอยกเวนภัยกอการราย (ร.ย. 30 )
ถาขอความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแยงกับขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยหรือสลักหลังใดๆใหเปนที่ตกลงกันวา กรมธรรมประกันภัยนี้ไม
คุมครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือคาใชจายใดๆก็ตามไมวาจะเปนสาเหตุโดยตรงหรือโดยออม เปนผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการกระทํากอการ
รายไมวาจะเกิดจากสาเหตุ หรือเหตุการณซึ่งสงผลกระทบอยางตอเนื่อง หรือมีลําดับเหตุการณเปนอยางไรสําหรับความสูญเสียนั้น
โดยจุดประสงคของขอยกเวนนี้

การกระทํากอการรายใหหมายความรวมถึงการกระทําซึ่งใชกําลังหรือความรุนแรง และ / หรือมีการขมขูโดย

บุคคลหรือกลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใดหรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทําเพื่อผลทางการเมือง
ศาสนา ลัทธินิยม หรือ จุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการสงผลใหรัฐบาล และหรือสาธารณชนหรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตกอยูใน
ภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
ขอยกเวนนี้ไมคุมครองความสูญเสีย ความเสียหาย คาใชจายใดๆไมวาจะเปนสาเหตุโดยตรงหรือโดยออมเปนผลมาจากหรือสวนเกี่ยวเนื่องกับการ
กระทําใดๆที่ตองกระทําขึ้นเพื่อควบคุมปองกัน หยุดยั้ง ไมวาจะเปนรูปแบบใดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกระทํากอการราย
ในกรณีที่สวนหนึ่งสวนใดของขอยกเวนนี้ไมสามารถนํามาใชบังคับไดใหถือวาสวนที่เหลือยังคงมีผลบังคับ
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