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โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้ และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่

ผูเอาประกันภัยตองชำระ  ภายใตขอบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด  เงื่อนไขผลประโยชนความคุมครอง ขอยกเวน และเอกสารแนบทาย

แหงกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัย ดังตอไปนี้

หมวดที่ 1  คำจำกัดความ 

 ถอยคำและคำบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยน้ี ใหถือวามีความหมายเดียวกันท้ังหมด

 ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยนี้

 1. บริษัท  หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้

 2. กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เง่ือนไขท่ัวไปและขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง  ขอยกเวน

     เอกสารแนบทาย  และใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงแหงสัญญา

     ประกันภัย

 3. ผูเอาประกันภัย  หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้

 4. รถยนต  หมายถึง รถยนตซ่ึงผูเอาประกันภัยเปนเจาของตามระบุไวในใบคูมือจดทะเบียนรถยนตหรือเปน

      ผูเอาประกันภัยในกรมธรรมประกันภัยรถยนต และระบุหมายเลขทะเบียนไวในตาราง

      กรมธรรมประกันภัยนี้ 

 5. อุบัติเหตุแตละครั้ง     หมายถึง เหตุการณหน่ึง หรือหลายเหตุการณสืบเน่ืองกันซ่ึงเกิดจากสาเหตุเดียวกันท่ีเกิดข้ึนอยาง

     ฉับพลันและทำใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง

 6. การนัดหยุดงาน      หมายถึง การกระทำโดยเจตนาของผูนัดหยุดงาน   หรือคนงานท่ีถูกหามเขาทำงาน เพ่ือสงเสริม

  (Strike)   การนัดหยุดงานหรือการตอตานการหามเขาทำงานไมวาการกระทำดังกลาวจะเปนการ

     กอกวนความสงบสุขแหงสาธารณชนหรือไมก็ตาม

 7. การจลาจล  หมายถึง การกระทำของบุคคลใดๆ ซึ่งรวมกับกลุมบุคคลอื่นเพื่อกอกวนความสงบสุขแหง

  (Riot)    สาธารณชน ไมวาจะเกี่ยวของกับการเมืองหรือไมก็ตาม

 8. การกอความวุนวายทางการเมือง  หมายถึง การท่ีประชาชนจำนวนมากรวมกันกอความไมสงบ หรือการกอความวุนวายอันเขาลักษณะ

  (Civil Commotion)    ถึงลุกฮือขึ้นตอตานรัฐบาล โดยใชกำลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกำลังประทุษราย 

     หรือกระทำการอยางหนึ่งอยางใดใหเกิดความวุนวายขึ้นในบานเมือง 

 9. การกอวินาศกรรม   หมายถึง การกระทำใดๆ อันเปนการมุงทำลายทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ หรือส่ิงอันเปน

  (Sabotage)   สาธารณูปโภคอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง การเศรษฐกิจ และสังคม

     แหงชาติโดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ

 10. การกอการราย  หมายถึง การกระทำซ่ึงใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใด 

  (Terrorism)  ไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด 

    หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่

    คลายคลึงกัน รวมท้ังเพ่ือตองการสงผลใหรัฐบาลและหรือสาธารณชน หรือสวนหน่ึง

    สวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
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หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด

 1. สัญญาประกันภัย

  สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูเอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) 

  ท่ีผูเอาประกันภัยไดใหไวเปนหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัยน้ีไวให

  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใด แตปกปด

  ขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่งถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น 

  หรือบอกปดไมยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยน้ีจะตกเปนโมฆียะตามมาตรา  865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

  บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 

  บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง

 2. ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย

  กรมธรรมประกันภัยน้ี รวมท้ังขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกันเปนสัญญาประกันภัย การเปล่ียนแปลงขอความใดๆ

  ในสัญญาประกันภัย จะตองไดรับความยินยอมจากบริษัท และไดบันทึกไวในกรมธรรมประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลว

  จึงจะสมบูรณ

 3. การเรียกรองคาทดแทน

  ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัยหรือตัวแทนของผูเอาประกันภัย จะตองแจงใหบริษัททราบถึงความสูญเสียหรือความเสียหาย

  โดยไมชักชาและดำเนินการสงหลักฐานตามที่บริษัทระบุไวในขอตกลงคุมครองหรือเอกสารแนบทาย (ถามี) ใหแกบริษัทภายใน

  ระยะเวลาที่บริษัทกำหนดโดยคาใชจายของตนเอง เวนแตจะพิสูจนไดวา มีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่

  ไดกลาวมาแลวได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทำไดแลว

  บริษัทมีสิทธิเขาดำเนินการในนามของผูเอาประกันภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนไดหากเปนการเรียกรองคาทดแทนท่ีเกิดข้ึนกับรถยนต

  หรือทรัพยสินและความคุมครองของบริษัทจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูเอาประกันภัยดำเนินการโดยสุจริต

 4. การจายคาทดแทน

  บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว

  ในกรณีมีเหตุจำเปนที่ทำใหบริษัทไมอาจประเมินความเสียหายใหแลวเสร็จภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ระยะเวลาที่กำหนด

  ไวอาจขยายออกไปอีกไดตามสมควร แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว

  หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบ้ียใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอป

  ของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

 5. การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย

  การทำประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันที่ตกลงใหเริ่มมีผลคุมครอง ตามที่ระบุไวใน

  ใบรับรองการประกันภัย ผูเอาประกันภัยและบริษัทตางไมมีสิทธิบอกเลิกความคุมครองระหวางปได

 6. การโอนรถยนต

  เม่ือผูเอาประกันภัยไดโอนรถยนตใหแกบุคคลอ่ืน ใหถือวาผูรับโอนรถยนตเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยน้ี และบริษัท

  ตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอดอายุกรมธรรมประกันภัยที่เหลืออยู

 7. การเรียกรองคาทดแทนโดยฉอฉล

  บริษัทไมตองรับผิดสำหรับการเรียกรองคาทดแทนอันเกิดจากการฉอฉลหรือทุจริต และบริษัทอาจใชสิทธิบอกเลิกความคุมครอง

  สำหรับผูเอาประกันภัยไดทันทีโดยไมคืนเบี้ยประกันภัย หากการเรียกรองคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้เปนการฉอฉลหรือ
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  ทุจริตโดยประการใดๆ ซ่ึงผูเอาประกันภัย หรือบุคคลท่ีทำแทนผูเอาประกันภัยไดใชวิธีการหรือเคร่ืองมือฉอฉลหรือทุจริตใดๆ เพ่ือใหได

  รับผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยนี้

 8. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

  ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย

  กับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทน้ันโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการ

  วินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

  วาดวยอนุญาโตตุลาการ

 9. เงื่อนไขบังคับกอน

  บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยน้ี เวนแตผูเอาประกันภัย ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัย

  และเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัยนี้  

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป  

 กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึ้น เปนผลโดยตรงหรือโดยออมจาก

 1. การใชรถยนตนอกอาณาเขตประเทศไทย

 2. การใชรถยนตไปในทางที่ผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพยหรือใชขนยาเสพยติด เปนตน

 3. การใชในการแขงขันความเร็ว

 4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงคราม

  หรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซ่ึงหมายถึงสงครามระหวางชนท่ีอาศัยอยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล

  การนัดหยุดงาน การกอความวุนวายทางการเมือง การกอวินาศกรรม การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือ

  เหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

 5. การกอการราย

 6. การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหมของเช้ือเพลิง

  นิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง

 7. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง

 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน ขอกำหนด เงื่อนไขทั่วไปและเอกสารแนบทาย

 แหงกรมธรรมประกันภัย และเพ่ือเปนการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีบริษัทไดรับชำระ บริษัทจะใหความคุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครอง

 ที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้และมีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
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ขอตกลงคุมครอง

เงินชดเชยรายไดรายวันกรณีรถยนตเกิดอุบัติเหตุและทำใหผูขับขี่หรือผูโดยสารบาดเจ็บ

จนตองเขารักษาตัวเปนผูปวยในของโรงพยาบาล

คำจำกัดความเฉพาะหมวด

1. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอ่ืน

2. ผูไดรับความคุมครอง หมายถึง ผูเอาประกันภัยและหรือบุคคลใดๆ  ที่ขับขี่หรือโดยสารอยูในรถยนตที่ไดระบุหมายเลขทะเบียนไวใน

   หนาตารางกรมธรรมประกันภัยขณะเกิดอุบัติเหตุ

3. แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตองจากแพทยสภา และ

   ไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถ่ินท่ีใหบริการทางการแพทย หรือทางดานศัลยกรรม

   ซึ่งไมใชแพทยที่เปนผูไดรับความคุมครองเองหรือคูสมรสของผูไดรับความคุมครอง

4. ผูปวยใน หมายถึง ผูท่ีจำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรมติดตอกันไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง 

   ซ่ึงตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอบงช้ีซ่ึงเปนมาตรฐาน

   ทางการแพทย และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บน้ันๆ และใหรวมถึงกรณีรับตัว

   ไวเปนผูปวยใน แลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง

5. มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำมาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับ

   ผูปวยตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจากประวัติการบาดเจ็บการตรวจพบ 

   ผลการชันสูตรหรืออื่นๆ (ถามี)

6. ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไขดังนี้   

   1. ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ  

   2. ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน

   3. ตองมิใชเพ่ือความสะดวกของผูรับบริการหรือของครอบครัวผูรับบริการหรือของผูใหบริการรักษาพยาบาล

    เพียงฝายเดียว และ

   4. ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยท่ีเหมาะสมตามความจำเปนของภาวะ

    การบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ

7. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคางคืนและมีองคประกอบ

   ทางดานสถานที่ มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอตลอดจนการจัดการใหบริการที่ครบถวน 

   โดยเฉพาะอยางย่ิงมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนโรงพยาบาล

   ตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ

8. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตให

   จดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ

ความคุมครอง  

ในระหวางที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากรถยนตคันที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัยนี้เกิดอุบัติเหตุและเปนผลทำใหผูไดรับ

ความคุมครองไดรับบาดเจ็บจนตองเขารับการรักษาตัวเปนผูปวยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมตามมาตรฐานทางการแพทยและ

ความจำเปนทางการแพทยภายใน 180 วันนับจากวันท่ีเกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายเงินคาทดแทนใหผูไดรับความคุมครองตามจำนวนเงินเอาประกันภัย

ตอวันและระยะเวลาการจายเงินคาทดแทนสูงสุดตอผูไดรับความคุมครองแตละคนตออุบัติเหตุแตละคร้ังท่ีระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย

สำหรับระยะเวลาที่ตองนอนรักษาตัวเปนผูปวยในดังกลาว (สูงสุดไมเกิน 30 วัน)

ท้ังน้ี ผูไดรับความคุมครองจะไดรับคาทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวันท่ีระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยก็ตอเม่ือมีจำนวนผูไดรับ
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ความคุมครองซ่ึงเขารักษาเปนผูปวยในจากอุบัติเหตุเดียวกันไมเกิน 7 คน แตในกรณีท่ีมีผูบาดเจ็บมากกวา 7 คน จำนวนเงินชดเชยรวมจะไมเพ่ิมข้ึน 

แตจะนำจำนวนเงินชดเชยรวมมาเฉลี่ยเปนจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวันและจาย ใหกับผูไดรับความคุมครองทุกคน  

เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะหมวด

1. การตรวจทางการแพทย

 ภายในระยะเวลาอันสมควร บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปนกับการ

 ประกันภัยนี้และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมายโดยคาใชจายของบริษัท

 ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยไมยินยอมใหบริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเพ่ือประกอบการพิจารณา

 จายผลประโยชนนั้น บริษัทสามารถปฏิเสธความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้แกผูเอาประกันภัยได

2. หลักฐานที่ใชในการเรียกรองคาทดแทน 

 ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย

 คาใชจายของตนเอง

 (1) แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท

 (2) ใบรับรองแพทยหรือใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล 

 (3) สำเนาแฟมประวัติการตรวจรักษาพยาบาล (ถามี)

 (4) สำเนาใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่แสดงจำนวนวันที่นอนพักรักษาตัวเปนผูปวยใน 

 (5) สำเนาบันทึกประจำวัน 

 (6) สำเนาคูมือจดทะเบียนรถยนตคันที่เอาประกันภัย

 (7) สำเนาหนาตารางกรมธรรมประกันภัยรถยนตคันที่เกิดอุบัติเหตุ (ถามี)

 (8) สำเนาใบสรุปรายงานการสำรวจอุบัติเหตุที่ระบุชื่อผูบาดเจ็บในรถยนตคันที่เอาประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยรถยนต (ถามี)

 (9) เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทรองขอตามความจำเปน

 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรท่ีไมสามารถสงหลักฐาน

 ดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทำไดแลว

ขอยกเวนเฉพาะหมวด

การประกันภัยนี้ไมคุมครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้

1. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง

2. การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ

3. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตท่ีจำเปนจะตองกระทำ เน่ืองจากไดรับบาดเจ็บซ่ึงไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยน้ี 

 และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรมประกันภัย

4. การแทงลูก

5. ขณะที่ผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท

6. ขณะที่ผูไดรับความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

7. การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธีใหพักอยูเฉยๆ การตรวจ

 วิเคราะหเพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  การตรวจวินิจฉัย การบาดเจ็บ  

 การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อสาเหตุซึ่งไมใชความจำเปนทางการแพทยหรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย

8. การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก

9. การขับข่ีโดยบุคคลท่ีไมเคยไดรับใบอนุญาตขับข่ีใดๆ หรือเคยไดรับ แตถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือ ใชใบขับข่ีรถจักรยานยนตไปขับข่ีรถยนต  

10. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดไมนอยกวา 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต
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แตการยกเวนตามขอ 9. และ 10. นี้ จะไมนำมาบังคับใชสำหรับกรณีการบาดเจ็บของผูโดยสาร และผูขับขี่ที่มิไดเกิดจากความประมาทของผูขับขี่

รถยนตที่เอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้
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ความคุมครอง

ขณะท่ีกรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หากรถยนตคันท่ีระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเกิดความเสียหายจากการชนอันเปนเหตุอ่ืนนอกเหนือ

จากการชนกับยานพาหนะทางบก หรือเปนอุบัติเหตุการชนแตไมสามารถระบุใหบริษัททราบถึงคูกรณีได และมีคาซอมแซมความเสียหายสำหรับ

อุบัติเหตุดังกลาวเพ่ือใหรถยนตกลับสูสภาพเดิมเหมือนกอนเกิดอุบัติเหตุเปนจำนวนเงินไมนอยกวา 10,000 บาท โดยท่ีผูเอาประกันภัย หรือผูขับข่ี 

หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองแจงใหบริษัททราบเพื่อบริษัทจะไดทำการสำรวจและประเมินความเสียหายของอุบัติเหตุดังกลาวโดยทันที

หรือโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทำได

บริษัทจะจายเงินชดเชยเพื่อบรรเทาความเสียหายของผูเอาประกันภัยจากอุบัติเหตุดังกลาวตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ไดระบุไวในตาราง

กรมธรรมประกันภัย 

หลักฐานที่ใชในการเรียกรองคาทดแทน

ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดความเสียหายตอรถยนตโดยคาใชจายของตนเอง

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนของบริษัท

2. แบบฟอรมแจงอุบัติเหตุรถยนตของกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของรถยนตคันที่เอาประกันภัยที่ระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

 ไวอยางชัดเจน (ถามี)

3. ใบสงซอมจากบริษัทประกันภัย (ถามี)

4. สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถยนตที่รับรองสำเนาถูกตอง

5. สำเนาใบเสร็จรับเงินจากอูหรือศูนยซอม

6. เอกสารแจงรายละเอียดการซอมแซมจากอูหรือศูนยซอม

การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธ์ิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรท่ีไมสามารถสงหลักฐาน

ดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทำไดแลว

ขอยกเวนเฉพาะหมวด

การประกันภัยนี้ไมคุมครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้

1. ภัยธรรมชาติ ไดแก  แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใตน้ำ สึนามิ  น้ำทวม ลมพายุ รวมถึงภัยลูกเห็บ

2. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต

3. การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟาของรถยนตอันมิไดเกิดจาก

 อุบัติเหตุ

4. ความเสียหายโดยตรงตอรถยนต อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวนผูโดยสารเกินกวาที่ไดรับอนุญาต อันมิไดเกิดจากอุบัติเหตุ

5. การขับขี่โดยบุคคลที่ไมเคยไดรับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยไดรับ แตถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใชใบขับขี่รถจักรยานยนตไปขับขี่รถยนต  

6. การใชลากจูง หรือผลักดัน

7. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดไมนอยกวา 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต

แตการยกเวนตามขอ 4.  และ 5. และ 6.  น้ีจะไมนำมาบังคับใชสำหรับกรณีผูขับข่ีรถยนตเปนฝายถูกหรือความเสียหายไมไดเกิดจากความประมาท

ของผูขับขี่รถยนตคันที่เอาประกันภัย

ขอตกลงคุมครอง

เงินชดเชยเนื่องจากอุบัติเหตุที่มีความเสียหายสูง


