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กรมธรรมประกันภัยผูโดยสารเรือสําหรับโดยสาร
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ขอ 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ขอ 2. การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้งไมเกิน
7. จํานวนเงินจํากัดความรับผิดรวมภายใตขอตกลงคุมครอง ขอ 1 และตามจํานวนผูไดรับความคุมครอง
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กรมธรรมประกันภัยผูโดยสารเรือสําหรับโดยสาร
โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้ และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ย
ประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระภายใตขอบังคับ เงื่อนไขทั่วไป ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประ
กันภัย บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้

หมวดที่ 1 คําจํากัดความ
ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมป ระกันภัยจะถือเปนความหมาย
เดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
“กรมธรรมประกันภัย”

หมายความถึง

“บริษัท”
“ผูเอาประกันภัย”

หมายความถึง
หมายความถึง

“เรือสําหรับโดยสาร”

หมายความถึง

“ผูไดรับความคุมครอง”
“ผูโดยสาร”

หมายความถึง
หมายความถึง

“อุบัติเหตุ”

หมายความถึง

“การบาดเจ็บ”

หมายความถึง

“ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง”

หมายความถึง

“ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ" หมายความถึง

“การกอการราย”

หมายความถึง

ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน ขอ
กําหนด เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง และใบสลักหลัง
กรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย
บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้
บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประ
กันภัยนี้ ซึ่งเปนเจาของเรือหรือผูประกอบการเดินเรือสําหรับโดยสาร
เรือที่ระบุประเภทการใชไวในใบอนุญาตใชเรือใหเปนเรือประเภทเรือ
โดยสารหรือประเภทอื่นที่อนุญาตใหใชบรรทุกผูโดยสารไดดวย ทั้งนี้
เปนการบรรทุกผูโดยสารตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไปไมวาจะมีคาตอบแทน
หรือไมก็ตาม ที่ระบุไวในรายการที่ 4 ของตารางกรมธรรมประกันภัย
ผูโดยสารเรือลําที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย
บุ ค คลผู อ ยู ในเรือ รวมทั้ งผู ที่ กํ า ลั งขึ้ น หรือ ลงเรื อ สํ า หรับ โดยสาร
เวนแตคนประจําเรือและผูที่รับจางทํางานในเรือนั้น
เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันจากปจจัยภายนอกรางกายและทํา
ให เกิ ด ผลที่ ผู เอาประกั น ภั ย และ/หรือ ผู ได รับ ความคุ ม ครองมิ ได
เจตนาหรือมุงหวัง
การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้น
โดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น
ทุ พ พลภาพถึ งขนาดไม ส ามารถประกอบหน า ที่ ก ารงานใดๆ ใน
อาชีพประจําหรืออาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
การบาดเจ็บทางรางกายของผูไดรับความคุมครองโดยอุบัติเหตุอันเนื่อง
มาจากการใชเรือสําหรับโดยสาร เปนผลทําใหผูไดรับความคุมครอง
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือบาด
เจ็บจนตองเขารับการรักษาพยาบาล
การกระทําซึ่งใชกําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคล
หรือกลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการ
แทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทําเพื่อผล
ทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้ง
เพื่อตองการสงผลใหรัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวน
ใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
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หมวดที่ 2 ขอตกลงคุมครอง
บริษัทใหการคุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองในขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
เทานั้น
การประกันภัยนี้ใหการคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางรางกายของผูไดรับความคุม
ครองโดยอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากการใชเรือสําหรับโดยสาร รวมทั้งขณะกําลังขึ้นหรือลงเรือสําหรับโดยสารลําที่ระบุเอาประกันภัยไวในตาราง
กรมธรรมประกันภัย และทําใหเกิดผลดังตอไปนี้ .-

ขอ 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ถาความบาดเจ็บทางรางกายที่ไดรับทําใหผูไดรับความคุมครอง เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้น
เชิงภายใน 180 วันนับแตวันเกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บทางรายกายที่ไดรับทําใหผูไดรับความคุมครอง ตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะคน
ไขใน ในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจายคาทดแทนใหดังนี้
1.1 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต
1.2 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือนนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทาง
การแพทยชัดเจนวา ผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1.3 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับมือสองขาง ตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขาง ตั้งแตขอเทาหรือ
สายตาสองขาง
1.4 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
1.5 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
1.6 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขาง ตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
1.7 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ
1.8 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
1.9 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง

การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายความรวมถึงการ
สูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตน โดยมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น

ขอ 2. การรักษาพยาบาล
ถาความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูไดรับความคุมครองตองไดรับการรักษาพยาบาลโดยแพทยที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป
ตามกฎหมาย หรือตองไดรับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัทจะชดเชยคาใชจายที่ผูไดรับความคุมครอง หรือ ผูเอาประกันภัย
ไดจายไปจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาหนับแตวันเกิดอุบัติเหตุ สําหรับคารักษาพยาบาล คาการพยาบาล แตไมรวมถึงการจางพยาบาล
พิเศษ ทั้งนี้ จะตองไมเกินจํานวนเงินที่บริษัทตองรับผิดตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรม
แตหากผูไดรับความคุมครองไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว
บริษัทจะรับผิดเพียงจํานวนเงินคารักษาพยาบาลและคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น
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หมวดที่ 3 ขอยกเวน
การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไมคุมครอง

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ :1.1 การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ํา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
1.2 การรัก ษาทางเวชกรรมหรือศั ลยกรรม เวน แตที่ จําเป น ตองกระทํ าเนื่ องจากไดรับ บาดเจ็ บ ซึ่งไดรับ การคุ ม ครองตาม
กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ และไดกระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย
1.3 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง
1.4 การแทงลูก
1.5 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ
1.6 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
1.7 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน
(Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และ
ภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน Pars interarticularis (Spondylolysis) เวนแตมีการแตกหัก
(Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
1.8 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศ
สงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ
การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก
1.9 การกอการราย
1.10 การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง
1.11 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการ
นิวเคลียรได

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ :2.1 ขณะที่ผูโดยสารเขารวมทะเลาะวิวาท หรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท
2.2 ขณะที่ผโู ดยสารกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมโดยเจาหนาที่ เพราะการกออาชญากรรมนั้น
2.3 ขณะที่อยูบ นทาเทียบเรือ เวนแตผูโดยสารที่กําลังขึ้นหรือลงเรือสําหรับโดยสารที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 เงื่อนไข และขอกําหนดทั่วไป
4.1 สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูเอาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่ม
เติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแต
ปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่งถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจใหบริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือ
บอกปดไมยอมทําสัญญา สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลาง
สัญญาได
บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง

4.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยนี้รวมทั้งขอตกลงคุมครอง และเอกสารแนบทายประกอบกันเปนสัญญาประกันภัย การเปลี่ยน
แปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรมประกันภัยนี้หรือในเอกสารแนบทายแลวจึง
สมบูรณ
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4.3 การแจงอุบัติเหตุ
ผูเอาประกันภัย ผูไดรับความคุมครอง ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงให
บริษัททราบถึงความบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึง
ไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่กลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดที่จะกระทําไดแลว

4.4 การสงหลักฐานความเสียหาย
ในการเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัย ผูไดรับความคุมครอง ผูรับผลประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว
แลวแตกรณี จะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30
วันนับแตวันเสียชีวิตหรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่นใหสงหลักฐานภายใน 180 วัน นับแตวัน
ที่เกิดอุบัติเหตุ แตการไมเรียกรองภายในกําหนดดังกลาวไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถ
เรียกรองไดภายในกําหนด และไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
สําหรับการเรียกรองคารักษาพยาบาล ตองสงใบเสร็จแสดงรายการคาใชจายตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไป เพื่อใหผูไดรับความคุมครองไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยอื่น แตถาหากผูไดรับความคุมครองได
รับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใดมาแลว ใหผูไดรับความคุมครองสงสําเนาใบเสร็จพรอมตนฉบับการรับรองยอดเงินที่จาย
จากสวัสดิการของรัฐ หรือหนวยงานอื่น เพื่อเรียกรองสวนที่ขาดจากบริษัทได

4.5 การตรวจทางการแพทย
บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไดรับความคุมครองเทาที่จําเปนกับการ
ประกันภัยนี้ และมีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย โดยคาใชจายของบริษัท

4.6 การจายคาทดแทน
คาทดแทนสําหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชนซึ่งเปนทายาทตามกฎหมายของผูไดรับความคุม
ครอง สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูไดรับความคุมครองภายในกําหนด 20 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียที่
ครบถวนและถูกตองแลว
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไมเปนไปตามขอ
ตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปนแตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วันนับแตวันที่
บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว ภาระในการพิสูจนวาการเรียกรองคาทดแทนไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยเปน
หนาที่ของบริษัท ในการนี้ผูเอาประกันภัย ผูไดรับความคุมครอง หรือผูรับประโยชนจะตองใหขอเท็จจริงและความสะดวกแกบริษัทตามสมควร
หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกใน
อัตรารอยละ 12 ตอป ของจํานวนเงินที่ตองจายทั้งนี้นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ

4.7 การจํากัดความรับผิดรวมตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสําหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองรวมกันไมเกินจํานวน
เงิน ดังระบุไวตามรายการที่ 7 ในตารางกรมธรรม

4.8 การเฉลี่ยคาทดแทน
ในกรณีที่จํานวนผูโดยสารอันแทจริง มีจํานวนมากกวาจํานวนที่ระบุไวในตารางกรมธรรม ความรับผิดของบริษัทตอ
หนึ่งคนจะลดลงตามสวนของจํานวนผูโดยสารที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยกับจํานวนผูโดยสารอันแทจริง

4.9 การคงไวซึ่งจํานวนเงินเอาประกันภัย
ในกรณีที่บริษัทไดชดใชคาทดแทนสําหรับการสูญเสียตามขอตกลงคุมครอง ขอ 1 เปนจํานวนเงินเทาใดแลวจํานวนเงินจํากัดความรับผิด
รวมตามที่ระบุไวในรายการที่ 7 ของตารางกรมธรรมประกันภัยจะไมลดลง ทั้งนี้ผูเอาประกันภัยตองชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามสวนนับแตวัน
ที่เกิดอุบัติเหตุ
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4.10 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใด ๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรอง
ตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยิน
ยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอบังคับกรมการประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ

4.11 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
4.11.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได ดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดย
ทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัย ตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูเอาประ
กันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
4.11.2 ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือและมีสิทธิไดรับ
เบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะ
สั้นตามตารางที่ระบุไว ดังตอไปนี้

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาประกันภัย
(ไมเกิน/เดือน)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รอยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มป
15
25
35
45
55
65
75
80
85
90
95
100

4.12 เงื่อนไขบังคับกอน
บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูเอาประกันภัย ผูไดรับความคุมครอง
ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย
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รส. 01
เอกสารแนบทายการขยายความคุมครองพนักงานประจําเรือ

สําหรับกรมธรรมประกันภัยผูโดยสารเรือสําหรับโดยสาร
เอกสารแนบทายเลขที่……………...เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที่…………………….วันทําเอกสาร……………..
ชื่อผูเอาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่มตนวันที่……….…………....………เวลา............ น. สิ้นสุดวันที่…………..……..…..เวลา 16.30 น.
เบี้ยประกันภัยเพิ่ม……………………บาท อากร……………บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม………………..บาท รวม………………..บาท
เปนที่ตกลงกันวาในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ กรมธรรมประกันภัยดังกลาวไดมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมความคุม
ครอง ดังนี้คือ :1. การขยายความคุมครองของผูไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย ใหหมายความรวมถึงพนักงานประจําเรือ
ที่มีหนาที่ทําการประจําเรือตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้
2 ความคุมครองพนักงานประจําเรือ จํานวน………………..คน
3. ขอตกลงคุมครองเอกสารแนบทายฉบับนี้ใหความคุมครองพนักงานประจําเรือตามจํานวนเงินเอาประกันภัย
ดังตอไปนี้ :จํานวนเงินเอาประกันภัย
ขอตกลงคุมครอง
ตอพนักงานประจําเรือหนึ่งคน (บาท)
3.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3.2 การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้งไมเกิน

4. จํานวนเงินจํากัดความรับผิดรวมภายใตขอตกลงคุมครอง ขอ 3.1
ไมเกิน………........................…….บาท ตออุบัติเหตุแตละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
5. ขอยกเวนเพิ่มเติม

การประกันภัยตามเอกสารแนบทายฉบับนี้ไมคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจาก
ความบาดเจ็บทางรางกายของผูควบคุมเรืออันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากการกระทําของผูควบคุมเรือขณะอยูภายใต
ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได
คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลใน
เลือด ตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซนตขึ้นไป
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัย ใหใชขอความในเอกสารแนบทายนี้แทน
และขอยกเวนอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

สวนเงื่อนไข
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รส. 02

เอกสารแนบทายการเพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับกรมธรรมประกันภัยผูโดยสารเรือสําหรับโดยสาร
เอกสารแนบทายเลขที่……………...เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที่…………………….วันทําเอกสาร………………….
ชื่อผูเอาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่มตนวันที่……….…………....……เวลา ............ น. สิ้นสุดวันที่……………….......….…..เวลา16.30 น.
เบี้ยประกันภัยเพิ่ม…………………บาท อากร………………บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม…………………บาท รวม…………………..บาท
เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนเพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัย
ดังนี้ :ขอตกลงคุมครอง

จํานวนเงินเอาประกันภัยเพิ่ม จํานวนเงินเอาประกันภัยรวม
ตอผูโดยสารหนึ่งคน (บาท) ตอผูโดยสารหนึ่งคน (บาท)

ขอ 1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง
ขอ 2 การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้งไมเกิน
จํานวนเงินจํากัดความรับผิดรวมภายใตขอตกลงคุมครอง ขอ 1 และตามจํานวนผูไดรับความคุมครองแกไขเปน
ไมเกิน……………………………………………….………………….บาท ตออุบัติเหตุแตละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ถ าข อความในเอกสารแนบท ายนี้ ขั ด หรื อแย งกั บข อความในกรมธรรม ป ระกั น ภั ย ให ใช ข อความในเอกสารแนบท ายนี้ แทน ส ว นเงื่ อ นไข
และขอยกเวนอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม
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รส. 03

เอกสารแนบทายการเพิ่มจํานวนผูไดรับความคุมครอง
สําหรับกรมธรรมประกันภัยผูโดยสารเรือสําหรับโดยสาร
เอกสารแนบทายเลขที่…………….........เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที่……………………..........วันทําเอกสาร………………...
ชื่อผูเอาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่มตนวันที่……….…………....……….. เวลา .............น. สิ้นสุดวันที่………………...…………… เวลา16.30 น.
เบี้ยประกันภัยเพิ่ม…………………บาท อากร………………บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม……………….บาท รวม…………………..บาท
เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนเพิ่มจํานวนผูไดรับความคุมครอง :
ผูโดยสาร..........................คน
จํานวนเงินจํากัดความรับผิดรวมภายใตขอตกลงคุมครอง ขอ 1 และตามจํานวนผูไดรับความคุมครองแกไขเปน
ไมเกิน…………………………………………………………….บาท ตออุบัติเหตุแตละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัย ใหใชขอความในเอกสารแนบทายนี้แทนสวนเงื่อนไขและขอยกเวน
อื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม
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ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง
ใบคําขอเอาประกันภัยเลขที่
คําขอเอาประกันภัยผูโดยสารเรือสําหรับโดยสาร
1. ผูเอาประกันภัย : ชื่อ :
อาชีพ :
ที่อยู :
2. ผูรับประโยชน : ผูไดรับความคุมครองหรือทายาทตามกฎหมายของผูไดรับความคุมครอง
3. ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มวันที่.................................เวลา..............................น. สิ้นสุดวันที่................................................เวลา 16.30 น.
4. รายละเอียดของเรือสําหรับโดยสาร :
ชื่อเรือ
ใบอนุญาตใชเรือเลขที่
ชนิดเรือ
หมายเลขเครื่อง
จํานวนผูโดยสาร
5. ผูไดรับความคุมครอง : ผูโดยสาร
6. จํานวนเงินขอเอาประกันภัย :
ขอตกลงคุมครอง

คน
จํานวนเงินเอาประกันภัยตอผูโดยสารหนึ่งคน (บาท)

ขอ 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ขอ 2. การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้งไมเกิน
7. การจํากัดความรับผิดรวม ภายใตขอตกลงคุมครอง ขอ 1. ตอผูโดยสารหนึ่งคนไมเกิน 100,000.- บาท
และตามจํานวนผูไดรับความคุมครองไมเกิน…………………………………..........บาท
8. เบี้ยประกันภัยสุทธิ…………….บาท อากร………………บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม………………..บาท เบี้ยประกันภัยรวม……..…………บาท
9. ทานมีประกันภัยหรือไดขอเอาประกันภัยประเภทนี้กับบริษัทนี้
[ ] ไมมี
[ ] มีหรือไดขอ
หรือกับบริษัทอื่นหรือไม ถามีหรือไดขอเอาประกันภัย
โปรดระบุ:- บริษัท………..…………………………
จํานวนเงินเอาประกันภัย………………………………….บาท
10. ทานเคยถูกปฏิเสธการรับประกันภัยหรือ
[ ] เคย
[ ] ไมเคย
ตออายุการประกันภัยประเภทนี้หรือไม ถาเคยโปรดระบุชื่อบริษัท บริษัท……………………………………………………………….
ขาพเจาขอรับรองวา คําแถลงตามรายการขางตนเปนความจริง และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาระหวางขาพเจากับบริษัท
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ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง
อัตราเบี้ยประกันภัย
สําหรับกรมธรรมประกันภัยผูโดยสารเรือสําหรับโดยสาร
ภาคบังคับ
จํานวนเงิน
เอาประกันภัย
(บาท)

จํานวนผูโดยสาร
(คน)

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

100,000

คารักษาพยาบาล

15,000

ความคุมครอง

อัตราเบี้ยประกันภัย
(ตอผูโดยสารหนึ่งคนตอป)
ขั้นต่ํา (บาท)

ขั้นสูง (บาท)

1-12

50

80

13 คนขึ้นไป

100

150

ภาคสมัครใจ

ความคุมครอง

อัตราเบี้ยประกันภัย
(ตอผูโดยสารหรือคนประจําเรือหนึ่งคนตอป)
ขั้นต่ํา

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

รอยละ 0.05 ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้งไมเกิน 10,000 บาท
สวนเพิ่ม 1,000 บาท

75 บาท
พันละ 5 บาท

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ําของกรมธรรมประกันภัยผูโดยสารเรือสําหรับโดยสารแตละฉบับกําหนดไวเปน 200 บาท
หมายเหตุ
การขยายความคุมครองผูโดยสารเรือสําหรับโดยสารใหคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจากภาคบังคับ
เทานั้น

