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เรียนผู้เอาประกันภยั 

 

 บรษัิท อลอินัซ ์อยธุยา ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ในฐานะเป็นผูร้บัประกนัภยั และบรษัิท เอ ดบัเบิล้ย ูพี เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย)
จ ากดั ผูบ้รหิารจดัการโปรแกรม ซูซูกิ แคร ์ โพรเทคชั่น ขอขอบคณุผูเ้อาประกนัภยัทีไ่วว้างใจใน โปรแกรม ซูซูกิ แคร ์ โพรเทคชั่น (กรมธรรม์
ประกนัภยัขยายระยะเวลารบัประกนัของผูผ้ลติรถยนต)์ ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้บัความพงึพอใจและมั่นใจทกุการขบัขี่ ตลอดอายกุารคุม้ครองนี ้ 
 
 สมดุคูม่ือการรบัประกนั โปรแกรมฯ ไดร้ะบขุอ้ก าหนดและเง่ือนไขตา่ง ๆ  ขอใหผู้เ้อาประกนัภยัศกึษาคูม่ือนีอ้ยา่งละเอียด โปรดเก็บ
สมดุคูม่ือฯ นีไ้วใ้นท่ีปลอดภยัเพือ่ใชใ้นการอา้งองิตอ่ไป บรษัิทฯ พรอ้มแลว้ที่จะใหบ้รกิารเพื่อความพงึพอใจสงูสดุของผูเ้อาประกนัภยั 
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สารบัญ 
 

เง่ือนไขและความคุม้ครองกรมธรรมป์ระกนัภยัการขยายระยะเวลาการรบัประกนัของผูผ้ลติรถยนต ์  
   

 หมวดที่ 1 ค าจ ากดัความ 

 หมวดที่ 2 เง่ือนไขทั่วไปและขอ้ก าหนด 

 หมวดที่ 3 ขอ้ยกเวน้ทั่วไป 

 หมวดที่ 4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

เอกสารแนบ อะไหลท่ี่ไดร้บัความคุม้ครอง 

สทิธิประโยชนเ์พิ่ม 

ขัน้ตอนการปฏิบตัเิมื่อตอ้งการใชส้ทิธิเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 

สิง่ท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระในกรณีท่ีมีการใชส้ทิธ์ิเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 

หมายเลขโทรศพัทแ์ละเวลาท าการ 
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กรมธรรมป์ระกันภยัการขยายระยะเวลารับประกันต่อจากผู้ผลิตรถยนต ์
(ส าหรับผู้ใช้รถยนต)์ 

(เลขที่อ้างอิง ………..  ใช้ประกอบกับหน้าตารางกรมธรรมป์ระกันภยั หรือหนังสือรับรองการประกันภยั) 
 

โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซึ่งถือเป็นสว่นหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภยันีแ้ละเพื่อเป็นการตอบแทนเบีย้ประกนัภยัที่ผู้ ถือ
กรมธรรมแ์ละ/หรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขทั่วไปและขอ้ก าหนด เง่ือนไขผลประโยชนค์วามคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และ
เอกสารแนบทา้ยแหง่กรมธรรมป์ระกนัภยันี ้บรษัิทใหส้ญัญากบัผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรอื ผูเ้อาประกนัภยัดงัตอ่ไปนี ้ 
 
หมวดที่ 1  ค าจ ากัดความ 
 ถ้อยค าและค าบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกันภัยจะถือเป็นความหมายเดียวกัน
ทัง้หมด ไมว่า่จะปรากฏในสว่นใดก็ตาม เวน้แตจ่ะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
ค าวา่ “กรมธรรมป์ระกนัภยั” หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ใบรับรองประกันภัยเง่ือนไขและข้อก าหนดทั่วไป 

ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ย ขอ้รบัรอง ใบสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั และเอกสาร
สรุปสาระส าคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี ้ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญา
ประกนัภยัเดียวกนัถอ้ยค าและค าบรรยายซึง่มีความหมายเฉพาะที่ไดใ้หไ้วใ้นสว่น
ใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้จะถือเป็นความหมายเดียวกนัทัง้หมดไมว่า่จะ
ปรากฏในสว่นใดก็ตาม 

ค าวา่ “บรษัิท” หมายถึง ผูร้บัประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้
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ค าวา่ “ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ระบุช่ือเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัย ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อ
ประโยชนข์องผูเ้อาประกนัภยั 

ค าวา่ “ผูเ้อาประกนัภยั” หมายถึง บคุคลหรือนิติบคุคล ซึ่งเป็นเจา้ของรถยนตท์ี่เอาประกันภัยตามที่ปรากฏช่ือเป็นผู้
เอาประกนัภยัในหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั  

ค าวา่ “ผูผ้ลติ” หมายถึง ผูผ้ลติรถยนตย์ี่หอ้ที่เอาประกนัภยั 
ค าวา่ “รถยนต”์ หมายถึง รถยนตท์ี่เอาประกนัภยัซึ่งมีรายการระบไุวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/

หรอืใบรบัรองประกนัภยั 
ค าวา่ “ผูแ้ทนจ าหนา่ยรถยนต”์ หมายถึง ผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต ์ที่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยผูผ้ลิตเพื่อขายรถยนตข์องผูผ้ลิตใน

ประเทศไทย 
ค าวา่ “อะไหล”่ หมายถึง อะไหลแ่ทข้องรถยนตท์ี่ไดร้บัการคุม้ครองโดยการรบัประกนัภยัของผูผ้ลติ 
ค าว่า “ความบกพร่องทางกลไกและ
ไฟฟา้” 

หมายถึง ความบกพร่องทางกลไก และไฟฟ้าของอะไหล่ที่ไดร้บัการคุม้ครองโดยอะไหลไ่ม่
สามารถใชง้านได ้แตไ่มร่วมถึงความบกพรอ่งอนัเนื่องมาจากการสกึหรอจากการใช้
งานตามปกติ 

ค าวา่ “สมดุคูม่ือการรบัประกนั” หมายถึง สมดุคูม่ือที่ผูผ้ลติออกใหก้บัผูเ้อาประกนัภยั 
ค าวา่ “ผูซ้อ่มที่ไดร้บัการแตง่ตัง้” หมายถึง ศูนยซ์่อมที่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยบริษัทเพื่อใหด้  าเนินการงานซ่อมที่ถูกตอ้งภายใต้

เง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ค าว่า “อัตราค่าแรงและค่าอะไหล่
ภายใตก้ารรบัประกนัโดยผูผ้ลติ” 

หมายถึง ราคาคา่แรงตอ่ชั่วโมง และคา่อะไหลท่ี่ก าหนดโดยการรบัประกนัของผูผ้ลติ 
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ค าว่ า  “การรับประกันของผู้ผลิต
รถยนต”์ 

หมายถึง การรบัประกันคุณภาพของรถยนตซ์ึ่งจัดท าโดย ผูผ้ลิตรถยนต ์ โดยครอบคลมุถึง
อะไหลข่องรถยนต ์(แตไ่มร่วมถึงการรบัประกนัภยัเพิ่มเตมิอื่น ๆ  ดงัตอ่ไปนี ้เช่น การ
รบัประกนัยางรถยนต ์แบตเตอรี ่การเป็นสนิม และหรอืการผกุรอ่น) 

ค าว่า “การสึกหรอจากการใช้งาน
ตามปกติ” 

หมายถึง การลดลงของประสิทธิภาพในการท างานทีละนอ้ยของอะไหลท่ี่ไดร้ับการคุม้ครอง 
โดยพิจารณาจากอายุการใช้งานและระยะทางที่รถยนตไ์ด้ถูกใช้งาน   (โดยให้
รวมถึงการผกุรอ่นและการเกิดสนิม) 

ค าว่า “ช่วงระยะเวลารับประกันของ
ผูผ้ลติ” 

หมายถึง ช่วงระยะเวลารบัประกนัภยัที่ระบไุวใ้นสมดุคูม่ือการรบัประกนั 

ค าวา่ “อะไหลท่ี่ไดร้บัความคุม้ครอง” หมายถึง ชิน้สว่นและสว่นประกอบที่ไดร้บัความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกันภยันีซ้ึ่งได้
ระบุรายละเอียดในแต่ละรายการเป็นการเฉพาะเจาะจงไวใ้นเอกสารแนบทา้ย
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

ค าวา่ “ความเสยีหายสว่นแรก” หมายถึง จ านวนเงินซึ่งผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรบัผิดชอบเองโดยเป็นจ านวนเงินสว่นแรกตามที่
ระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัตอ่ความเสียหายแต่ละครัง้ และทกุครัง้ที่ไดร้บั
การชดใชค้า่สนิไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้

ค าวา่ “ระยะเวลาไมคุ่ม้ครอง” หมายถึง ระยะเวลาที่ไมไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีน้บัจากวนัท่ีกรมธรรม์
ประกนัภยัเริม่มีผลบงัคบัเป็นครัง้แรก 
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หมวดที่ 2 เงือ่นไขและข้อก าหนดทั่วไป 
 
1.     สัญญาประกันภยั 
สญัญาประกนัภยันีเ้กิดขึน้จากการที่บริษัทเช่ือถือขอ้แถลงของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยั  
และขอ้แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) ที่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรบัประกันภยั
ตามสญัญาประกนัภยั บรษัิทจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสารสรุปสาระส าคญัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีไ้วใ้ห ้
 
ในกรณีที่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัรูอ้ยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอ้ยู่ แลว้ใน
ขอ้ความจริงใด แต่ปกปิดขอ้ความจริงนัน้ไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้ริษัททราบซึ่งถา้บริษัททราบขอ้ความจริงนัน้ ๆ อาจจะไดจู้งใจบริษัทใหเ้รี ยกเบีย้
ประกนัภยัสงูขึน้ หรือบอกปัดไม่ยอมท าสญัญาประกนัภยั สญัญาประกนัภยันีจ้ะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์บรษัิทมีสทิธิบอกลา้งสญัญาประกนัภยัได ้
 
บรษัิทจะไมป่ฏิเสธความรบัผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากที่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรอื ผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตาม
วรรคหนึง่ 
 
2.   ความสมบูรณแ์ห่งสัญญาประกันภยั และการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภยั 
กรมธรรมป์ระกันภยันี ้รวมทัง้ขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ยประกอบกันเป็นสญัญาประกันภยั การเปลี่ยนแปลงขอ้ความใด ๆ ใน
สญัญาประกนัภยัจะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากบรษัิท และไดบ้นัทกึไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้หรอืในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบรูณ์ 
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3.    เงือ่นไขการขอเอาประกันภยั 
รถยนตท์ี่สามารถขอเอาประกันภยัภายใตก้รมธรรมป์ระกันภยันีไ้ด ้จะตอ้งเป็นรถยนตท์ี่จดทะเบียนภายในประเทศไทยเท่านัน้ และตอ้งมี
คณุสมบตัิดงันี ้ผูถื้อกรมธรรมห์รอืผูเ้อาประกนัภยัสามารถขอเอาประกนัภยัไดต้ามเง่ือนไขที่ระบไุวด้งัตอ่ไปนี ้
 

รถยนตใ์ช้แล้ว 
รถยนตท์ี่ยงัอยูใ่นระยะเวลาการรบัประกนัของผูผ้ลติแตไ่ดม้ีการเปลีย่นความเป็นเจา้ของ หรอืรถยนตท์ี่สิน้สดุระยะเวลารบัประกนัของผูผ้ลติ ซึง่
มีอายุไม่เกินตามที่ระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรม ์หรือไม่เกินระยะทางตามที่ระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรม์ประกันภยั นบัจากวนัที่ส่งมอบ
รถยนต ์(ไมว่า่เหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึง่ไดเ้กิดขึน้ก่อน) 
 
4.    ระยะเวลารับประกันภยั 

4.1   การรบัประกนัภยันีจ้ะเริม่มีผลบงัคบัใชห้ลงัจากวนัท่ีอายรุบัประกนัของผูผ้ลติรถยนตห์มดลง (อา้งอิงตามสมดุคูม่ือการรบัประกนัของ
ผูผ้ลติ) 

4.2   การรบัประกนัภยันีจ้ะสิน้สดุเมื่อ 
ก. ตามระยะเวลาเอาประกนัภยัที่ระบไุวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรอืใบรบัรอง ประกนัภยัหรอื 

ระยะทางรวมที่รถยนตว์ิ่งเป็นกิโลเมตรเกินกวา่ระยะทางที่ก าหนดไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้ากการอา่นคา่จาก
แผงควบคมุหนา้ปัดรถยนต ์
 
5.    อัตราค่าแรงงานและอะไหล่ 
ในการชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้ใหใ้ชอ้ตัราค่าแรงและค่าอะไหล่โดยอา้งอิงอตัราค่าแรง และค่าอะไหลภ่ายใตก้าร
รบัประกนัโดยผูผ้ลติ ดงันี ้
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5.1   ในกรณีที่ไมม่ีราคาซอ่มแซมมาตรฐานของผูผ้ลติ ใหอ้า้งอิงถึงราคาตามที่ปรากฏใน เอกสารของอตุสาหกรรมรถยนต ์โดยอา้งอิงราคา
ตน้ทนุของผูผ้ลติบวกราคาเพิ่ม 10 % ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 

5.2   ในกรณีที่ไม่มีราคาอะไหล่ของผูผ้ลิตใหอ้า้งอิงราคาตน้ทุนของผูผ้ลิต บวกราคาเพิ่ม 10 % ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม การขึน้ ราคาของ
อะไหลจ่ะจ ากดัไมเ่กิน 5 % ตอ่ปี ซึง่เป็นอตัราสงูสดุที่บรษัิทจะชดใชใ้หส้  าหรบัการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนใด ๆ การเพิ่มราคานีจ้ะ
ค านวณจากรายการอะไหลต่ามเอกสารแนบทา้ยวา่ดว้ยการเพิ่มขึน้ของมลูคา่อะไหลแ่ละคา่แรง 

 
6.    เบีย้ประกันภยั 
เบีย้ประกนัภยัที่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรอืผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งช าระแก่บรษัิท ตามหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้
 
7.   การเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทน 

7.1 เมื่อเกิดความเสยีหายผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทหรอืผูแ้ทนจ าหนา่ยรถยนต ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ผลิตที่เข้าร่วมการ
ประกนัภยันีก้บับรษัิททราบโดยไม่ชกัชา้ และกรอกแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน และลงลายมือช่ือพรอ้มทัง้สง่ เอกสาร
หลกัฐานตอ่ไปนีภ้ายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีเกิดความเสยีหายดว้ยคา่ใชจ้่ายของ ตนเองไดแ้ก่ 

  -  แบบฟอรม์เรยีกรอ้งความเสยีหาย และส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
  -  ส าเนาคูม่ือจดทะเบียนรถยนต ์
  -  ส าเนาบตัรรบัประกนัของผูผ้ลติ (ถา้มี) 
  -  เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษัิทรอ้งขอตามความจ าเป็น 
 7.2  บริษัทจะรบัผิดภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันีใ้นสว่นที่เก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่มที่เก่ียวขอ้งกบัการใชค้่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์

ประกนัภยันีด้ว้ย 
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 7.3  บรษัิทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรบัคา่แรงและคา่อะไหลโ่ดยอา้งอิงราคาคา่แรงต่อชั่วโมงและคา่อะไหลท่ี่บรษัิทตกลงไวก้บั
ผูผ้ลิต หรือผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตท์ี่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยผูผ้ลิต ทัง้นีอ้ะไหลท่ี่น  ามาเปลี่ยนใหใ้หม่จะตอ้งเป็นอะไหลแ่ทเ้ท่านัน้ โดย
อะไหลด่งักลา่วจะตอ้งมีระยะรบัประกนัของผูผ้ลตินบัจากวนัท่ีติดตัง้อะไหลน่ัน้ใหก้บัรถยนตด์ว้ย 

7.4   จ านวนเงินเอาประกนัภยัสงูสดุที่พงึจ่ายไดส้  าหรบัการเรียกรอ้งคา่สินไหมทดแทนตอ่ครัง้และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยัจะตอ้ง
ไมเ่กินจ านวนเงินเอาประกนัภยัที่ระบไุวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั 

 
8. หน้าที่ผู้เอาประกันภยัในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
เมื่อเกิดความเสยีหายหรอืความรบัผิดตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีข้ึน้ ผูเ้อาประกนัภยัมีหนา้ที่ดงันี  ้
 8.1   แจง้ใหบ้รษัิททราบโดยทนัที และก่อนที่จะเริม่กระบวนการซอ่มแซม 
 8.2   ไมต่กลงยินยอมหรอือนญุาตใหม้ีการซอ่มแซมก่อนไดร้บัความเห็นชอบจากบรษัิท                                 
 8.3   ท าการซอ่มแซมเฉพาะกบัผูซ้อ่มที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ หรอืรบัรองจากบรษัิทเทา่นัน้ 
 8.4   บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการตรวจสอบรถยนตแ์ละเคลือ่นยา้ยรถยนตไ์ปยงัผูซ้อ่มอื่นท่ีบรษัิทเห็นสมควรโดยคา่ใชจ้่ายของบรษัิท 
 
หากผูเ้อาประกนัภยัจงใจละเวน้หรือมีเหตอุนัควรเช่ือไดว้่าเจตนาไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงักลา่วขา้งตน้ขอ้ใดขอ้หนึ่งโดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร 
บรษัิทอาจไมพ่ิจารณาชดใชค้า่สนิไหมทดแทนหรอืใชเ้ป็นเหตผุลใหผู้เ้อาประกนัภยัเสยีสทิธิในการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนได้ 
 
9.    การจ่ายค่าเบีย้ประกันภยั 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งช าระเบีย้ประกนัภยัภายในก าหนดเวลาที่ตก
ลงไวก้บับรษัิท แตท่ัง้นีต้อ้งไมเ่กิน 60 วนั นบัแตว่นัเริม่คุม้ครอง  
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10.    ข้อมูลทางเทคนิค 
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรอืผูเ้อาประกนัภยัตอ้งจดัหาขอ้มลูทัง้หมดที่เก่ียวกบัแบบ รุน่รถยนต ์ขอ้มลูเทคนิคการซอ่มรถยนต ์จดหมายที่
ไดร้บัจากผูผ้ลติและผูแ้ทนจ าหนา่ยรถยนตท์ี่เก่ียวกบังานบรกิารทัง้หมด รายการสง่เสรมิการขาย อตัราคา่แรงงานและอะไหล ่ใหแ้ก่บรษัิท 
 
11.    ข้อก าหนดว่าด้วยสมุดบัญชี และบันทึกต่าง ๆ 
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกันภยั  และ/หรือผูเ้อาประกันภยัตอ้งจัดใหม้ีและดูแลรกัษาบันทึกต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอส าหรบัทุกเรื่องที่
ประกอบอยู่ในกรมธรรมป์ระกันภยันี ้เมื่อไดม้ีค  าบอกกลา่ว ตามสมควรไปยงัผูถื้อกรมธรรมป์ระกันภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั บริษัทหรือ
ผูแ้ทนมีสทิธิที่จะตรวจตรา และตรวจสอบบนัทกึใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยันีข้องผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรอืผูเ้อาประกนัภยัโดย
ไมมีขอ้หา้ม หรอืขอ้จ ากดัใด ๆ ในเวลาใด ๆ ระหวา่งเวลาท าการปกติ โดยที่บรษัิทจะมีสทิธิท าส าเนา หรอืคัดลอกบนัทกึดงักลา่ว 
 
12.   การสิน้สุดกรมธรรมป์ระกันภยัโดยอัตโนมัติ 
เวน้แต่บรษัิทไดม้ีการตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรไวเ้ป็นอยา่งอื่น กรมธรรมป์ระกนัภยันีจ้ะสิน้สดุโดยอตัโนมตัิซึง่จะมีผลทนัทีแลว้แตเ่หตกุารณ์
ใดจะเกิดขึน้ก่อน ในกรณีที่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรอืผูเ้อาประกนัภยั : 

 12.1   เป็นผูถ้กูด าเนินคดีฟ้ืนฟกิูจการ หรอืถกูด าเนินคดี ช าระบญัชีเลกิกิจการทัง้โดยความสมคัรใจเอง หรอืไมไ่ดส้มคัรใจ 
  12.2 เป็นผูถ้กูด าเนินคดีลม้ละลาย 
  12.3 ใบอนญุาตที่เก่ียวขอ้งใด ๆ เพื่อที่จะประกอบธุรกิจถกูระงบัใชช้ั่วคราว ถอดถอน หรือยกเลิกเพราะประกาศหรือค าสั่งใด ๆ ของ

หนว่ยงานศาล หรอืหนว่ยงานท่ีมีอ  านาจควบคมุ 
   12.4 ถา้เป็นหา้งหุน้สว่น การยกเลกิกิจการโดยมีขอ้ตกลงระหวา่งหุน้สว่น หรอืโดยการด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

12.5  จะท าการขอลดหนี ้หรอืเสนอที่จะขอลดหนีใ้ด ๆ จากเจา้หนี ้หรอืรบัทราบโดยวิธีอื่น ๆ ตอ่สภาพการมีหนีส้นิลน้พน้ตวั 
        12.6      ณ วนัท่ี เวลา ท่ีระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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   12.7    เมื่อรถยนตถ์กูใชง้านเกินกวา่ระยะทางที่ระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
        12.8     เมื่อผูถื้อกรมธรรมห์รอืผูเ้อาประกนัภยัไมช่ าระเบีย้ประกนัภยัภายในก าหนด 60 วนั นบั แตว่นัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั 
   12.9 เมื่อบรษัิทไดจ้่ายคา่สนิไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกนัภยัรวมที่ระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ 
 
13.    เงือ่นไขบังคับก่อน 
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรอืผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดของกรมธรรมป์ระกนัภยั และเอกสารแนบทา้ยที่ติด
กับกรมธรรม์ประกันภัยนี ้หรือขอ้ความที่เป็นจริงในใบค าขอเอาประกันภัยจะเป็นเง่ือนไข และแนวทางที่จะผูกพันใหบ้ริษัทท าการชดใช้
คา่เสยีหายภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันี ้
 
14.   การรับช่วงสิทธิ 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือผูเ้อาประกันภัยตอ้งกระท าทุกอย่างเท่าที่จ  าเป็น หรือเท่าที่บริษัทเรียกรอ้งใหก้ระท าตามสมควร โดย
ค่าใชจ้่ายของบริษัทในการที่บริษัทจะเขา้รบัช่วงสิทธิจากผูเ้อาประกนัภยัเพื่อเรียกรอ้งค่าชดเชย หรือค่าทดแทนจากบคุคลอื่น  ทัง้นีไ้ม่ว่าการ
กระท าดงักล่าวนัน้จะก่อนหรือหลงัที่ผูเ้อาประกันภยัไดร้บัค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทเพื่อรกัษาสิทธิของบริษัทในการเรียกรอ้งค่าสินไหม
ทดแทนจากบคุคลภายนอก 
 
15.  การประกันภยัซ า้ซ้อน 
ถา้ในขณะท่ีเกิดความเสยีหายขึน้และปรากฏวา่รถยนตค์นัเดียวกนัไดเ้อาประกนัภยัซึง่มีความคุม้ครองแบบเดียวกนักบักรมธรรมป์ระกนัภยันีไ้ว้
กับบริษัทประกันภยัอื่น ไม่ว่าโดยผูเ้อาประกนัภยัเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระท าในนามของผูเ้อาประกันภยั บริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใชค้่ า
สนิไหมทดแทนใหไ้มเ่กินกวา่สว่นเฉลีย่ตามจ านวนที่บรษัิทไดร้บัประกนัภยัตอ่จ านวนเงินเอาประกนัภยัรวมทัง้สิน้ แตไ่มเ่กินกวา่จ านวนเงินเอา
ประกนัภยัที่บรษัิทไดร้บัประกนัภยัไว ้
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16.   การโอนรถยนต ์
เมื่อผูเ้อาประกนัภยัไดโ้อนรถยนตใ์หแ้ก่บคุคลอื่นใหถื้อวา่ผูร้บัโอนรถยนตเ์ป็นผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้และบริษัทตอ้งรบัผิด
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัตอ่ไปตลอดอายกุรมธรรมป์ระกนัภยัที่เหลอือยู่ 
 
18.   เขตอ านาจศาล 
กรมธรรมป์ระกนัภยันีอ้ยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และหลกัปฏิบตัิของประเทศไทย และอยู่ภายใตเ้ขตอ านาจของศาลไทยเท่านัน้ เวน้แตจ่ะ
ระบไุวโ้ดยชดัเจนเป็นอยา่งอื่น 
 
19.   การฉ้อฉล และการแถลงข้อความจริงอันเป็นเท็จ 
   19.1 การปกปิด หรอื แถลงเท็จซึง่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัใด ๆ บรษัิทอาจบอกลา้งสญัญาประกนัภยัฉบบันี ้
 19.2 หากบริษัทพบว่าผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือผูเ้อาประกันภยัพยายาม หรือกระท าการฉอ้ฉลใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกรมธรรม์

ประกันภยันี ้ไม่ว่าก่อนหรือหลงัการชดใชค้่าสินไหมทดแทนใดๆ โดยบริษัท และบริษัทไดช้ าระค่าสินไหมทดแทนแก่ผูถื้อกรมธรรม์
ประกันภยั และ/หรือผูเ้อาประกันภยัไปแลว้ อนัเป็นผลโดยตรงจากการฉอ้ฉลดงักล่าว บริษัทจะด าเนินกระบวนการเพื่อเรียกเงิน
จ านวนดงักลา่วคืนจากผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรอืผูเ้อาประกนัภยัแลว้แตก่รณี  

 
20.   อะไหล่ที่น ามาเปลี่ยนให้ใหม่ 
  บริษัทตกลงว่าจะชดใชเ้ฉพาะแต่อะไหลแ่ทเ้ท่านัน้ ในสว่นที่เก่ียวกบัการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้

เป็นท่ีตกลงวา่อะไหลท่ี่น  ามาเปลีย่นใหใ้หมจ่ะตอ้งมีระยะรบัประกนัของผูผ้ลติอะไหลน่บัจากวนัท่ีติดตัง้อะไหลน่ัน้ใหก้บัรถยนต์ 
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21.   อาณาเขตความคุ้มครอง 
  การใชร้ถยนตใ์ดๆ ที่แถลงแก่บรษัิทตามกรมธรรมป์ระกนัภยัจะจ ากดัเพียงภายในประเทศไทย ซึง่เป็นภมูิล  าเนาของผูเ้อาประกนัภยั 
 
22.   การบอกเลิกกรมธรรม ์

22.1 บรษัิทจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีไ้ดด้ว้ยการสง่หนงัสอืบอกกลา่วลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงผูถื้อกรมธรรมแ์ละ/หรอืผูเ้อาประกนัภยัตามที่อยู่ครัง้สดุทา้ยที่แจง้ใหบ้รษัิททราบ ในกรณีนีบ้รษัิทจะคืนเบีย้
ประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบีย้ประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาที่กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีไ้ดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้
ออกตามสว่น 

22.2 ผูถื้อกรมธรรมแ์ละ/หรอืผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยันีไ้ดโ้ดยแจง้ใหบ้รษัิททราบเป็นหนงัสอื ซึง่จะมีผล
ใหก้รมธรรมป์ระกนัภยันีส้ิน้ผลบงัคบั ณ วนัที่บริษัทไดร้บัหนงัสือบอกเลิกหรือวนัที่ระบไุวใ้นหนงัสือบอกเลิกแลว้แตว่นัใด
เป็นวนัหลงัสดุ โดยบรษัิทจะคืนเบีย้ประกนัภยัใหแ้ก่ผูถื้อกรมธรรมแ์ละ/หรือผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบีย้ประกนัภยัส าหรบั
ระยะเวลาที่กรมธรรมไ์ดม้ีผลบงัคบัใชม้าแลว้ตามอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ 

 
ทัง้นีผู้ถื้อกรมธรรมแ์ละ/หรือผูเ้อาประกันภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกันภยันีไ้ดก็้ต่อเมื่อไม่เคยมีการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน
ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันีม้าก่อนวนัท่ีขอบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยั   

อัตราเบีย้ประกนัภยัระยะสั้น 
ระยะเวลาที่เอาประกนัภยั รอ้ยละของเบีย้ประกนัภยัตามระยะเวลาเอาประกนัภยั 

เกิน/เดือน ไมเ่กิน/เดือน 1 ปี 2 ปี 
- 1 15.0 8.6 
1 2 25.0 14.3 
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2 3 35.0 20.0 
3 4 45.0 25.7 
4 5 55.0 31.4 
5 6 65.0 37.1 
6 7 75.0 42.9 
7 8 80.0 45.7 
8 9 85.0 48.6 
9 10 90.0 51.4 
10 11 95.0 54.3 
11 12 100.0 57.1 
12 13  60.7 
13 14  64.3 
14 15  67.9 
15 16  71.4 
16 17  75.0 
17 18  78.6 
18 19  82.1 
19 20  85.7 
20 21  89.3 
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21 22  92.9 
22 23  96.4 
23 24  100.0 

 
23.   การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีที่มีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกรอ้งใด ๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีร้ะหวา่งผู้  มีสิทธิเรียกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบั
บริษัท และหากผูม้ีสิทธิเรยีกรอ้งและเห็นสมควรใหย้ตุิขอ้พิพาทนัน้โดยวิธีการอนญุาโตตลุาการบริษัทยินยอม และใหท้ าการวินิจฉยัชีข้าดโดย
อนญุาโตตลุาการตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการก ากบั และสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยอนญุาโตตลุาการ 
 
หมวดที่ 3  ข้อยกเว้น 
กรมธรรมป์ระกนัภยันีไ้มคุ่ม้ครองความสญูเสยีหรอืความเสยีหายหรอืความรบัผิดใด ๆ อนัเกิดขึน้หรอืเป็นผลสบืเนื่องไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม 
จากกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
1. การบ ารุงรักษาเชงิป้องกัน 

 คา่ใชจ้า่ยการจดัท ากระบวนการบ ารุงรกัษาเชิงปอ้งกนั หรอืคา่ใชจ้่ายการซอ่มแซมที่เป็นความรบัผิดชอบของผูผ้ลติของรถยนต ์หรอื 

อะไหลใ่ดๆ ของรถยนตน์ัน้ และคา่ใชจ้่าย การดดัแปลง เพิม่เติม ปรบัปรุง หรอืซอ่มแซมใหญ่ เพื่อปรบัปรุงสภาพรถยนต ์

2.  การเสื่อมสภาพหรือช ารุดบกพร่อง 
  การสึกหรอ การเสื่อมสภาพตามธรรมชาติหรือจากการใชง้านตามปกติ หรือ การเกิดสนิม การกัดแทะของสตัว ์ปฏิกิริยาของแสง หรือ

ความรอ้น รวมทัง้บรรยากาศหรอืสภาพดินฟา้อากาศ  การกดักรอ่น การเป็นรอย หรอืการขีดขว่นผิววสัด ุการซอ่มแซมเพื่อความสวยงาม
หรอืภาพลกัษณข์องรถยนต ์หรอืการซอ่มแซมอนัเกิดจากอบุตัิเหตุ 
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3.  การใช้น ้ามันหรือของเหลวต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม 
 การเติมน า้มนั น า้มนัหลอ่ลืน่ หรอืของเหลวตา่ง ๆ ที่ไมเ่หมาะสมหรอืผิดประเภท สารปนเป้ือนในน า้มนั 

4.  ยางรถยนต ์
การสญูเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้กบัยางรถยนต์ ขอบลอ้ ลอ้แม็กซ ์การเสียสมดลุของศนูยล์อ้ การเติมลมยางเกินมาตรฐาน
การใชง้าน 

5.  เสียงผิดปกติ 
เสยีงผิดปกติจากการเสือ่มสภาพของชิน้สว่นประกอบ อปุกรณ ์อะไหล ่และเครือ่งยนตเ์สือ่มสภาพ 

6.  การบรรทุกเกินน ้าหนัก 
  ความสญูเสยีหรอืเสยีหายจากการบรรทกุเกินน า้หนกัตามน า้หนกับรรทกุมาตรฐานของรถยนต์ 
7.  อะไหล่หรืออุปกรณจ์ากภายนอก       

ความสญูเสียหรือเสียหายของอะไหล่ หรือชิน้สว่นที่ไม่ไดม้าจากโรงงานผูผ้ลิต การดดัแปลงแกไ้ข หรือน ามาติดตัง้เพิ่มเติมในภายหลงั 
ความบกพรอ่งของชิน้สว่นและอปุกรณท์ี่ไมไ่ดร้บัความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันี  ้

8.  การจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
การสญูเสียหรือความเสียหายต่อเนื่องใด ๆ จากการกระท าที่จงใจหรือความประมาทเลินเล่อของผูเ้อาประกันภยั รวมถึงการกระท า
ผิดพลาดของผูเ้อาประกนัภยัหรอืลกูจา้งของผูเ้อาประกนัภยั 

9.  ความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ จากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
ลมพายุ ลกูเห็บ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว น า้ท่วม อุบตัิเหตุ การชน ไฟไหม ้การระเบิดที่ไม่ไดม้ีสาเหตมุาจากเครื่องยนต ์หรือการระเบิดจาก
เครือ่งยนตท์ี่ไมไ่ดถ้กูติดตัง้โดยผูผ้ลติ 

10.  ความสูญเสียหรือเสียหายจากบุคคลภายนอก 
 การสญูเสยีหรอืเสยีหายใด ๆ จากการกระท าของบคุคลภายนอก 
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11.  ความเสียหายต่อเน่ือง 
การสญูเสียการใชง้านหรือความเสียหายต่อเนื่องใด ๆ ค่าปรบัส าหรบัความลา่ชา้ หรือการกกักนั หรือในสว่นที่เก่ียวกบัสมรรถนะ หรือ
ประสทิธิภาพท่ีดอ้ยลงในดา้นการใชง้าน 

12.  การรับประกันหรือการประกันภยัอื่น ๆ 
ขอ้บกพรอ่งใด ๆ ในเรื่องฝีมืองานและวสัดซุึง่เรียกรอ้งคา่สินไหมทดแทนไดต้ามเง่ือนไขของการท าประกนัภยัอื่นใด หรือค ารบัประกนัอื่น
ใด หรอืการประกนัของผูผ้ลติ 

13.  ประเภทของการใช้งานที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง 
รถยนตใ์ด ๆ ท่ีใชง้านเพื่อเป็นรถแขง่ การแขง่รถ การแขง่ความเรว็ รถออฟโรด้ รถเช่าระยะสัน้ รถที่ใชเ้ป็นแท็กซี่ หรอืใชใ้นโรงเรยีนสอนขบั
รถ ทัง้นีห้ากรถยนตใ์ดๆ ที่ไดเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีแ้ลว้ และไดเ้ปลีย่นสภาพการใชร้ถเป็นประเภทดงักลา่วขา้งตน้ 
จะถือว่าความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัจะสิน้สดุลงโดยอตัโนมตัิ และบริษัทจะคืนเบีย้ประกนัภยั ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกั
เบีย้ประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาที่ไดม้ีผลบงัคบัใชม้าแลว้ออกตามสว่น (Pro rata) 

14.  การซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ผลิต  
การซอ่มแซมโดยบคุคลอื่นนอกเหนือจากผูผ้ลติ หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าการซอ่มแซมที่ ไดร้บัการแตง่ตัง้จากผูผ้ลติหรอืการซอ่มแซม
ที่ยงัไมไ่ดร้บัอนมุตัิจากบรษัิท หรอืผูแ้ทนของบรษัิท 

15.  อุปกรณเ์พื่อความบันเทิงภายในรถยนต ์
  แบตเตอรี่ เครื่องเสียง อปุกรณเ์พื่อความบนัเทิงภายในรถยนต ์ระบบคน้หาเสน้ทาง (Navigation) วสัดอุปุกรณห์รืออะไหลท่ี่ไม่ไดร้ะบไุว้

ในขอ้ตกลงคุม้ครอง หรอืที่ไมคุ่ม้ครองตามการรบัประกนัของผูผ้ลติ  
16.  การเรียกเก็บคืนรถยนตข์องผู้ผลิต  

การเรยีกเก็บคืนรถยนตข์องผูผ้ลติ หรอืจากการซอ่มแซมหรอืทดแทนชิน้สว่นของสนิคา้อนัเนื่องมากจากความผิดพลาดของผูผ้ลติ 
17.   สงครามและการก่อการร้าย 
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การประกนัภยันีไ้มคุ่ม้ครองความสญูเสยี หรอืความเสยีหายอนัเกิดจาก หรอืเนื่องมาจาก หรือเป็นผลโดยตรง หรือโดยออ้มจากสาเหตุ
ดงัตอ่ไปนี ้
17.1  สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งรา้ยของชาติศตัรู หรือการกระท าที่มุ่งรา้ยคลา้ยสงคราม ไม่ว่าจะไดม้ีการประกาศสงคราม 

หรอืไมก็่ตาม หรอืสงครามกลางเมือง 
17.2   การแข็งขอ้ การกบฏ การก่อความวุน่วายทางการเมือง (Civil Commotion) การกระท าของผูก้่อการรา้ย การปฏิวตัิ การรฐัประหาร 

การประกาศกฎอยัการศกึหรอืเหตกุารณ ์ใด ๆ ซึง่จะเป็นเหตใุหม้ีการประกาศ หรอืคงไวก้ฎอยัการศกึ การยดึอ านาจการปกครอง 
หรอืการกระท าการบคุคลใด ๆ หรอื เก่ียวขอ้งกบัองคก์ารใด ๆท่ีมีเจตนา ใชก้ าลงัลม้ลา้งรฐับาล 

18.  ความเสี่ยงจากนิวเคลียร ์
การประกนัภยันีไ้มคุ่ม้ครองความสญูเสยี หรือความเสียหายตอ่ทรพัยส์ิน อนัเกิดจาก หรือเนื่องมาจาก หรือเป็นผลโดยตรง หรือโดยออ้ม
รวมถึงความรบัผิดตามกฎหมายใด ๆ จากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้

18.1 การแผ่รงัสี หรือการแพรก่มัมนัตภาพรงัสีจากเชือ้เพลิงนิวเคลียร ์หรือจากกากนิวเคลียรใ์ด ๆ อนัเนื่องมาจากการเผาไหมข้อง
เชือ้เพลงินิวเคลยีร ์และจากกรรมวิธีใด ๆ แหง่การแตกแยกตวัทางนิวเคลยีรซ์ึง่ด  าเนินติดตอ่กนัไป ดว้ยตวัเอง 

18.2 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร ์หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ที่อาจเกิดการระเบิดในการ
กระบวนการนิวเคลยีรไ์ด ้

19.  การเกิดเสียงดังจากคลื่น (Sonic Boom) 
ความสญูเสีย การถกูท าลาย หรือความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากคลื่นที่มีแรงดนัท่ีเกิดจากอากาศยาน หรืออปุกรณท์างอากาศอื่น ๆ 
ที่เดินทางดว้ยความเรว็เทา่กบัเสยีงหรอืความเรว็เหนือเสยีง 

20.  การรับรู้วันที่ด้วยเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส ์
กรมธรรมป์ระกนัภยันีไ้ม่ครอบคลมุถึงความสญูเสีย ความเสียหาย ตน้ทนุ การเรียกรอ้งหรือค่าใชจ้่าย ไม่ว่าจะเป็นการป้องกนั หรือการ
แกไ้ขหรอือื่น ๆ ที่เกิดขึน้โดยตรงหรอืโดยทางออ้มจากหรอืเก่ียวกบั : 
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  20.1  การค านวณ การเปรยีบเทียบ การเทียบความแตกตา่ง การเรยีงล าดบัหรอื การประมวล ผลขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการเปลี่ยน
วนัที่อื่นใดรวมถึงการค านวณปีอธิกสรุทินโดยระบบคอมพิวเตอรใ์ด ๆ ฮารด์แวร์ โปรแกรมหรือ ซอฟตแ์วร ์และ/หรือ ไมโครซิป 
วงจรอินทีเกรต หรืออุปกรณท์ี่คลา้ยคลึงกันในอุปกรณค์อมพิวเตอรห์รืออุปกรณท์ี่คลา้ยคลึงกันในอุปกรณ์  คอมพิวเตอร ์หรือ
อปุกรณท์ี่ไมใ่ช่คอมพิวเตอร ์ไมว่า่จะเป็นทรพัยส์นิของผู ้ เอาประกนัภยัหรอืไมก็่ตาม หรอื 

 20.2  การเปลี่ยนแปลง การดดัแปลงหรือการแกไ้ขที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของวนัที่อื่นใดรวมถึงการค านวณปีอธิกสรุทินในระบบ
คอมพิวเตอรด์งักลา่วใด ๆ ฮารด์แวร ์โปรแกรมหรอืซอฟตแ์วร ์หรอืไมโครชิป วงจรอินทรเีกรท หรอือปุกรณท์ี่คลา้ยคลงึกนัในเครือ่ง
คอมพิวเตอร ์หรอือปุกรณท์ี่ไมใ่ช่คอมพิวเตอรไ์มว่า่จะเป็นทรพัยส์นิของผูเ้อาประกนัภยัหรอืไมก็่ตาม  
เง่ือนไขนีจ้ะบงัคบัใชโ้ดยไม่ค านึงถึงว่ามีสาเหตุ หรือเหตกุารณอ์ื่นใดที่มีสว่นช่วยท าใหเ้กิดความสญูเสียในเวลาเดียวกนัหรือใน
ล าดบัใดๆในการเกิดความสญูเสยี ความเสยีหายตน้ทนุ ค าเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนหรอืคา่ใชจ้่าย 

21.  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกสแ์ละอินเตอรเ์น็ต 
  กรมธรรมป์ระกนัภยันีไ้มค่รอบคลมุถึงความสญูเสยีหรอืเสยีหาย หรอืความเสยีหายตอ่เนื่องอนัเป็นผลโดยตรงหรอืโดยออ้มซึง่เกิดจาก 

21.1 การท างานบกพรอ่งของระบบขอ้มลู (Software) ระบบอินเตอรเ์น็ต (Internet) ระบบเครอืขา่ยภายใน (Intranet) ระบบเครอืขา่ย
สว่นตวั หรือระบบเครือข่ายในแบบเดียวกนั อนัท าใหเ้กิดความบกพรอ่งหรือเสียหายต่อรถยนต ์รวมถึงค่าใชจ้่ายในการแกไ้ข 
เพิ่มเติมหรอืเปลีย่นชดุขอ้มลูใหเ้ป็นแบบท่ีทนัสมยัขึน้หรอืพฒันาขึน้ไปจากที่ติดตัง้มาจากผูผ้ลติ 

21.2  ความเสียหาย การถูกท าลาย ความผิดพลาด การถูกลบ หรือความสญูเสีย หรือเสียหาย   อื่น ๆ ของขอ้มูลซอฟทแ์วร ์หรือ
ชดุค าสั่งของการเขียนโปรแกรม หรอืชดุค าสั่งประเภทใด 

21.3  การเสียประโยชนใ์นการใช ้หรือในการท างานทัง้หมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของขอ้มลู การเขา้รหสัโปรแกรมซอฟแวร ์เครื่อง
คอมพิวเตอร ์หรือระบบคอมพิวเตอร ์หรืออุปกรณอ์ื่นใดซึ่งท างานโดยใชไ้มโครชิป (microchip) หรือตรรกะที่ฝังอยู่ในระบบ
คอมพิวเตอร ์(embedded logic) และการไมส่ามารถ หรอืความขดัขอ้งที่เกิดตามมาในการด าเนินธุรกิจของผูเ้อาประกนัภยั 
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กรณีที่ไม่ได้อยูใ่นเงือ่นไขการรับประกัน 

1. รถยนตซ์ซููกิที่ไมไ่ดเ้ขา้รบัการตรวจเช็คโดยศนูยบ์รกิารผูจ้  าหนา่ย เพื่อการบ ารุงรกัษาตามระยะเวลาการใชง้านท่ีก าหนดไวใ้น สมดุ

บรกิารและการรบัประกนั (Warranty and Service record booklet) ตัง้แต ่1,000 – 150,000 กม. 

2. รถยนตซ์ซููกิที่ไมไ่ดเ้ขา้รบับรกิารโดยศนูยบ์รกิารรถยนตซ์ซููกิ ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้อยา่งเป็นทางการจาก บรษัิท ซูซูกิ มอเตอร ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

3. รถยนตซ์ซููกิที่น  าไปตกแตง่ ดดัแปลงสภาพอยา่งใดๆ ใหผิ้ดไปจากสภาพมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ 

4. รถยนตซ์ซููกิที่น  าไปท าเป็นรถเชา่ รถแขง่  รถรบัจา้ง หรอืรถยนตซ์ูซกิูที่ถกูน าไปใชง้านในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดการช ารุด สกึหรอหรอื

เสยีหายเรว็กวา่ปกติทีค่วรจะเป็นหากใชง้านลกัษณะปกติ 

5. รถยนตซ์ซููกิที่มชิีน้สว่นหรอือะไหลท่ี่ไมใ่ช่ของแทต้ิดตัง้หรอืประกอบอยูแ่ละชิน้สว่นนัน้อาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายตอ่เนื่อง กับชิน้สว่น

อื่น 

6. รถยนตซ์ซููกิที่เชือ้เพลงิหรอืน า้มนัหลอ่ลืน่ท่ีมีคณุสมบตัิผิดไปจากที่ก าหนดไวใ้นสมดุคูม่ือประจ ารถ 
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7. รถยนตซ์ซููกิที่ไดร้บัความเสยีหายจากภยัพิบตัิตา่งๆ อาทิ แผน่ดินไหว พาย ุน า้ทว่ม ไฟไหม ้ลกูเห็บ ฝนกรด น า้ทะเล สารเคมี และมลู

สตัว ์เป็นตน้ 

8. รถยนตซ์ซููกิที่ไดร้บัความเสยีหายจากการโจรกรรมหรอือบุตัิเหต ุ

9. รถยนตซ์ซููกิที่กระจกบงัลมหนา้-หลงั และกระจกดา้นหนา้ตา่งไดร้บัความเสยีหายจากเหตอุื่นใด อนัมิใชเ่หตจุากความ บกพรอ่งของ

กระบวนการผลติ 

10. ชิน้สว่นอะไหลห่รอืสารหลอ่ลืน่ของรถยนตซ์ูซกิูที่มีก าหนดระยะเวลาในการใชง้านหรือเสือ่มสภาพตามการใชง้านปกติ อาทิเช่น ไส้

กรองน า้มนัหลอ่ลืน่ ไสก้รองน า้มนัเบนซิน ไสก้รองอากาศ หวัเทียน ผา้เบรกหนา้ – หลงั ผา้คลตัช ์หลอดไฟ ฟิวส ์ปะเก็น โอรงิ ยาง

แทน่เครือ่ง สายพาน ทอ่ทางเดินตา่งๆ ทอ่ยาง พลาสติก ใบปัดน า้ฝน จารบี น า้มนัหลอ่ลืน่ น า้มนัเกียร ์น า้มนัเบรก น า้มนัพวงมาลยั

เพาเวอร ์น า้กลั่นแบตเตอรี ่น า้ยาหลอ่เย็น น า้ยาแอร ์สายพาน สายพานราวลิน้ ชิน้สว่นตวัถงัรถยนต ์กระจก ขอบคิว้ ลอ้และยาง วสัดุ

ตกแตง่ภายใน เช่น ผา้บหุลงัคา  แผงประต ูวสัดหุุม้เบาะ คอนโซล โคมไฟ เครือ่งเลน่เสยีงและภาพ ล าโพง ชิน้สว่นเสือ่มสภาพ เช่น 

ลกูปืนลอ้ โช๊คอพั อะไหลท่ี่มียางเป็นสว่นประกอบ เช่น ยางขอบประต ูยางฝากระโปรง เป็นตน้ 

11. คา่ใชจ้า่ยในการลากจงู คา่ที่พกั คา่อาหาร คา่เชา่รถ คา่รกัษาพยาบาล คา่เสยีเวลา และคา่ใชจ้า่ยอื่นใด ท่ีเกิดขึน้จากการท่ี รถซซูู กิ

เสยีระหวา่งการเดินทาง 
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12. รถยนตซ์ซููกิทีถ่กูเปลีย่นเรอืนไมลห์รอืแกไ้ขเลขไมลใ์หผิ้ดไปจากระยะการใชง้านตามความเป็นจรงิไมว่า่ดว้ยวิธีอยา่งใดๆ 

13. รถยนตซ์ซููกิที่มกีารถอดแยกชิน้สว่นท่ีเสยีหรอืช ารุดโดยมิไดร้บัความเห็นชอบจากหนว่ยงานบรกิารหลงัการขายของ บรษัิท ซูซกิู 

มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

14. รถยนตซ์ซููกิทีส่ตีวัถงัดา่ง ซีด หรอืเกิดเป็นสนิม อนัเป็นความเสยีหายที่เกิดจากการไมด่แูลบ ารุงรกัษาใหด้ีพอ 

15. เสยีงดงั การสั่นสะเทือน การสกึหรอ การช ารุดฉีกขาด หรอืการเสือ่มสภาพอยา่งใดๆ ของรถยนตซ์ซููกิ ท่ียอ่มมีเกิดขึน้ได ้แมจ้ะถกูใช้

งานตามปกติ  

16. ยางของรถยนตซ์ซููกิอยูภ่ายใตก้ารรบัประกนัคณุภาพของบรษัิทผูผ้ลติหรอืจ าหนา่ยยาง 

17. การปรบัตัง้ไฟหนา้ของรถยนตซ์ซูกิู ถือเป็นการบ ารุงรกัษาตามปกติ 

 

หมวด 4  ขอ้ตกลงคุ้มครอง 

ขณะที่กรมธรรมป์ระกนัภยันีม้ีผลบงัคบั ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เง่ือนไขและขอ้ก าหนด ทั่วไป และเอกสารแนบทา้ยแหง่
กรมธรรมป์ระกันภยั และเพื่อเป็นการตอบแทนเบีย้ประกันภยัที่บริษัทไดร้บัช าระ บริษัทจะใหค้วามคุม้ครองเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองหรือ
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เอกสารแนบทา้ยที่แนบติดกบักรมธรรมป์ระกนัภยันี ้และมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกันภยัและ/หรือใบรบั รอง
ประกนัภยัเทา่นัน้ 
 

ข้อตกลงคุ้มครองการขยายระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิต 

แบบระบุประเภทอะไหลท่ี่ได้รับความคุ้มครอง 
 

 เป็นที่ตกลงกันว่า บริษัทจะขยายระยะเวลาการรบัประกันของผูผ้ลิตของรถยนตท์ี่เอาประกันภยั โดยจะให้ความคุม้ครองความ
บกพรอ่งทางกลไกและไฟฟา้ของรถยนตต์ามเง่ือนไขการรบัประกนัของผูผ้ลติเวน้แตจ่ะมีการระบยุกเวน้ไว ้ทัง้นีจ้ะคุม้ครองเฉพาะอะไหลส่ว่นที่
มีการรบัประกันจากผูผ้ลิตร่วมดว้ยและมีการระบุไวใ้นตารางของขอ้ตกลงคุม้ครองนีห้รือตารางกรมธรรมป์ระกันภัย และ/หรือใบรบัรอง
ประกนัภยั 

 โดยความคุม้ครองของขอ้ตกลงคุม้ครองนี ้จะเริม่ตน้คุม้ครองทนัทีหลงัจากวนัสิน้สดุของระยะเวลาการรบัประกนัของผูผ้ลติ และจะ
คุม้ครองตอ่ไปตามระยะเวลาเอาประกนัภยัที่ระบไุวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั 

 ในการชดใชค้า่สนิไหมทดแทน บรษัิทอาจเลอืกซอ่มแซม หรอืเปลีย่นอะไหลใ่หต้ามความเสยีหายที่เกิดขึน้จรงิ แตไ่มเ่กินจ านวนเงิน
เอาประกนัภยัที่ระบไุวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั 
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รายการอะไหล่ทีคุ่้มครอง  

1. ส่วนเคร่ืองยนต ์ ENGINE 
ชิน้สว่นท่ีถกูหลอ่ลืน่ภายในเสือ้สบูและฝาสบู ตวัอยา่งเช่น 
 Balance shafts and balance shaft bearings เพลาถว่งดลุยแ์ละลกูปืน 
 Camshaft, bearings and followers เพลาลกูเบีย้ ลกูปืน และกระเดื่อง 
 Camshaft Timing sprockets เฟืองขบัโซร่าวลิน้ (ไทมม์ิ่ง) 
 Connecting rods and bearings กา้นสบูและลกูปืน (ชารฟ์กา้น) 
 Crankshaft & main bearings เพลาขอ้เหวีย่งและลกูปืน (ชารฟ์อก) 
 Cylinder block เสือ้สบู 
 Cylinder heads ฝาสบู 
 Pistons, piston rings and pins ลกูสบู แหวนลกูสบู และสลกัลกูสบู 
 Push rods กา้นกระทุง้ 
 Rocker arms, shafts, bushings กระเดื่องวาลว์ เพลา และบชู 
 Front Crank shaft drive pulley พลูเลย่เ์พลาขอ้เหวี่ยง (หนา้) 
 Variable Valve  Timing mechanism กลไกขบัเคลือ่นวาลว์แปรผนั 
 Valve covers ฝาครอบวาลว์ 
 Valves, valve guides, lifters, springs and seats วาลว์ ปลอกวาลว์ สปรงิวาลว์ กลไกวาลว์ บา่วาลว์ 
 Timing gears, guides and tensioners เฟืองไทมม์ิ่ง ตวัดนั และลกูรอก 
 Timing Chain โซไ่ทมม์ิ่ง 
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 Timing Chain vibration damper ตวัดนัโซไ่ทมม์ิง่ 
 Timing chain cover ฝาครอบโซไ่ทมม์ิ่ง 
 Oil pump ป๊ัมน า้มนัเครือ่ง 
 Oil pan อา่งน า้มนัเครือ่ง 

External Parts of Cylinder Block 
 Flywheel ลอ้ชว่ยแรง 
 Flywheel ring gear เฟืองของลอ้ช่วยแรง 
 Manifold, intake ทอ่รว่มไอด ี
 Timing chain/belt (breakage) สายพานหรอืโซไ่ทมม์ิง่ (กรณีขาดเทา่นัน้) 
   Turbocharger / Supercharger unit – factory installed เทอรโ์บและซุปเปอรช์ารท์ท่ี ติดตัง้จากโรงงาน 

 

2. ส่วนเกียร ์(อตัโนมัติ, ธรรมดา และ CVT)TRANSMISSION (Automatic, Manual and CVT)  
     ชิน้สว่นท่ีถกูหลอ่ลืน่ภายในเสือ้เกียรแ์ละเกียรช์ดุขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ตวัอยา่งเช่น 
 Automatic Transmission Fluid Temperature sensor เซ็นเซอรอ์ณุหภมูิน า้มนัเกียร ์
 Differential Gear assembly ชดุเฟืองทา้ย 
 Gear Range position sensor เซ็นเซอรต์  าแหนง่คนัเกียร ์
 Gear shift cable สายเลือ่นเปลีย่นเกียร ์
 Governor assembly ชดุกอฟเวอรเ์นอร ์
 Housings/cases & oil pan เสือ้เกียร ์และอา่งน า้มนัเกียร ์
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 Park/Neutral position switch สวิทซต์  าแหนง่เกียรจ์อด/วา่ง 
 Release hubs bearings ดมุปลดและลกูปืน 
 Seals and gaskets (Alone not covered) ซีลและประเก็น (ไมคุ่ม้ครองกรณีตวัอะไหลบ่กพรอ่งโดยล าพงั) 
 Shafts, Gears, selectors, bearings , pumps เพลา เฟืองเกียร ์ลกูปืน และป๊ัม 
 Shift solenoid valves วาลว์โซลนีอยด ์
 Torque converter ทอรก์คอนเวอรท์เตอร ์
 Vehicle Speed sensor เซ็นเซอรค์วามเรว็รถ 
 External parts of Housings ชิน้สว่นภายนอกเสือ้เกียร ์
 Automatic Transmission Fluid Cooling unit รงัผึง้ระบายความรอ้นน า้มนัเกียร ์
 Vacuum modules โมดลุสญูญากาศ 
 Manual clutch คลทัชส์  าหรบัเกียรธ์รรมดา 
 Clutch master cylinder แมป๊ั่มคลทัชบ์น 
 Clutch slave cylinder แมป๊ั่มคลทัชล์า่ง 
 BEARING, CLUTCH RELEASE ลกูปืนหวีคลทัช ์

 
3. ส่วนระบบไฟฟ้า ELECTRICAL  

 All Electronic Control Units ECU’s (factory fitted) กลอ่ง ECU ตา่ง ๆ ที่ติดตัง้จากโรงงาน 
 Alternator and regulator pack ไดชารท์ และเรค็กเูลเตอร ์
 Coil, ignition คอยลจ์ดุระเบิด 
 Ignition module, electronic กลอ่งควบคมุระบบจดุระเบิด 
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 Switches, manually operated electrical สวิทชต์า่ง ๆ ที่ควบคมุอปุกรณไ์ฟฟา้ 
 Windscreen wiper and washer motors (front and rear) กลไกลปัดน า้ฝนและมอเตอร ์(หนา้และหลงั) 
 Horn and multifunction stalk switch แตรและชดุสวิทชค์อพวงมาลยั 
 Starter motor มอเตอรส์ตารท์ 
 Starter motor solenoid โซลนีอยดม์อเตอรส์ตารท์ 
 Distributor assembly and shaft ชดุจานจ่ายและเพลา 
 Distributor cap and the spindle ฝาครอบจานจา่ยและแกนหมนุ 

 

4. ส่วนระบบปรับอากาศและท าความร้อน AIR CONDITIONING AND HEATING  
 A/C compressor and seals คอมเพรสเซอรแ์อรแ์ละซีล 
 A/C compressor/clutch switch สวิทชค์วบคมุคลทัชค์อมเพรสเซอรแ์อร ์

 
5. ส่วนระบบเบรก BRAKES  

 Anti-lock brake module, pump and sensors (ABS-Factory fitted) โมดลู ABS และเซ็นเซอร ์(ติดตัง้จากโรงงานเทา่นัน้) 
 Calipers and seals คาลบิเปอรแ์ละซีล 
 Combination valve วาลว์แบง่แรงดนั 
 Lines and fittings ทอ่เบรกและขอ้ตอ่ 
 Master cylinder แมป๊ั่มเบรกบน 
  Park brake return springs สปรงิดนักลบัระบบเบรกจอด 
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 Parking brake linkage and cables กลไกเบรกจอด (เบรกมือ) และสายเคเบิล 
 Power brake booster หมอ้ลมเบรก 
 Clip and Ring Pin คลปิและสลกัวงแหวน 
 Self-adjusters กลไกลปรบัตัง้ผา้เบรกอตัโนมตัิ 
 Shaft, brake pedal เพลาและคนัเหยียบเบรก 
 Wheel cylinders กระบอกเบรก 

 
6. ส่วนชุดเพลาหน้าและท้าย DRIVE AXLE (Front and Rear)  

ชิน้สว่นภายในเสือ้เพลาที่หลอ่ลืน่โดยสารหลอ่ลืน่ 
 Bearings (wheel bearings excluded) ลกูปืน (ยกเวน้ลกูปืนลอ้) 
 Constant velocity joints (unless damage caused by torn drive boots) หวัเพลาขบั CV (ความเสยีหายตอ้งเกิดจากการ

ขาดของยางหุม้หวัเพลา) 
 Drive shafts เพลาขบั 
 Locking hubs ชดุลอ็กดมุ 
 Oil pan and axle drive housing อา่งน า้มนัและเสือ้เพลาขบั 
 Seals and gaskets (Alone not covered) ซีลและประเก็น (ไมคุ่ม้ครองกรณีตวัอะไหลบ่กพรอ่งโดยล าพงั) 
 Universal joints and couplings ขอ้ตอ่กากเพลาขบัและคปัปลิง้ 
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7. ส่วนระบบระบายความร้อนเคร่ืองยนต ์ENGINE COOLING SYSTEM  
 Radiator and radiator fan หมอ้น า้และพดัลมระบายความรอ้น 
 Radiator fan clutch, viscous coupling or motor คลทัชพ์ดัลมหมอ้ลม ฟรพีดัลม และมอเตอร ์
 Thermostat วาลว์น า้ 
 Thermostat housing เสือ้วาลว์น า้ 
 Oil cooler แผงระบายความรอ้นน า้มนัเครือ่ง  
 Water Pump ป๊ัมน า้ 

 Coolant Level sensor เซ็นเซอรร์ะดบัน า้หลอ่เย็น 
 

8. ส่วนระบบขบัเคลือ่นสี่ล้อ FOUR-WHEEL DRIVE  
 All four wheel drive components ระบบขบัเคลือ่นสีล่อ้ 
 Full Time/Part Time 4 Wheel Drive ระบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้  ตลอดเวลา /บางเวลา  

 
9. ส่วนระบบกันสะเทือนหน้าและหลัง FRONT and REAR SUSPENSION  

  Ball joint upper/lower  ลกูหมากบนและลา่ง 
 Control arms, upper and lower ปีกนกบนและลา่ง 
 Control arm shafts แขนกลไกชว่งลา่ง 
 Linkage กลไกเช่ือมตอ่ 
 Springs (front and rear) สปรงิหนา้และหลงั 
 Stabilizer bar เหลก็กนัโคลง 
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 Tie rods คนัชกั คนัสง่ 
 

10. ส่วนระบบฉีดน ้ามันเชือ้เพลิงและควบคุมมลภาวะ FUEL INJECTION AND EMISSIONS MANAGEMENT SYSTEMS  
      ชิน้สว่นในระบบฉีดน า้มนัเชือ้เพลงิและควบคมุมลภาวะทัง้หมด 

 Air control valve วาลว์ควบคมุอากาศ 
 Mass Air Flow sensor เซ็นเซอรก์ารไหลมวลอากาศ 
 Air idle control valve วาลว์ควบคมุอากาศรอบเดินเบา 
 Barometric/MAP pressure sensor เซ็นเซอรแ์รงกดอากาศ 
 Lambda (Oxygen) sensor เซ็นเซอรอ์อกซิเจน 
 EVAP vapor storage canister กระปกุกกัเก็บไอระเหยเชือ้เพลงิ 
 Knock sensor เซ็นเซอรต์รวจรบัการน็อก 
 Positive Crankcase Ventilation system (valves, hoses etc.) ระบบทอ่หายใจขอ้เหวี่ยง 
 Temperature sensor, engine coolant เซ็นเซอรอ์ณุหภมูิน า้ระบบระบายความรอ้น 
 Throttle Body and throttle position sensor เรอืนลิน้ปีกผีเสือ้และเซ็นเซอรต์  าแหนง่ลิน้ปีกผีเสือ้ 
 Fuel accumulator and pressure regulator เรค็กเูลเตอรแ์รงดนัเชือ้เพลงิและแอคคิวมเูลเตอร ์
 Accelerator Pedal Position sensor เซ็นเซอรต์  าแหนง่คนัเรง่ 
 Camshaft Position sensor เซ็นเซอรต์  าแหนง่เพลาขอ้เหวี่ยง 
 Pollution sensor เซ็นเซอรม์ลพิษ 
 EGR Control Valve วาลว์ควบคมุ EGR (ระบบหมนุเวียนไอเสยี) 
 EGR pressure sensor เซ็นเซอรแ์รงดนั EGR 
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 EGR regulator assembly เรค็กเูลเตอร ์EGR 
 Accelerator Pedal Position sensor เซ็นเซอรต์  าแหนง่คนัเรง่ 
 Air control valve วาลว์ควบคมุอากาศ 
 

11. ส่วนระบบเชือ้เพลิง (ดีเซลและเบนซิน) FUEL SYSTEM (Diesel and Petrol)  
 Mechanical and Electrical fuel pump (s) ป๊ัมเชือ้เพลงิแบบกลไกและไฟฟา้ 
 Lift pump ป๊ัมเชือ้เพลงิเสรมิ 
 Fuel tank sender unit กลไกระดบัน า้มนัเชือ้เพลงิในถงัน า้มนั 

 
12. ส่วนชิน้ส่วนไฮเทค  HIGH-TECH  

 Electro-chromatic rearview mirror กระจกมองขา้งแบบอิเลค็โทรโครเมติกส ์
 Steering wheel Multi-functions switches สทิชค์วบคมุที่พวงมาลยั 
 Auto Door Lock by Speed ระบบลอ็คประตตูามความเรว็ของรถยนต ์
 Keyless entry / central locking system (excluding door handles) กุญแจรีโมทเปิดปิดประตู – ติดตัง้จากโรงงาน (ไม่

คุม้ครองกลไกเปิดปิดประต)ู 
 Anti-theft alarm, factory-installed ระบบสญัญาณกนัขโมย-ติดตัง้จากโรงงาน 
 Compass and Ambient Temperature displays เข็มทิศและจอแสดงอณุหภมูิภายนอก ไมคุ่ม้ครองการแตกของหนา้ปัทม์

และตวัเรอืน 
 

13. ระบบความสะดวกสบายในห้องโดยสาร PASSENGER COMFORT  



 
32 

 Power window and sunroof motors /regulators / switches มอเตอรก์ระจกไฟฟา้และมอเตอรซ์นัรูฟ 
 Power seat motors มอเตอรป์รบัต าแหนง่เบาะนั่ง 
 Speed/cruise control ระบบควบคมุความเรว็อตัโนมตัิ 
  Bluetooth Receiver ตวัรบัสญัญาณ Bluetooth 

 
14. ระบบความปลอดภยั SAFETY  

 ABS ระบบปอ้งกนัลอ้ลอ๊ค 
 VSA Vehicle Stability Assist  ระบบรกัษาเสถียรภาพการขบัขี่ 
 Hill Start Assist ระบบช่วยลงทางชนั 
 Lane Keeping Assist ระบบรกัษาเลน 
 EBD ระบบกระจายแรงเบรคแบบอิเลค็โทรนิกส ์
 Traction control ระบบปอ้งกนัลอ้หมนุฟร ี
 Airbag module assembly ถงุลมนิรภยั 
 Safety belts เข็มขดันิรภยั 
 Module, passive restraint SRS ECU กลอ่งควบคมุถงุลมนิรภยั 
 Safety belt buckle, front and rear ที่ลอ็คเข็มขดันิรภยัหนา้และหลงั 
 Safety belt warning chime assembly อปุกรณเ์สยีงเตือนไมค่าดเข็มขดันิรภยั 
 Safety belt motor drive assembly มอเตอรเ์ลือ่นเข็มขดันิรภยั 
 Safety belt retractors ลกูรอกดงึเข็มขดันิรภยักลบั 
 Safety belt track assembly รางเข็มขดันิรภยั 
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 Sensors, airbag เซ็นเซอรถ์งุลมนิรภยั 
 Shoulder strap track assembly ชดุสายไฟถงุลมนิรภยั 
 Wiring assembly, airbag ชดุสายไฟถงุลมนิรภยั 

หมายเหต ุ: ไมคุ่ม้ครองการแตกหกัของถงุลมนิรภยัในทกุกรณี 
 Door ajar warming switch assembly สวิทชเ์ตือนปิดประตไูมส่นิท 
 Power door locks and retainer clips (excluding door handles) มอเตอรเ์ซ็นทรลัล็อคและคลิปล็อก (ไม่คุม้ครองกลไก

เปิดปิดประต)ู 
 Lock cylinder, door แมก่ญุแจลอ็คที่ประต ู
 Lock lever assembly, door กลไกลอ็คประต ู
 Lock lever assembly, tailgate กลไกลอ็คฝาทา้ย 
 Lock lever retainers, clips and brackets คลปิและขายดึกลไกลอ็คประต ู
 

15. ส่วนระบบบังคับเลีย้ว STEERING  
 Idler arm แขนควบคมุชว่ยบงัคบัเลีย้ว 
 Linkages and couplings แขนควบคมุตา่ง ๆ และคบัปลิง้ 
 Manual and power (includes all internal parts, exclude gaiters) พวงมาลยัธรรมดาและเพาเวอร ์(ชิน้สว่นภายใน 

ยกเวน้ ยางหุม้ขอ้ตอ่) 
 Power Steering-Electric assisted sensor and motor เซน็เซอรแ์ละมอเตอร ์ส าหรบัพวงมาลยัเพาเวอรแ์บบไฟฟา้ 
 Power steering reservoir กระปกุน า้มนัพวงมาลยัเพาเวอร ์
 Pulley assembly, power steering pump ป๊ัมพวงมาลยัเพาเวอรแ์ละพลูเลย่ ์
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 Seals and gaskets (alone not covered) ซีลและประเก็น (ไมคุ่ม้ครองกรณีตวัอะไหลบ่กพรอ่ง)  
 Steering lock กระปกุพวงมาลยั 
 Steering rack and pinion housing แรก็พวงมาลยั 

 

 
หมายเหตุ :  
 ไมคุ่ม้ครองช่วงลา่งและโช๊คอพั เนื่องจากเป็นชิน้สว่นท่ีสกึหรอตามอายกุารใชง้าน  
 Seals and gaskets (Alone not covered) ซีลและประเก็น (ไมคุ่ม้ครองกรณีตวัอะไหลบ่กพรอ่งโดยล าพงั) 
 ความคุม้ครองสายพายหรอืโซไ่ทมม์ิ่ง จะคุม้ครองเฉพาะกรณีที่สายพานหรอืโซไ่ดร้บัการเปลีย่นตามระยะที่ก าหนดโดย

ผูผ้ลติเทา่นัน้ (ตอ้งมีหลกัฐานแสดง) 
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สิทธิประโยชนเ์พิ่ม 

ก : รายการอะไหลท่ี่ใช้แลว้หมดไป : อะไหลใ่ดๆ ที่ก าหนดใหท้ าการเปลีย่นเป็นระยะๆ ในการซอ่มบ ารุงรถยนตต์ามปกติ จะไมร่วมอยูใ่น
โปรแกรมฯ (อา้งอิงกบัหวัขอ้ “สิง่ที่ไมไ่ดร้บัการคุม้ครอง”) อยา่งไรก็ดี บรษัิทฯจะรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นอะไหลด่งักลา่วหากเป็น
รายการท่ีตอ้งด าเนินการในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขความบกพรอ่งทางกลไกและไฟฟา้ที่ไดร้บัความคุม้ครอง 
 
ขั้นตอนการปฏิบตัิเม่ือต้องการใช้สิทธิซ่อมรถยนต ์

1. ผูเ้อาประกนัภยัสามารถติดตอ่แจง้เคลมไดท้ี่ ศนูยบ์รกิารของผูแ้ทนจ าหนา่ยรถยนต ์ พรอ้มแจง้รายละเอียดและปัญหาของ
รถยนต ์เพื่อใหเ้จา้หนา้ทีด่  าเนินการประสานงานการซอ่ม 

2. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแสดงสมดุคูม่ือการใหบ้รกิาร รวมถงึตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั แก่เจา้หนา้ที่
ศนูยบ์รกิาร หรอื อูม่าตรฐาน เมือ่น ารถยนตเ์ขา้ซอ่มตามวนัเวลานดัหมาย  

3. เมื่อผูเ้อาประกนัภยัประสบปัญหาการรบับรกิารจากศนูยบ์รกิาร หรอือูม่าตรฐาน โปรดแจง้ที่เบอร ์02-305-8430 กด 2 
 
สิ่งที่ผู้เอาประกนัภยัตอ้งช าระในกรณีที่มีการใช้สทิธ์ิซอ่มรถยนต ์
 การสกึหรอจากการใชง้านตามปกติหรอืการเสือ่มสภาพท่ีเกิดขึน้จากการใชง้าน หรอือายขุองรถยนตข์องผูเ้อาประกนัภยั ที่เป็นเหตใุหม้ี

เสยีงรบกวน รวมถึงการสั่นสะเทอืน จะไมอ่ยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของโปรแกรมฯ นี ้ผูเ้อาประกนัภยัอาจถกูรอ้งขอใหม้ีสว่นรว่มช าระคา่ใชจ้า่ยใน

การซอ่มแซมรถยนต ์หากการซอ่มแซมดงักลา่วเป็นสว่นท่ีเกินจากการซอ่มแซมอะไหลท่ี่ไดร้บัการคุม้ครองภายใตโ้ปรแกรมฯ นี ้ 
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