
การประกนัภยัเพ่ือการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตท่ีใช้
ในกิจการพิเศษประเภทเจต็สกีเพ่ือเช่า
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ท่ีมา

กรมเจา้ท่าไดอ้อกกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตใชเ้รอืกลเดนิทะเล
เฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพเิศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า พ.ศ. 2559 โดยก าหนดให้
เจา้ของเรอืกลเดนิทะเลเฉพาะเขตที่ใชใ้นกจิการพเิศษประเภทเจต็สกเีพื่อเช่าจดัท า
ประกนัภยัทีใ่หค้วามคุม้ครองชวีติ การสญูเสยีอวยัวะ ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ รวมถงึ
ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก และความเสยีหายต่อตวัเรอืเจต็สก ีทัง้น้ีไดป้ระกาศลง
ราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที ่28 กรกฎาคม 2559 และใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพ้นก าหนด 90 
วนั นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
และส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) ร่วมกบัสมาคมประกนัวนิาศภยั
ไทย จงึไดจ้ดัท ากรมธรรมป์ระกนัภยัเพือ่รองรบักฎหมายดงักลา่ว
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กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาต
ใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตท่ีใช้ในกิจการพิเศษ

ประเภทเจต็สกีเพ่ือเช่า พ.ศ. 2559



4

เจ้าของเรือจะต้องน าส าเนาสญัญา
ประกนัภยัและกรมธรรมป์ระกนัภยั
ตามท่ีก าหนดในข้อ 5 พร้อมทัง้น า
สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์
ประกันภยัฉบบัจริงมาแสดง เม่ือ
ย่ืนค าขอรบัใบอนุญาตใช้เรือเจ็ต
สกีเพ่ือเช่า
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ข้อ 5 สญัญาประกนัภยัและกรมธรรมป์ระกนัภยัเพ่ือการใช้เรือ
กลเดินทะเลเฉพาะเขตท่ีใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจต็สกีเพ่ือ
เช่า ต้องระบุผู้เอาประกนัภยั และระบุให้ผู้ใช้เรือท่ีได้รบัความ
เสียหาย เน่ืองจากการใช้เรือ หรือทายาทของผู้ใช้เรือ หรือ
บคุคลภายนอก เป็นผูไ้ด้รบัความคุ้มครอง 
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กรมธรรมป์ระกนัภยัตามวรรคหนึ่งอยา่งน้อยตอ้งมขีอ้ก าหนด ดงัต่อไปน้ี
(๑) ความเสยีหายทีไ่ดร้บัความคุม้ครอง ดงัน้ี
(ก) ความสูญเสียต่อผู้ใช้เรือส าหรบัการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ รวมถงึคา่รกัษาพยาบาล
(ข) ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกส าหรบัการเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ หรอื
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิ รวมถึงค่ารกัษาพยาบาล และความเสยีหายต่อ
ทรพัยส์นิ
(ค) ความเสยีหายต่อตวัเรอืกลเดนิทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษ
ประเภทเจต็สกเีพือ่เชา่ 
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(๒) จ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัต้องมอีตัราไม่น้อยกว่าอตัรา 
ดงัต่อไปน้ี
(ก) ความสญูเสยีต่อผูใ้ชเ้รอื
๑) การเสยีชวีติ หรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๒) สญูเสยีมอืหรอืเทา้หรอืตาหรอืสญูเสยีสมรรถภาพในการใชม้อืหรอืเทา้
หรอืสายตารวมสองขา้ง รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๓) สญูเสยีมอืหรอืเทา้หรอืตาหรอืสญูเสยีสมรรถภาพในการใชม้อืหรอืเทา้
หรอืสายตารวมขา้งเดยีว รายละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๔) คา่รกัษาพยาบาลต่ออุบตัเิหตุในแต่ละครัง้ รายละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๕) จ านวนเงนิเอาประกนัภยัตาม ๑) ๒) ๓) และ ๔) ในแต่ละครัง้ รวมกนัปีละ
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
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(ข) ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก
๑) การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รายละ 
๕๐,๐๐๐ บาท
๒) คา่รกัษาพยาบาลในแต่ละครัง้ รายละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๓) ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ ครัง้ละ ๒๕,๐๐๐ บาท
๔) จ านวนเงนิเอาประกนัภยัตาม ๑) ๒) และ ๓) ในแต่ละครัง้ รวมกนัปีละ
๒๐๐,๐๐๐ บาท
(ค) ความเสยีหายต่อตวัเรอืกลเดนิทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษ
ประเภทเจต็สกเีพือ่เชา่ ครัง้ละ ๕๐,๐๐๐ บาท
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กรมธรรมป์ระกนัภยัเพ่ือการใช้เรอืกลเดินทะเลเฉพาะ
เขตท่ีใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจต็สกีเพ่ือเช่า

ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

รายละเอียดกรมธรรมป์ระกนัภยั

เบีย้ประกนัภยั

ใบค าขอเอาประกนัภยั
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ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั
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ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั
 

                                                                                                 
     :                                       (     )                         (      )                         

1.                    :   
        : 

2.                                  :          ........................................................            ................................................. 
           …………………………….…….               .......................................      (       )............................................................ 
              ............................................           ………...……………                        .............................................................. 

                                       :.............................................................................................................................................................................. 
3.                     :               ..........................................    ................... .                     .........................................        16.30   . 
4.                    :                                                                               
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ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั (ต่อ)
5. ความคุม้ครองและจ านวนเงนิเอาประกนัภยั:

ข้อตกลงคุ้มครอง
จ านวนเงินเอาประกนัภยั 

(บาท)
1) ความสญูเสยีต่อผูใ้ชเ้รอื ส าหรบั

1.1  การเสยีชวีติ หรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ
1.2  การสญูเสยีมอืหรอืเทา้หรอืตาหรอืสญูเสยีสมรรถภาพใน

การใชม้อืหรอืเทา้หรอืสายตารวมสองขา้ง
1.3  การสญูเสยีมอืหรอืเทา้หรอืตาหรอืสญูเสยีสมรรถภาพใน

การใชม้อืหรอืเทา้หรอืสายตาขา้งเดยีว
ความคุม้ครองตามขอ้ 1.1 – 1.3 บรษิทัจะจา่ยรายการสงูสุด

เพยีงรายการเดยีวต่อคนเทา่นัน้
1.4  คา่รกัษาพยาบาล 
ความคุม้ครองตามขอ้ 1.1 – 1.4 รวมกนัไมเ่กนิ

50,000 บาทต่อคน
50,000 บาทต่อคน

30,000 บาทต่อคน 

จา่ยตามจรงิ แต่ไมเ่กนิ 15,000 บาทต่อคน
200,000 บาทต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้ และ
ตลอดระยะเวลาประกนัภยั
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ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั (ต่อ)
2)  ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก ส าหรบั

2.1 การเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ  หรอืทุพพล
ภาพถาวรสิน้เชงิ 
2.2 คา่รกัษาพยาบาล
2.3 ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ 
ความคุม้ครองตามขอ้ 2.1 – 2.3 รวมกนัไมเ่กนิ

50,000 บาทต่อคน

จา่ยตามจรงิ แต่ไมเ่กนิ 15,000 บาทต่อคน
จา่ยตามจรงิ แต่ไมเ่กนิ 25,000 บาทต่อคน
200,000 บาทต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้ และ
ตลอดระยะเวลาประกนัภยั

3)  ความเสยีหายต่อเรอืเจต็สกเีพือ่เชา่

ความรบัผดิสว่นแรก

จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 50,000 บาทต่อ
อุบตัเิหตุแต่ละครัง้ และตลอดระยะเวลา
ประกนัภยั 
1,000 บาทต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้

จ านวนเงนิเอาประกนัภยัสงูสดุส าหรบัขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 รวมกนัไมเ่กนิ 
450,000 บาทตลอดระยะเวลาประกนัภยั 
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ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั (ต่อ)

    -              

                                                                                                                    
   

              ……….…………………                        ……………………….……                                    ………………….………… 
      (                                                   )                   (                                                      )                   (                                                     ) 
                                                                                                                                                            

1.               ...........................          ......................             ......................                       ..........................    
          ............................                   ............                     ............................    

2.                                                   : 

                                                                                                ……………………………     

                    ..............................................................                        ............................................................................ 



15

รายละเอียดกรมธรรมป์ระกนัภยั
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ข้อ 1 ค าจ ากดัความ

ข้อ 2 เงื่อนไขทัว่ไป

ข้อ 3 ข้อยกเว้นทัว่ไป

ข้อ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
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ข้อ 1 ค าจ ากดัความ

1.1 กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายความถงึ ใบค าขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์
ประกันภัย เงื่อนไขและข้อก าหนดทัว่ไป 
ข้อยกเว้นทัว่ ไป ข้อตกลงคุ้มครอง และ
เอกสารแนบท้าย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่ง
สญัญาประกนัภยัเดยีวกนั

1.2  บรษิทั หมายความถงึ ผูร้บัประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี
1.3  ผูเ้อาประกนัภยั หมายความถงึ บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคล ทีร่ะบุไวใ้นตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยั ซึง่เป็นเจา้ของเรอืเจต็สกี
เพือ่เชา่

1.4  ผูใ้ชเ้รอื หมายความถงึ ผูโ้ดยสารหรอืผูค้วบคุมเรอืเจต็สกเีพื่อเช่า ซึ่ง
เดิน เรือ ในเขตควบคุมการเดิน เ รือตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการเดนิเรอืในน่านน ้าไทย
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1.5 เรอืเจต็สกเีพือ่เชา่ หมายความถงึ เรอืเจต็สกทีีเ่จา้พนกังานตรวจเรอืไดอ้อกใบส าคญั
รบัรองการตรวจเรอืก าหนดประเภทการใชเ้รอืเป็น
เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพเิศษ
ประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่าที่เอาประกันภัยซึ่ งมี
รายการตามทีร่ะบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

1.6 อุบตัเิหตุ หมายความถงึ เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปั จจัย
ภายนอกร่ า งกายและท า ให้ เกิดผลที่ผู้ เ อ า
ประกนัภยัหรอืผูใ้ชเ้รอืมไิดเ้จตนาหรอืมุ่งหวงั

1.7 อุบตัเิหตุแต่ละครัง้ หมายความถงึ เหตุการณ์หนึ่ง หรอืหลายเหตุการณ์สบืเนื่ องกนั 
ซึง่เกดิจากสาเหตุเดยีวกนั

ข้อ 1 ค าจ ากดัความ
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ข้อ 1 ค าจ ากดัความ

1.8 การก่อการรา้ย หมายความถงึ การกระท าซึ่งใชก้ าลงัหรอืความรุนแรง และ/หรอืมี
การข่มขู่โดยบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็น
การกระท าเพยีงล าพงั การกระท าการแทน หรอืที่
เกี่ยวเนื่องกบัองค์กรใด หรอืรฐับาลใด ซึ่งกระท า
เพื่อผลทางการเมือง  ศาสนา ลัทธินิยมหรือ
จุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทัง้เพื่อต้องการ
ส่งผลใหร้ฐับาลและ/หรอืสาธารณชน หรอืส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลวั
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2.1 สญัญาประกนัภยั
สัญญาประกันภัยนี้ เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยใน

ใบค าขอเอาประกนัภยั และขอ้แถลงเพิม่เติม(ถ้าม)ี ที่ผูเ้อาประกนัภยัลงลายมอืชื่อให้ไวเ้ป็น
หลกัฐานในการตกลงรบัประกนัภยัตามสญัญา บรษิทัจงึไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไวใ้ห้

ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัรูอ้ยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในขอ้แถลงตามวรรคหนึ่ง 
หรอืรูอ้ยู่แลว้ในขอ้ความจรงิใดแต่ปกปิดขอ้ความจรงินัน้ไวโ้ดยไมแ่จง้ใหบ้ริษทัทราบหากบรษิทั
ทราบขอ้ความจรงินัน้ๆ อาจจะไดจู้งใจใหบ้รษิทัเรยีกเบี้ยประกนัภยัสูงขึน้หรือบอกปัดไม่ยอม
ท าสญัญา สญัญาประกนัภยันี้จะตกเป็นโมฆยีะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณชิย ์บรษิทัมสีทิธบิอกลา้งสญัญาได้

บรษิทัจะไมป่ฏเิสธความรบัผดิโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากทีผู่เ้อาประกนัภยัไดแ้ถลง
ไวใ้นเอกสารตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 2 เงื่อนไขและข้อก าหนดทัว่ไป
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2.2ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปล่ียนแปลงข้อความใน
สญัญาประกนัภยั

กรมธรรม์ประกันภัยน้ี รวมทัง้ข้อตกลงคุ้มครองแล ะ
เอกสารแนบท้าย ประกอบกนัเป็นสญัญาประกนัภยั การเปลี่ยนแปลง
ขอ้ความใดๆ ในสญัญาจะต้องได้รบัความยนิยอมจากบรษิทัแล้วจึงจะ
สมบรูณ์

ข้อ 2 เงื่อนไขและข้อก าหนดทัว่ไป
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2.3 บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัหลกัฐานแสดงความสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีค่รบถว้น

และถกูตอ้งแลว้ 
ในกรณมีเีหตุอนัควรสงสยัวา่การเรยีกรอ้งเพือ่ใหบ้รษิทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัไมเ่ป็นไป

ตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาทีก่ าหนดไวอ้าจขยายออกไปอกีไดต้ามสมควร 
แต่ทัง้นี้จะไมเ่กนิ 90 วนั นบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัเอกสารครบถว้นแลว้

หากบรษิทัไมอ่าจจา่ยคา่สนิไหมทดแทนใหแ้ลว้เสรจ็ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ ไม่วา่ดว้ย
เหตุใด กต็าม บรษิทัจะรบัผดิชดใชด้อกเบีย้ใหอ้กีในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงนิทีต่อ้งจา่ย 
ทัง้นี้นบัแต่วนัทีค่รบก าหนดช าระการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ข้อ 2 เงื่อนไขและข้อก าหนดทัว่ไป
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2.4  ความรบัผิดของบริษทัภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี จะไมเ่กนิ
2.4.1จ านวนเงินที่เอาประกันภัยต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง้ ตามข้อตกลง
คุม้ครองแต่ละขอ้ ในขณะเกดิความสญูเสยีหรอืเสยีหาย และจ านวนเงนิเอา
ประกนัภยัสงูสดุตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุในตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั
2.4.2 จ านวนเงนิเอาประกนัภยัสงูสดุตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยัจะลดลง
ตามจ านวนค่าสนิไหมทดแทนทีบ่รษิทัไดจ้่ายไป ทัง้น้ีเพื่อให้จ านวนเงนิเอา
ประกนัภยัสงูสุดที่เหลอือยู่กลบัเตม็จ านวนดงัเดมิ  ผูเ้อาประกนัภยัตกลงที่
จะช าระเบีย้ประกนัภยัเพิม่เตมิ

ข้อ 2 เงื่อนไขและข้อก าหนดทัว่ไป
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2.5 การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตลุาการ
ในกรณีทีม่ขีอ้พพิาท ขอ้ขดัแยง้ หรอืขอ้เรยีกรอ้งใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ 

ระหว่างผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับรษิทั และหากผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งประสงค ์
และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั ้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและ
ให้ท าการวนิิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากบั     
และสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ

2.6 การส้ินสดุของสญัญาประกนัภยัโดยอตัโนมติั
ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ เป็นอนัระงบัสิน้ไปทนัทเีมื่อตวัเรอืเจต็สกี

เพื่อเช่าไดร้บัความสญูหายหรอืเสยีหายโดยสิน้เชงิ และบรษิทัจะคนืเบีย้ประกันภยัใหแ้ก่ผูเ้อา
ประกนัภยั โดยหกัเบีย้ประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาทีข่อ้ตกลงคุม้ครองในสว่นที่ 1 และสว่นที ่2 
ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามสว่น

ข้อ 2 เงื่อนไขและข้อก าหนดทัว่ไป
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2.7 การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยภายหลังจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับ 
สามารถกระท าไดด้งันี้

2.7.1บรษิัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี้ ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น
หนงัสอื ไม่น้อยกวา่ 15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึผูเ้อาประกนัภยัตามที่อยู่ครัง้สุดทา้ย
ทีไ่ดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบ ในกรณีนี้ บรษิทัจะคนืเบีย้ประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบี้ย
ประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามสว่น

2.7.2ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ได ้โดยแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็น
หนงัสอืและมสีทิธไิดร้บัเบีย้ประกนัภยัคนื หลงัจากหกัเบีย้ประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรม์
ฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออก โดยคดิตามอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้หรอืหากยงัไมไ่ดช้ าระเบีย้
ประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องช าระโดยคดิตามระยะเวลาและอตัราเบี้ยประกนัภยัในท านอง
เดยีวกนั ดงัตารางต่อไปนี้

ข้อ 2 เงื่อนไขและข้อก าหนดทัว่ไป
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ระยะเวลาประกนัภยั (ไม่เกิน/เดือน) ร้อยละของเบ้ียประกนัภยัเตม็ปี

1 15

2 25

3 35

4 45

5 55

6 65

7 75

8 80

9 85

10 90

11 95

12 100

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้
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ข้อ 2 เงื่อนไขและข้อก าหนดทัว่ไป

2.8 การโอนเรือเจต็สกีเพ่ือเช่า
เมื่อผู้เอาประกนัภยัได้โอนเรอืเจต็สกเีพื่อเช่าให้แก่ผู้อื่น ให้ถอืว่าผู้รบัโอน

เป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี และบริษัทต้องรับผิดตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัต่อไป ตลอดอายุกรมธรรมป์ระกนัภยัทีเ่หลอือยู่

2.9 การดแูลขนย้าย
เมื่อมคีวามเสยีหายต่อเรอืเจต็สกเีพื่อเช่า บรษิทัจะจ่ายค่าดูแลรกัษาและค่า

ขนยา้ยเรอืดงักล่าวทัง้หมดนับแต่วนัเกดิอุบตัเิหตุ จนกว่าการซ่อมแซมหรอืการ
ชดใชค้่าสนิไหมทดแทนจะเสรจ็สิน้ตามจ านวนทีจ่่ายไปจรงิ แต่ไม่เกินรอ้ยละสบิ
ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั
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ข้อ 2 เงื่อนไขและข้อก าหนดทัว่ไป

2.10 การฉ้อฉล
บริษัทจะไม่ร ับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายภายใต้

กรมธรรม์ประกันภัยน้ี หากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์
ประกนัภยัน้ีกระท าโดยเจตนาทีจ่ะฉ้อฉลหรอืมกีารแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรอืมี
การใชห้ลกัฐานเทจ็ประกอบการเรยีกรอ้ง หรอืผูเ้อาประกนัภยัหรอืบุคคลทีม่อี านาจ
กระท าการแทนผูเ้อาประกนัภยัใชว้ธิกีารหรอืเครือ่งมอืกระท าการฉ้อฉลเพื่อใหไ้ดม้า
ซึง่ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี
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ข้อ 3 ข้อยกเว้นทัว่ไป
หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นทัว่ไป
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไมคุ่ม้ครองความเสยีหายหรอืความรบัผดิอนัเกดิขึน้ เป็นผลโดยตรง
หรอืโดยออ้มจาก
3.1 สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรอืการกระท าที่มุ่งร้าย
คลา้ยสงคราม ไมว่า่จะไดม้กีารประกาศสงครามหรอืไมก่ต็าม หรอืสงครามกลางเมอืง การ
แข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การ
รฐัประหาร การประกาศกฎอยัการศกึ หรอืเหตุการณ์ใดๆ ซึง่จะเป็นเหตุใหม้กีารประกาศ
หรอืคงไวซ้ึง่กฎอยัการศกึ
3.2 การก่อการรา้ย 
3.3 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมนัตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือ จากกาก
นิวเคลยีร์ใดๆ อนัเน่ืองมาจากการเผาไหมข้องเชื้อเพลงินิวเคลยีร์ และจากกรรมวธิใีดๆ 
แหง่การแตกแยกตวัทางนิวเคลยีรซ์ึง่ด าเนินตดิต่อไปดว้ยตวัเอง
3.4 การระเบดิของกมัมนัตภาพรงัส ีหรอืสว่นประกอบของนิวเคลยีร ์หรอืวตัถุอันตรายอื่น
ใดทีอ่าจเกดิการระเบดิในกระบวนการนิวเคลยีรไ์ด้
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ข้อ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง

หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง

ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก าหนดและ
เงื่อนไขทัว่ไป และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั และเพื่อ
เป็นการตอบแทนเบี้ยประกนัภยัทีผู่เ้อาประกนัภยัต้องช าระ บรษิทัตก
ลงจะใหค้วามคุม้ครองทัง้ขอ้ตกลงคุม้ครองสว่นที ่1,2,และ 3 ดงัต่อไปนี้ 
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ข้อ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง

ส่วนท่ี 1 ความสญูเสียต่อผูใ้ช้เรือ
ขอ้ 1 ค าจ ากดัความเฉพาะสว่นที ่1

1.1 อบุติัเหตุ หมายความถงึ เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้อย่างฉับพลนัจากปัจจยั
ภายนอกร่างกายและท าใหเ้กดิผลทีผู่้ใชเ้รอื
มไิดเ้จตนาหรอืมุง่หวงั

1.2 การบาดเจบ็ หมายความถงึ การบาดเจบ็ทางรา่งกาย อนัเป็นผลโดยตรง
จากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และ
โดยอสิระจากเหตุอื่น

1.3 ทพุพลภาพ
ถาวรส้ินเชิง

หมายความถงึ ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบ
หน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจ าและ
อาชพีอื่นๆ ไดโ้ดยสิน้เชงิตลอดไป
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1.4 สูญเสียมือหรือเท้า
หรื อตา  ห รื อสูญ เ สี ย
สมรรถภาพในการใช้มือ
หรือเท้าหรือสายตา

หมายความถงึ การถูกตดัออกจากร่างกายตัง้แต่ขอ้มอื หรอื
ขอ้เท้าตัง้แต่ 1 ขา้งขึน้ไปหรอืการสูญเสยีตา
ตัง้แต่ 1 ขา้งขึน้ไป และใหห้มายความรวมถงึ
การสูญเสยีสมรรถภาพในการใช้งานของมอื
หรอืเทา้ หรอืสายตา หรอืตาบอดสนิท ตัง้แต่ 
1 ข้างขึ้นไป โดยสิ้นเชิงและมีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์อย่างชัดเจนว่าไม่มีทางรกัษาให้
หายไดต้ลอดไปหรอืไมส่ามารถกลบัมาใชง้าน
ไดอ้กีต่อไป

ข้อ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
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ข้อ 2 ข้อตกลงคุ้มครองในส่วนท่ี 1
บรษิทัใหส้ญัญาต่อผูเ้อาประกนัภยัวา่บรษิทัจะคุม้ครองความ

สูญเสยีอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ใช้เรือ โดย
อุบตัเิหตุ อนัเป็นผลมาจากการขบัขี ่ควบคุม ใชห้รอืโดยสารเรอื
เจต็สกเีพือ่เชา่ภายในอาณาเขตความคุม้ครองและระยะเวลาเอา
ประกนัภยั และเป็นผลท าให้

ข้อ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
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2.1 การเสียชีวิต สูญเสียมือหรือเท้าหรือตาหรือสูญเสียสมรรถภาพใน
การใช้มือหรือเท้าหรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ผูใ้ช้เรอืเสยีชวีติ 
สญูเสยีมอืหรอืเทา้หรอืตาหรอืสญูเสยีสมรรถภาพในการใชม้อืหรอืเทา้หรอืสายตา 
หรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ ภายใน 180 วนั และการทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงนัน้
ได้เป็นไปตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดอืนนับแต่วนัที่เกดิอุบตัิเหตุ หรอืมขีอ้บ่งชี้
ทางการแพทยช์ดัเจนว่าตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ หรอืการบาดเจบ็ที่
ไดร้บัท าใหผู้ใ้ชเ้รอืตอ้งเขา้รบัการรกัษาพยาบาลและเสยีชวีติ สญูเสยีมอืหรอืเทา้
หรอืตาหรอืสญูเสยีสมรรถภาพในการใชม้อืหรอืเทา้หรอืสายตา หรอืทุพพลภาพ
ถาวรสิน้เชงิ เพราะการบาดเจบ็นัน้เมื่อใดกด็ ีบรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรบัการ
เสยีชวีติใหแ้ก่ทายาทโดยธรรมของผูใ้ชเ้รอื สว่นค่าทดแทนอย่างอื่น จะจ่ายใหแ้ก่
ผู้ใช้เรือ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี ตามจ านวนเงิน เอา
ประกนัภยัทีก่ าหนดในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

ข้อ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง



2.2 การรกัษาพยาบาล
ถ้าการบาดเจบ็ที่ไดร้บัท าให้ผูใ้ชเ้รอืต้องไดร้บัการรกัษาพยาบาลโดยแพทยห์รอื

ต้องได้รบัการพยาบาลโดยพยาบาล บรษิัทจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผู้ ใช้เรอื 
ส าหรบัค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควรซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สปัดาห์ นับแต่วนัที่เกิด
อุบตัิเหตุแต่ละครัง้ตามจ านวนเงนิที่จ่ายจรงิทัง้น้ีไม่เกินจ านวนเงนิเอาประกนัภยัที่
ก าหนดไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

แต่หากผูใ้ชเ้รอืไดร้บัการชดใชจ้ากสวสัดกิารของรฐัหรอืสวสัดกิารอื่นใดหรอืจาก
การประกนัภยัอื่นมาแลว้บรษิทัจะรบัผดิชอบเพยีงจ านวนเงนิค่ารกัษาพยาบาลและค่า
การพยาบาลสว่นทีข่าดเทา่นัน้

ข้อ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
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ข้อยกเว้นเฉพาะส่วนท่ี 1  ขอ้ตกลงคุม้ครองในสว่นน้ีไมคุ่ม้ครอง

1. การบาดเจบ็ การสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี้

- การกระท าของผูใ้ชเ้รอืขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไม่สามารถครอง
สตไิด ้ทัง้นี้ ค าวา่ “ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุรา” นัน้ หมายถงึ ในกรณีทีม่กีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑม์รีะดบั
แอลกอฮอลใ์นเลอืดตัง้แต่ 150 มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ตข์ึน้ไป

- การฆา่ตวัตาย การพยายามฆา่ตวัตาย การท ารา้ยรา่งกายตนเอง

- การแทง้ลกู 

- การรกัษาฟันหรอืการรกัษารากฟันเวน้แต่การรกัษาทีไ่ดเ้กดิขึน้ภายใน 7 วนันบัจากวนัเกดิอุบตัเิหตุ

- การเปลีย่นหรอืใสฟั่นปลอมการครอบฟันทนัตกรรมประดษิฐ์

36

ข้อ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง



ข้อยกเว้นเฉพาะส่วนท่ี 1  ขอ้ตกลงคุม้ครองในสว่นนี้ไมคุ่ม้ครอง (ต่อ)

- การปวดหลงัอนัมสีาเหตุมาจากหมอนรองกระดกูสนัหลงัเคลื่อนทบัเสน้ประสาท (Disc herniation) 
กระดกูสนัหลงัเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดกูสนัหลงัเสือ่ม (Degenerative disc
disease) กระดกูสนัหลงัเสือ่ม (Spondylosis) และภาวะทีม่รีอยแตก (Defect) หรอืพยาธสิภาพที่
กระดกูสนัหลงัสว่น Parsinterarticularis (Spondylolysis) เวน้แต่มกีารแตกหกั (Fracture) หรอื
เคลื่อน (Dislocation) ของกระดกูสนัหลงัอนัเนื่องมาจากอุบตัเิหตุ 

2. การบาดเจบ็ การสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้ในเวลาต่อไปนี้

- ขณะผูใ้ชเ้รอืเขา้รว่มทะเลาะววิาท หรอืมสีว่นยัว่ยุใหเ้กดิการทะเลาะววิาท

- ขณะทีผู่ใ้ชเ้รอืก่ออาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนกัหรอืขณะถูกจบักุมหรอืหลบหนีการจบักุม
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ข้อ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง



ส่วนท่ี 2 ความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก

ข้อ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง

1.1 บุคคลภายนอก หมายความถงึ บุคคลใดๆ ที่มิใช่ผู้เอาประกนัภัยหรือ
ผูใ้ชเ้รอื

1.2 ทุพพลภาพถาวร
สิน้เชงิ

หมายความถงึ ทุ พพลภาพถึ ง ขน าด ไม่ ส า ม า ร ถ
ประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพ
ประจ าและอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิง
ตลอดไป

ข้อ 1 ค าจ ากดัความเฉพาะส่วนท่ี 2
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ข้อ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง

ข้อ 2 ข้อตกลงคุ้มครองในส่วนท่ี 2 
บรษิทัใหส้ญัญาต่อผูเ้อาประกนัภยัว่าบรษิทัจะคุม้ครองความสญูเสยี หรอืความเสยีหายอย่าง
ใดๆ อนัเกดิแก่บุคคลภายนอก ซึง่ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูใ้ชเ้รอืจะตอ้งรบัผิดตามกฎหมายอนั
สบืเน่ืองหรอืเป็นผลมาจากอุบตัเิหตุจากการขบัขี ่การควบคุม ใช ้หรอืโดยสารเรอืเจต็สกเีพื่อ
เชา่ ภายในอาณาเขตความคุม้ครองในระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยัในนามผูเ้อาประกนัภยั
หรอืผูใ้ชเ้รอื ภายใตจ้ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีก่ าหนดในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ดงัน้ี
2.1 ความเสยีหายต่อชวีติ สญูเสยีอวยัวะ หรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ 
2.2 คา่รกัษาพยาบาล 
2.3 ความสญูเสยีหรอืเสยีหายต่อทรพัยส์นิ
ทัง้น้ี บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรบัการเสยีชวีติใหแ้ก่ทายาทโดยธรรมของบุคคลภายนอก 
ส่วน ค่าสนิไหมทดแทนอย่างอื่น จะจ่ายใหแ้ก่บุคคลภายนอกหรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าว 
แลว้แต่กรณี
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ข้อ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง

ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 
ถ้าผู้เอาประกันภัยหรือผู้ใช้เรือถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งการ

ประกนัภยัน้ีมกีารคุม้ครอง บรษิทัจะต่อสูค้ดใีนนามของผูเ้อาประกันภยัหรอืผูใ้ชเ้รอื
โดยค่าใช้จ่ายของบรษิทั เว้นแต่บรษิัทได้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเต็มจ านวนเงนิ
ความคุม้ครองก่อนมกีารฟ้องรอ้งแลว้
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ข้อยกเว้นเฉพาะส่วนท่ี 2 ขอ้ตกลงคุม้ครองในสว่นนี้ ไมคุ่ม้ครองความรบัผดิอนัเกดิจาก

1. การใชเ้รอืเจต็สกเีพือ่เชา่นอกอาณาเขตทีไ่ดใ้หค้วามคุม้ครอง

2. การใชเ้รอืเจต็สกเีพือ่เชา่ในการเขา้รว่มการแขง่ขนัอยา่งเป็นทางการ 

3. การใชเ้รอืเจต็สกเีพือ่เชา่เพือ่การลากจงูหรอืผลกัดนั เวน้แต่เรอืเจต็สกเีพือ่เชา่ทีถ่กูลากจงู

หรอืถกูผลกัดนัไดป้ระกนัภยัไวก้บับรษิทัดว้ย 

4. ความรบัผดิตามสญัญาทีผู่ใ้ชเ้รอืท าขึน้ ซึง่ถา้ไมม่สีญัญานัน้แลว้ ความรบัผดิของผูใ้ชเ้รอืจะ

ไมเ่กดิขึน้

5. การใชเ้รอืเจต็สกเีพือ่เชา่ไปในทางผดิกฎหมาย เชน่ ใชไ้ปปลน้ทรพัย ์ชงิทรพัย ์หรอืใชข้น

ยาเสพตดิ เป็นตน้  
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ข้อ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง



ทัง้น้ี บรษิทัจะไม่น าข้อยกเว้นเฉพาะส่วนที่ 2 มาเป็นขอ้ต่อสู้บุคคลภายนอก 

เพื่อปฏเิสธความรบัผดิ ตามขอ้ตกลงคุม้ครองในสว่นน้ี แต่กรณีบริษทัไดช้ดใช้

ค่าสนิไหมทดแทนในความรบัผดิทีผู่เ้อาประกนัภยัหรอืผูใ้ชเ้รอืจะตอ้งรบัผดิต่อ

บุคคลภายนอกไปแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัต้องใชจ้ านวนเงนิที่บรษิทัไดจ้่ายไปนัน้

คนืใหบ้รษิทัภายใน 7 วนั นบัแต่รบัหนงัสอืเรยีกรอ้งจากบรษิทั
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ข้อ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง



ส่วนท่ี 3 ความเสียหายต่อตวัเรือเจต็สกีเพ่ือเช่า

ข้อ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง

ข้อ 1 ค าจ ากดัความเฉพาะส่วนท่ี 3

การลกัทรพัย์ หมายความถงึ การเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้ อื่นเป็น
เจา้ของรวมอยูด่ว้ยไปโดยทุจรติ

ความรบัผดิสว่นแรก หมายความถงึ ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัย
จะตอ้งรบัผดิชอบเองต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้
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ข้อ 2 ข้อตกลงคุ้มครองในส่วนท่ี 3
บรษิัทให้สญัญาต่อผู้เอาประกนัภยัว่าบรษิัทจะคุ้มครองความสูญหายหรอื
เสยีหายทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยั ต่อตวัเรอืเจต็สกเีพื่อเช่า 
รวมทัง้อุปกรณ์หรอืสิง่ที่ตดิประจ าอยู่กบัเรอืเจต็สกเีพื่อเช่าตามมาตรฐานที่
ตดิตัง้จากโรงงานประกอบเรอืเจต็สกเีพื่อเช่า ศูนยห์รอืตวัแทนจ าหน่ายและ
ใหร้วมถงึอุปกรณ์เครือ่งตกแต่งทีไ่ดท้ าเพิม่เตมิขึน้และผูเ้อาประกนัภยัไดแ้จง้
ใหบ้รษิทัไดร้บัทราบไวด้ว้ยแลว้ อนัเป็นผลจาก

ข้อ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
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ข้อ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง

2.1 อุบตัเิหตุในระหวา่งการใชง้าน รวมถงึความสญูหายหรอืเสยีหายใดๆ อันเป็นผล
มาจากการเกิดคลื่นลมมรสุม การเกิดคลื่นสึนามิ การเกิดอัคคีภัย การชนกับ
ยานพาหนะทางน ้า การชนกบัวตัถุในน ้า การพลกิคว ่าในระหว่างการขบัขี่ในอาณา
เขตทีใ่หค้วามคุม้ครอง ตลอดจนการชนกบัยานพาหนะทางบกในระหวา่งน าเรอืเจต็
สกเีพื่อเช่าไปใชง้านหรอืน าไปเกบ็รกัษา การเกดิอุบตัเิหตุในระหว่างการน าเรอืเจต็
สกเีพือ่เชา่ขึน้และลงจากรถทีใ่ชเ้คลื่อนยา้ยเรอืเจต็สกเีพือ่เชา่
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ข้อ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง

2.2 การสญูหายหรอืถูกลกัทรพัยไ์ปทัง้ล า ในระหว่างเรอืเจต็สกเีพื่อเช่าถูกเกบ็หรอื
รกัษาในสถานที่ตัง้หรอืเก็บเรอืเจ็ตสกีเพื่อเช่าที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 
โดยสถานทีต่ ัง้หรอืเกบ็เรอืเจต็สกเีพื่อเช่าหรอืวสัดุอุปกรณ์เพื่อตรงึตราเรอืเจต็สกเีพื่อ
เชา่ปรากฏรอ่งรอยงดัแงะ 

ทัง้น้ี  บรษิัทจะชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนส าหรบัความเสยีหายบางส่วน ตามความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ เฉพาะสว่นที่เกนิจากความรบัผดิสว่นแรกตามที่ระบุไวใ้นหน้า
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั แต่ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีก่ าหนดไวใ้นตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ส าหรบัความเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญหายบริษัทจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั  
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ข้อยกเว้นเฉพาะส่วนท่ี 3 ขอ้ตกลงคุม้ครองในสว่นน้ีไมคุ่ม้ครอง

- การเสือ่มราคา หรอืการสกึหรอของเรอืเจต็สกเีพือ่เชา่
การแตกหกัของเครือ่งจกัรกลไกของเรอืเจต็สกเีพือ่เชา่ หรอืการเสยี หรอืการหยุดเดนิของเครื่องจกัรกลไก

หรอืเครือ่งไฟฟ้าของเรอืเจต็สกเีพือ่เชา่ อนัมไิดเ้กดิจากอุบตัเิหตุ
- การใชเ้รอืเจต็สกเีพือ่เชา่ไปในทางผดิกฎหมาย  
- การใชเ้รอืเจต็สกเีพือ่เชา่ในการเขา้รว่มการแขง่ขนัอยา่งเป็นทางการ
- การขบัขีเ่รอืเจต็สกเีพือ่เชา่โดยบุคคลซึง่ในขณะขบัขีอ่ยูภ่ายใตฤ้ทธิส์รุา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจน
ไมส่ามารถครองสตไิด ้ทัง้น้ี ค าวา่ “ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิส์รุา” นัน้ หมายถงึ ในกรณีทีม่กีารตรวจเลอืดใหถ้อื
เกณฑม์รีะดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดตัง้แต่ 150 มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ตข์ึน้ไป 
- การใชเ้รอืเจต็สกเีพือ่เชา่ นอกอาณาเขตทีไ่ดใ้หค้วามคุม้ครอง
- การใชเ้รอืเจต็สกเีพือ่เชา่ เพือ่การลากจงูหรอืผลกัดนั เวน้แต่เรอืเจต็สกเีพือ่เชา่ทีถู่กลากจงูหรอืถกูผลกัดนัได้
ประกนัภยัไวก้บับรษิทัดว้ย 
- การสญูหายหรอืถกูลกัทรพัยไ์ปทัง้ล า ในระหวา่งถกูเกบ็หรอืรกัษาในสถานทีต่ ัง้หรอืเกบ็เรอืเจต็สกเีพือ่เชา่ที่
ระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัโดยสถานทีต่ ัง้หรอืเกบ็เรอืเจต็สกเีพือ่เชา่หรอืวสัดุอุปกรณ์เพือ่ตรงึตราเรอืเจต็
สกเีพือ่เชา่ไมป่รากฏรอ่งรอยงดัแงะ
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ข้อ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
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เบีย้ประกนัภยั



เบีย้ประกนัภยั

ความคุม้ครอง
จ านวนเงนิเอาประกนัภยั

(บาท)

เบีย้ประกนัภยั 
(ต่อล าต่อปี)

ขัน้ต ่า 
(บาท)

ขัน้สงู 
(บาท)

1. ความสญูเสยีต่อผูใ้ชเ้รอื ส าหรบั
1.1 การเสยีชวีติ หรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ
1.2การสูญเสียมือหรือเท้าหรือตาหรือสูญเสีย
สมรรถภาพในการใชม้อืหรอืเท้าหรอืสายตารวม
สองขา้ง
1.3การสูญเสียมือหรือเท้าหรือตาหรือสูญเสีย
สมรรถภาพในการใชม้อืหรอืเท้าหรอืสายตาขา้ง
เดยีว

ความคุม้ครองตามขอ้ 1.1 – 1.3 บรษิทัจะจ่าย
รายการสงูสดุเพยีงรายการเดยีวต่อคนเทา่นัน้

1. คา่รกัษาพยาบาล 
ความคุม้ครองตามขอ้ 1.1 – 1.4 รวมกนัไมเ่กนิ

50,000 บาทต่อคน
50,000 บาทต่อคน

30,000 บาทต่อคน 

จา่ยตามจรงิ แต่ไมเ่กนิ 15,000 บาทต่อคน
200,000 บาทต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้ และ
ตลอดระยะเวลาประกนัภยั

363 1,449

1. เบีย้ประกนัภยัพืน้ฐานรายปี



เบีย้ประกนัภยั

2.   ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก ส าหรบั
2.1 การเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ
2.2  คา่รกัษาพยาบาล

2.3    ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ 

ความคุม้ครองตามขอ้ 2.1 – 2.3 รวมกนั
ไมเ่กนิ

50,000 บาท/คน

จา่ยตามจรงิ แต่ไมเ่กนิ 15,000
บาทต่อคน
จา่ยตามจรงิ แต่ไมเ่กนิ 25,000
บาทต่อคน
200,000 บาทต่ออุบตัเิหตุแต่ละ
ครัง้ และตลอดระยะเวลาประกนัภยั

5 250

3.  ความเสยีหายต่อเรอืเจต็สกเีพือ่เช่า จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 50,000 บาท
ต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้ และตลอด
ระยะเวลาประกนัภยั

7,632 10,301

เบีย้ประกนัภยั (ต่อล าต่อปี) 8,000 12,000
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2. ส่วนลด/ส่วนเพ่ิมเบีย้ประกนัภยั
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อตัราส่วนการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio)

การเพ่ิม/ลดเบีย้ประกนัภยั

มากกวา่รอ้ยละ 60 เพิม่เบีย้ประกนัภยัไมเ่กนิรอ้ยละ 25
น้อยกวา่รอ้ยละ 60 ลดเบีย้ประกนัภยัไมเ่กนิรอ้ยละ 25

เบี้ยประกันภยัเพิ่ม/ลดได้ไม่เกินร้อยละ 25ของเบี้ยประกนัภยั โดยผู้เอา
ประกนัภยัตอ้งมอีตัราสว่นการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนดงัต่อไปนี้

หมายเหตุ: เบีย้ประกนัภยัน้ียงัไมร่วมอากรแสตมป์และภาษมีลูคา่เพิม่
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ใบค าขอเอาประกนัภยั

กธ.เรือเจ็ตสกี/12.คปภ.อนุมัติ28-4-60/1 Schedule_กธ เจ็ตสกี.doc
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