เอกสารแนบท้ายนี้ ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 001-OPDS15-000311
เป็ นที่ตกลงและทราบชัดกันแล้วว่า ให้ยกเลิกเงื่อนไขและความคุม้ ครองภายใต้ “กรมธรรม์การประกัน
ภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก” รายละเอียดความคุม้ ครองและ/หรื อเงื่อนไขต่างๆ ต่อไปนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กรมธรรม์ฉบับนี้
ชื่ อผู้เอาประกันภัย

:

บริ ษทั เอนเนอร์ จี รี ฟอร์ ม จากัด

ทีอ่ ยู่ผ้ เู อาประกันภัย

:

เล ขที่ 15 ซ อยป ระดิ ษ ฐ์ ม นู ธรรม 19 ถ น น ป ระดิ ษ ฐ์ ม นู ธ รรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร 10230

ธุรกิจของผู้เอาประกันภัย

:

ผูน้ าเข้าและจัดจาหน่ายอุปกรณ์แก๊สภายใต้ ยีห่ อ้ Energy Reform

ระยะเวลาความคุ้มครอง

:

1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ รถยนต์ติดตั้งสิ นค้าที่ เอาประกันภัย ความคุ ม้ ครอง
เริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดเวลา 12.00 น.

สิ นค้ าทีเ่ อาประกันภัย

:

ชุ ดอุ ป กรณ์ แก๊ ส รุ่ น Fast-Tech Eco ที่ ผูเ้ อาประกันภัย จาหน่ ายภายใน
ระยะเวลากรมธรรม์

รถยนต์ ทไี่ ด้ รับความคุ้มครอง

:

รถยนต์ที่ติดตั้งสิ นค้าที่เอาประกันภัย

อาณาเขตความคุ้มครอง

:

ประเทศไทย

ศาลและกฏหมายใช้ บังคับ

:

ศาลไทยและกฏหมายไทย

ความคุ้มครอง

:

ความรับผิดต่อการสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายของชิ้ นส่ วนระบบการเผาไหม้
เครื่ องยนต์ในรถยนต์ที่มีสาเหตุ จากความบกพร่ องในการผลิตหรื อการ
ออกแบบ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงสภาพของอุปกรณ์ดงั กล่าว รวมทั้งลักษณะ
การใช้งานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของอุปกรณ์ ดงั กล่าวอัน
พึงคาดหมายได้ ได้แก่
- วาล์วไอดี / ไอเสี ย
- บ่าวาล์ว / ชิมวาล์ว
- ฝาสู บ
- แหวนลูกสู บ
- ลูกสู บ
- กระบอกสู บ
- เสื้ อสู บ
- ชิ้นส่ วนของเครื่ องยนต์อื่นๆ
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ที่มี สาเหตุ จากความบกพร่ องของสิ นค้าที่ เอาประกันภัย ในวงเงิ นไม่
เกิน 200,000.-บาท ต่อรถยนต์หนึ่งคัน ดังรายการต่อไปนี้
ก. ชุดฝาสู บและส่ วนควบ ไม่เกิน 80,000.-บาท
ข. ชุดเสื้ อสู บและส่ วนควบ ไม่เกิน 100,000.-บาท
ค. อะไหล่เบ็ดเตล็ด
ไม่เกิน 20,000.-บาท
ทั้ง นี้ ความรั บ ผิ ด ชอบภายใต้ก รมธรรม์ ฉ บับ นี้ ในกรณี ที่ เกิ ด ความ
เสี ยหายต่อรถยนต์และเครื่ องยนต์ จะไม่ เกิ นกว่า 200,000. - บาท ต่ อ
รถยนต์หนึ่ งคัน และไม่เกินกว่า 30,000,000. - บาท ตลอดระยะเวลาเอา
ประกันภัย
ในกรณี ที่ ร ถยนต์ ที่ ติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ มี ก ารประกัน ภัย รถยนต์ อ ยู่ แ ล้ ว
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะให้ความคุม้ ครองเฉพาะส่ วนที่เกินจากที่ได้รับ
การชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ดงั กล่าว
การประเมินราคารถยนต์

:

ในกรณี ที่ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ รถยนต์ ที่ ไ ด้รั บ ความคุ ้ม ครอง การ
ประเมินราคารถยนต์ให้ใช้ราคาขายออก (Retail Price) ของ Red Book

ข้ อรับรอง

:

1) รถยนต์ ที่ ติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ ก ารจ่ า ยแก๊ ส ของ Energy Reform ต้อ ง
ปฏิ บ ั ติ ต ามค าแนะน าของ Energy Reform ในสมุ ด คู่ มื อ การ
รับประกัน บริ การ และบารุ งรักษาอุปกรณ์แก๊ส
2) ผูเ้ สี ยหายที่ ติดตั้งอุ ป กรณ์ ก ารจ่ายแก๊ส ของ Energy Reform ต้อง
พิ สู จ น์ ว่า ผู เ้ สี ย หายได้รั บ ความเสี ย หาย จากสิ น ค้าของ Energy
Reform และการใช้หรื อการเก็บ รั กษาสิ นค้านั้นเป็ นไปตามปกติ
ธรรมดา

ข้ อยกเว้นพิเศษ

:

การประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครอง
1) ความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายของเครื่ องยนต์อนั มีสาเหตุมาจาก ความ
เสี ยหายที่ เกิ ดจากความผิดพลาดของผูต้ ิ ดตั้ง หรื อ ความบกพร่ อง
ของชิ้ นส่ วนหรื อ อุปกรณ์ ของรถยนต์เอง รวมทั้งการเสื่ อมสภาพ
ตามอายุการใช้งาน เช่น การเกิดวาล์วยัน หม้อน้ ารั่ว หรื อ ระบบน้ า
ระบายความร้อนบกพร่ อง เกิดความร้อนสะสมต่อเนื่องจนทาให้ฝา
สู บและอุปกรณ์เครื่ องยนต์ชารุ ดเสี ยหาย
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2) รถยนต์รับจ้างสาธารณะ และรถยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันความเร็ ว
3) กรมธรรม์น้ ีจะยกเว้นความคุม้ ครอง เครื่ องยนต์ที่มีการเปลี่ยนหรื อ
ดัดแปลงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเผาไหม้ของเครื่ องยนต์ ที่
นอกเหนือมาตรฐานของโรงงานผูผ้ ลิตรถยนต์น้ นั ๆ
ข้อยกเว้นนี้ จะไม่นามายกเว้นกับรถยนต์ที่มีการเปลี่ยนเครื่ องยนต์
ตามแบบและขนาดของเครื่ องยนต์รุ่นเดิม โดยการเปลี่ยน
เครื่ องยนต์ดงั กล่าวจะต้องขออนุญาต และตรวจสภาพจากกรมการ
ขนส่ งทางบกอย่างถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น
4) ความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายต่ออุปกรณ์เครื่ องยนต์อนั มีสาเหตุมาจาก
ความบกพร่ องของอุปกรณ์แก๊ส ยกเว้น ความเสี ยหายต่ออุปกรณ์
ดังต่อไปนี้
4.1 ชุดท่อร่ วมไอดี
4.2 ชุดท่อร่ วมไอเสี ย ชิ้นส่ วนต่อเนื่ องของระบบระบายไอเสี ย
4.3 ระบบส่ งกาลัง
4.4 ระบบไฟฟ้ารถยนต์
4.5 ระบบเบรค
4.6 ระบบปรับอากาศ
4.7 ระบบน้ ามันเชื้ อเพลิง และส่ วนควบ
5) ความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายของรถยนต์และเครื่ องยนต์อนั มีสาเหตุ
มาจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นจากปั จจัยภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติ
อุบตั ิเหตุรถชน/คว่า เป็ นต้น
6) ความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายของเครื่ องยนต์อนั มีสาเหตุมาจากการ
ขาดการบารุ งรักษารถยนต์ตามสภาพและตามกาหนด เช่น การไม่
ตั้งวาล์วตามระยะทางที่คู่มือรถยนต์กาหนด เป็ นต้น
7) ความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายของเครื่ องยนต์อนั มีสาเหตุมาจากการ
ปรับแต่งอุปกรณ์การจ่ายแก๊สโดยบุคคลอื่นซึ่ งไม่ใช่ตวั แทนศูนย์
ติดตั้งแก๊สของ Energy Reform
ข้ อยกเว้นทัว่ ไป

:

1) ความรับผิดอันเกินจากสัญญา (Contractual Liability)
2) ค่าปรับทางแพ่ง ทางอาญา และโดยสัญญา
3) ความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายต่อสิ นค้าที่เอาประกันภัย
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4) ค่าใช้จ่ายในการนาสิ นค้าที่เอาประกันภัยมาทดแทน หรื อค่าใช้จ่าย
ในการผลิ ต จัด ท าหรื อ ผลิ ต ขึ้ นใหม่ เพื่ อ ทดแทนสิ นค้า ที่ เอา
ประกันภัย
5) ค่าใช้จ่ายในการเรี ยกเก็บ เรี ยกคื นสิ นค้าที่ เอาประกันภัย (Product
Recall)
6) ความรับผิดใดๆ ซึ่ งเกิดขึ้นในขณะที่สินค้าที่เอาประกันภัยยังอยูใ่ น
ความควบ ครองครอง ดูแลของผูเ้ อาประกันภัย
7) การสู ญเสี ยประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สิน ซึ่ งตัวทรั พย์สินไม่ได้
เสี ยหายหรื อถูกทาลาย
8) สงคราม สงครามกลางเมือง การกระทาที่ มุ่งร้ ายของศัตรู ต่างชาติ
หรื อ การกระท าที่ มุ่ ง ร้ า ยคล้า ยสงคราม (ไม่ ว่าจะมี ก ารประกาศ
หรื อไม่ก็ตาม)
9) การแข็งข้อ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอานาจ
การก่ อความวุ่น วาย การก่ อการร้ าย การกระท าของผูก้ ่ อการร้ าย
การปฏิวตั ิ การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็ น
เหตุให้มีการประกาศหรื อคงไว้ซ่ ึงกฏอัยการศึก
10) ความสู ญ เสี ย หรื อ ความเสี ย หายใดๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในระหว่า งหรื อ
สื บเนื่ องจากการกระทาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการริ บ ยึด ทาลาย
หรื อทาให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ งเสี ยหาย
11) อาวุธนิ วเคลี ยร์ การแผ่รังสี หรื อการแผ่ก ัมมันตภาพรั งสี การเผา
ไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์
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เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเรื่ องการใช้อานาจศาลไทย
เป็ นที่ตกลงกันว่าถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขดั หรื อแย้งกับข้อความที่ปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัย
ให้ใช้ขอ้ ความที่ปรากฎในเอกสารนี้บงั คับแทน
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะไม่ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนในกรณี ของการตัดสิ นคดี
เบื้องต้นที่ไม่ได้มาจากศาลที่มีอานาจชาระคดีในประเทศไทย หรื อจากคาสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวสาหรับการ
บังคับคดีที่มีอานาจสัง่ การนอกอณาเขตประเทศไทย ไม่วา่ จะเป็ นไปในรู ปแบบของการตอบแทนกันก็ตาม
ส่ วนเงื่อนไข ข้อยกเว้น และข้อความอื่นๆ ยังคงมีผลบังคับตามเดิม
เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นภัยสงครามและการก่อการร้าย (อค.ทส.1.69)
ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขดั หรื อแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรื อสลักหลังใดๆ
ให้เป็ นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครองความสู ญเสี ย ความเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามไม่
ว่าจะเป็ นสาเหตุโดยตรงหรื อโดยอ้อม เป็ นผลมาจากหรื อเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ ไม่วา่ จะเกิดจาก
สาเหตุหรื อเหตุการณ์ซ่ ึ งส่ งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรื อมีลาดับเหตุการณ์เป็ นอย่างไรสาหรับความสู ญเสี ยนั้น
(1) สงคราม การรุ กราน การกระทาของศัตรู ต่างชาติ การกระทาอันเป็ นปฏิ ปักษ์หรื อการปฏิ บตั ิการ
เยี่ยงสงคราม (ไม่ว่าจะมี การประกาศหรื อไม่ ก็ตาม) สงครามกลางเมื อง การกาเริ บ การก่ อความไม่ส งบของ
ประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การแข็งเมือง การกบฎ การปฏิวตั ิ การยึดอานาจการปกครองโดยทหาร
(2) การกระทาการก่ อการร้ ายโดยจุ ดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ การกระท าก่ อการร้ ายให้หมายความ
รวมถึ งการกระทาซึ่ งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่โดยบุ คคลหรื อกลุ่มบุ คคลใด ไม่ว่าจะเป็ น
การกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทน หรื อที่เกี่ ยวเนื่ องกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึ่ งกระทาเพื่อผลทาง
การเมื อ ง ศาสนา ลัท ธิ นิ ย มหรื อ จุ ด ประสงค์ที่ ค ล้ายคลึ ง กัน รวมทั้ง เพื่ อ ต้อ งการส่ ง ผลให้ รัฐ บาลและหรื อ
สาธารณชน หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
เอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุม้ ครองความสู ญเสี ย ความเสี ยหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่วา่ จะเป็ นสาเหตุโดยตรงหรื อ
โดยอ้อม เป็ นผลมาจาก หรื อ มีส่วนเกี่ยวเนื่ องกับการกระทาใดๆ ที่ตอ้ งกระทาขึ้นเพื่อควบคุม ป้ องกัน หยุดยั้ง ไม่
ว่าจะรู ปแบบใด ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับเหตุการณ์ ในข้อ 1 และ ข้อ 2 ข้างต้น
ในกรณี ที่ส่วนหนึ่งส่ วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถนามาใช้บงั คับได้ ให้ถือว่าส่ วนที่เหลือยังคงมีผล
บังคับ
ส่ วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ คงใช้บงั คับตามเดิม
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