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ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

บริษทั ทพิยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบทา้ยนีb เป็นสว่นหนึ; งของกรมธรรมเ์ลขที;    !!"- !$-"!!"%& &$

[PP]

สํานักงานใหญ่ต ั/งอยู่เลขท ี6
7778 ถนนพระราม : แขวงช่องนนทร ี

เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 7?7@?

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,

Yannawa, Bangkok 10120
โทรศพัท.์ 7Y:Z, ? @@:[ @@?? TEL. 1736, 0 2239 2200

โทรสาร. ? @@:[ @?_[ FAX. 0 2239 2049
เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี

0107538000533
บมจ. 8YZ

www.dhipaya.co.th

เป็นที6ตกลงและเขา้ใจกนัว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนี/ขดัหรือแยง้กบัขอ้ความที6ปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี/  ใหถื้อขอ้ความตามที6ปรากฏในเอกสารนี/บงัคบัแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ขอ้ยกเวน้ภยัก่อการรา้ย (รย.30)
ขอ้ยกเวน้ภยัก่อการรา้ย

ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30)
ถ้าข้อความใดในเอกสารนี �ขัดหรือแย้งกับข้อความที�ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ

ให้เป็นที�ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี �ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะ
เป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเกี�ยวเนื�องมาจากการกระทําก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือ
เหตุการณ์ซึ�งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื�อง หรือมีลําดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรสําหรับความสูญเสียนั �น

โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี � การกระทําก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทําซึ�งใช้กําลังหรือ
ความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน 
หรือที�เกี�ยวเนื�องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ�งกระทําเพื�อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที�คล้ายคลึง
กัน รวมทั �งเพื�อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ�งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะ
ตื�นตระหนกหวาดกลัว

ข้อยกเว้นนี �ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรง หรือโดย
อ้อม เป็นผลมาจากหรือมีส่วนเกี�ยวเนื�องกับการกระทําใดๆ ที�ต้องกระทําขึ �นเพื�อควบคุม ป้องกัน หยุดยั �ง ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบใด ซึ�งเกี�ยวเนื�องกับการกระทําก่อการร้าย 

ในกรณีที�ส่วนหนึ�งส่วนใดของข้อยกเว้นนี �ไม่สามารถนํามาใช้บงัคับได้ให้ถือว่าส่วนที�เหลือยังคงมี
ผลบงัคับ 

นอกจากนีb ใหย้ึดถือตามเงื;อนไข, ความคุม้ครอง, ขอ้ยกเวน้และสลกัหลงัอื;นใดภายใตก้รมธรรมฉ์บบันีb
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.
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อุปกรณ์ตกแต่งพื �นฐาน(รถเก๋ง)
อุปกรณ์ตกแต่งพื �นฐาน(รถเก๋ง)

             
       อุปกรณ์ตกแต่งมาตรฐานที�ติดตั "งจากโรงงานผู้ผลิต หรือจําหน่าย  
  
       สําหรับ รถเก๋ง ได้แก่

- ฟิล์ม

- สปอร์ยเลอร์หลัง ,สปอร์ยเลอร์หลังคา

- สปอร์ตไลท์

- สเกิร์ตรอบคนั

- คิ �วกนัสาด

- ล้อแมกซ์

- บนัไดข้าง (สําหรบัรถกระบะ 4 ประตู)

หมายเหต ุหากมีรายการอุปกรณ์ตกแต่งที�นอกเหนือจากรายการข้างต้น ต้องซื �อความคุ้มครองเพิ�มเติม
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Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.
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