กรมธรรม์ประกันภัยบ้านเปีย่ มสุข

1. คาจากัดความ
ถ้อยคำและคำบรรยำยซึ่งมีควำมหมำยเฉพำะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตำมของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะถือเป็นควำมหมำย
เดียวกันทั้งหมด ไม่ว่ำจะปรำกฏในส่วนใดก็ตำม เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
1.1 “กรมธรรม์ประกันภัย” หมำยถึง ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไข ข้อยกเว้น ข้อกำหนด เอกสำรแนบท้ำย ข้อระบุพิเศษ
ข้อรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญำประกันภัยเดียวกัน
1.2 “บริษทั ” หมำยถึง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
1.3 “ผู้เอาประกันภัย” หมำยถึง บุคคลที่ปรำกฏชื่อเป็นผู้เอำประกันภัยในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ซึ่งตกลงจะชำระเบี้ย
ประกันภัยให้แก่บริษัท
1.4 “ตารางกรมธรรม์ประกันภัย” หมำยถึง ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
1.5 “ความเสียหาย” หมำยถึง ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอำประกันภัยไว้
ภำยใต้ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
1.6 “ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย” หมำยถึง สิ่งปลูกสร้ำง (ไม่รวมรำกฐำน) และ/หรือทรัพย์สินภำยในสิ่งปลูกสร้ำงตำมที่ระบุไว้ใน
ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย
1.7 “สิง่ ปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)” หมำยถึง
1.7.1 บ้ำน ทำวน์เฮ้ำส์ บ้ำนแฝด ตึกแถว สำหรับอยู่อำศัย โรงรถ และอำคำรย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นต้น
กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐำนรำก
1.7.2 ห้องชุดสำหรับอยู่อำศัยในแฟลต อำคำรชุด คอนโดมิเนียม อพำร์ตเม้นท์ ยกเว้นฐำนรำก
1.8 “ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง” หมำยถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรำ เครื่องมือ เครื่องใช้ภำยในบ้ำน
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อกำร
อยู่อำศัยของผู้เอำประกันภัยหรือบุคคลซึ่งตำมปกติพักอำศัยอยู่กับผู้เอำประกันภัย
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2. เงือ่ นไขทัว่ ไป
2.1 การตกเป็นโมฆียะของกรมธรรม์ประกันภัย
ถ้ำได้มีกำรบรรยำยคลำดเคลื่อนในสำระสำคัญแห่งทรัพย์สินที่เอำประกันภัยหรือในสำระสำคัญแห่งสิ่งปลูกสร้ำง หรือสถำน
ที่ตั้งของทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำว หรือในข้อควำมจริงอันเป็นสำระสำคัญอันจำเป็นต้องรู้เพื่อกำรประเมินควำมเสี่ยงภัย
หรือเพื่อกำรกำหนดเบี้ยประกันภัย หรือมีกำรละเว้นไม่เปิดเผยข้อควำมจริงดังกล่ำวนั้น ให้ถือว่ำสัญญำประกันภัยตำมกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ตกเป็นโมฆียะ และบริษัททรงไว้ซึ่งสิทธิในกำรบอกล้ำงสัญญำประกันภัยนี้ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด
อย่ำงไรก็ตำม หำกปรำกฏว่ำสถำนที่เอำประกันภัยซึ่งยังคงใช้เป็นที่อยู่อำศัยนั้น ได้ใช้ ประโยชน์อื่นเพิ่มขึ้นจำกกำรอยู่อำศัย
แม้เพียงบำงส่วนในขณะที่เกิดควำมเสียหำย บริษัทจะชดใช้จำนวนเงินค่ำสินไหมทดแทนโดยคำนวณตำมส่วนเฉลี่ยของจำนวนเงิน
เอำประกันภัยที่สำมำรถคำนวณได้ตำมพิกัดอัตรำเบี้ยประกันอัคคีภัยตำมลักษณะของภัยที่สถำนที่เอำประกันภัยได้ถูกใช้งำนจริงใน
จำนวนเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ไม่รวมภำษีอำกร) ภำยใต้กรมธรรม์ป ระกันภัยฉบับนี้ในขณะที่เกิดควำมเสียหำยนั้น กับมูลค่ำแท้จริง
ของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย ทั้งนี้จำนวนเงินค่ำสินไหมทดแทนที่จะต้องชดใช้ภำยใต้เงื่อนไขนี้จะไม่เกินกว่ำจำนวนเงินเอำ
ประกันภัยสูงสุดที่ระบุไว้ในหน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยนี้
และบริษัทจะชดใช้สินไหมทดแทนตำมวิธีมูลค่ำแท้จริงของ
ทรัพย์สิน (Actual Cash Value) แทนกำรชดใช้สินไหมทดแทนตำมวิธีมูลค่ำทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost
Valuation)
2.2 การเปลีย่ นแปลงสัญ ญ าประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสำรแนบท้ำย ประกอบกันเป็ นสัญญำประกันภัยกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อควำมใดๆในสัญญำประกันภัยจะต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัท และได้ออกใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยไว้เป็นหลักฐำน
เท่ำนั้น
2.3 หน้าทีใ่ นการรักษาสิทธิของบริษทั เพือ่ การรับช่วงสิทธิ
โดยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท ผู้เอำประกันภัยจะต้องกระทำทุกอย่ำงเท่ำที่จำเป็นหรือเท่ำที่บริษัทร้องขอให้ทำตำมสมควรไม่ว่ำ
ก่อนหรื อหลัง กำรรั บค่ ำสิ นไหมทดแทนจำกบริ ษัท เพื่อ รัก ษำสิท ธิข องบริ ษัท ในกำรรั บช่ วงสิท ธิเรีย กร้ องค่ำ เสี ยหำยจำก
บุคคลภำยนอก

2.4 การปฏิเสธค่าสินไหมทดแทน
บริษัทมีสิทธิปฏิเสธกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนในควำมเสียหำย โดยไม่ตอ้ งคืนเบีย้ ประกันภัยในกรณีดังต่อไปนี้:2.4.1 ควำมเสียหำยนัน้ เกิดขึ้นเพรำะควำมทุจริตหรือควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของผู้เอำประกันภัยหรือผู้รบั
ประโยชน์
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2.4.2 กำรฉ้อฉล
1) ควำมเสียหำยนั้นเกิดขึ้นจำกกำรกระทำโดยเจตนำ หรือสมรู้ของผู้เอำประกันภัยหรือผูร้ ับประโยชน์หรือ บุคคลใด
ที่กระทำในนำมของผู้เอำประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จำกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และ/หรือ
2) ผู้เอำประกันภัยหรือผู้แทนของผู้เอำประกันภัยได้กระทำกำรใด หรือแสดงข้อควำมหรือเอกสำรใดอันเป็น เท็จ
เพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
2.5 สิทธิของบริษทั เพือ่ การรักษาซากทรัพย์ทไี่ ด้รบั ความเสียหาย
เมื่อมีควำมเสียหำยใดเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอำประกันภัย ผู้เอำประกันภัยจะละทิ้งทรัพย์สินที่เอำประกันภัยนั้นไม่ได้ และ
บริษัทอำจจะ
2.5.1 เรียกร้องให้ส่งมอบทรัพย์สินที่เสียหำยซึง่ ได้มีกำรเอำประกันภัยแก่บริษทั
2.5.2 เข้ำยึดถือครอบครองทรัพย์สินที่ได้เอำประกันภัยและสำรวจ จัด คัด เลือก โยกย้ำย หรือจัดกำร อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
แก่ทรัพย์สิน
2.5.3 ขำยหรือจำหน่ำยซึ่งทรัพย์สินที่เอำประกันภัย เพื่อประโยชน์แก่บคุ คลที่เกี่ยวข้อง
บริษัทอำจใช้สิทธิที่มีอยู่ตำมเงื่อนไขนี้ได้ตำมสมควรนับตัง้ แต่เกิดควำมเสียหำยจนกว่ำสิทธิเรียกร้องในควำมเสียหำยนั้นจะตก
ลงกันได้เป็นเด็ดขำด หรือได้มีกำรบอกกล่ำวเป็นหนังสือจำกผู้เอำประกันภัยว่ำได้สละสิทธิที่จะเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนตำม
กรมธรรม์ประกันภัย
กำรใช้สิทธิของบริษัทข้ำงต้นจะไม่ก่อให้เกิดควำมรับผิดเพิ่มขึ้นแก่บริษัท และจะไม่ทำให้สิทธิของบริษัทในกำรที่จะอ้ำง
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อโต้แย้งกำรเรียกร้องใดๆ ลดน้อยลง
2.6 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญ าโตตุลาการ
ในกรณีที่มีข้อพิพำท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่ำงผู้มีสิทธิเรียกร้องตำม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหำกผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพำทนั้นโดยวิธีกำรอนุญำโตตุลำกำร บริษัท
ตกลงยินยอมและให้ทำกำรวินิจฉัย ชี้ขำดโดยอนุ ญำโตตุลำกำร ตำมข้อบังคับ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร
2.7 การระงับไปแห่งสัญ ญ าประกันภัย
ควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เป็นอันระงับสิน้ ไปทันทีเมือ่ :-
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2.7.1 สถำนที่ตั้งของทรัพย์สินมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกที่อยู่อำศัยไปเป็นกำรประกอบกำรประเภทอื่นและ กำรเปลี่ยนแปลง
นั้นได้ทำให้กำรเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
2.7.2 ทรัพย์สินซึ่งเอำประกันภัยไว้ถูกโยกย้ำยไปยังสิ่งปลูกสร้ำงหรือสถำนที่อื่นใดนอกจำกที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์
ประกันภัย
2.7.3 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งเอำประกันภัยไว้ได้ถูกเปลี่ยนมือจำกผู้เอำประกันภัยโดยวิธีอื่นนอกจำกทำงพินัยกรรมหรือโดย
บทบัญญัติแห่งกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม เงื่อนไขข้อนี้จะไม่นำมำบังคับใช้ หำกลักษณะกำรใช้สิ่งปลูกสร้ำงอันเป็นทรัพย์สินเอำ
ประกันภัย หรือสถำนที่ที่ระบุเอำประกันภัยในหน้ำตำรำงกรมธรรม์ยังคงใช้เพื่อกำรอยู่อำศัยต่อไป
2.7.4 สิ่งปลูกสร้ำงที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้ำงนั้นได้มี กำรพังทลำยหรือ
เคลื่อนไปจำกเดิมไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน จนทำให้สิ่งปลูกสร้ำงนั้นเสียประโยชน์ในกำรใช้ทั้งหมด หรือบำงส่วน หรือทำให้สิ่งปลูก
สร้ำงนั้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้ำงนั้น หรือทรัพย์สินที่อยู่ภำยในสิ่งปลูกสร้ำงนั้นตกอยู่ในกำรเสี่ยงต่อวินำศภัยเพิ่มขึ้น เว้น
แต่เหตุดังกล่ำวมำนี้เป็นผลสืบเนื่องมำจำกภัยที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
2.7.5 สิ่งปลูกสร้ำงที่เอำประกันภัย หรือสถำนที่ตงั้ ทรัพย์สินที่เอำประกันภัยตกอยู่ในสภำพไม่มผี ู้อยู่อำศัยหรือไม่มีผดู้ ูแลรักษำ
และคงยังอยู่ในสภำพเช่นนัน้ เป็นเวลำเกินกว่ำ 60 วันติดต่อกัน
อย่ำงไรก็ตำม เงื่อนไขข้อ 2.7 นี้ จะไม่นำมำบังคับใช้ หำกผู้เอำประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททรำบและบริษัทตกลงยินยอม
รับประกันภัยต่อไป โดยได้บันทึกกำรแก้ไขแสดงไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้แล้ว
2.8 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
กำรบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยภำยหลังจำกวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับแล้ว สำมำรถทำได้ ดังนี้
2.8.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วันโดยทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอำประกันภัยตำมที่อยู่ครั้งสุดท้ำยที่แจ้งให้บริษัททรำบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอำ
ประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมำแล้วออกตำมส่วน
2.8.2 ผู้เอำประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยแจ้งให้บริษัททรำบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ย
ประกันภัยคืนหลังจำกหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมำแล้วออก โดยคิดตำมอัตรำเบี้ย
ประกันภัยระยะสั้น หรือหำกยังไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยผู้เอำประกันภัยจะต้องชำระโดยคิดตำมระยะเวลำและอัตรำเบี้ยประกันภัยใน
ทำนองเดียวกัน ดังตำรำงต่อไปนี้
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ตำรำงอัตรำเบีย้ ประกันภัยระยะสัน้
ระยะเวลำประกันภัย (ไม่เกิน/เดือน)

ร้อยละของเบีย้ ประกันภัยเต็มปี

1

15

2

25

3

35

4

45

5

55

6

65

7

75

8

80

9

85

10

90

11

95

12

100

2.8.3 กำรบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตำมเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่ว่ำจะกระทำโดยฝ่ำยใดก็ตำม ต้องเป็นกำรบอกเลิกทั้งฉบับ
เท่ำนั้น ไม่สำมำรถเลือกบอกเลิกข้อตกลงคุ้มครองเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งได้
2.9 เงือ่ นไขบังคับก่อน
บริษัทอำจจะไม่รับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เว้นแต่ ผู้เอำประกันภัยได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน
ตำมสัญญำประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
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3. ข้อยกเว้นทัว่ ไป
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีไ้ ม่คมุ้ ครอง
3.1 ความสูญ เสียหรือความเสียหาย หรือค่าใช้จา่ ยใดๆก็ตาม ไม่วา่ จะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจาก หรือเกี่ยว
เนื่องมาจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีลาดับเหตุการณ์เป็น
อย่างไรสาหรับความสูญ เสียนั้น
3.1.1 สงคราม การรุกราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการ
ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อยู่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็ งข้อ
การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือการจราจล หรือการกระทาอันมีเจตนาร้าย ซึ่งกระทาเพือ่ ผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธิ
นิยม การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะ
เ ป็ น
เหตุให้มีการประกาศ หรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
3.1.2 การกระทาการก่อการร้าย รวมถึงการกระทาซึง่ ใช้กาลังหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการข่มขู่โดยบุค คลหรือ กลุ่ม
บุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับ องค์กรใด หรือ รัฐ บาลใดซึ่งกระทาเพื่อผล
ทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกันรวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและหรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
3.1.3 การก่อวินาศกรรม หมายถึงการกระทาใดๆ อันเป็นการมุง่ ทาลายทรัพย์สนิ ของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็ น
สาธารณูปโภค อันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติโดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
3.2 ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากสาเหตุดังนี้
3.2.1 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจาก
การเผาไหม้ของเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนินติดต่อกันไปด้วยตัวเอง
3.2.2 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดใน
กระบวนการนิวเคลียร์ได้
3.3 ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
4 ข้อตกลงคุม้ ครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภำยใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด และ
เอกสำรแนบท้ำยแห่ง กรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็นกำรตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทจะให้ควำมคุ้มครอง
ทรัพย์สินที่เอำประกันภัยเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสำรแนบท้ำยทีแ่ นบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้และมีจำนวนเงินเอำประกันภัย
ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยเท่ำนั้น
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ข้อตกลงคุม้ ครอง
หมวดการประกันอัคคีภยั และภัยเพิม่ เติม

เป็นที่ตกลงกันว่ำ บริษัทตกลงคุ้มครองควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัย ซึ่งเกิดจำกสำเหตุของภัยดังต่อไปนี้:1. ไฟไหม้
2. ฟ้าผ่า (รวมถึงควำมเสียหำยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่เกิดจำกกำรลัดวงจรจำกฟ้ำผ่ำ)
3. ระเบิด
4. ภัยอันเนื่องมาจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ที่ทำให้เกิดควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินที่ได้เอำ
ประกันภัยไว้ รวมทั้ง รั้ว กำแพง และประตู อันเกิดขึ้นจำกกำรเฉี่ยวและหรือกำรชนของยวดยำนพำหนะหรือสัตว์พำหนะ เช่น ช้ำง ม้ ำ
วัว ควำย เป็นต้น ทั้งนี้ รวมถึงกำรเฉี่ยว ชน และหรือหล่นทับโดยสินค้ำหรือทรัพย์สินที่บรรทุกมำกับยวดยำนพำหนะหรือสัตว์พำหนะ
ไม่รวมถึงอำกำศยำน
ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดในควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยอันเกิดขึ้นจำกกำรเฉี่ยวและหรือกำรชนของ
ยวดยำนพำหนะหรือสัตว์พำหนะ เช่น ช้ำง ม้ำ วัว ควำยเป็นต้น ของผู้เอำประกันภัยสมำชิกในครอบครัวซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอำ
ประกันภัยหรือบุคคลใดที่กระทำในทำงกำรที่จ้ำงหรือถูกใช้วำนโดยผู้เอำประกันภัย
5. ภัยเนื่อ งมาจากอากาศยาน และ/หรือวัต ถุที่ตกจำกอำกำศยำน รวมถึงจรวดซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยำนอวกำศ ยกเว้น
จรวดที่เป็นอำวุธ แต่ไม่รวมถึงควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกคลื่นเสียง หรือคลื่นควำมดันที่มำจำกอำกำศยำนซึ่งอยู่ในสภำพกำรบิน
ปกติ
6. ภัยเนือ่ งจากน้า (ไม่รวมน้ำท่วม) อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจำกกำรปล่อย กำรรั่วไหล หรือกำรล้นออกมำ ของน้ำหรือไอน้ำจำกท่อน้ำ
ถังน้ำ ระบบทำควำมร้อน ระบบทำควำมเย็น ระบบปรับอำกำศ เครื่องสูบน้ำ และรวมถึงน้ำฝนที่ไหลผ่ำนเข้ำไปภำยในอำคำรจำกกำร
เสียหำยของหลังคำ หน้ำต่ำง ประตู วงกบประตูหน้ำต่ำง ช่องลม ช่องรับแสงสว่ำง ท่อน้ำหรือรำงน้ำ
ทัง้ นี้ ควำมคุ้มครองข้อ 6 ไม่รวมถึงควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิดจำกน้ำไหลบ่ำ น้ำท่วมจำกภำยนอกอำคำร หรือน้ำที่ซึม
ผ่ำนเข้ำมำทำงผนัง ฐำนรำก และพื้นของอำคำร กำรล้ำงท่อระบำยน้ำ กำรแตกหรือกำรรั่วไหลจำกระบบท่อประปำใต้ดินหรือท่อน้ำ
ดับเพลิงใต้ดิน ซึ่งเป็นท่อเมนอยู่นอกสถำนที่ตั้งของทรัพย์สิน หรือระบบพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)
7. ภัยลมพายุ ซึ่งรวมถึง
7.1 ควำมเสียหำยของทรัพย์สินที่เอำประกันภัยจำกน้ำในทะเล ทะเลสำบ หรือมหำสมุทร ซึ่งถูกพัดหรือหอบมำ พร้อมกับลมพำยุ
แล้วทำให้เกิดคลื่นซัดเข้ำท่วมชำยฝั่ง
7.2 ควำมเสียหำยของทรัพย์สินภำยในตัวอำคำรที่ได้เอำประกันภัยไว้ เนื่องจำกน้ำฝน น้ำค้ำงแข็ง หิมะ ทรำย หรือ ฝุ่นละอองที่
ผ่ำนเข้ำไปภำยในอำคำร ตำมร่องแตกร้ำวของอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง ซึ่งได้รับควำมเสียหำยอันเกิดจำก ลมพำยุโดยตรงเท่ำนั้น
7.3 ควำมเสียหำยของทรัพย์สินภำยในตัวอำคำรที่ได้เอำประกันภัยไว้ เนื่องจำกน้ำจำกเครื่อง รมน้ำหรือท่อน้ำอื่นๆ ซึ่งได้รับควำมเสียหำยจำก
ลมพำยุโดยตรงเท่ำนั้น
อย่ำงไรก็ตำมบริษัทไม่ต้องรับผิดในควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยโดยตรงหรือโดยทำงอ้อมที่
(1) เกิดจำกน้ำหนุน (High Water) และ/หรือน้ำทีไ่ หลล้น (Overflow) และ/หรือน้ำท่วม
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(2)

เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ำยได้ ซึ่งเก็บอยู่ในอำคำรโปร่ง หรืออำคำรที่มีผนังด้ำนใดด้ำนหนึ่งเปิดโล่งหรือเก็บอยู่
กลำงแจ้ง ไม่ว่ำจะมีกำรปกคลุมด้วยผ้ำใบ หรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไม่ว่ำจะอยู่ภำยในเต็นท์ก็ตำม
8. ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด รวมถึงควำมเสียหำยจำกคลื่นใต้น้ำ(Tidal Wave) หรือสึนำมิ (Tsunami) หรือน้ำท่วมอันมี
สำเหตุจำกแผ่นดินไหวหรือภูเขำไฟระเบิด
ทั้งนี้ แผ่นดินไหว หรือภูเขำไฟระเบิด ต้องเกิดขึ้นโดยสำเหตุทำงธรรมชำติเท่ำนั้น แต่ไม่รวมถึงแผ่นดินไหวหรือภูเขำไฟ ระเบิด
อันเกิดจำกวัตถุใดๆ จำกอวกำศ
9. ภัยจากควัน ที่เกิดจำกกำรใช้เครื่องทำควำมร้อนและเครื่องปรุงอำหำรซึ่งเกิดขึ้นอย่ำงกะทันหันและผิดปกติ หรือจำกกำรใช้เครื่อง
ดังกล่ำวผิดวิธี ทั้งนี้เครื่องใช้ดังกล่ำวนี้ต้องมีท่อต่อกับปล่องไฟ และตั้งอยู่ภำยในอำคำร หรือบนอำคำรที่ระบุไว้กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ ทั้งนี้ไม่คุ้มครองถึงควันอันเกิดจำกเตำผิง (Fireplace) หรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม (Industrial Apparatus)
10. ภัยจากลูกเห็บ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่คมุ้ ครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่
10.1 เกิดจำก
10.1.1 หมอก หรืออำกำศหนำว
10.1.2 น้ำค้ำงแข็งหรือหิมะ
10.2 เกิดขึ้นจำกภำยในตัวอำคำรหรือทรัพย์สินที่ได้เอำประกันภัยไว้ในตัวอำคำรตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เนื่องจำก
10.2.1 น้ำฝน น้ำค้ำงแข็ง หิมะ ทรำย หรือฝุ่นละออง ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะถูกพัดมำโดยลมพำยุหรือไม่ก็ต ำม เว้นแต่น้ำฝน
น้ำค้ำงแข็ง หิมะ ทรำย หรือฝุ่นละอองดังกล่ำวไหลผ่ำนเข้ำไปในอำคำรตำมร่องแตกร้ำวของอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง ซึ่งได้รับ
ควำมเสียหำยอันเกิดจำกลูกเห็บโดยตรงเท่ำนั้น
10.2.2 น้ำจำกเครื่องพ่นน้ำหรือท่อน้ำอื่นๆ เว้นแต่อุปกรณ์หรือท่อน้ำดังกล่ำวนี้เกิดเสียหำยขึ้นเนื่ องจำกลูกเห็บโดยตรง
10.3 เกิดแก่ทรัพย์สินดังต่อไปนี้
10.3.1 ไซโล (Silo) หรือสิ่งของภำยในไซโล
10.3.2 ผ้ำกันแดด ป้ำย ปล่องไฟที่ทำด้วยโลหะ
10.3.3 ตัวอำคำร (หรือสิ่งของภำยในอำคำร) ซึ่งอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงซึ่งอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง โดยที่ประตู หน้ำต่ำง หลังคำ
และผนัง ยังไม่ได้มีกำรติดตั้งเรียบร้อย
11. ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทาอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทาเพือ่ ผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินยิ ม)
บริษัทจะชดใช้ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยอันมีสำเหตุโดยตรงจำก
11.1 ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรนัดหยุดงำน กำรจลำจล (Strike & Riot) หมำยถึง ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยอันมีสำเหตุโดยตรงมำจำก
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11.1.1 กำรกำรกระทำของบุคคลใดๆ ซึ่งร่วมกับกลุ่มบุคคลอื่น เพื่อก่อกวนควำมสงบสุขแห่งสำธำรณชน หรือ
11.1.2 กำรกระทำโดยเจตนำของผู้นัดหยุดงำน หรือ คนงำนที่ถูกห้ำมเข้ำทำงำนเพื่อส่งเสริมกำรนัดหยุดงำนหรือกำรต่อต้ำนกำรห้ำม
เข้ำทำงำน ไม่ว่ำกำรกระทำดังกล่ำวจะเป็นกำรก่อกวนควำมสงบสุขแห่งสำธำรณชนหรือไม่ก็ตำม หรือ
11.1.3 กำรกระทำของเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อกำรระงับ หรือบรรเทำผลสืบเนื่องของกำร
ก่อกวนควำม สงบสุขแห่งสำธำรณชน ที่ดำเนินอยู่ หรือเพื่อกำรป้องกันกำรกระทำและกำรบรรเทำผล
สืบเนื่องจำกกำรกระทำตำม
ข้อ
11.2 ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยโดยตรงจำกกำรกระทำอันมีเจตนำร้ำย (Malicious Act) หมำยถึง กำรกระทำอย่ำงจงใจ
เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยโดยตรงต่อตัวทรัพย์สินที่เอำประกันภัยไม่ว่ำกำรกระทำดังกล่ำวจะเป็นกำรก่อกวนควำมสงบสุขแห่งสำธำรณชน
หรือไม่ก็ตำม แต่ทั้งนี้ไม่รวมควำมเสียหำยใดๆ ต่อกระจก (เว้นแต่เป็นกระจกบล็อกที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง) ซึ่งเป็นส่ว นหนึ่งของตัวอำคำร
ทั้งนี้ควำมคุ้มครองข้อ 11 นี้ไม่รวมถึง
1. ควำมสูญเสีย (ไม่ว่ำเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร) แก่ทรัพย์สินที่เอำประกันภัย หรือส่วนใดของทรัพย์สินนั้นก็ตำม อัน
เนื่องมำจำกกำรถูกยึดทรัพย์ กำรเรียกเอำไปโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย กำรถูกริบทรัพย์ หรือ กำรเข้ำครอบครองโดย
ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ก็ตำมต่อทรัพย์สินนั้นๆ หรือต่ออำคำร ยำนพำหนะ หรือสิ่งของใดๆอันเป็นทรัพย์สินนั้นๆ
2. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกกำรก่อกวนควำมสงบสุขแห่งสำธำรณชน กำรนัดหยุดงำน กำรห้ำมเข้ำ
ทำงำน กำรกระทำของเจ้ำหน้ำที่ผู้มี อำนำจตำมกฎหมำยซึ่งได้ก่อให้เกิดโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือมีส่วนเกี่ยวเนื่องด้วยก็
ตำมอันเป็นสำเหตุจำกหรืออันเกิดขึ้นในช่วงเวลำของสงครำม กำรรุกรำน กำรกระทำที่มุ่งร้ำยของศัตรูต่ำงประเทศ หรือกำร
กระทำที่มุ่งร้ำยคล้ำยสงครำมไม่ว่ำจะได้มีกำรประกำศหรือไม่ก็ตำม หรือสงครำมกลำงเมือง กำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรปฏิวัติ
กำรรัฐประหำร กำรก่อควำมวุ่นวำยทำงกำรเมืองของประชำชนถึงขนำดลุกฮือต่อต้ำนรัฐบำล กำรประกำศกฎอัยกำรศึก กำรยึด
อำนำจกำรปกครองหรือกำรกระทำกำรก่อกำรร้ำยโดยบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล ในนำม หรือเกี่ยวข้องกับองค์กรใดๆ
3. ควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมำจำกกำรโจรกรรม กำรบุกรุกหรือกำรใช้กำลังเข้ำลักทรัพย์กำรปล้นทรัพย์ กำร
วิ่งรำวทรัพย์
การขยายความคุม้ ครองเพิม่ เติมค่าใช้จา่ ยซึง่ เป็นผลมาจากภัยทีร่ ะบุไว้ในข้อตกลงคุม้ ครองหมวดการประกันอัคคีภยั และภัยเพิม่ เติม
มีดังนี้
(1) บริษัทจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอำประกันภัยสำหรับค่ำเช่ำที่อยู่อำศัยชั่วครำว และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จำเป็น
และสมควรซึ่งเกิดขึ้นภำยหลังจำกที่สิ่งปลูกสร้ำงของสถำนที่เอำประกันภัยได้รับควำมเสียหำยจำกอัคคีภัย หรือภัยเพิ่มเติมใดๆ ที่ได้มี
กำรเอำประกันภัยไว้ในข้อตกลงคุ้มครองนี้ คิดเป็นมูลค่ำมำกกว่ำ 50% ของมูลค่ำกำรจัดกำรทดแทนสิ่งปลูกสร้ำงหรืออำคำรที่เป็นกำร
สร้ำงขึ้นใหม่ โดยบริษัทจะชดใช้ให้ตำมควำมเป็นจริงแต่ไม่เกิน 1,500 บำทต่อวันและ ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่เกิดควำมเสียหำย
แล้วแต่เหตุกำรณ์ใดเกิดขึ้นก่อน
(2) บริษัทจะชดใช้คำ่ สินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอำประกันภัยสำหรับค่ำใช้จำ่ ย ดังต่อไปนี:้ (2.1) ค่ำใช้จ่ำยสำหรับผู้เอำประกันภัยและ/หรือบุคคลที่กระทำในทำงกำรที่จ้ำงหรือถูกใช้วำน โดยผู้เอำประกันภัย
ซึ่งได้กระทำกำรดับเพลิง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงพนักงำนที่ทำหน้ำที่ดับเพลิง ประจำสถำนีดับเพลิงโดยตรง
(2.2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำมำทดแทน หรือซ่อมแซมเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ในกำรดับเพลิง ซึ่งได้รับ
ควำมเสียหำยระหว่ำงทำกำรดับเพลิง (รวมถึงเสื้อผ้ำและทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลที่เข้ำช่วยในกำรดับเพลิง )
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(2.3) ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อันเกิดขึ้นจำกกำรดับเพลิง หรือป้องกันกำรขยำยตัวของเพลิงหรืออุปกรณ์ควำมปลอดภัย
ชั่วครำว อันเป็นผลจำกกำรเกิดควำมเสียหำยจำกเพลิงไหม้ หรือจำกกำรที่เพลิงคุกคำม ฉับพลัน ทำให้เกิด
ควำมเสียหำย หรือภัยอื่นๆที่ได้มีกำรเอำประกันภัยไว้ในหมวดควำมคุ้มครองนี้
ทั้งนี้ ควำมรับผิดของบริษัทตำมข้อ (2) จะจำกัดในส่วนที่เกิดขึ้นจำกกำรดับเพลิงในขณะเกิดเหตุกำรณ์ หรือใกล้กับเหตุกำรณ์
เพลิงไหม้ต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือคุกคำมต่อทรัพย์สินดังกล่ำวเท่ำนั้น และบริษัทจะชดใช้ตำมควำมเป็น
จริงแต่ไม่เกินร้อยละห้ำของจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ได้มีกำรเอำประกันภัยไว้ในหมวดนี้ แต่สูงสุด ไม่เกิน 100,000 บำทต่อเหตุกำรณ์
แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ำ
(3) ค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นในกำรค้ำยัน กำรรื้อถอน กำรทำลำย หรือกำรขนย้ำยซำกทรัพย์สินที่เอำประกันภัย ทั้งนี้ กำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทก่อนและควำมรับผิดชอบของบริษัทสำหรับค่ำใช้จ่ำยในกรณีนี้จะไม่เกินร้อยละ
ห้ำของจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ได้มีกำรเอำประกันภัยไว้ในหมวดควำมคุ้มครองนี้ แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บำทต่อเหตุกำรณ์แล้วแต่
จำนวนใดจะน้อยกว่ำ
(4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินรำคำ ออกแบบ กำหนดมำตรฐำน กำรประมูล และกำรควบคุมงำนอันเกิดจำกกำรซ่อมแซม
หรือสร้ำงขึ้นใหม่แทนทรัพย์สินที่ได้เกิดควำมเสียหำยตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ (แต่ไม่รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมเอกสำรเพื่อ
ประกอบกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน) ตำมควำมจำเป็นสำหรับสถำปนิก พนักงำนสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษำรวมถึงที่ปรึกษำกฎหมำย
และค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งนี้ ไม่เกินกว่ำอัตรำที่กำหนดขึ้นโดยสถำบันที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เกิดควำมเสียหำย และบริษัทจะชดใช้ตำม
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินร้อยละห้ำของจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ ได้มีกำรเอำประกันภัยไว้ในหมวดควำมคุ้มครองนี้ แต่สูงสุดไม่
เกิน 100,000 บำทต่อเหตุกำรณ์แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ำ
จำนวนเงินจำกัดควำมรับผิดของบริษัทภำยใต้กำรขยำยควำมคุ้มครองข้อ (1) – (4) นี้ถือเป็นควำมรับผิดเพิ่มเติมแยกจำก
จำนวนเงินเอำประกันภัยตำมที่ได้ระบุไว้ในหน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยนี้

ข้อยกเว้นเพิม่ เติม
การประกันภัยนีไ้ ม่คมุ้ ครอง
1. ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้ : 1.1

เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคาแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญ มณี นาฬิกาข้อมือ

1.2

โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอนั มีคา่ สาหรับความเสียหายรวมส่วนทีเ่ กินกว่า 10,000 บาท

1.3

ต้นฉบับหรือสาเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์ หรือแม่พมิ พ์
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1.4

หลักประกันหนีส้ นิ หลักทรัพย์ เอกสารสาคัญ ต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินสด ธนบัตร เช็ค หรือเอกสารทาง
ธุรกิจ บัตรเครดิต

1.5

วัตถุระเบิด

1.6

ความเสียหายต่อเนือ่ งใดๆ ทุกชนิด

1.7

ยานพาหนะทุกชนิด ไม่วา่ จะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน้า หรือทางอากาศ

1.8

ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ า้

1.9

โทรศัพท์มอื ถือและอุปกรณ์ตอ่ พ่วงทุกชนิด บัตรเติมเงินโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิว้ หรือแบบพกพา

1.10 ความเสียหายต่อเสาอากาศโทรทัศน์ และจานดาวเทียม
1.11 ทรัพย์สนิ ทีอ่ ยูใ่ นการดูแลรักษาของผูเ้ อาประกันภัยในฐานะผูร้ บั ฝากทรัพย์
2. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้าหรือหลอดไฟฟ้า ซึ่งได้รับความเสียหาย
เนื่องจากหรือเพราะการเดินเครื่องเกินกาลัง การใช้ความกดดันเกินกาหนด ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดประกายไฟฟ้า การเผาไหม้ของ
สายไฟในตัวเอง การรัว่ ของกระแสไฟฟ้า รวมทัง้ สาเหตุทเี่ กิดจากการเสือ่ มสภาพตามธรรมชาติ หรือจากการใช้งานเฉพาะเครื่องที่เกิด
ความเสียหายจากสาเหตุดังกล่าว
3. ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยคาสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอานาจตามกฎหมาย การถูกยึดทรัพย์ การเรียกเอาไป
โดยคาสัง่ ทีช่ อบด้วยกฎหมาย การถูกริบทรัพย์ หรือการเข้าครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตามต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
นั้นๆ หรือต่ออาคาร ยานพาหนะ หรือ สิ่งของใดๆ อันเป็นทรัพย์สินนั้นๆ
4. ความเสียหายซึง่ เกิดแก่ทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัยในขณะสถานทีต่ งั้ ของทรัพย์สนิ ตกอยูใ่ นสภาพไม่มผี อู้ ยูอ่ าศัยหรือไม่มผี ดู้ แู ลรักษา
เป็นเวลาเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน

เงือ่ นไขเพิม่ เติมเฉพาะหมวด
1. การคานวณจานวนเงินเอาประกันภัยและมูลค่าสินไหมทดแทน
กำรกำหนดจำนวนเงินเอำประกันภัยและกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน ผู้เอำประกันภัยมีสิทธิ์เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
1.1 กำหนดจำนวนเงินเอำประกันภัยตำมมูลค่ำทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation) และชดใช้คำ่ สินไหม
ทดแทนตำมมูลค่ำทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ ณ เวลำและสถำนที่ที่เกิดควำมเสียหำย หรือ
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1.2 กำหนดจำนวนเงินเอำประกันภัยตำมมูลค่ำที่แท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cash Value) และชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำม
มูลค่ำที่แท้จริงของทรัพย์สิน ซึ่งเท่ำกับมูลค่ำทรัพย์สินที่เป็นของใหม่หักด้วยค่ำเสื่อมรำคำ ณ เวลำและสถำนที่ที่เกิดควำมเสียหำย
ในระหว่ำงระยะเวลำที่ได้เอำประกันภัยตำมที่ได้ระบุในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งรวมถึงช่วงเวลำที่บริษัทได้ตกลงต่ออำยุ
สัญญำประกันภัยด้วย (หำกมี) บริษัทจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอำประกันภัยตำมควำมเสียหำยที่แท้จริงในขณะเกิดควำม
เสียหำยแก่ทรัพย์สินที่เอำประกันภัย
ทั้งนี้ ควำมรับผิดของบริษัทภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะไม่เกิน
ก) จำนวนเงินที่เอำประกันภัยไว้ทั้งหมด หรือจำนวนเงินที่เอำประกันภัยไว้ตำมรำยกำรแต่ละรำยกำรในขณะที่เกิด
ควำมเสียหำย
ข) จำนวนเงินเอำประกันภัยที่คงเหลืออยู่ภำยหลัง จำกหักมูลค่ำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นในระหว่ำงระยะ เวลำที่เอำ
ประกันภัยเดียวกัน เว้นแต่บริษัทได้ตกลงไว้ก่อนแล้วในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้จำนวนเงินเอำประกันภัยที่เหลืออยู่
นั้นกลับเต็มจำนวนดังเดิม โดยผู้เอำประกันภัยตกลงที่จะชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
2. การชดใช้โดยจัดหาทรัพย์มาทดแทน
บริษัทอำจจะเลือกทำกำรสร้ำงให้ใหม่ หรือจัดหำทรัพย์สินมำทดแทนทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหำยทั้งหมด หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
แทนกำรจ่ำยเงินชดใช้ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น หรืออำจจะร่วมกับบริษัทประกันภัยอื่นๆ กระทำดังกล่ำวก็ได้แต่บริษัทไม่ผู กพันที่จะต้อง
จัดสร้ำงให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรือให้ครบถ้วนทุกประกำรเพียงแต่ว่ำจัดไปตำมแต่สภำพกำรจะอำนวย โดยบริษัทจะกระทำ
กำรให้สมเหตุสมผลที่สุด และไม่ว่ำกรณีใด ๆ บริษัทไม่ผูกพันที่จะต้องทำ กำรสร้ำงให้ใหม่เกินกว่ำมูลค่ำของทรัพย์สินในขณะที่เกิด
ควำมเสียหำยหรือเกินกว่ำจำนวนเงินซึ่งบริษัทได้รับประกันภัย
ถ้ำบริษัทเลือกที่จะทำกำรสร้ำงให้ใหม่ หรือจัดหำทรัพย์สินมำทดแทน ผู้เอำประกันภัยโดยค่ำใช้จ่ำยของตนเองจะต้องจัดหำแปลน
แผนผัง รำยละเอียดประกอบแปลน ปริมำณขนำดและรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่บริษัทต้องกำรให้แก่บริษัท และ กำรกระทำใดๆ ที่บริษัท
ได้ทำไปหรือสั่งให้ทำไปเพื่อพิจำรณำทำกำรสร้ำงให้ใหม่ หรือจัดหำทรัพย์สินมำแทนไม่ถือว่ำเป็น กำรเลือกโดยบริษัทในอันที่จะทำกำร
สร้ำงให้ใหม่ หรือจัดหำทรัพย์สินมำทดแทน
ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถที่จะจัดทำกำรสร้ำงใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอำประกันภัยนี้ เพรำะว่ำมีเทศบัญญัตหิ รือกฏข้อบังคับ
ใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนนหรือกำรก่อสร้ำงอำคำรหรือสิ่งอื่นๆ บริษัทจะรับผิดชดใช้เงินเพียงพอเท่ำที่จำเป็นเพื่อกำรสร้ำงใหม่
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภำพเดิมหำกทำได้ตำมกฏหมำย
3. การประกันภัยทรัพย์สนิ ต่ากว่ามูลค่าทีแ่ ท้จริง
ในกรณีที่จำนวนเงินเอำประกันภัยเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 70 ของมูลค่ำทรัพย์สินที่เอำประกันภัยในขณะเกิด ควำมเสียหำย อัน
เนื่องมำจำกภัยที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะชดใช้ให้ผู้เอำประกันภัยเต็มจำนวนควำมเสียหำย (แต่ไม่
เกินจำนวนเงินเอำประกันภัย) โดยไม่นำเงื่อนไขกำรประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ำมูลค่ำที่แท้จริงมำใช้บังคับ
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แต่หำกจำนวนเงินเอำประกันภัยต่ำกว่ำร้อยละ 70 ของมูลค่ำที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย ในขณะเกิดควำมเสียหำยอัน
เนื่องมำจำกภัยที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ฉบับนี้ ให้ถือว่ำผู้เอำประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยตนเองในส่วนที่แตกต่ำงกันกับ
มูลค่ำที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย โดยในกำรคำนวณค่ำสินไหมทดแทน ผู้เอำประกันภัยจะต้องรับภำระส่วนเฉลี่ยควำม
เสียหำยไปตำมส่วนในทุกรำยกำร และหำกมีมำกกว่ำหนึ่งรำยกำรให้แยกพิจำรณำเป็นแต่ละรำยกำรไปโดยสูตรที่ใช้ในกำรคำนวณค่ำ
สินไหมทดแทนซึ่งบริษัทจะต้องรับผิดชอบในกรณีนี้คือ

ค่ำสินไหมทดแทน

=

จำนวนเงินเอำประกันภัย

(ไม่เกินจำนวนเงินเอำประกันภัย)

X

มูลค่ำควำมเสียหำย

มูลค่ำทรัพย์สนิ ณ เวลำเกิดควำมเสียหำย

4. การเรียกร้องให้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทน
เมื่อเกิดควำมเสียหำยขึ้น ผู้เอำประกันภัยมีหน้ำที่ดงั นี้
4.1 ต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชักช้ำ และต้องส่งมอบหลักฐำนและเอกสำรตำมที่ระบุไว้ ข้ำงล่ำงนี้ให้บริษัทภำยใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันเกิดควำมเสียหำย เว้นแต่ ผู้เอำประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่อำจกระทำกำรดังกล่ำวได้ภำยในเวลำที่กำหนด หรือ
ภำยในกำหนดเวลำที่บริษัทขยำยให้โดยทำเป็นหนังสือ ทั้งนี้ ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้เอำประกันภัยเอง
4.1.1 ส่งคำเรียกร้องเป็นหนังสือเกี่ยวกับควำมเสียหำย ซึ่งต้องแจ้งรำยละเอียดแห่งทรัพย์สินที่สูญเสียหรือ เ สี ย ห ำ ย แ ล ะ
มูลค่ำควำมเสียหำยของทรัพย์สินนั้นๆ ในเวลำที่เกิดควำมเสียหำยโดยละเอียดเท่ำที่จะทำได้
4.1.2 กำรประกันภัยอื่นๆ รวมทั้งกำรประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่นในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เอำประกันภัย
ภำยใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
4.2 ต้องแสดงหรือจัดหำ หรือแจ้ง หรือมอบให้บริษัทซึ่งพยำนหลักฐำนและรำยกำรเพิ่มเติม เช่น แผนผัง รำยละเอียด ต้นฉบับ
คู่ฉบับ หรือสำเนำแห่งเอกสำรนั้นๆ ข้อพิสูจน์และข้อควำมเกี่ยวกับกำรเรียกร้องและต้นเพลิงหรือสำเหตุ ที่ทำให้เกิดอัคคีภัยและ
พฤติกำรณ์ที่ทำให้เกิดควำมเสียหำยตำมที่บริษัทต้องกำรตำมสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ ด้วยค่ำใช้จ่ำยของ ผู้เอำประกันภัยเอง
4.3 จะต้องดำเนินกำรและยินยอมให้บริษัทหรือตัวแทนกระทำกำรใดๆ ที่เหมำะสมในกำรป้องกันควำมเสียหำยอันอำจเพิ่มขึ้น
บริษัทอำจไม่รับพิจำรณำชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน หำกผู้เอำประกันภัยจงใจหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำเจตนำไม่ปฏิบัติตำม
เงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นข้อใดข้อหนึ่ง
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5. การประกันภัยซ้าซ้อน
ผู้เอำประกันภัยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททรำบถึงกำรประกันภัย ซึ่งได้ทำไว้แล้ว หรือที่จะมีขึ้นภำยหลังหำกทรัพย์สินที่ได้เอำ
ประกันภัยไว้นี้ได้มีกำรประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น ซึ่งให้ควำมคุ้มครองในภัยเดียวกันกับกรมธรรม์ฉบับนี้ไม่ว่ำทั้งหมดหรือ
บำงส่วน
ถ้ำในขณะที่เกิดควำมเสียหำยขึ้นและปรำกฎว่ำทรัพย์สินรำยเดียวกันได้เอำประกันภัยไว้ กับ บริษัท ประกัน ภัย อื่น ไม่ว่ำ โดยผู้เอำ
ประกัน ภัย เอง หรือ โดยบุค คลอื่น ใดที่ก ระทำในนำมผู้เอำประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่ำส่วน
เฉลี่ยตำมจำนวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัยต่อจำนวนเงินเอำประกันภัยรวมทั้งสิ้นแต่ไม่เกินกว่ำจำนวนเงิน เอำประกันภัยที่บริษัท
ได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่ำกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนเช่นนี้บริษัทจะไม่ยกเอำลำดับกำรรับประกันภัยก่อน-หลังขึ้นเป็นข้ออ้ำง
ในกำรเข้ำร่วมเฉลี่ยชดใช้ควำมเสียหำยดังกล่ำว
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ข้อตกลงคุม้ ครอง
หมวดการประกันภัยโจรกรรม
คาจากัดความ
1. “การลักทรัพย์” หมำยถึง กำรเอำทรัพย์ของผูอ้ ื่นหรือที่ผอู้ ื่นเป็นเจ้ำของรวมอยู่ดว้ ยไปโดยทุจริต
2. “การชิงทรัพย์” หมำยถึง กำรลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ำยหรือขู่เข็ญว่ำในทันใดนัน้ จะใช้กำลังประทุษร้ำยเพื่อ :2.1 ให้ควำมสะดวกแก่กำรลักทรัพย์หรือกำรพำทรัพย์นนั้ ไป หรือ
2.2 ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นนั้ ไว้ หรือ
2.3 ยึดถือเอำทรัพย์นั้นไว้ หรือ
2.4 ปกปิดกำรกระทำควำมผิดนั้น หรือ
2.5 ให้พ้นจำกกำรจับกุม
3. “การปล้นทรัพย์” หมำยถึง กำรชิงทรัพย์ตำมข้อ 2 โดยร่วมกันกระทำควำมผิดตัง้ แต่ 3 คนขึ้นไป

ข้อตกลงคุม้ ครอง
เป็นที่ตกลงกันว่ำ บริษัทตกลงคุ้มครองควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินที่ เอำประกันภัยตำมจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้
ในหน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย ที่เกิดขึ้นจำกควำมเสียหำยดังต่อไปนี้
1. ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ภายในสิง่ ปลูกสร้าง
บริษัทจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพื่อควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรัพย์สินภำยในสถำนที่ตั้งของทรัพย์สินที่ เอำประกันภัย
เกิดจำกกำร ลักทรัพย์โดยบุคคลใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น ซึ่งได้เข้ำไปหรือออกจำกสถำนที่ตั้งของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย โดย
กำรใช้กำลังอย่ำงรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยควำมเสียหำยที่เห็นได้อย่ำงชัดเจนต่อสถำนที่ตั้งของทรัพย์สินที่เอำประกันภัยจำกกำรใช้
เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้ำ เคมี หรือเกิดจำกกำรชิงทรัพย์ หรือกำรปล้นทรัพย์ รวมทั้งควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอันเกิดจำก
ควำมพยำยำมกระทำกำรดังกล่ำว
2. ความเสียหายต่อสิง่ ปลูกสร้างและ/หรือค่าใช้จา่ ยในการเปลีย่ นล็อคประตูหน้าต่าง
หำกทรัพย์สินที่เอำประกันภัยได้รับควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรกระทำซึ่งได้รับควำมคุ้มครองตำมข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 ข้ำงต้น
และมีควำมเสียหำยต่อสิ่งปลูกสร้ำง บริษัทจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพื่อควำมเสียหำยต่อส่วนหนึ่งส่ วนใดของสิ่งปลูกสร้ำง รวมทั้ง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยนล็อคประตูหน้ำต่ำงที่จำเป็น
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ข้อยกเว้นเพิม่ เติมเฉพาะหมวด
การประกันภัยนีไ้ ม่คมุ้ ครอง
1. ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่สถานที่ตั้งของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยถูกทอดทิ้งโดยไม่มีผู้อาศัยอยู่หรือไม่มีผู้ดู แลรักษาเป็น
เวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน
2. ความเสียหายของโทรศัพท์มอื ถือและอุปกรณ์ตอ่ พ่วงทุกชนิด บัตรเติมเงินโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว (Notebook)
หรือแบบพกพา รวมถึงทรัพย์สนิ ทีอ่ ยูใ่ น หรือ บนเฉลียง ระเบียง ลานบ้าน ทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่อยู่ในอาคารที่ปิดมิดชิดและทรัพย์สินที่อยู่ใน
ที่โล่งทั่วไป
3. ความสูญ เสียหรือความเสียหายของเงิน ทอง อัญ มณี นาฬิกาข้อมือ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ ต้นฉบับ เอกสาร โฉนด
แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสาคัญ ต่างๆไปรษณี
ยากร อากรแสตมป์ เงินสด บัตรเครดิต บัตรธนาคาร เช็ค สมุดบัญ ชี สมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ
4. การฉ้อโกงหรือยักยอก การกระทาผิดต่อทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญ า โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกับ ผู้เอา
ประกันภัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทาด้วยตนเองโดยลาพังหรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น
เงือ่ นไขเพิม่ เติมเฉพาะหมวด
1. วิธชี ดใช้คา่ สินไหมทดแทน และการจากัดความรับผิดของบริษทั
บริษัทจะพิจำรณำชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี:้ 1.1 ซ่อมแซมตำมควำมเสียหำยที่แท้จริง หรือ

1.2 จัดหำทรัพย์สินทีค่ ล้ำยคลึงกันมำทดแทน หรือ
1.3 จ่ำยเป็นเงินตำมมูลค่ำที่แท้จริง (ไม่รวมกำไร) ของทรัพย์สนิ นั้น ขณะที่เกิดควำมเสียหำย
ทั้งนี้ ควำมรับผิดของบริษัทต่อชิ้นและตลอดระยะเวลำเอำประกันภัยสำหรับควำมเสียหำยของทรัพย์สินภำยในสิ่งปลูกสร้ำงและ
ควำมเสียหำยของสิ่งปลูกสร้ำงที่เก็บทรัพย์สินรวมกันไม่เกินจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย
2. หน้าทีข่ องผูเ้ อาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เมื่อได้เกิดควำมเสียหำยผู้เอำประกันภัยต้องปฏิบัตดิ ังต่อไปนี้
2.1 แจ้งควำมต่อเจ้ำหน้ำที่ตำรวจโดยทันที และแจ้งควำมเสียหำยดังกล่ำวต่อบริษัทโดยไม่ชักช้ำ
2.2 ส่งรำยกำรควำมเสียหำยโดยละเอียดเป็นลำยลักษณ์อักษรให้แก่บริษัทภำยใน 15 วัน นับแต่ได้ทรำบถึงควำมเสียหำยนั้น ผู้
เอำประกันภัยโดยค่ำใช้จ่ำยของตนเองต้องจัดส่งบรรดำรำยละเอียดและเอกสำรหลักฐำนอันเกี่ยวกับ ควำมเสียหำยตำมที่บริษัท
ต้องกำร และต้องให้ควำมร่วมมือกับบริษัทตำมควำมจำเป็น
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3. การประกันภัยซ้าซ้อน
ถ้ำในขณะที่เกิดควำมเสียหำยขึ้นและปรำกฏว่ำทรัพย์สินรำยเดียวกันได้เอำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่นซึ่งให้ควำมคุ้มครอง
ในภัยเดียวกันกับกรมธรรม์ฉบับนี้ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ไม่ว่ำโดยผู้เอำประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใด ที่กระทำในนำมของผู้
เอำประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่ำส่วนเฉลี่ยตำมจำนวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัยต่อจำนวนเงิน
เอำประกันภัยรวมทั้งสิ้น แต่ไม่เกินกว่ำจำนวนเงินเอำประกั นภัยที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ และ เป็นที่ตกลงว่ำกำรจ่ำยค่ำสินไหม
ทดแทนเช่นนี้ บริษัทจะไม่ยกเอำลำดับกำรรับประกันภัยก่อน-หลังขึ้นเป็นข้ออ้ำงในกำรเข้ำร่วมเฉลี่ยชดใช้ควำมเสียหำยดังกล่ำว
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ข้อตกลงคุม้ ครอง
หมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
เป็นที่ตกลงกันว่ำ บริษัทจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนในนำมผู้เอำประกันภัยให้แก่บุคคลภำยนอก ตำมจำนวนเงินที่ผู้เอำ
ประกันภัยต้องรับผิดตำมกฏหมำยที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุภำยในสถำนที่ที่เอำประกันภัยหรือเกิดจำกกำรใช้สถำนที่ที่เอำประกันภัย ซึ่ง
เกิดขึ้นในระยะเวลำเอำประกันภัย ณ อำณำเขตกำรคุ้มครองที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย
ทั้งนี้ ควำมรับผิดของบริษัทจะไม่เกินจำนวนเงินจำกัดควำมรับผิดที่ระบุในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับขอบเขตของ
ควำมคุ้มครอง ดังนี้
1. จำนวนเงินที่ผู้เอำประกันภัยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยที่จะชดใช้ค่ำเสียหำยสำหรับ
1.1 กำรเสียชีวิตหรือควำมบำดเจ็บต่อร่ำงกำยหรือควำมเจ็บป่วยของบุคคลใดๆ นอกจำก
1.1.1 ลูกจ้ำงของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่ในระหว่ำงทำงกำรที่จ้ำง หรือบุคคลผู้ซึ่งในขณะเกิดอุบัติเหตุอยู่ในระหว่ำงกำร
ปฏิบัติงำนให้ ผู้เอำประกันภัยภำยใต้สัญญำว่ำจ้ำง หรือถูกใช้วำนโดยผู้เอำประกันภัย
1.1.2 บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอำประกันภัย
1.2 ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลใดๆ นอกจำก
1.2.1 ทรัพย์สินที่ผู้เอำประกันภัยเป็นเจ้ำของหรือครอบครอง หรืออยู่ในควำมดูแล หรือควบคุมหรือกำลังใช้หรือกำลัง
ปฏิบัติงำนโดย ผู้เอำประกันภัย
1.2.2 ทรัพย์สินที่ลูกจ้ำง บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอำประกันภัยดูแล ควบคุม กำลังใช้ หรือกำลัง
ปฏิบัติงำน เพื่อผู้เอำประกันภัยในระหว่ำงทำงกำรที่จ้ำง
2. จำนวนเงินอันเกี่ยวข้องกับกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนซึ่งได้รับควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับ
2.1 ค่ำใช้จ่ำย ค่ำธรรมเนียมในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอำประกันภัยต้องชดใช้ให้กับผู้เรียกร้อง
2.2 ค่ำใช้จ่ำย ค่ำธรรมเนียมซึ่งผู้เอำประกันภัยได้จ่ำยไปด้วยควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกบริษัท
ข้อยกเว้นเพิม่ เติมเฉพาะหมวด
การประกันภัยนีไ้ ม่คมุ้ ครอง
1. ความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึน้ จากคาพิพากษาหรือขบวนการยุตธิ รรม ซึ่งมิใช่ศาลไทย หรือทีเ่ กิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากคาพิพากษาของ
ศาลไทยเพื่อบังคับคดีให้ตัดสินนอกอาณาเขตราชอาณาจักรไทย
2. ความรับผิดซึง่ เกิดจากการเป็นเจ้าของ การครอบครอง การดูแล การควบคุม การใช้ หรือการให้สัญ ญ า หรือการชี้แนะโดยผู้เอา
ประกันภัย หรือในนามของผูเ้ อาประกันภัย สาหรับยานพาหนะทุกชนิดทีข่ บั เคลือ่ นด้วยเครือ่ งยนต์ (รวมทัง้ เครือ่ งจักร หรือยานใด ๆ ที่
ดันหรือลากโดยเครื่องยนต์)
3. ความรับผิดใด ๆ ซึ่งเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก
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3.1 งานก่อสร้าง งานต่อเติม หรือรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ
3.2 สินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ซึ่งผลิต ขาย จัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือดาเนินการโดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้ทาการแทนผู้เอา
ประกันภัย
4. ความรับผิดไม่วา่ ลักษณะใด ๆ อันเกิดจาก หรือเกีย่ วเนือ่ งจาก หรือเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากน้าท่วม น้าสกปรก กากเคมี
ฝุ่น ควัน ก๊าซพิษ ของเหลว หรือของแข็งที่เป็นพิษ มลพิษ หรือมลภาวะใด ๆ
5. ความรับผิดใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนือ่ งจาก หรือเป็นผลมาจากแผ่นดินทรุด ความสัน่ สะเทือน หรือการเคลือ่ นย้ายสิง่ ค้าจุนหรือ
ทาให้สิ่งค้าจุนอ่อนกาลังลง
6. ความรับผิดซึ่งเกิดขึ้นจากสัญ ญ าที่ผู้เอาประกันภัยทาขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญ ญ าดังกล่าว ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น
7. ความรับผิดซึ่งเกิดจาก
7.1 คาแนะนา หรือบริการทางเทคนิคหรือวิชาชีพใด ๆ โดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้ทาแทนผู้เอาประกันภัย
7.2 การที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่ทาแทนผู้เอาประกันภัยให้การรักษา เว้นแต่การปฐมพยาบาล

8. การปรับทางแพ่ง อาญ า หรือโดยสัญ ญ า

เงือ่ นไขเพิม่ เติมเฉพาะหมวด
1. หน้าทีข่ องผูเ้ อาประกันภัยในการจัดการป้องกัน
ผู้เอำประกันภัยต้องป้องกันหรือจัดให้มีกำรป้องกันตำมสมควรเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุ และต้องปฏิบัติตำมบทบัญญัติของกฎหมำย
และข้อบังคับของเจ้ำหน้ำที่รำชกำร
2. หน้าทีข่ องผูเ้ อาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ซงึ่ อำจก่อให้เกิดกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัยนี้ ผู้เอำประกันภัยต้อง
2.1 แจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชักช้ำ
2.2 ส่งต่อให้บริษัททันทีเมื่อได้รับหมำยศำลหรือคำสั่งหรือคำบังคับของศำล
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2.3 ผู้เอำประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอมเสนอ หรือให้สัญญำว่ำจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้รับ ควำมยิ น ยอม
จำกบริษัท เว้นแต่บริษัทมิได้จัดกำรต่อกำรเรียกร้องนั้น
2.4 ส่งรำยละเอียดและช่วยเหลือตำมควำมจำเป็น เพื่อให้บริษัทตกลงชดใช้คำ่ สินไหมทดแทน หรือต่อสู้ขอ้ เรียกร้องใดๆ หรือ
ฟ้องคดีให้
3. สิทธิของบริษทั
บริษัทมีสิทธิเข้ำดำเนินกำรต่อสูค้ ดี และมีสิทธิทำกำรประนีประนอมในนำมของผู้เอำประกันภัยต่อกำรเรียกร้องใด ๆ
4. การประกันภัยซ้าซ้อน
ถ้ำในขณะที่เกิดเหตุซึ่งเป็นผลให้มีกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัยฉบับนี้ มีกำรประกันภัยอื่นคุ้มครองถึงควำม
รับผิดอย่ำงเดียวกัน บริษัทจะรับผิดต่อค่ำเสียหำยค่ำดำเนินคดี ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ไม่เกินอัตรำส่วนของบริษัท สำหรับจำนวนเงินที่ต้อง
จ่ำยเกี่ยวกับควำมรับผิดนั้น
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ข้อตกลงคุม้ ครอง
หมวดเงินชดเชยกรณีเกิดความเสียหายต่อสถานทีเ่ อาประกันภัยจนไม่สามารถอยูอ่ าศัยได้
เป็นที่ตกลงกันว่ำ หำกสิ่งปลูกสร้ำงของสถำนที่เอำประกันภัย ได้รับควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยจำกภัยที่ได้รับควำม
คุ้มครองในหมวดกำรประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติมของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ คิดเป็นมูลค่ำมำกกว่ำร้อยละ 50% ของมูลค่ำกำรจัดกำร
ทดแทนสิ่งปลูกสร้ำงหรืออำคำรที่เป็นกำรสร้ำงขึ้นใหม่ บริษัทจะจ่ำยเงินค่ำทดแทนให้แก่ผู้เอำประกันภัยตำมจำนวนเงินเอำประกันภัยรำย
วันที่กำหนดไว้ในหน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย โดยจะทดแทนสูงสุดให้ไม่เกิน 30 วันต่อเหตุกำรณ์แต่ละครั้ง
ทั้งนี้ ผู้เอำประกันภัยจะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรใช้ควำมพยำยำมเร่งรัดจัดกำรซ่อมหรือสร้ำงอำคำรนั้นขึ้นมำใหม่ซึ่งกำร
ซ่อมหรือสร้ำงอำคำรนั้นจะต้องให้แล้วเสร็จภำยในเวลำอันสมควร
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ข้อตกลงคุม้ ครอง
หมวดการประกันภัยสาหรับเงินสด
คานิยาม
1. “การชิงทรัพย์” หมำยถึง กำรลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ำยหรือขู่เข็ญว่ำในทันใดนัน้ จะใช้กำลังประทุษร้ำยเพื่อ :1.1 ให้ควำมสะดวกแก่กำรลักทรัพย์หรือกำรพำทรัพย์นนั้ ไป หรือ
1.2 ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นนั้ ไว้ หรือ
1.3 ยึดถือเอำทรัพย์นั้นไว้ หรือ
1.4 ปกปิดกำรกระทำควำมผิดนั้น หรือ
1.5 ให้พ้นจำกกำรจับกุม
2. “การปล้นทรัพย์” หมำยถึง กำรชิงทรัพย์ตำมข้อ 2 โดยร่วมกันกระทำควำมผิดตัง้ แต่ 3 คนขึ้นไป

ข้อตกลงคุม้ ครอง
เป็นที่ตกลงกันว่ำ บริษัทตกลงชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนสำหรับควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเงินสดขณะที่เงินสดอยู่ใน
สถำนที่เอำประกันภัยอันเกิดจำกกำรชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ โดยบริษัทจะ ชดใช้ตำมควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงิ น
ที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยต่อควำมเสียหำยแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลำเอำประกันภัย

ข้อยกเว้นเพิม่ เติมเฉพาะหมวด
การประกันภัยนีไ้ ม่คมุ้ ครอง
1. การฉ้อโกงหรือยักยอก การกระทาผิดต่อทรัพ ย์ตามประมวลกฎหมายอาญ าโดยผู้เ อาประกันภัยกรรมการหุ้นส่ว นของ ผู้เ อา
ประกันภัย หรือพนักงานของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทาด้วยตนเองโดยลาพังหรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น
2. การสูญ หายของเอกสารต้นฉบับ สมุดบัญ ชี หรือ รายงานตัวเลข
3. การปลอมแปลงเอกสาร การทอนเงินผิด ความผิดพลาดหรือการละเลยในการทาบัญ ชี หรือการคานวณ
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ข้อตกลงคุม้ ครอง
หมวดการประกันภัยกระจกติดตัง้ ถาวร
เป็นที่ตกลงกันว่ำ บริษัทตกลงจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนตำมควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจริง ให้แก่ผู้เอำประกันภัยหำกกระจก
ที่ติดตั้งถำวร ณ สถำนที่เอำประกันภัยแตกไปในระหว่ำงระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ บริษัทจะตกลงจ่ำยค่ำสินไหม
ทดแทนหรือเลือกที่จะจัดหำกระจกอื่นมำทดแทนหรือซ่อมแซมกระจกที่แตกไป พร้อมทั้งค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นและสมควร เพื่อนำสิ่งอื่นมำ
ปิดไว้ระหว่ำงที่ยงั ไม่ได้นำกระจกมำใส่ ทั้งนี้ควำมรับผิดของบริษัทฯจะไม่เกินที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย และให้สันนิษฐำนว่ ำ
บรรดำกระจกนั้นเป็นกระจกเรียบคุณภำพขัดมันปกติ
ถ้ำบริษัทตกลงหำกระจกอื่นมำแทน ผู้เอำประกันภัยต้องดัดแปลง ถอดออก และซ่อมให้อยู่ในสภำพเดิม ซึ่งเครื่องประกอบ
หน้ำต่ำง ขอบหน้ำต่ำง สิ่งตรึงตรำ กรอบหน้ำต่ำง กระเบื้อง และวัตถุอื่น ซึ่งต้องดัดแปลง ถอดออกก่อนที่จะนำกระจกมำใส่ และผู้ เอำ
ประกันภัยต้องออกค่ำใช้จ่ำยในกำรนี้ด้วย
ข้อยกเว้นเพิ่มเติมเฉพาะหมวด
การประกันภัยนีไ้ ม่คมุ้ ครอง
1. การเสียรูปหรือเสียหายนอกจากการร้าวตลอดความหนาของกระจก
2. การแตกหักซึง่ เกิดขึน้ ในระหว่างการขนส่ง หรือในระหว่างทีต่ ดิ ตัง้ หรือถอดถอน หรือในระหว่างการดัดแปลงสถานที่ ดังระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3. การแตกหักที่เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือเกี่ยวเนื่องมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดการประกันอัคคีภัยและภัย
เพิ่มเติมของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายของหมวดความคุ้มครองดังกล่าว (ถ้ามี)
4. การกักกัน การยึด การถูกริบหรือการพยายามกระทาเช่นนีโ้ ดยเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจตามกฎหมาย
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