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กรมธรรมป์ระกันภยับ้านเปีย่มสขุ 

 

1.   ค าจ ากดัความ 

      ถ้อยค ำและค ำบรรยำยซึ่งมีควำมหมำยเฉพำะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตำมของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะถือเป็นควำมหมำย

เดียวกันทั้งหมด ไม่ว่ำจะปรำกฏในส่วนใดก็ตำม เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

1.1  “กรมธรรม์ประกันภัย” หมำยถึง ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไข ข้อยกเว้น ข้อก ำหนด เอกสำรแนบท้ำย ข้อระบุพิเศษ 

ข้อรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญำประกันภัยเดียวกัน  

1.2   “บรษิทั” หมำยถึง บริษัท วริิยะประกันภัย จ ำกัด 

1.3  “ผู้เอาประกันภัย” หมำยถึง บุคคลที่ปรำกฏชื่อเป็นผู้เอำประกันภัยในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ซึ่งตกลงจะช ำระเบี้ย

ประกันภัยให้แก่บริษัท 

1.4  “ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั” หมำยถึง ตำรำงกรมธรรม์ประกันภยัฉบับนี้ 

1.5 “ความเสียหาย” หมำยถึง ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอำประกันภัยไว้

ภำยใต้   กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

1.6   “ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย” หมำยถึง สิ่งปลูกสร้ำง (ไม่รวมรำกฐำน) และ/หรือทรัพย์สินภำยในสิ่งปลูกสร้ำงตำมที่ระบุไว้ใน

ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย   

1.7  “สิง่ปลกูสรา้ง (ไมร่วมฐานราก)” หมำยถึง  

 1.7.1  บ้ำน ทำวน์เฮ้ำส์ บ้ำนแฝด ตึกแถว ส ำหรับอยู่อำศัย โรงรถ และอำคำรย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นต้น 

ก ำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐำนรำก 

 1.7.2  ห้องชุดส ำหรบัอยู่อำศยัในแฟลต อำคำรชุด คอนโดมิเนยีม อพำร์ตเม้นท์ ยกเวน้ฐำนรำก 

1.8   “ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง” หมำยถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรำ เครื่องมือ เครื่องใช้ภำยในบ้ำน 

เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อกำร

อยู่อำศัยของผู้เอำประกันภัยหรือบุคคลซึ่งตำมปกติพักอำศัยอยู่กับผู้เอำประกันภัย  
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2.   เงือ่นไขทัว่ไป 

 2.1 การตกเปน็โมฆยีะของกรมธรรมป์ระกนัภยั   

  ถ้ำได้มีกำรบรรยำยคลำดเคลื่อนในสำระส ำคัญแห่งทรัพย์สินที่เอำประกันภัยหรือในสำระส ำคัญแห่งสิ่งปลูกสร้ำง หรือสถำน

ที่ตั้งของทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำว หรือในข้อควำมจริงอันเป็นสำระส ำคัญอันจ ำเป็นต้องรู้เพื่อกำรประเมินควำมเสี่ยงภัย 

หรือเพื่อกำรก ำหนดเบี้ยประกันภัย หรือมีกำรละเว้นไม่เปิดเผยข้อควำมจริงดังกล่ำวนั้น ให้ถือว่ำสัญญำประกันภัยตำมกรมธรรม์

ประกันภัยฉบับนี้ตกเป็นโมฆียะ  และบริษัททรงไว้ซึ่งสิทธิในกำรบอกล้ำงสัญญำประกันภัยนี้ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 

   อย่ำงไรก็ตำม หำกปรำกฏว่ำสถำนที่เอำประกันภัยซึ่งยังคงใช้เป็นที่อยู่อำศัยนั้น ได้ใช้ประโยชน์อื่นเพิ่มขึ้นจำกกำรอยู่อำศัย

แม้เพียงบำงส่วนในขณะที่เกดิควำมเสียหำย บริษัทจะชดใช้จ ำนวนเงินค่ำสินไหมทดแทนโดยค ำนวณตำมส่วนเฉลี่ยของจ ำนวนเงิน

เอำประกันภัยที่สำมำรถค ำนวณได้ตำมพิกัดอัตรำเบี้ยประกันอัคคีภัยตำมลักษณะของภัยที่สถำนที่เอำประกันภัยได้ถูกใช้งำนจริงใน

จ ำนวนเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ไม่รวมภำษีอำกร) ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ในขณะที่เกิดควำมเสียหำยนั้น กับมูลค่ำแท้จริง

ของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย ทั้งนี้จ ำนวนเงินค่ำสินไหมทดแทนที่จะต้องชดใช้ภำยใต้เงื่อนไขนี้จะไม่เกินกว่ำจ ำนวนเงินเอำ

ประกันภัยสูงสุดที่ระบุไว้ในหน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยนี้       และบริษัทจะชดใช้สินไหมทดแทนตำมวิธีมูลค่ำแท้จริงของ

ทรัพย์สิน (Actual Cash Value) แทนกำรชดใช้สินไหมทดแทนตำมวิธีมูลค่ำทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost 

Valuation) 

 2.2 การเปลีย่นแปลงสญั ญ าประกนัภยั  

  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสำรแนบท้ำย ประกอบกันเป็นสัญญำประกันภัยกำรเปลี่ยนแปลง

ข้อควำมใดๆในสัญญำประกันภัยจะต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัท และได้ออกใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยไว้เป็นหลักฐำน

เท่ำนั้น 

 2.3 หนา้ทีใ่นการรกัษาสทิธขิองบรษิทัเพือ่การรบัชว่งสทิธิ  

   โดยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท ผู้เอำประกันภัยจะต้องกระท ำทุกอย่ำงเท่ำที่จ ำเป็นหรือเท่ำที่บริษัทร้องขอให้ท ำตำมสมควรไม่ว่ำ

ก่อนหรือหลังกำรรับค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษัท เพื่อรักษำสิทธิของบริษัทในกำรรับช่วงสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยจำก

บุคคลภำยนอก 

 

 2.4 การปฏเิสธคา่สนิไหมทดแทน  

 บริษัทมสีิทธิปฏิเสธกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนในควำมเสียหำย โดยไม่ตอ้งคืนเบีย้ประกันภัยในกรณีดังต่อไปนี้:- 

2.4.1   ควำมเสยีหำยนัน้เกิดขึ้นเพรำะควำมทุจรติหรือควำมประมำทเลนิเล่ออยำ่งรำ้ยแรงของผู้เอำประกันภัยหรือผู้รบั

ประโยชน ์
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 2.4.2   กำรฉอ้ฉล 

    1)  ควำมเสียหำยนั้นเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำโดยเจตนำ หรือสมรู้ของผู้เอำประกันภัยหรือผูร้ับประโยชนห์รือ บุคคลใด

ที่กระท ำในนำมของผู้เอำประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จำกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และ/หรือ 

    2)  ผู้เอำประกันภัยหรือผู้แทนของผู้เอำประกันภัยได้กระท ำกำรใด หรือแสดงข้อควำมหรือเอกสำรใดอันเป็นเท็จ

เพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

 2.5 สทิธขิองบรษิทัเพือ่การรกัษาซากทรพัยท์ีไ่ดร้บัความเสยีหาย 

   เมื่อมีควำมเสียหำยใดเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอำประกันภัย ผู้เอำประกันภัยจะละทิ้งทรัพย์สินที่เอำประกันภัยนั้นไม่ได้ และ

บริษัทอำจจะ 

2.5.1   เรียกร้องให้ส่งมอบทรัพย์สินที่เสยีหำยซึง่ได้มีกำรเอำประกันภยัแก่บริษทั 

2.5.2   เข้ำยึดถือครอบครองทรัพย์สินที่ได้เอำประกันภัยและส ำรวจ จัด คัด เลือก โยกย้ำย หรือจัดกำร อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

แก่ทรัพย์สิน 

2.5.3  ขำยหรือจ ำหนำ่ยซึ่งทรัพยส์ินที่เอำประกันภัย เพื่อประโยชน์แก่บคุคลที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทอำจใช้สิทธิที่มีอยู่ตำมเงื่อนไขนี้ได้ตำมสมควรนบัตัง้แตเ่กิดควำมเสียหำยจนกว่ำสทิธิเรียกร้องในควำมเสียหำยนั้นจะตก

ลงกันได้เป็นเด็ดขำด หรือได้มีกำรบอกกล่ำวเป็นหนังสือจำกผู้เอำประกันภัยว่ำได้สละสิทธิที่จะเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนตำม

กรมธรรม์ประกันภัย 

 กำรใช้สิทธิของบริษัทข้ำงต้นจะไม่ก่อให้เกิดควำมรับผิดเพิ่มขึ้นแก่บริษัท และจะไม่ท ำให้สิทธิของบริษัทในกำรที่จะอ้ำง

เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อโต้แย้งกำรเรียกร้องใดๆ ลดน้อยลง 

 2.6 การระงบัขอ้พพิาทโดยอนญุ าโตตลุาการ 

  ในกรณีที่มีข้อพิพำท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่ำงผู้มีสิทธิเรียกร้องตำม

กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหำกผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพำทนั้นโดยวิธีกำรอนุญำโตตุลำกำร บริษัท

ตกลงยินยอมและให้ท ำกำรวินิจฉัย ชี้ขำดโดยอนุญำโตตุลำกำร ตำมข้อบังคับส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำร

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร 

2.7 การระงบัไปแหง่สญั ญ าประกนัภยั 

  ควำมคุ้มครองตำมกรมธรรมป์ระกันภัยฉบบันี้ เป็นอันระงับสิน้ไปทันทีเมือ่:- 

 



 

 

4 

 

 

  2.7.1   สถำนที่ตั้งของทรัพย์สินมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกที่อยู่อำศัยไปเป็นกำรประกอบกำรประเภทอื่นและ กำรเปลี่ยนแปลง

นั้นได้ท ำให้กำรเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 

  2.7.2  ทรัพย์สินซึ่งเอำประกันภัยไว้ถูกโยกย้ำยไปยังสิ่งปลูกสร้ำงหรือสถำนที่อื่นใดนอกจำกที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์

ประกันภัย 

  2.7.3  กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินซึ่งเอำประกันภัยไว้ได้ถูกเปลี่ยนมือจำกผู้เอำประกันภัยโดยวิธีอื่นนอกจำกทำงพินัยกรรมหรือโดย

บทบัญญัติแห่งกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม เงื่อนไขข้อนี้จะไม่น ำมำบังคับใช้ หำกลักษณะกำรใช้สิ่งปลูกสร้ำงอันเป็นทรัพย์สินเอำ

ประกันภัย หรือสถำนที่ที่ระบุเอำประกันภัยในหน้ำตำรำงกรมธรรม์ยังคงใช้เพื่อกำรอยู่อำศัยต่อไป 

   2.7.4  สิ่งปลูกสร้ำงที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้ำงนั้นได้มี กำรพังทลำยหรือ

เคลื่อนไปจำกเดิมไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน จนท ำให้สิ่งปลูกสร้ำงนั้นเสียประโยชน์ในกำรใช้ทั้งหมด หรือบำงส่วน หรือท ำให้สิ่งปลูก

สร้ำงนั้นหรือส่วนใดสว่นหนึ่งของสิ่งปลูกสร้ำงนั้น หรือทรัพย์สินที่อยู่ภำยในสิ่งปลูกสร้ำงนั้นตกอยู่ในกำรเสี่ยงต่อวินำศภัยเพิ่มขึ้น เว้น

แต่เหตุดังกล่ำวมำนี้เป็นผลสืบเนื่องมำจำกภัยที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

  2.7.5  สิ่งปลูกสรำ้งที่เอำประกันภัย หรือสถำนที่ตัง้ทรัพย์สินที่เอำประกันภัยตกอยู่ในสภำพไม่มผีู้อยู่อำศยัหรอืไม่มีผูดู้แลรักษำ

และคงยังอยู่ในสภำพเช่นนัน้เป็นเวลำเกินกว่ำ 60 วันติดต่อกัน 

  อย่ำงไรก็ตำม เงื่อนไขข้อ 2.7 นี้ จะไม่น ำมำบังคับใช้ หำกผู้เอำประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททรำบและบริษัทตกลงยินยอม

รับประกันภัยต่อไป โดยได้บันทึกกำรแก้ไขแสดงไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้แล้ว 

 2.8 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

  กำรบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยภำยหลังจำกวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับแล้ว สำมำรถท ำได้ ดังนี้ 

  2.8.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ  15 วันโดยทำง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอำประกันภัยตำมที่อยู่ครั้งสุดท้ำยที่แจ้งให้บริษัททรำบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอำ

ประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส ำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมำแล้วออกตำมส่วน 

  2.8.2  ผู้เอำประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยแจ้งให้บริษัททรำบเป็นหนังสือ  และมีสิทธิได้รับเบี้ย

ประกันภัยคืนหลังจำกหักเบี้ยประกันภัยส ำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมำแล้วออก โดยคิดตำมอัตรำเบี้ย

ประกันภัยระยะสั้น หรือหำกยังไม่ได้ช ำระเบี้ยประกันภัยผู้เอำประกันภัยจะต้องช ำระโดยคดิตำมระยะเวลำและอัตรำเบี้ยประกันภัยใน

ท ำนองเดียวกัน ดังตำรำงต่อไปนี้  
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ตำรำงอัตรำเบีย้ประกันภยัระยะสัน้ 

ระยะเวลำประกันภัย (ไม่เกิน/เดือน) ร้อยละของเบีย้ประกันภยัเตม็ปี 

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 ไม่ว่ำจะกระท ำโดยฝ่ำยใดก็ตำม ต้องเป็นกำรบอกเลิกทั้งฉบับ

เท่ำนั้น ไม่สำมำรถเลือกบอกเลิกข้อตกลงคุ้มครองเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งได้  

 2.9   เงือ่นไขบงัคบักอ่น  

  บริษัทอำจจะไม่รับผดิชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมกรมธรรมป์ระกันภัยฉบับนี้ เว้นแต่ ผู้เอำประกันภัยได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน

ตำมสัญญำประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 
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3.   ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 

กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีไ้มคุ่ม้ครอง 

3.1 ความสญู เสยีหรอืความเสยีหาย หรือคา่ใชจ้า่ยใดๆกต็าม ไม่วา่จะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจาก หรือเกี่ยว

เนื่องมาจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีล าดับเหตุการณ์เป็น

อย่างไรส าหรับความสูญ เสียนั้น 

  3.1.1 สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการ

ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อยู่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็ งข้อ 

การกบฏ การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือการจราจล หรือการกระท าอนัมเีจตนารา้ย ซึ่งกระท าเพือ่ผลทางการเมอืง ศาสนา หรือลทัธิ

นิยม การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะ  เ ป็ น

เหตุให้มีการประกาศ หรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก 

 3.1.2 การกระท าการกอ่การรา้ย รวมถงึการกระท าซึง่ใช้ก าลงัหรอืความรนุแรง  และ/หรอื มีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลใด    ไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพัง การกระท าการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือ รัฐบาลใดซึ่งกระท าเพื่อผล 

ทางการเมอืง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกันรวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและหรือสาธารณชน  หรือส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว 

 3.1.3 การกอ่วนิาศกรรม หมายถงึการกระท าใดๆ อันเปน็การมุง่ท าลายทรพัยส์นิของประชาชนหรอืของรฐั หรือสิ่งอันเป็น

สาธารณูปโภค อันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติโดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ 

3.2 ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากสาเหตุดังนี้ 

3.2.1 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจาก   

การเผาไหมข้องเชือ้เพลงินวิเคลยีร์ และจากกรรมวธิีใดๆแหง่การแตกแยกตวัทางนวิเคลยีร ์ซึ่งด าเนนิตดิตอ่กันไปด้วยตัวเอง 

3.2.2 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดใน

กระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

3.3 ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

 

4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

 ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภำยใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อก ำหนด และ

เอกสำรแนบท้ำยแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็นกำรตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับช ำระ บริษัทจะให้ควำมคุ้มครอง

ทรัพย์สินที่เอำประกันภัยเฉพำะข้อตกลงคุม้ครองและเอกสำรแนบท้ำยทีแ่นบตดิกับกรมธรรมป์ระกันภัยนี้และมีจ ำนวนเงินเอำประกันภัย

ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยเท่ำนั้น 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

หมวดการประกนัอคัคภียัและภยัเพิม่เตมิ 

 

  เป็นที่ตกลงกันว่ำ บริษัทตกลงคุ้มครองควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัย ซึ่งเกิดจำกสำเหตุของภัยดังต่อไปนี้:- 

1. ไฟไหม ้ 

2. ฟา้ผา่ (รวมถงึควำมเสียหำยตอ่เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอปุกรณ์ไฟฟ้ำที่เกิดจำกกำรลัดวงจรจำกฟ้ำผ่ำ) 

3. ระเบดิ 

4. ภัยอนัเนื่องมาจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ที่ท ำให้เกิดควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินที่ได้เอำ

ประกันภัยไว้ รวมทั้ง รั้ว ก ำแพง และประตู อันเกิดขึ้นจำกกำรเฉี่ยวและหรือกำรชนของยวดยำนพำหนะหรือสัตว์พำหนะ เช่น ช้ำง ม้ำ 

วัว ควำย เป็นต้น ทั้งนี้ รวมถึงกำรเฉี่ยว ชน และหรือหล่นทับโดยสินค้ำหรือทรัพย์สินที่บรรทุกมำกับยวดยำนพำหนะหรือสัตว์พำหนะ

ไม่รวมถึงอำกำศยำน 

ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดในควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยอันเกิดขึ้นจำกกำรเฉี่ยวและหรือกำรชนของ

ยวดยำนพำหนะหรือสัตว์พำหนะ เช่น ช้ำง ม้ำ วัว ควำยเป็นต้น ของผู้เอำประกันภัยสมำชิกในครอบครัวซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอำ

ประกันภัยหรือบุคคลใดที่กระท ำในทำงกำรที่จ้ำงหรือถูกใช้วำนโดยผู้เอำประกันภัย 

5. ภัยเนื่องมาจากอากาศยาน และ/หรือวัตถุที่ตกจำกอำกำศยำน รวมถึงจรวดซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยำนอวกำศ ยกเว้น                  

 จรวดที่เป็นอำวุธ แต่ไม่รวมถึงควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกคลื่นเสียง หรือคลื่นควำมดันที่มำจำกอำกำศยำนซึ่งอยู่ในสภำพกำรบิน

ปกติ 

6. ภัยเนือ่งจากน้ า (ไม่รวมน้ ำท่วม) อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตจุำกกำรปล่อย กำรรั่วไหล หรือกำรล้นออกมำ ของน้ ำหรือไอน้ ำจำกท่อน้ ำ

ถังน้ ำ ระบบท ำควำมร้อน ระบบท ำควำมเย็น ระบบปรับอำกำศ เครื่องสูบน้ ำ และรวมถึงน้ ำฝนที่ไหลผ่ำนเข้ำไปภำยในอำคำรจำกกำร

เสียหำยของหลังคำ หน้ำต่ำง ประตู วงกบประตูหน้ำต่ำง ช่องลม ช่องรับแสงสว่ำง ท่อน้ ำหรือรำงน้ ำ 

ทัง้นี้ ควำมคุ้มครองข้อ 6 ไม่รวมถึงควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิดจำกน้ ำไหลบ่ำ น้ ำท่วมจำกภำยนอกอำคำร หรือน้ ำที่ซึม

ผ่ำนเข้ำมำทำงผนัง ฐำนรำก และพื้นของอำคำร กำรล้ำงท่อระบำยน้ ำ กำรแตกหรือกำรรั่วไหลจำกระบบท่อประปำใต้ดินหรือท่อน้ ำ

ดับเพลิงใต้ดิน ซึ่งเป็นท่อเมนอยู่นอกสถำนที่ตั้งของทรัพย์สิน หรือระบบพรมน้ ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) 

7. ภยัลมพาย ุ ซึ่งรวมถึง 

7.1  ควำมเสียหำยของทรัพย์สินที่เอำประกันภัยจำกน้ ำในทะเล ทะเลสำบ หรือมหำสมุทร ซึ่งถูกพัดหรือหอบมำ พร้อมกับลมพำยุ

แล้วท ำให้เกิดคลื่นซัดเข้ำท่วมชำยฝั่ง   

7.2  ควำมเสียหำยของทรัพย์สินภำยในตัวอำคำรที่ได้เอำประกันภัยไว้ เนื่องจำกน้ ำฝน น้ ำค้ำงแข็ง หิมะ ทรำย หรือ ฝุ่นละอองที่ 

ผ่ำนเข้ำไปภำยในอำคำร ตำมร่องแตกร้ำวของอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง ซึ่งได้รับควำมเสียหำยอันเกิดจำก ลมพำยุโดยตรงเท่ำนั้น 

7.3  ควำมเสียหำยของทรัพย์สินภำยในตัวอำคำรที่ได้เอำประกันภัยไว้ เนื่องจำกน้ ำจำกเครื่อง รมน้ ำหรือท่อน้ ำอื่น  ๆซึ่งได้รับควำมเสียหำยจำก

ลมพำยุโดยตรงเท่ำนั้น 

อย่ำงไรก็ตำมบริษัทไมต่้องรับผิดในควำมสญูเสียหรือควำมเสยีหำยโดยตรงหรือโดยทำงอ้อมที่ 

(1) เกิดจำกน้ ำหนนุ (High  Water) และ/หรือน้ ำทีไ่หลล้น (Overflow) และ/หรือน้ ำท่วม 
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(2) เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ำยได้ ซึ่งเก็บอยู่ในอำคำรโปร่ง หรืออำคำรที่มีผนังด้ำนใดด้ำนหนึ่งเปิดโล่งหรือเก็บอยู่

กลำงแจ้ง    ไม่ว่ำจะมีกำรปกคลุมด้วยผ้ำใบ หรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไม่ว่ำจะอยู่ภำยในเต็นท์ก็ตำม 

8.  ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด รวมถึงควำมเสียหำยจำกคลื่นใต้น้ ำ(Tidal Wave) หรือสึนำมิ (Tsunami) หรือน้ ำท่วมอันมี

สำเหตุจำกแผ่นดินไหวหรือภูเขำไฟระเบิด 

 ทั้งนี้ แผ่นดินไหว หรือภูเขำไฟระเบิด ต้องเกิดขึ้นโดยสำเหตุทำงธรรมชำติเท่ำนั้น แต่ไม่รวมถึงแผ่นดินไหวหรือภูเขำไฟ ระเบิด 

อันเกิดจำกวัตถุใดๆ จำกอวกำศ 

9. ภัยจากควัน ที่เกิดจำกกำรใช้เครื่องท ำควำมร้อนและเครื่องปรุงอำหำรซึ่งเกิดขึ้นอย่ำงกะทันหันและผิดปกติ หรือจำกกำรใช้เครื่อง

ดังกล่ำวผิดวิธี ทั้งนี้เครื่องใช้ดังกล่ำวนี้ต้องมีท่อต่อกับปล่องไฟ และตั้งอยู่ภำยในอำคำร หรือบนอำคำรที่ระบุไว้กรมธรรม์ประกันภัย

ฉบับนี้ ทั้งนี้ไม่คุ้มครองถึงควันอันเกิดจำกเตำผิง (Fireplace) หรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม (Industrial Apparatus) 

10. ภยัจากลกูเหบ็ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่คุม้ครองควำมสูญเสยีหรือควำมเสยีหำยที่ 

10.1  เกิดจำก 

 10.1.1  หมอก หรืออำกำศหนำว 

 10.1.2   น้ ำค้ำงแข็งหรือหิมะ 

10.2  เกิดขึ้นจำกภำยในตัวอำคำรหรือทรัพย์สินที่ได้เอำประกันภัยไว้ในตัวอำคำรตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เนื่องจำก 

 10.2.1   น้ ำฝน น้ ำค้ำงแข็ง หิมะ ทรำย หรือฝุ่นละออง ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะถูกพัดมำโดยลมพำยุหรือไม่ก็ต ำม เว้นแต่น้ ำฝน 

น้ ำค้ำงแข็ง หิมะ ทรำย หรือฝุ่นละอองดังกล่ำวไหลผ่ำนเข้ำไปในอำคำรตำมร่องแตกร้ำวของอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง ซึ่งได้รับ

ควำมเสียหำยอันเกิดจำกลูกเห็บโดยตรงเท่ำนั้น  

10.2.2 น้ ำจำกเครื่องพ่นน้ ำหรือท่อน้ ำอื่นๆ เว้นแต่อุปกรณ์หรือท่อน้ ำดังกล่ำวนี้เกิดเสียหำยขึ้นเนื่องจำกลูกเห็บโดยตรง 

10.3  เกิดแก่ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 

10.3.1 ไซโล (Silo) หรือสิ่งของภำยในไซโล   

10.3.2 ผ้ำกันแดด ปำ้ย ปล่องไฟที่ท ำด้วยโลหะ 

 10.3.3 ตัวอำคำร (หรือสิ่งของภำยในอำคำร) ซึ่งอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงซึ่งอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง โดยที่ประตู หน้ำต่ำง หลังคำ 

และผนัง     ยังไม่ได้มีกำรติดตั้งเรียบร้อย 

 

11. ภยัจากการนดัหยดุงาน การจลาจล หรอืการกระท าอนัมเีจตนารา้ย (ยกเวน้การกระท าเพือ่ผลทางการเมอืง ศาสนา หรอืลทัธนิยิม) 

 บริษัทจะชดใช้ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยอันมีสำเหตุโดยตรงจำก 

 11.1   ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรนัดหยุดงำน กำรจลำจล (Strike & Riot) หมำยถึง ควำมสูญเสียหรือควำม

เสียหำยต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยอันมีสำเหตุโดยตรงมำจำก 
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 11.1.1 กำรกำรกระท ำของบุคคลใดๆ ซึ่งร่วมกับกลุ่มบุคคลอื่น เพื่อก่อกวนควำมสงบสุขแห่งสำธำรณชน หรือ   

  11.1.2   กำรกระท ำโดยเจตนำของผู้นัดหยุดงำน หรือ คนงำนที่ถูกห้ำมเข้ำท ำงำนเพื่อส่งเสริมกำรนัดหยุดงำนหรือกำรต่อต้ำนกำรห้ำม

เข้ำท ำงำน ไม่ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวจะเป็นกำรก่อกวนควำมสงบสุขแห่งสำธำรณชนหรือไม่ก็ตำม หรือ 

 11.1.3  กำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อกำรระงับ หรือบรรเทำผลสืบเนื่องของกำร

ก่อกวนควำม  สงบสุขแห่งสำธำรณชน ที่ด ำเนินอยู่ หรือเพื่อกำรป้องกันกำรกระท ำและกำรบรรเทำผล สืบเนื่องจำกกำรกระท ำตำม

ข้อ  

 11.2   ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยโดยตรงจำกกำรกระท ำอันมีเจตนำร้ำย (Malicious Act) หมำยถึง กำรกระท ำอย่ำงจงใจ

 เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยโดยตรงต่อตัวทรัพย์สินที่เอำประกันภัยไม่ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวจะเป็นกำรก่อกวนควำมสงบสุขแห่งสำธำรณชน

หรือไม่ก็ตำม แต่ทั้งนี้ไม่รวมควำมเสียหำยใดๆ ต่อกระจก (เว้นแต่เป็นกระจกบล็อกที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวอำคำร 

ทั้งนี้ควำมคุ้มครองข้อ 11 นี้ไม่รวมถึง 

1. ควำมสูญเสีย (ไม่ว่ำเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร) แก่ทรัพย์สินที่เอำประกันภัย หรือส่วนใดของทรัพย์สินนั้นก็ตำม อัน

เนื่องมำจำกกำรถูกยึดทรัพย์ กำรเรียกเอำไปโดยค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย กำรถูกริบทรัพย์ หรือ  กำรเข้ำครอบครองโดย

ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ก็ตำมต่อทรัพย์สินนั้นๆ หรือต่ออำคำร ยำนพำหนะ หรือสิ่งของใดๆอันเป็นทรัพย์สินนั้นๆ   

  2. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกกำรก่อกวนควำมสงบสุขแห่งสำธำรณชน กำรนัดหยุดงำน  กำรห้ำมเข้ำ

ท ำงำน กำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยซึ่งได้ก่อให้เกิดโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือมีส่วนเก่ียวเนื่องด้วยก็

ตำมอันเป็นสำเหตุจำกหรืออันเกิดขึ้นในช่วงเวลำของสงครำม กำรรุกรำน กำรกระท ำที่มุ่งร้ำยของศัตรูต่ำงประเทศ หรือกำร

กระท ำที่มุ่งร้ำยคล้ำยสงครำมไม่ว่ำจะได้มีกำรประกำศหรือไม่ก็ตำม หรือสงครำมกลำงเมือง กำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรปฏิวัติ 

กำรรัฐประหำร กำรก่อควำมวุ่นวำยทำงกำรเมืองของประชำชนถึงขนำดลุกฮือต่อต้ำนรัฐบำล กำรประกำศกฎอัยกำรศึก กำรยึด

อ ำนำจกำรปกครองหรือกำรกระท ำกำรก่อกำรร้ำยโดยบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล ในนำม หรือเกี่ยวข้องกับองค์กรใดๆ  

3.  ควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมำจำกกำรโจรกรรม กำรบุกรุกหรือกำรใช้ก ำลังเข้ำลักทรัพย์กำรปล้นทรัพย์ กำร

วิ่งรำวทรัพย์ 

   การขยายความคุม้ครองเพิม่เตมิคา่ใชจ้า่ยซึง่เปน็ผลมาจากภยัทีร่ะบไุวใ้นขอ้ตกลงคุม้ครองหมวดการประกนัอคัคภียัและภยัเพิม่เตมิ

มีดังนี้ 

(1) บริษัทจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอำประกันภัยส ำหรับค่ำเช่ำที่อยู่อำศัยชั่วครำว และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  ที่จ ำเป็น

และสมควรซึ่งเกิดขึ้นภำยหลังจำกที่สิ่งปลูกสร้ำงของสถำนที่เอำประกันภัยได้รับควำมเสียหำยจำกอัคคีภัย หรือภัยเพิ่มเติมใดๆ ที่ได้มี

กำรเอำประกันภัยไว้ในข้อตกลงคุ้มครองนี้ คิดเป็นมูลค่ำมำกกว่ำ 50% ของมูลค่ำกำรจัดกำรทดแทนสิ่งปลูกสร้ำงหรืออำคำรที่เป็นกำร

สร้ำงขึ้นใหม่ โดยบริษัทจะชดใช้ให้ตำมควำมเป็นจริงแต่ไม่เกิน 1,500 บำทต่อวันและ ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่เกิดควำมเสียหำย 

แล้วแต่เหตุกำรณ์ใดเกิดขึ้นก่อน 

(2) บริษัทจะชดใช้คำ่สนิไหมทดแทนให้แก่ผู้เอำประกันภัยส ำหรบัคำ่ใช้จำ่ย ดงัต่อไปนี:้- 

(2.1) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับผู้เอำประกันภัยและ/หรือบุคคลที่กระท ำในทำงกำรที่จ้ำงหรือถูกใช้วำน โดยผู้เอำประกันภัย 

ซึ่งได้กระท ำกำรดับเพลิง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงพนักงำนที่ท ำหน้ำที่ดับเพลิง ประจ ำสถำนีดับเพลิงโดยตรง 

(2.2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำมำทดแทน หรือซ่อมแซมเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ในกำรดับเพลิง ซึ่งได้รับ 

ควำมเสียหำยระหว่ำงท ำกำรดับเพลิง (รวมถึงเสื้อผ้ำและทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลที่เข้ำช่วยในกำรดับเพลิง) 
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(2.3) ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อันเกิดขึ้นจำกกำรดับเพลิง หรือป้องกันกำรขยำยตัวของเพลิงหรืออุปกรณ์ควำมปลอดภัย 

ชั่วครำว อันเป็นผลจำกกำรเกิดควำมเสียหำยจำกเพลิงไหม้ หรือจำกกำรที่เพลิงคุกคำม ฉับพลัน ท ำให้เกิด 

ควำมเสียหำย หรือภัยอื่นๆที่ได้มีกำรเอำประกันภัยไว้ในหมวดควำมคุ้มครองนี้  

ทั้งนี้ ควำมรับผิดของบริษัทตำมข้อ (2) จะจ ำกัดในส่วนที่เกิดขึ้นจำกกำรดับเพลิงในขณะเกิดเหตุกำรณ์ หรือใกล้กับเหตุกำรณ์

เพลิงไหม้ต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือคุกคำมต่อทรัพย์สินดังกล่ำวเท่ำนั้น และบริษัทจะชดใช้ตำมควำมเป็น

จริงแต่ไม่เกินร้อยละห้ำของจ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่ได้มีกำรเอำประกันภัยไว้ในหมวดนี้ แต่สูงสุด ไม่เกิน 100,000  บำทต่อเหตุกำรณ์

แล้วแต่จ ำนวนใดจะน้อยกว่ำ 

(3)  ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นในกำรค้ ำยัน กำรรื้อถอน กำรท ำลำย หรือกำรขนย้ำยซำกทรัพย์สินที่เอำประกันภัย ทั้งนี้ กำร

ด ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทก่อนและควำมรับผิดชอบของบริษัทส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกรณีนี้จะไม่เกินร้อยละ

ห้ำของจ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่ได้มีกำรเอำประกันภัยไว้ในหมวดควำมคุ้มครองนี้ แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บำทต่อเหตุกำรณ์แล้วแต่

จ ำนวนใดจะน้อยกว่ำ 

(4)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินรำคำ ออกแบบ ก ำหนดมำตรฐำน กำรประมูล และกำรควบคุมงำนอันเกิดจำกกำรซ่อมแซม 

หรือสร้ำงขึ้นใหม่แทนทรัพย์สินที่ได้เกิดควำมเสียหำยตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ (แต่ไม่รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมเอกสำรเพื่อ

ประกอบกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน) ตำมควำมจ ำเป็นส ำหรับสถำปนิก พนักงำนส ำรวจ วิศวกรที่ปรึกษำรวมถึงที่ปรึกษำกฎหมำย

และค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งนี้ ไม่เกินกว่ำอัตรำที่ก ำหนดขึ้นโดยสถำบันที่เก่ียวข้อง ณ วันที่เกิดควำมเสียหำย และบริษัทจะชดใช้ตำม

ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงแตไ่ม่เกินร้อยละห้ำของจ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่ ได้มีกำรเอำประกันภัยไว้ในหมวดควำมคุ้มครองนี้ แต่สูงสุดไม่

เกิน 100,000 บำทต่อเหตุกำรณ์แล้วแต่จ ำนวนใดจะน้อยกว่ำ 

  จ ำนวนเงินจ ำกัดควำมรับผิดของบริษัทภำยใต้กำรขยำยควำมคุ้มครองข้อ (1) – (4) นี้ถือเป็นควำมรับผิดเพิ่มเติมแยกจำก

จ ำนวนเงินเอำประกันภัยตำมที่ได้ระบุไว้ในหน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

 

ขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิ 

 การประกนัภยันีไ้มคุ่ม้ครอง  

1. ทรพัยส์นิดงัตอ่ไปนี ้: - 

1.1 เงนิแทง่ หรอืเงนิรปูพรรณ หรอืทองค าแทง่ หรอืทองรปูพรรณ หรอือญั มณี นาฬกิาขอ้มอื 

1.2 โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถอุนัมคีา่ ส าหรบัความเสยีหายรวมสว่นทีเ่กินกวา่ 10,000 บาท 

1.3 ตน้ฉบบัหรอืส าเนาเอกสาร  แบบแปลน  แผนผงั ภาพเขยีน รปูออกแบบ ลวดลาย  แบบหรอืแบบพมิพ ์หรอืแมพ่มิพ ์
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1.4 หลกัประกนัหนีส้นิ หลกัทรพัย ์เอกสารส าคญั ตา่งๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป ์เงนิสด ธนบตัร  เชค็  หรอืเอกสารทาง

ธรุกจิ บตัรเครดติ  

1.5 วตัถรุะเบดิ 

1.6 ความเสยีหายตอ่เนือ่งใดๆ ทกุชนดิ 

1.7 ยานพาหนะทกุชนดิ ไมว่า่จะเปน็ยานพาหนะทางบก ทางน้ า หรอืทางอากาศ 

1.8 ตน้ไม ้การจดัแตง่สวน สนามหญ า้ 

1.9 โทรศพัทม์อืถอืและอปุกรณ์ตอ่พว่งทกุชนดิ บตัรเตมิเงนิโทรศพัท ์หรอืคอมพวิเตอรแ์บบกระเปา๋หิว้หรอืแบบพกพา             

1.10 ความเสยีหายตอ่เสาอากาศโทรทศัน ์และจานดาวเทยีม 

1.11 ทรพัยส์นิทีอ่ยูใ่นการดแูลรกัษาของผูเ้อาประกนัภยัในฐานะผูร้บัฝากทรพัย์ 

2. เครื่องใชไ้ฟฟา้และอปุกรณ์ไฟฟา้ตา่ง ๆ แผงวงจรไฟฟา้ อุปกรณ์อเิลก็ทรอนกิส ์สายไฟฟา้หรอืหลอดไฟฟา้ ซึ่งไดร้ับความเสียหาย

เนื่องจากหรือเพราะการเดินเครื่องเกินก าลัง การใช้ความกดดันเกินก าหนด ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดประกายไฟฟ้า การเผาไหม้ของ

สายไฟในตวัเอง การรัว่ของกระแสไฟฟา้ รวมทัง้สาเหตทุีเ่กดิจากการเสือ่มสภาพตามธรรมชาต ิหรือจากการใช้งานเฉพาะเครื่องที่เกิด

ความเสียหายจากสาเหตุดังกล่าว 

3. ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยค าสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย การถูกยึดทรัพย์ การเรียกเอาไป

โดยค าสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมาย การถูกรบิทรพัย ์หรือการเขา้ครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่ก็ตามต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

นั้นๆ หรือต่ออาคาร ยานพาหนะ หรือสิ่งของใดๆ อันเป็นทรัพย์สินนั้นๆ 

4. ความเสยีหายซึง่เกดิแกท่รพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยัในขณะสถานทีต่ัง้ของทรพัยส์นิตกอยูใ่นสภาพไมม่ผีูอ้ยูอ่าศยัหรอืไมม่ผีูด้แูลรกัษา

เปน็เวลาเกนิกวา่ 60 วนัตดิตอ่กนั 

 

เงือ่นไขเพิม่เตมิเฉพาะหมวด 

1. การค านวณจ านวนเงนิเอาประกนัภยัและมลูคา่สนิไหมทดแทน   

กำรก ำหนดจ ำนวนเงินเอำประกันภัยและกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน  ผู้เอำประกันภัยมีสิทธ์ิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 

1.1 ก ำหนดจ ำนวนเงินเอำประกันภยัตำมมูลค่ำทรัพยส์ินที่เปน็ของใหม่ (Replacement Cost Valuation) และชดใช้คำ่สินไหม

ทดแทนตำมมลูคำ่ทรัพย์สินที่เป็นของใหม ่ณ เวลำและสถำนที่ที่เกดิควำมเสียหำย หรือ 
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1.2 ก ำหนดจ ำนวนเงินเอำประกันภัยตำมมูลค่ำที่แท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cash Value) และชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำม

มูลค่ำที่แท้จริงของทรัพย์สิน ซึ่งเท่ำกับมูลค่ำทรัพย์สินที่เป็นของใหม่หักด้วยค่ำเสื่อมรำคำ ณ เวลำและสถำนที่ที่เกิดควำมเสียหำย 

ในระหว่ำงระยะเวลำที่ได้เอำประกันภัยตำมที่ได้ระบุในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งรวมถึงช่วงเวลำที่บริษัทได้ตกลงต่ออำยุ

สัญญำประกันภัยด้วย (หำกมี) บริษัทจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอำประกันภัยตำมควำมเสียหำยที่แท้จริงในขณะเกิดควำม

เสียหำยแก่ทรัพย์สินที่เอำประกันภัย 

 ทั้งนี ้ ควำมรับผิดของบริษัทภำยใตก้รมธรรมป์ระกันภัยฉบบันี้จะไม่เกิน 

ก) จ ำนวนเงินที่เอำประกันภัยไว้ทั้งหมด หรือจ ำนวนเงินที่เอำประกันภัยไวต้ำมรำยกำรแต่ละรำยกำรในขณะที่เกิด

ควำมเสยีหำย 

ข) จ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่คงเหลืออยู่ภำยหลังจำกหักมูลค่ำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นในระหว่ำงระยะ เวลำที่เอำ

ประกันภัยเดียวกัน เว้นแต่บริษัทได้ตกลงไว้ก่อนแลว้ในกรมธรรมป์ระกันภัยฉบบันี้ ให้จ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่เหลืออยู่

นั้นกลับเต็มจ ำนวนดังเดิม โดยผู้เอำประกันภัยตกลงที่จะช ำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม 

 

2. การชดใชโ้ดยจดัหาทรพัยม์าทดแทน 

บริษัทอำจจะเลือกท ำกำรสร้ำงให้ใหม่ หรือจัดหำทรัพย์สินมำทดแทนทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหำยทั้งหมด หรือ  ส่วนใดส่วนหนึ่ง

แทนกำรจ่ำยเงินชดใช้ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น หรืออำจจะร่วมกับบริษัทประกันภัยอื่นๆ กระท ำดังกล่ำวก็ได้แต่บริษัทไม่ผูกพันที่จะต้อง

จัดสร้ำงให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรือให้ครบถ้วนทุกประกำรเพียงแต่ว่ำจัดไปตำมแต่สภำพกำรจะอ ำนวย โดยบริษัทจะกระท ำ

กำรให้สมเหตุสมผลที่สุด และไม่ว่ำกรณีใด ๆ บริษัทไม่ผูกพันที่จะต้องท ำ กำรสร้ำงให้ใหม่เกินกว่ำมูลค่ำของทรัพย์สินในขณะที่เกิด

ควำมเสียหำยหรือเกินกว่ำจ ำนวนเงินซึ่งบริษัทได้รับประกันภัย 

ถ้ำบริษัทเลือกที่จะท ำกำรสร้ำงให้ใหม่ หรือจัดหำทรัพย์สินมำทดแทน ผู้เอำประกันภัยโดยค่ำใช้จ่ำยของตนเองจะต้องจัดหำแปลน 

แผนผัง รำยละเอียดประกอบแปลน ปริมำณขนำดและรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่บริษัทตอ้งกำรใหแ้ก่บริษัท และ กำรกระท ำใดๆ ที่บริษัท

ได้ท ำไปหรือสั่งให้ท ำไปเพื่อพิจำรณำท ำกำรสร้ำงให้ใหม่ หรือจัดหำทรัพย์สินมำแทนไม่ถือว่ำเป็น กำรเลือกโดยบริษัทในอันที่จะท ำกำร

สร้ำงให้ใหม่ หรือจัดหำทรัพย์สินมำทดแทน 

ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถที่จะจัดท ำกำรสร้ำงใหม ่หรือซ่อมแซมทรัพยส์ินที่เอำประกันภัยนี ้เพรำะว่ำมีเทศบัญญัตหิรือกฏข้อบังคับ

ใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนนหรือกำรก่อสร้ำงอำคำรหรือสิ่งอื่นๆ บริษัทจะรับผิดชดใช้เงินเพียงพอเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อกำรสร้ำงใหม่ 

หรือซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภำพเดิมหำกท ำได้ตำมกฏหมำย 

3. การประกนัภยัทรพัย์สนิต่ ากวา่มลูคา่ทีแ่ทจ้รงิ  

ในกรณีที่จ ำนวนเงินเอำประกันภัยเท่ำกับหรือมำกกวำ่ร้อยละ 70 ของมูลค่ำทรัพย์สินที่เอำประกันภัยในขณะเกิด ควำมเสียหำย อัน

เนื่องมำจำกภัยที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะชดใช้ให้ผู้เอำประกันภัยเต็มจ ำนวนควำมเสียหำย (แต่ไม่

เกินจ ำนวนเงินเอำประกันภัย) โดยไม่น ำเงื่อนไขกำรประกันภัยทรัพย์สินต่ ำกว่ำมูลค่ำที่แท้จริงมำใช้บังคับ 
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แต่หำกจ ำนวนเงินเอำประกันภัยต่ ำกว่ำร้อยละ 70 ของมูลค่ำที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย ในขณะเกิดควำมเสียหำยอัน

เนื่องมำจำกภัยที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ฉบับนี้ ให้ถือว่ำผู้เอำประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยตนเองในส่วนที่แตกต่ำงกันกับ

มูลค่ำที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย โดยในกำรค ำนวณค่ำสินไหมทดแทน ผู้เอำประกันภัยจะต้องรับภำระส่วนเฉลี่ยควำม

เสียหำยไปตำมส่วนในทุกรำยกำร และหำกมีมำกกว่ำหนึ่งรำยกำรให้แยกพิจำรณำเป็นแต่ละรำยกำรไปโดยสูตรที่ใช้ในกำรค ำนวณค่ำ

สินไหมทดแทนซึ่งบริษัทจะต้องรับผิดชอบในกรณีนี้คือ   

 

           ค่ำสนิไหมทดแทน                         =       จ ำนวนเงินเอำประกันภัย             X     มูลค่ำควำมเสียหำย 

            (ไม่เกินจ ำนวนเงินเอำประกันภัย)                        มูลค่ำทรัพย์สนิ ณ เวลำเกิดควำมเสียหำย 

 

 

4. การเรยีกรอ้งใหช้ดใชค้า่สนิไหมทดแทน  

 เมื่อเกิดควำมเสียหำยขึ้น ผู้เอำประกันภัยมหีน้ำที่ดงันี้ 

4.1 ต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชักช้ำ และต้องส่งมอบหลักฐำนและเอกสำรตำมที่ระบุไว้ข้ำงล่ำงนี้ให้บริษัทภำยใน 30 วัน 

นับตั้งแต่วันเกิดควำมเสียหำย เว้นแต่ ผู้เอำประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่อำจกระท ำกำรดังกล่ำวได้ภำยในเวลำที่ก ำหนด หรือ

ภำยในก ำหนดเวลำที่บริษัทขยำยให้โดยท ำเป็นหนังสือ ทั้งนี้ ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้เอำประกันภัยเอง  

 4.1.1  ส่งค ำเรียกร้องเป็นหนังสือเกี่ยวกับควำมเสียหำย ซึ่งต้องแจ้งรำยละเอียดแห่งทรัพย์สินที่สูญเสียหรือ เ สี ย ห ำ ย แ ล ะ

มูลค่ำควำมเสียหำยของทรัพย์สินนั้นๆ ในเวลำที่เกิดควำมเสียหำยโดยละเอียดเท่ำที่จะท ำได้ 

 4.1.2 กำรประกันภัยอื่นๆ รวมทั้งกำรประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่นในส่วนที่ เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่เอำประกันภัย

ภำยใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ 

4.2  ต้องแสดงหรือจัดหำ หรือแจ้ง หรือมอบให้บริษัทซึ่งพยำนหลักฐำนและรำยกำรเพิ่มเติม เช่น แผนผัง รำยละเอียด ต้นฉบับ  

คู่ฉบับ หรือส ำเนำแห่งเอกสำรนั้นๆ ข้อพิสูจน์และข้อควำมเก่ียวกับกำรเรียกร้องและต้นเพลิงหรือสำเหตุ ที่ท ำให้เกิดอัคคีภัยและ

พฤติกำรณ์ที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยตำมที่บริษัทต้องกำรตำมสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ ด้วยค่ำใช้จ่ำยของ  ผู้เอำประกันภัยเอง 

 4.3 จะต้องด ำเนินกำรและยินยอมให้บริษัทหรือตัวแทนกระท ำกำรใดๆ ที่เหมำะสมในกำรป้องกันควำมเสียหำยอันอำจเพิ่มขึ้น  

  บริษัทอำจไม่รับพิจำรณำชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน หำกผู้เอำประกันภัยจงใจหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำเจตนำไม่ปฏิบัติตำม

เงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นข้อใดข้อหนึ่ง 
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5. การประกนัภยัซ้ าซอ้น 

ผู้เอำประกันภัยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททรำบถึงกำรประกันภัย ซึ่งได้ท ำไว้แล้วหรือที่จะมีขึ้นภำยหลังหำกทรัพย์สินที่ได้เอำ

ประกันภัยไว้นี้ได้มีกำรประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น ซึ่งให้ควำมคุ้มครองในภัยเดียวกันกับกรมธรรม์ฉบับนี้ไม่ว่ำทั้งหมดหรือ

บำงส่วน 

ถ้ำในขณะที่เกิดควำมเสียหำยขึ้นและปรำกฎว่ำทรัพย์สินรำยเดียวกันได้เอำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่ำโดยผู้เอำ

ประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระท ำในนำมผู้เอำประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่ำส่วน

เฉลี่ยตำมจ ำนวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัยต่อจ ำนวนเงินเอำประกันภัยรวมทั้งสิ้นแต่ไม่เกินกว่ำจ ำนวนเงิน เอำประกันภัยที่บริษัท

ได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่ำกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนเช่นนี้บริษัทจะไม่ยกเอำล ำดับกำรรับประกันภัยก่อน-หลังขึ้นเป็นข้ออ้ำง

ในกำรเข้ำร่วมเฉลี่ยชดใช้ควำมเสียหำยดังกล่ำว 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

หมวดการประกนัภยัโจรกรรม 

ค าจ ากดัความ 

1.   “การลกัทรพัย”์   หมำยถึง   กำรเอำทรัพย์ของผูอ้ื่นหรอืที่ผูอ้ื่นเป็นเจ้ำของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทจุรติ 

2.   “การชงิทรพัย”์   หมำยถึง   กำรลักทรัพย์โดยใช้ก ำลังประทุษรำ้ยหรือขู่เข็ญวำ่ในทนัใดนัน้จะใช้ก ำลังประทุษร้ำยเพื่อ :- 

2.1   ให้ควำมสะดวกแก่กำรลักทรัพย์หรือกำรพำทรัพย์นัน้ไป หรือ 

2.2   ให้ยื่นใหซ้ึ่งทรัพย์นัน้ไว ้หรือ 

2.3   ยึดถือเอำทรัพย์นั้นไว ้หรือ 

2.4   ปกปิดกำรกระท ำควำมผดินั้น หรือ 

2.5   ให้พ้นจำกกำรจบักุม 

3.   “การปลน้ทรพัย”์   หมำยถึง กำรชิงทรัพยต์ำมข้อ 2 โดยรว่มกันกระท ำควำมผดิตัง้แต่ 3 คนขึ้นไป 

 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

  เป็นที่ตกลงกันวำ่ บริษัทตกลงคุ้มครองควำมเสียหำยตอ่ทรัพยส์ินที่ เอำประกันภัยตำมจ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้

ในหน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย ที่เกิดขึ้นจำกควำมเสยีหำยดังต่อไปนี้ 

1.   ความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิภายในสิง่ปลกูสรา้ง 

บริษัทจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพื่อควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรัพย์สินภำยในสถำนที่ตั้งของทรัพย์สินที่ เอำประกันภัย

เกิดจำกกำร  ลักทรัพย์โดยบุคคลใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น ซึ่งได้เข้ำไปหรือออกจำกสถำนที่ตั้งของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย โดย

กำรใช้ก ำลังอย่ำงรุนแรงและท ำให้เกิดร่องรอยควำมเสียหำยที่เห็นได้อย่ำงชัดเจนต่อสถำนที่ตั้งของทรัพย์สินที่เอำประกันภัยจำกกำรใช้

เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้ำ เคมี หรือเกิดจำกกำรชิงทรัพย์ หรือกำรปล้นทรัพย์ รวมทั้งควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอันเกิดจำก

ควำมพยำยำมกระท ำกำรดังกล่ำว 

2.   ความเสยีหายตอ่สิง่ปลกูสรา้งและ/หรอืคา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นลอ็คประตหูนา้ตา่ง 

หำกทรัพย์สินที่เอำประกันภัยได้รับควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรกระท ำซึ่งได้รับควำมคุ้มครองตำมข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 ข้ำงต้น

และมีควำมเสียหำยต่อสิ่งปลูกสร้ำง บริษัทจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพื่อควำมเสียหำยต่อส่วนหนึ่งส่ วนใดของสิ่งปลูกสร้ำง รวมทั้ง 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยนล็อคประตูหน้ำต่ำงที่จ ำเป็น  
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ขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิเฉพาะหมวด 

 การประกนัภยันีไ้มคุ่ม้ครอง 

1.   ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่สถานที่ตั้งของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยถูกทอดทิ้งโดยไม่มีผู้อาศัยอยู่หรือไม่มีผู้ดู แลรักษาเป็น

เวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน 

2. ความเสยีหายของโทรศพัทม์อืถอืและอปุกรณ์ตอ่พว่งทุกชนิด บัตรเติมเงินโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว (Notebook) 

หรือแบบพกพา รวมถงึทรพัยส์นิทีอ่ยูใ่น หรือ บนเฉลยีง ระเบยีง ลานบา้น ทรัพยส์นิทีไ่มอ่ยู่ในอาคารที่ปิดมิดชิดและทรัพย์สินที่อยู่ใน

ที่โล่งทั่วไป 

3. ความสูญ เสียหรือความเสียหายของเงิน ทอง อัญ มณี นาฬิกาข้อมือ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ  ต้นฉบับเอกสาร โฉนด                             

แบบแปลน แผนผงั ภาพเขยีน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรอืแบบพมิพ ์หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารส าคัญ ต่างๆไปรษณี

ยากร อากรแสตมป์ เงินสด บัตรเครดิต บัตรธนาคาร เช็ค สมุดบัญ ชี สมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ    

4. การฉ้อโกงหรือยักยอก  การกระท าผิดต่อทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญ า โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกับผู้เอา

ประกันภัย  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระท าด้วยตนเองโดยล าพังหรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น 

 

เงือ่นไขเพิม่เตมิเฉพาะหมวด 

1. วธิชีดใชค้า่สนิไหมทดแทน และการจ ากดัความรบัผดิของบรษิทั   

 บริษัทจะพจิำรณำชดใชค้่ำสินไหมทดแทนดว้ยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี:้- 

1.1 ซ่อมแซมตำมควำมเสยีหำยที่แท้จรงิ หรือ 

 

1.2 จัดหำทรัพยส์ินทีค่ลำ้ยคลึงกันมำทดแทน หรือ 

1.3 จ่ำยเป็นเงินตำมมูลคำ่ที่แทจ้รงิ (ไม่รวมก ำไร) ของทรัพย์สนินั้น ขณะที่เกิดควำมเสียหำย 

       ทั้งนี้ ควำมรับผิดของบริษัทต่อชิ้นและตลอดระยะเวลำเอำประกันภัยส ำหรับควำมเสียหำยของทรัพย์สินภำยในสิ่งปลูกสร้ำงและ

ควำมเสียหำยของสิ่งปลูกสร้ำงที่เก็บทรัพย์สินรวมกันไม่เกินจ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย 

2. หนา้ทีข่องผูเ้อาประกนัภยัในการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน  

 เมื่อได้เกิดควำมเสียหำยผู้เอำประกันภัยต้องปฏบิัตดิังต่อไปนี้ 

2.1 แจ้งควำมต่อเจำ้หนำ้ที่ต ำรวจโดยทันที และแจ้งควำมเสยีหำยดังกลำ่วต่อบริษัทโดยไม่ชักชำ้ 

 2.2 ส่งรำยกำรควำมเสียหำยโดยละเอียดเป็นลำยลักษณ์อักษรให้แก่บริษัทภำยใน 15 วัน นับแต่ได้ทรำบถึงควำมเสียหำยนั้น ผู้

เอำประกันภัยโดยค่ำใช้จ่ำยของตนเองต้องจัดส่งบรรดำรำยละเอียดและเอกสำรหลักฐำนอันเก่ียวกับ ควำมเสียหำยตำมที่บริษัท

ต้องกำร และต้องให้ควำมร่วมมือกับบริษัทตำมควำมจ ำเป็น 
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3. การประกนัภยัซ้ าซอ้น   

ถ้ำในขณะที่เกิดควำมเสียหำยขึ้นและปรำกฏว่ำทรัพย์สินรำยเดียวกันได้เอำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่นซึ่งให้ควำมคุ้มครอง

ในภัยเดียวกันกับกรมธรรม์ฉบับนี้ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ไม่ว่ำโดยผู้เอำประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใด ที่กระท ำในนำมของผู้

เอำประกันภัย  บริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่ำส่วนเฉลี่ยตำมจ ำนวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัยต่อจ ำนวนเงิน

เอำประกันภัยรวมทั้งสิ้น แต่ไม่เกินกว่ำจ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ และ เป็นที่ตกลงว่ำกำรจ่ำยค่ำสินไหม

ทดแทนเช่นนี้ บริษัทจะไม่ยกเอำล ำดับกำรรับประกันภัยก่อน-หลังขึ้นเป็นข้ออ้ำงในกำรเข้ำร่วมเฉลี่ยชดใช้ควำมเสียหำยดังกล่ำว 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

หมวดความรบัผดิตอ่บคุคลภายนอก 

 

 เป็นที่ตกลงกันว่ำ บริษัทจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนในนำมผู้เอำประกันภัยให้แก่บุคคลภำยนอก ตำมจ ำนวนเงินที่ผู้เอำ

ประกันภัยต้องรับผิดตำมกฏหมำยที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุภำยในสถำนที่ที่เอำประกันภัยหรือเกิดจำกกำรใช้สถำนที่ที่เอำประกันภัย  ซึ่ง

เกิดขึ้นในระยะเวลำเอำประกันภัย ณ อำณำเขตกำรคุ้มครองที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย  

 ทั้งนี้ ควำมรับผิดของบริษัทจะไม่เกินจ ำนวนเงินจ ำกัดควำมรับผิดที่ระบุในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยส ำหรับขอบเขตของ

ควำมคุ้มครอง ดังนี้   

1. จ ำนวนเงินที่ผู้เอำประกันภัยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยที่จะชดใช้ค่ำเสียหำยส ำหรับ 

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 หรือควบคุมหรือก ำลังใช้หรือก ำลัง

ปฏบิัติงำนโดย     ผู้เอำประกันภัย 

1.2.2   ทรัพย์สินที่ลูกจ้ำง บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอำประกันภัยดูแล ควบคุม ก ำลังใช้ หรือก ำลัง

ปฏิบัติงำน เพื่อผู้เอำประกันภัยในระหว่ำงทำงกำรที่จ้ำง 

2. จ ำนวนเงินอันเกี่ยวข้องกับกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนซึ่งได้รับควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส ำหรับ 

2.1 ค่ำใช้จ่ำย ค่ำธรรมเนียมในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอำประกันภัยต้องชดใช้ให้กับผู้เรียกร้อง 

2.2 ค่ำใช้จ่ำย ค่ำธรรมเนียมซึ่งผู้เอำประกันภัยได้จ่ำยไปด้วยควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกบริษัท 

 

ขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิเฉพาะหมวด 

 การประกนัภยันีไ้มคุ่ม้ครอง 

1. ความรบัผดิใด ๆ ที่เกิดขึน้จากค าพพิากษาหรอืขบวนการยตุธิรรม ซึ่งมใิชศ่าลไทย หรือทีเ่กิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากค าพิพากษาของ

ศาลไทยเพื่อบังคับคดีให้ตัดสินนอกอาณาเขตราชอาณาจักรไทย 

2. ความรบัผดิซึง่เกดิจากการเป็นเจ้าของ การครอบครอง การดูแล การควบคุม การใช้ หรือการให้สัญ ญ า หรือการชี้แนะโดยผู้เอา

ประกนัภยั หรือในนามของผูเ้อาประกนัภยั ส าหรบัยานพาหนะทกุชนดิทีข่บัเคลือ่นดว้ยเครือ่งยนต์ (รวมทัง้เครือ่งจกัร หรือยานใด ๆ ที่

ดันหรือลากโดยเครื่องยนต์) 

3.  ความรับผิดใด ๆ ซึ่งเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก 



 

 

19 

 

 

3.1 งานก่อสร้าง งานต่อเติม หรือรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ 

3.2 สินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ซึ่งผลิต ขาย จัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือด าเนินการโดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้ท าการแทนผู้เอา

ประกันภัย  

4. ความรบัผดิไมว่า่ลกัษณะใด ๆ อันเกดิจาก หรือเกีย่วเนือ่งจาก หรือเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากน้ าท่วม น้ าสกปรก กากเคมี 

ฝุ่น ควัน ก๊าซพิษ ของเหลว หรือของแข็งที่เป็นพิษ มลพิษ หรือมลภาวะใด ๆ  

5. ความรบัผดิใด ๆ อันเกดิจาก หรือสบืเนือ่งจาก หรือเปน็ผลมาจากแผน่ดนิทรดุ ความสัน่สะเทอืน หรือการเคลือ่นยา้ยสิง่ค้ าจนุหรือ

ท าให้สิ่งค้ าจุนอ่อนก าลังลง 

6. ความรับผิดซึ่งเกิดขึ้นจากสัญ ญ าที่ผู้เอาประกันภัยท าขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญ ญ าดังกล่าว ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น 

7. ความรับผิดซึ่งเกิดจาก 

7.1 ค าแนะน า หรือบริการทางเทคนิคหรือวิชาชีพใด ๆ โดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้ท าแทนผู้เอาประกันภัย 

7.2 การที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่ท าแทนผู้เอาประกันภัยให้การรักษา เว้นแต่การปฐมพยาบาล 

 

8. การปรับทางแพ่ง อาญ า หรือโดยสัญ ญ า 

 

เงือ่นไขเพิม่เตมิเฉพาะหมวด 

1. หนา้ทีข่องผูเ้อาประกนัภยัในการจดัการปอ้งกนั 

  ผู้เอำประกันภัยต้องป้องกันหรือจัดให้มีกำรป้องกันตำมสมควรเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุ และต้องปฏิบัติตำมบทบัญญัติของกฎหมำย

และข้อบังคับของเจ้ำหน้ำที่รำชกำร 

2. หนา้ทีข่องผูเ้อาประกนัภยัในการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 

 ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ซึง่อำจก่อให้เกิดกำรเรยีกร้องค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัยนี้ ผู้เอำประกันภยัต้อง 

2.1   แจ้งใหบ้ริษัททรำบโดยไม่ชักชำ้ 

2.2 ส่งตอ่ให้บริษัททันทีเมื่อไดร้ับหมำยศำลหรอืค ำสั่งหรือค ำบังคับของศำล 
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2.3 ผู้เอำประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอมเสนอ หรือให้สัญญำว่ำจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้รับ ค วำมยินยอม

จำกบริษัท เว้นแต่บริษัทมิได้จัดกำรต่อกำรเรียกร้องนั้น 

2.4 ส่งรำยละเอยีดและช่วยเหลือตำมควำมจ ำเปน็ เพื่อให้บรษิัทตกลงชดใช้คำ่สินไหมทดแทน หรือต่อสู้ขอ้เรียกรอ้งใดๆ หรือ

ฟ้องคดีให ้

3. สทิธขิองบรษิทั 

 บริษัทมีสิทธิเข้ำด ำเนินกำรต่อสูค้ดี และมีสิทธิท ำกำรประนีประนอมในนำมของผู้เอำประกันภัยต่อกำรเรียกรอ้งใด ๆ 

4. การประกนัภยัซ้ าซอ้น   

ถ้ำในขณะที่เกิดเหตุซึ่งเป็นผลใหม้ีกำรเรียกร้องคำ่สนิไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัยฉบับนี้ มีกำรประกันภัยอื่นคุ้มครองถึงควำม

รับผิดอย่ำงเดียวกัน บริษัทจะรับผิดต่อค่ำเสียหำยค่ำด ำเนินคดี ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ไม่เกินอัตรำส่วนของบริษัท ส ำหรับจ ำนวนเงินที่ต้อง

จ่ำยเกี่ยวกับควำมรับผิดนั้น 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

หมวดเงนิชดเชยกรณีเกดิความเสยีหายตอ่สถานทีเ่อาประกนัภยัจนไมส่ามารถอยูอ่าศยัได้ 

 

  เป็นที่ตกลงกันว่ำ หำกสิ่งปลูกสร้ำงของสถำนที่เอำประกันภัย ได้รับควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยจำกภัยที่ได้รับควำม

คุ้มครองในหมวดกำรประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติมของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ คิดเป็นมูลค่ำมำกกว่ำร้อยละ 50% ของมูลค่ำกำรจัดกำร

ทดแทนสิ่งปลูกสร้ำงหรืออำคำรที่เป็นกำรสร้ำงขึ้นใหม่ บริษัทจะจ่ำยเงินค่ำทดแทนให้แก่ผู้เอำประกันภัยตำมจ ำนวนเงินเอำประกันภัยรำย

วันที่ก ำหนดไว้ในหน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย โดยจะทดแทนสูงสุดให้ไม่เกิน 30 วันต่อเหตุกำรณ์แต่ละครั้ง 

          ทั้งนี้ ผู้เอำประกันภัยจะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรใช้ควำมพยำยำมเร่งรัดจัดกำรซ่อมหรือสร้ำงอำคำรนั้นขึ้นมำใหม่ซึ่งกำร

ซ่อมหรือสร้ำงอำคำรนั้นจะต้องให้แล้วเสร็จภำยในเวลำอันสมควร 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

หมวดการประกนัภยัส าหรบัเงนิสด 

 

ค านยิาม 

1.   “การชงิทรพัย”์   หมำยถึง  กำรลักทรัพย์โดยใช้ก ำลงัประทุษร้ำยหรอืขู่เข็ญวำ่ในทนัใดนัน้จะใช้ก ำลังประทุษร้ำยเพื่อ :- 

1.1   ให้ควำมสะดวกแก่กำรลักทรัพย์หรือกำรพำทรัพย์นัน้ไป หรือ 

1.2   ให้ยื่นใหซ้ึ่งทรัพย์นัน้ไว ้หรือ 

1.3   ยึดถือเอำทรัพย์นั้นไว ้หรือ 

1.4   ปกปิดกำรกระท ำควำมผดินั้น หรือ 

1.5   ให้พ้นจำกกำรจบักุม 

2.   “การปลน้ทรพัย”์   หมำยถึง กำรชิงทรัพยต์ำมข้อ 2 โดยรว่มกันกระท ำควำมผดิตัง้แต่ 3 คนขึ้นไป 

 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

เป็นที่ตกลงกันว่ำ บริษัทตกลงชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนส ำหรับควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเงินสดขณะที่เงินสดอยู่ใน

สถำนที่เอำประกันภัยอันเกิดจำกกำรชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ โดยบริษัทจะ ชดใช้ตำมควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจ ำนวนเงิน

ที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยต่อควำมเสียหำยแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลำเอำประกันภัย 

 

ขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิเฉพาะหมวด 

 การประกนัภยันีไ้มคุ่ม้ครอง 

1. การฉ้อโกงหรือยักยอก การกระท าผิดต่อทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญ าโดยผู้เอาประกันภัยกรรมการหุ้นส่วนของ ผู้เอา

ประกันภัย หรือพนักงานของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระท าด้วยตนเองโดยล าพังหรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น  

2. การสญู หายของเอกสารตน้ฉบบั สมดุบญั ช ีหรอื รายงานตวัเลข 

3. การปลอมแปลงเอกสาร การทอนเงนิผดิ ความผดิพลาดหรอืการละเลยในการท าบญั ช ีหรอืการค านวณ 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

หมวดการประกนัภยักระจกตดิตัง้ถาวร 

 

 เป็นที่ตกลงกันว่ำ บริษัทตกลงจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนตำมควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจริง ให้แก่ผู้เอำประกันภัยหำกกระจก

ที่ติดตั้งถำวร ณ สถำนที่เอำประกันภัยแตกไปในระหว่ำงระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ บริษัทจะตกลงจ่ำยค่ำสินไหม

ทดแทนหรือเลือกที่จะจัดหำกระจกอื่นมำทดแทนหรือซ่อมแซมกระจกที่แตกไป พร้อมทั้งค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นและสมควร เพื่อน ำสิ่งอื่นมำ

ปิดไว้ระหว่ำงที่ยงัไม่ได้น ำกระจกมำใส ่ทั้งนี้ควำมรับผิดของบริษัทฯจะไม่เกินที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย และให้สันนิษฐำนว่ำ

บรรดำกระจกนั้นเป็นกระจกเรียบคุณภำพขัดมันปกติ 

ถ้ำบริษัทตกลงหำกระจกอื่นมำแทน ผู้เอำประกันภัยต้องดัดแปลง ถอดออก และซ่อมให้อยู่ในสภำพเดิม ซึ่งเครื่องประกอบ

หน้ำต่ำง ขอบหน้ำต่ำง สิ่งตรึงตรำ กรอบหน้ำต่ำง กระเบื้อง และวัตถุอื่น ซึ่งต้องดัดแปลง ถอดออกก่อนที่จะน ำกระจกมำใส่ และผู้เอำ

ประกันภัยต้องออกค่ำใช้จ่ำยในกำรนี้ด้วย 

 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติมเฉพาะหมวด 

 การประกนัภยันีไ้มคุ่ม้ครอง 

1. การเสยีรปูหรอืเสยีหายนอกจากการรา้วตลอดความหนาของกระจก 

2. การแตกหกัซึง่เกดิขึน้ในระหวา่งการขนสง่ หรือในระหวา่งทีต่ดิตัง้ หรือถอดถอน หรือในระหว่างการดัดแปลงสถานที่  ดังระบุไว้ใน

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

3. การแตกหักที่เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือเกี่ยวเนื่องมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดการประกันอัคคีภัยและภัย

เพิ่มเติมของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายของหมวดความคุ้มครองดังกล่าว (ถ้ามี)   

4. การกกักนั การยดึ การถกูรบิหรอืการพยายามกระท าเชน่นีโ้ดยเจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2017-10-17T10:52:03+0700
	The Viriyah Insurance Public Company Limited
	Digital Signature




