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กรมธรรมป์ระกันภยัทอ่งเทีย่วสขุใจส ำหรบัรำยย่อย (ไมโครอินชวัรร์นัส)์ 

 

1. ค ำจ ำกดัควำม 

       

 ถ้อยค ำและค ำบรรยำยซึ่งมีควำมหมำยเฉพำะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตำมของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะถือเป็นควำมหมำย

เดียวกันทั้งหมด ไม่ว่ำจะปรำกฏในส่วนใดก็ตำม เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

 

1.1. “กรมธรรมป์ระกนัภยั” หมำยถึง ตำรำงกรมธรรมป์ระกันภยั  เงื่อนไขทั่วไป ข้อยกเว้น ข้อก ำหนดเอกสำรแนบทำ้ย

  ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรมป์ระกันภัย  ซึ่งถือเปน็ส่วนหนึ่ง

  แห่งสญัญำประกันภยัเดียวกัน  

1.2. “บรษิทั” หมำยถึง บริษัท วริิยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

1.3. “ผูเ้อำประกนัภยั” หมำยถึง บุคคลที่ปรำกฏชื่อเป็นผู้เอำประกันภยัในตำรำงกรมธรรมป์ระกันภัยฉบบันี้ ซึ่ง

  ตกลงจะช ำระเบีย้ประกันภยัให้แก่บรษิัท 

1.4. “ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย” หมำยถึง ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

1.5. “ควำมเสียหำย” หมำยถึง ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน

  ที่เอำประกันภัยไว้ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

1.6. “ทรัพย์สินที่เอำประกันภัย” หมำยถึง สิ่งปลูกสร้ำง (ไม่รวมรำกฐำน) และ/หรือทรัพย์สินภำยในสิ่งปลูกสร้ำงตำมที่ระบุไว้

  ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย   

1.7. “สิง่ปลกูสรำ้ง (ไมร่วมฐำนรำก)”  หมำยถึง   1.7.1 บ้ำน ทำวน์เฮ้ำส ์บำ้นแฝด ตึกแถว ส ำหรบัอยู่อำศยั โรงรถ และอำคำรยอ่ย 

      เช่น เรือนคนรบัใช ้เรือนครัว  เป็นตน้ ก ำแพง รั้ว ประต ูรวมทั้งสว่น 

      ปรับปรุงต่อเตมิ ยกเวน้ฐำนรำก 

1.7.2 ห้องชุดส ำหรับอยู่อำศยัในแฟลต อำคำรชุด คอนโดมิเนียม อพำร์ตเม้นท์ 

ยกเว้นฐำนรำก 

1.8. “ทรัพย์สินภำยในสิ่งปลูกสร้ำง” หมำยถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรำ เครื่องมือ เครื่องใช้ภำยในบ้ำน 

     เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว 

     เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อกำรอยู่อำศัยของผู้เอำประกันภัยหรือบุคคลซึ่ง

     ตำมปกติพักอำศัยอยู่กับ  ผู้เอำประกันภัย  
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2. เงือ่นไขทัว่ไป 

2.1 กำรประกนัภยัซ  ำซอ้น   

 ถ้ำในขณะที่เกิดควำมเสียหำยขึ้น และปรำกฏว่ำทรัพย์สินรำยเดียวกันได้เอำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่ำโดยผู้

เอำประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระท ำในนำมผู้เอำประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่ำส่วนเฉลี่ย

ตำมจ ำนวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัยต่อจ ำนวนเงินเอำประกันภัยรวมทั้งสิ้นของทุกกรมธรรม์ประกันภัย อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่ผู้เอำ

ประกันภัยได้รับกำรชดใช้สินไหมทดแทนรวมจำกทุกกรมธรรมป์ระกันภัยแล้ว น้อยกว่ำจ ำนวนควำมเสียหำยที่แท้จริง และน้อยกว่ำจ ำนวน

เงินเอำประกันภัยที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ บริษัทจะชดใช้เพิ่มให้จนครบจ ำนวนควำมเสียหำยที่แท้จริงนั้น แต่เมื่อรวมกำรชดใช้สินไหม

ทดแทนทั้งหมดทุกกรณีของบริษัทแล้วจะต้องไม่เกินกว่ำจ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ

นี้ 

 อย่ำงไรก็ตำม เงื่อนไขข้อ 2.1 นี้ จะไม่น ำมำบังคับใช้กับกำรประกันภัยอุบัติเหตุเดินทำง (ข้อตกลงคุ้มครองหมวดที่ 1) 

 

2.2 กำรตกเปน็โมฆยีะของกรมธรรมป์ระกนัภยั   

 ถ้ำได้มีกำรบรรยำยคลำดเคลื่อนในสำระส ำคัญแห่งทรัพย์สินที่เอำประกันภัยหรือในสำระส ำคัญแห่งสิ่งปลูกสร้ำง  หรือสถำน

ที่ตั้งของทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำว หรือในข้อควำมจริงอันเป็นสำระส ำคัญอันจ ำเป็นต้องรู้เพื่อกำรประเมินควำมเสี่ยงภัยหรือเพื่อ

กำรก ำหนดเบี้ยประกันภัย หรือมีกำรละเว้นไม่เปิดเผยข้อควำมจริงดังกล่ำวนั้น ให้ถือว่ำสัญญำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

ตกเป็นโมฆียะ และบริษัททรงไว้ซึ่งสิทธิในกำรบอกล้ำงสัญญำประกันภัยนี้ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด  อย่ำงไร

ก็ตำม หำกปรำกฏว่ำสถำนที่เอำประกันภัยซึ่งยังคงใช้เป็นที่อยู่อำศัยนั้น ได้ใช้ประโยชน์อื่นเพิ่มขึ้นจำกกำรอยู่อำศัยแม้เพียงบำงส่วนใน

ขณะที่เกิดควำมเสียหำย บริษัทจะชดใช้จ ำนวนเงินค่ำสินไหมทดแทนโดยค ำนวณตำมส่วนเฉลี่ยของจ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่สำมำรถ

ค ำนวณได้ตำมพิกัดอัตรำเบี้ยประกันอัคคีภัยตำมลักษณะของภัยที่สถำนที่เอำประกันภัยได้ถูกใช้งำนจริงในจ ำนวนเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ไม่

รวมอำกรแสตมป์และภำษีมูลค่ำเพิ่ม)   ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ในขณะที่เกิดควำมเสียหำยนั้นกับมูลค่ำแท้จริงของทรัพย์สินที่

เอำประกันภัย   ทั้งนี้จ ำนวนเงินค่ำสินไหมทดแทนที่จะต้องชดใช้ภำยใต้เงื่อนไขนี้จะไม่เกินกว่ำจ ำนวนเงินเอำประกันภัยสูงสุดที่ระบุไว้ใน

หน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัทจะชดใช้สินไหมทดแทนตำมวิธีมูลค่ำแท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cash Value) แทนกำร

ชดใช้สินไหมทดแทนตำมวิธีมูลค่ำทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation) 

 

2.3 หน้ำที่ในกำรรักษำสิทธิของบริษัทเพื่อกำรรับช่วงสิทธิ   

 โดยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท  ผู้เอำประกันภัยจะต้องกระท ำทุกอย่ำงเท่ำที่จ ำเป็นหรือเท่ำที่บริษัทร้องขอให้ท ำตำมสมควรไม่ว่ำ

ก่อนหรือหลังกำรรับค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษัท เพื่อรักษำสิทธิของบริษัทในกำรรับช่วงสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบุคคลภำยนอก 

 

2.4 หน้ำที่ในกำรรักษำสิทธิของบริษัทเพื่อกำรรับช่วงสิทธิ 

 โดยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท  ผู้เอำประกันภัยจะต้องกระท ำทุกอย่ำงเท่ำที่จ ำเป็นหรือเท่ำที่บริษัทร้องขอให้ท ำตำมสมควรไม่ว่ำ

ก่อนหรือหลังกำรรับค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษัท เพื่อรักษำสิทธิของบริษัทในกำรรับช่วงสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบุคคลภำยนอก 

 

 

2.5 กำรแจ้งและชดใช้ค่ำสินไหม 
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 เมื่อเกิดควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยขึ้น ผู้เอำประกันภัย หรือตัวแทนผู้เอำประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่

ชักช้ำ กรณเีสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยทันที และส่งมอบหลักฐำนหรือเอกสำรให้แก่บริษัทภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

 โดยบริษัทจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐำนแสดงควำมสูญเสียหรือเสียหำยที่

ครบถ้วนและถูกต้องแล้วในกรณีมีเหตุจ ำเป็นที่ท ำให้บริษัทไม่อำจประเมินควำมเสียหำยให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง 

ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อำจขยำยออกไปอีกได้ตำมสมควร แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสำรครบถ้วนแล้ว 

 หำกบริษัทไม่อำจจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จ ภำยในก ำหนดระยะเวลำข้ำงต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกใน

อัตรำร้อยละ 15 ต่อปีของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบก ำหนดช ำระ 

 

2.6 กำรปฏิเสธค่ำสินไหมทดแทน  

 บริษัทมีสิทธิปฏิเสธกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนในควำมเสียหำย โดยไม่ต้องคืนเบี้ยประกันภัยในกรณีดังต่อไปนี้:- 

2.6.1 ควำมเสียหำยนั้นเกิดขึ้นเพรำะควำมทุจริตหรือควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของผู้เอำประกันภัยหรือผู้รับ

ประโยชน์ 

2.6.2 กำรฉ้อฉล 

1) ควำมเสยีหำยนั้นเกดิขึ้นจำกกำรกระท ำโดยเจตนำ หรือสมรู้ของผู้เอำประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์หรือบุคคลใดที

กระท ำในนำมของผู้เอำประกันภัยหรอืผู้รับประโยชน์เพื่อให้ได้รบัผลประโยชน์จำกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และ/

หรือ 

2) ผู้เอำประกันภัยหรอืผู้แทนของผู้เอำประกันภัยได้กระท ำกำรใด หรือแสดงข้อควำมหรอืเอกสำรใดอันเป็นเทจ็ 

เพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชนต์ำมกรมธรรม์ประกันภยัฉบับนี้ 

3)  

2.7 สทิธขิองบรษิทัเพือ่กำรรกัษำซำกทรพัยท์ีไ่ดร้ับควำมเสยีหำย  

 เมื่อมีควำมเสียหำยใดเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอำประกันภัย ผู้เอำประกันภัยจะละทิ้งทรัพย์สินที่เอำประกันภัยนั้นไม่ได้ และ

บริษัทอำจจะ 

2.7.1 เรียกร้องให้ส่งมอบทรัพย์สินที่เสียหำยซึ่งได้มีกำรเอำประกันภัยแก่บริษัท 

2.7.2 เข้ำยึดถอืครอบครองทรัพยส์ินที่ได้เอำประกันภัยและส ำรวจ จัด คัด เลือก โยกย้ำย หรือจัดกำร อยำ่งใดอยำ่งหนึง่

แก่ทรัพย์สิน 

2.7.3 ขำยหรือจ ำหน่ำยซึ่งทรัพย์สินที่เอำประกันภัย เพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 บริษัทอำจใช้สิทธิที่มีอยู่ตำมเงื่อนไขนี้ได้ตำมสมควรนับตั้งแต่เกิดควำมเสียหำยจนกว่ำสิทธิเรียกร้องในคว ำมเสียหำยนั้น      

จะตกลงกันได้เป็นเด็ดขำด หรือได้มีกำรบอกกล่ำวเป็นหนังสือจำกผู้เอำประกันภัยว่ำได้สละสิทธิที่จะเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนตำม

กรมธรรม์ประกันภัย 

 กำรใช้สิทธิของบริษัทข้ำงต้นจะไม่ก่อให้เกิดควำมรับผิดเพิ่มขึ้นแก่บริษัท   และจะไม่ท ำให้สิทธิของบริษัทในกำรที่จะอ้ำง

เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อโต้แย้งกำรเรียกร้องใดๆ ลดน้อยลง 

 

 

2.8 กำรระงับไปแห่งสัญ ญ ำประกันภัย  
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 ควำมคุ้มครองตำมกรมธรรมป์ระกันภัยฉบบันี้ เป็นอันระงับสิน้ไปทันทีเมือ่:- 

2.8.1 กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินซึ่งเอำประกันภัยไว้ได้ถูกเปลี่ยนมือจำกผู้เอำประกันภัยโดยวิธีอื่นนอกจำกทำงพินัยกรรมหรือ

โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม เงื่อนไขข้อนี้จะไม่น ำมำบังคับใช้ หำกลักษณะกำรใช้สิ่งปลูกสร้ำงอันเป็น

ทรัพย์สินเอำประกันภัย หรือสถำนที่ที่ระบุเอำประกันภัยในหน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยยังคงใช้เพื่อกำรอยู่อำศัย

ต่อไป 

2.8.2 สิ่งปลูกสร้ำงที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย  หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้ำงนั้นได้มีกำรพังทลำยหรือ

เคลื่อนไปจำกเดิมไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน    จนท ำให้สิ่งปลูกสร้ำงนั้นเสียประโยชน์ในกำรใช้ทั้งหมดหรือบำงส่วน  

หรือท ำให้สิ่งปลูกสร้ำงนั้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้ำงนั้น   หรือทรัพย์สินที่อยู่ภำยในสิ่งปลูกสร้ำงนั้นตกอยู่

ในกำรเสี่ยงต่อวินำศภัยเพิ่มขึ้น    เว้นแต่เหตุดังกล่ำวมำนี้เป็นผลสืบเนื่องมำจำกภัยที่ได้รับควำมคุ้มครองตำม

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

2.8.3 สิ่งปลูกสร้ำงที่เอำประกันภัย หรือสถำนที่ตั้งทรัพย์สินที่เอำประกันภัยตกอยู่ในสภำพไม่มีผู้อยู่อำศัยหรือไม่มีผู้ดูแล

รักษำ และคงยังอยู่ในสภำพเช่นนั้นเป็นเวลำเกินกว่ำ 60 วันติดต่อกันก่อนกำรรับประกันภัย 

  อย่ำงไรก็ตำม เงื่อนไขข้อ 2.8 นี้   จะไม่น ำมำบังคับใช้ หำกผู้เอำประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททรำบและบริษัทตกลงยินยอม

รับประกันภัยต่อไป โดยได้บันทึกกำรแก้ไขแสดงไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้แล้ว 

 

2.9 กำรระงับข้อพิพำทโดยอนุญ ำโตตุลำกำร  

 ในกรณีที่มีข้อพิพำท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่ำงผู้มีสิทธิเรียกร้องตำม

กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหำกผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพำทนั้นโดยวิธีกำรอนุญำโตตุลำกำร บริษัทตกลง

ยินยอมและให้ท ำกำรวินิจฉัยชี้ขำดโดยอนุญำโตตุลำกำร ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) ว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร 

 

2.10 กำรบอกกล่ำว  

         ค ำบอกกล่ำวและกำรติดต่อใด ๆ ระหว่ำงผู้เอำประกันภัยและบริษัทในเรื่องที่เก่ียวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ต้อง

กระท ำเป็นหนังสือจึงจะมีผลบังคับได้ 

3.   ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 

 กรมธรรมป์ระกันภัยฉบบันี้ไมคุ่้มครอง 

3.1 ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยใดๆก็ตำม ไม่ว่ำจะเป็นสำเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมำจำก หรือ

เก่ียวเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้  ไม่ว่ำจะเกิดจำกสำเหตุหรือเหตุกำรณ์ซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงต่อเนื่อง หรือมีล ำดับเหตุกำรณ์เป็น

อย่ำงไรส ำหรับควำมสูญเสียนั้น 

3.1.1 สงครำม กำรรุกรำน กำรกระท ำที่มุ่งร้ำยของศัตรูต่ำงชำติ หรือกำรกระท ำที่มุ่งร้ำยคล้ำยสงครำมไม่ว่ำจะได้มี

กำรประกำศสงครำมหรือไม่ก็ตำม หรือสงครำมกลำงเมือง กำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน 

กำรก่อควำมวุ่นวำย กำรปฏิวัติ กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรือเหตุกำรณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุ

ให้มีกำรประกำศ หรือ คงไว้ซึ่งกฎอัยกำรศึก 
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3.1.2 กำรกระท ำกำรก่อกำรร้ำย รวมถึงกำรกระท ำซึ่งใช้ก ำลังหรือควำมรุนแรง  และ/หรือ มีกำรข่มขู่โดยบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลใด ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำเพียงล ำพัง กำรกระท ำกำรแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใดหรือรัฐบำล

ใดซึ่งกระท ำเพื่อผล ทำงกำรเมือง  ศำสนำ ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ำยคลึงกัน  รวมทั้งเพื่อต้องกำร

ส่งผลให้รัฐบำล และ/หรือ สำธำรณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสำธำรณชนตกอยู่ในภำวะตื่นตระหนก

หวำดกลัว 

3.2 ควำมเสียหำยที่เป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจำกสำเหตุดังนี้ 

3.2.1 กำรแผ่รังสี หรือกำรแพร่กัมมันตภำพรังสีจำกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจำกกำกนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมำจำก

กำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจำกกรรมวิธีใดๆแห่งกำรแตกแยกตัวทำงนิวเคลียร์ ซึ่งด ำเนิน

ติดต่อกันไปด้วยตัวเอง 

3.2.2 กำรระเบิดของกัมมันตภำพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรำยอื่นใดที่อำจเกิดกำรระเบิด

ในกระบวนกำรนิวเคลียร์ได้ 

3.3 ควำมเสียหำยส่วนแรกที่ผู้เอำประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตำมที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย 

 

4.  ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

 ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภำยใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น  เงื่อนไขทั่วไปและข้อก ำหนด และ

เอกสำรแนบท้ำยแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็นกำรตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับช ำระ  บริษัทจะให้ควำมคุ้มครองเฉพำะ

ข้อตกลงคุ้มครองและเอกสำรแนบท้ำยทีแ่นบตดิกับกรมธรรมป์ระกันภัยนี้ตำมข้อตกลงคุ้มครองแตล่ะหมวดและมีจ ำนวนเงินเอำประกันภัย

ตำมที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยเท่ำนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
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หมวดกำรประกนัภยัอบุตัเิหตเุดนิทำง 

 

ค ำจ ำกดัควำมเฉพำะหมวดกำรประกนัภยัอบุตัเิหตเุดนิทำง 

1.  “อุบัติเหตุ”   หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงฉับพลัน จำกปัจจัยภำยนอกร่ำงกำย และท ำให้เกิดผลที่ผู้

เอำประกันภัยมิได้เจตนำหรือมุ่งหวัง 

2.  “ควำมบำดเจบ็”   หมำยถึง กำรบำดเจบ็ทำงรำ่งกำยอนัเป็นผลโดยตรงจำกอุบตัิเหตซุึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และ

โดยอสิระจำกเหตุอื่น 

3.  “ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง”  หมำยถึง ทุพพลภำพถึงขนำดไม่สำมำรถประกอบหน้ำที่กำรงำนใดๆ ในอำชีพประจ ำและ

อำชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 

4.  “ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดๆ”  หมำยถึง ควำมบำดเจ็บทำงร่ำงกำยของผู้เอำประกันภัยโดยอุบัติเหตุและท ำให้ผู้เอำ

ประกันภัยเสียชีวิต สูญเสีย อวัยวะ สำยตำ ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง หรือต้องเข้ำรับกำร

รักษำพยำบำล 

5. “ระยะเวลำกำรเดินทำง”  หมำยถึง ระยะเวลำกำรเดินทำงแต่ละครั้งของผู้เอำประกันภัยที่ได้รับควำมคุ้มครองซึ่ง

เริ่มต้นและสิ้นสุดภำยในระยะเวลำประกันภัย โดยกำรเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศ 

(Domestic) และกำรเดินทำงท่องเที่ยวไปต่ำงประเทศ (Outbound) ซึ่งควำมคุ้มครอง

เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอำประกันภัยเดินทำงออกจำกที่อยู่อำศัยเพื่อกำรเดินทำงนั้นและด ำเนิน

ต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอำประกันภัยเดินทำงกลับถึงที่อยู่อำศัย   เว้นแต่จะระบุไว้เป็น

อย่ำงอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

6. “ผู้เอำประกันภยั”                                    หมำยถงึ ผู้เอำประกันภยั และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทำง และ/หรือ สมำชิกใน

ครอบครวั 

7. “ผู้รว่มเดนิทำง” หมำยถึง บุคคลทีป่รำกฏชือ่เป็นผูร้่วมเดินทำงกบัผู้เอำประกันภยักรณีที่เป็นกำรประกันภัย

แบบคู่หรือแบบครอบครวัในตำรำงกรมธรรมป์ระกันภัยฉบบันี้ 

8. “สมำชิกในครอบครวั” หมำยถึง บิดำ มำรดำ คู่สมรส และบุตรของผู้เอำประกันภัยทีร่่วมเดินทำงกับผู้เอำ

ประกันภัยกรณีที่เปน็กำรประกันภัยแบบครอบครวั 

9. “กำรสญูเสียอวยัวะโดยถำวรสิน้เชิง” หมำยถึง กำรถูกตัดออกจำกรำ่งกำยตั้งแต่ข้อมือ หรือขอ้เท้ำ และให้หมำยควำมรวมถึง

กำรสูญเสยีสมรรถภำพในกำรใชง้ำนของอวัยวะดงักล่ำวข้ำงตน้  โดยมีข้อบ่งชีท้ำง

กำรแพทย์ชดัเจนว่ำไมส่ำมำรถกลับมำใชง้ำนได้อีกตลอดไป 

10. “กำรสูญเสยีสำยตำ” หมำยถึง ตำบอดสนิท และไมม่ีทำงรักษำให้หำยไดต้ลอดไปหมำยควำมถึง  

 

 

 

ขอ้ตกลงคุม้ครองหมวดกำรประกนัภยัอบุตัเิหตเุดนิทำง 

1.  กำรเสยีชวีติ กำรสญู เสยีอวยัวะ สำยตำ หรอืทพุพลภำพถำวรสิ นเชงิ 
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 ถ้ำควำมบำดเจ็บที่ได้รับท ำให้ผู้เอำประกันภัย เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง ภำยใน 180 วัน 

นับแต่วันที่เกิดอุบัตเิหตุ  หรือควำมบำดเจ็บที่ได้รับท ำให้ผู้เอำประกันภัยต้องรกัษำตวัตดิตอ่กันในฐำนะคนไข้ในในโรงพยำบำลและเสียชีวติ

เพรำะควำมบำดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี รวมถึงควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอำประกันภัยล่ำสัตว์ในป่ำ แข่งรถหรือแข่งเรือ

ทุกชนิด แข่งม้ำ เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม ขณะก ำลังขึ้นหรือก ำลังลงหรือโดยสำรอยู่ใน

บอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขำที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ด ำน้ ำที่ต้องใช้ถังอำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น้ ำ และขณะ

ขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ โดยบริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทนให้ดังนี้  

1.1 100% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรบักำรเสยีชีวติ 

1.2 100% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับกำรตกเป็นบุคคลทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง และกำรทุพพลภำพถำวร

 สิ้นเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกวำ่ 12 เดือนนับแต่วันที่เกิดอุบัตเิหตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทำงกำรแพทยช์ัดเจน

 ว่ำผู้เอำประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง 

1.3 100% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับมือสองข้ำงตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้ำสองข้ำงตั้งแต่ข้อเท้ำ หรือสำยตำสอง

ข้ำง 

1.4 100% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับมือหนึ่งข้ำงตั้งแต่ข้อมือ และเท้ำหนึ่งข้ำงตั้งแต่ข้อเท้ำ 

1.5 100% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับมือหนึ่งข้ำงตั้งแต่ข้อมือ และสำยตำหนึ่งข้ำง 

1.6 100% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับเท้ำหนึ่งข้ำงตั้งแต่ข้อเท้ำ และสำยตำหนึ่งข้ำง 

1.7   60% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรบัมือหนึ่งขำ้งตัง้แต่ขอ้มือ 

1.8   60% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรบัเท้ำหนึง่ขำ้งตั้งแต่ข้อเทำ้ 

1.9   60% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรบัสำยตำหนึง่ขำ้ง 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทนตำมข้อนี้ เพียงรำยกำรที่สูงสุดรำยกำรเดียวเท่ำนั้น 

 

 2. กำรรกัษำพยำบำล 

             ถ้ำควำมบำดเจ็บอันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุ รวมถึงควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอำประกันภัยล่ำสัตว์ในป่ำ 

แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้ำ เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม ขณะก ำลังขึ้นหรือก ำลังลงหรือ

โดยสำรอยู่ในบอลลนู หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขำที่ต้องใช้เครื่องมอืช่วย ด ำน้ ำที่ต้องใช้ถังอำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้

น้ ำ และขณะขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ ท ำให้ผู้เอำประกันภัย ต้องได้รับกำรรักษำพยำบำลโดยแพทย์ที่มีใบอนุญำตประกอบ 

โรคศิลป์ตำมกฎหมำย หรือต้องได้รับกำรพยำบำลโดยพยำบำลที่มีใบอนุญำต  บริษัทจะชดเชยค่ำใช้จ่ำยที่ผู้เอำประกันภัยได้จ่ำยไปจริง 

ซึ่งเกิดขึ้นภำยใน 52 สัปดำห์นับแต่วนัเกิดอุบตัิเหต ุ ส ำหรับค่ำรักษำพยำบำล ค่ำกำรพยำบำล แต่ไม่รวมถึงกำรจ้ำง พยำบำลพิเศษ ทั้งนี้

ไม่เกินจ ำนวนเงินที่บริษัทต้องรับผิดที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย แต่หำกผู้เอำประกันภัยได้รับกำรชดใช้จำก สวัสดิกำรของรัฐ 

หรือสวัสดิกำรอื่นใดหรือจำกกำรประกันภัยอื่นมำแล้ว บริษัทจะรับผิดเพียงจ ำนวนเงินค่ำรักษำพยำบำล และค่ำกำรพยำบำลส่วนที่ขำด

เท่ำนั้น 

 

 

ขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิหมวดกำรประกนัภยัอบุตัเิหตเุดนิทำง 

1.) ควำมสญูเสีย  หรอืควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำก  หรือสืบเนื่องจำกสำเหตุดงัตอ่ไปนี้ 
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ก. กำรกระท ำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำ สำรเสพตดิ หรือยำเสพติดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติได้ 

ค ำว่ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำ” นั้น ในกรณีที่มีกำรตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด

ตั้งแต่ 150 มิลลิกรมั เปอร์เซน็ต์ขึ้นไป 

ข. กำรฆ่ำตวัตำย พยำยำมฆ่ำตัวตำย หรือกำรท ำรำ้ยร่ำงกำยตนเอง 

ค. กำรได้รับเชื้อโรค ปรสิต เวน้แต่กำรติดเชื้อโรค หรือบำดทะยัก หรือโรคกลัวน้ ำ ซึ่งเกิดจำกบำดแผล ที่ได้รับมำจำก

อุบัติเหต ุ

ง. กำรรักษำทำงเวชกรรมหรอืศัลยกรรม  เว้นแต่ทีจ่ ำเป็นจะต้องกระท ำ เนือ่งจำกได้รับบำดเจบ็ซึง่ได้รับควำมคุม้ครอง

ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภยันี้ และไดก้ระท ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ ในกรมธรรมป์ระกันภยั 

จ. กำรแท้งลูก 

ฉ. กำรรักษำฟนัหรือกำรรักษำรำกฟัน เว้นแต่กำรรักษำที่ได้เกิดขึ้นภำยใน 7 วันนับจำกวันที่เกิดอุบตัิเหตุ 

ช. กำรเปลีย่นหรอืใส่ฟันปลอม   กำรครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ 

ซ. อำหำรเป็นพิษ 

ฌ. กำรปวดหลังอนัมสีำเหตุมำจำกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสำท  กระดกูสันหลังเลือ่น (Spondylolisthesis)   กระดูก

สันหลงัเสื่อม (Degeneratation) หรอื (Spondylosis) กระดูกสันหลงัอักเสบ (Spondylitis)  และภำวะ Spondylolysis  

เว้นแตม่ีกำรแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน  (Dislocation) ของกระดูกสันหลงั อันเนื่องมำจำกอบุัติเหต ุ

2.) ควำมสญูเสีย หรือควำมเสยีหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลำตอ่ไปนี้ 

ก. ขณะที่ผู้เอำประกันภัยก ำลังขึน้หรือก ำลังลงหรือขณะโดยสำรอยู่ในอำกำศยำนที่มิไดจ้ดทะเบยีนเพื่อบรรทุกผู้โดยสำร  

และมิได้ประกอบกำรโดยสำยกำรบินพำณิชย์ 

ข. ขณะที่ผู้เอำประกันภัยขบัขี่หรือปฏิบตัิหนำ้ที่เป็นพนักงำนประจ ำอำกำศยำนใดๆ 

ค. ขณะที่ผู้เอำประกันภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิวำทหรือมีสว่นยัว่ยุให้เกิดกำรทะเลำะววิำท 

ง. ขณะที่ผู้เอำประกันภัยก่ออำชญำกรรม หรือขณะที่ถูกจบักุม หรือหลบหนกีำรจบักุม 

จ.  

เงือ่นไขทัว่ไปเฉพำะหมวดหมวดกำรประกนัภยัอบุตัเิหตเุดนิทำง 

1. กำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย 

 ในกรณีเรียกร้องค่ำทดแทน ผู้เอำประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่ำวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐำน

ตำมที่บริษัทต้องกำรตำมควำมจ ำเป็นให้แก่บริษัทโดยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง 

 ในกรณีเรียกร้องค่ำทดแทนเนื่องจำกเสียชีวิต หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง ให้ส่งหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นภำยใน 30 วันนับ

แต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภำพ   ส่วนในกรณีเรียกร้องค่ำทดแทนอย่ำงอื่นให้ส่งหลักฐำน ภำยใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิด

อุบัติเหตุ   แต่กำรไม่เรียกร้องภำยในก ำหนดดังกล่ำวไม่ท ำให้สิทธิกำรเรียกร้องเสียไป หำกแสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอันสมควรที่ไม่สำมำรถ

เรียกร้องได้ภำยในก ำหนด และได้ท ำกำรเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่ำที่สำมำรถจะกระท ำได้แล้ว 

 

 

 ส ำหรับกำรเรียกร้องค่ำรักษำพยำบำลต้องส่งใบเสร็จแสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยต้นฉบับและบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรอง

ยอดเงินที่จ่ำยไป เพื่อให้ผู้เอำประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขำดจำกผู้รับประกันภัยอื่น แต่ถ้ำหำกผู้เอำประกันภัยได้รับกำรชดใช้จำก
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สวัสดิกำรของรัฐ  หรือสวัสดิกำรอื่นใดมำแล้ว  ให้ผู้เอำประกันภัยส่งส ำเนำใบเสร็จ พร้อมต้นฉบับกำรรับรองยอดเงินที่จ่ำยจำกสวัสดิกำร

ของรัฐหรือหน่วยงำนอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขำดจำกบริษัทได้ 

2. กำรตรวจทำงกำรแพทย์ 

บริษัทมีสิทธิจะขอตรวจรำ่งกำยของผู้เอำประกันภัยในระหวำ่งทีบ่ริษัทพจิำรณำกำรเรยีกร้องคำ่ทดแทนตำมที่เห็นสมควรรวมทั้ง

กำรชันสตูรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็น 

3.  กำรจ ำกดัควำมรบัผดิรวมตลอดระยะเวลำประกนัภยั 

ตลอดระยะเวลำเอำประกันภัย บริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทนส ำหรับผลที่เกิดขึ้นตำมข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 รวมกันไม่เกิน 

จ ำนวนเงินดังระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย และเมื่อมีกำรจ่ำยค่ำทดแทนตำมข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 เต็มวงเงินจ ำกัดควำมรับผิด

ดังที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ยกเว้นกรณีเสียชีวิต ควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับต่อไปตลอด

ระยะเวลำกำรเดินทำงที่เหลือ   ทั้งนี้เฉพำะตำมข้อตกลงคุ้มครองข้อ 2 (ถ้ำมี) เท่ำนั้น 

4. กำรสิ นสดุควำมคุม้ครองโดยอตัโนมตั ิ

 ควำมคุ้มครองตำมข้อตกลงคุ้มครองหมวดนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติส ำหรับผู้เอำประกันภัยที่ถูกจองจ ำอยู่ในเรือนจ ำหรือทัณฑสถำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

หมวดกำรประกนัภยัโจรกรรม 



 

 

10 

 

 

ค ำจ ำกดัควำมเฉพำะหมวดกำรประกนัภยัโจรกรรม 

1. “กำรลักทรัพย”์   หมำยถึง   กำรเอำทรัพย์ของผู้อื่นหรือทีผู่้อื่นเปน็เจ้ำของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ 

2. “กำรชงิทรัพย”์   หมำยถึง   กำรลักทรัพย์โดยใช้ก ำลังประทุษรำ้ยหรือขู่เข็ญวำ่ในทันใดนั้นจะใช้ ก ำลังประทษุร้ำยเพื่อ:- 

2.1. ให้ควำมสะดวกแก่กำรลักทรัพย์หรอืกำรพำทรัพย์นั้นไป หรือ 

2.2. ให้ยื่นใหซ้ึ่งทรัพย์นัน้ไว ้หรือ 

2.3. ยึดถือเอำทรัพย์นั้นไว ้หรือ 

2.4. ปกปิดกำรกระท ำควำมผดินั้น หรือ 

2.5. ให้พ้นจำกกำรจบักุม 

3. “กำรปล้นทรัพย”์   หมำยถึง กำรชิงทรัพย์ตำมขอ้ 2 โดยร่วมกันกระท ำควำมผดิตัง้แต่ 3 คนขึ้นไป 

ขอ้ตกลงคุม้ครองหมวดกำรประกนัภยัโจรกรรม 

1. ควำมเสยีหำยตอ่ทรพัยส์นิภำยในสิง่ปลกูสรำ้ง 

 บริษัทจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพื่อควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรัพย์สินภำยในสถำนที่ตั้งของทรัพย์สินที่เอำ

ประกันภัยเกิดจำกกำรลักทรัพย์โดยบุคคลใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น ซึ่งได้เข้ำไปหรือออกจำกสถำนที่ตั้งของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย 

โดยกำรใช้ก ำลังอยำ่งรุนแรงและท ำให้เกิดรอ่งรอยควำมเสียหำยที่เห็นได้อย่ำงชัดเจนต่อสถำนที่ตั้งของทรัพย์สินที่เอำประกันภัยจำกกำรใช้

เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้ำ เคมี หรือ   เกิดจำกกำรชิงทรัพย์ หรือกำรปล้นทรัพย์ รวมทั้งควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอันเกิดจำก

ควำมพยำยำมกระท ำกำรดังกล่ำว 

2. ควำมเสยีหำยตอ่สิง่ปลกูสรำ้งและ/หรอืคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเปลีย่นลอ็คประตหูนำ้ตำ่ง 

 หำกทรัพยส์ินที่เอำประกันภัยได้รบัควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรกระท ำซึง่ได้รับควำมคุ้มครองตำมข้อตกลงคุม้ครอง ข้อ 1 

ข้ำงต้นและมีควำมเสียหำยต่อสิ่งปลกูสร้ำง บริษัทจะชดใชค้่ำสินไหมทดแทนเพื่อควำมเสียหำยต่อส่วนหนึ่งสว่นใดของสิง่ปลูกสรำ้ง 

รวมทัง้ คำ่ใช้จำ่ยในกำรเปลี่ยนล็อคประตูหนำ้ตำ่งที่จ ำเป็น  

ขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิเฉพำะหมวดกำรประกนัภยัโจรกรรม 

กำรประกันภยันี้ไมคุ่้มครอง 

1. ควำมเสียหำยของโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด บัตรเติมเงินโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋ำหิ้ว(Notebook) 

หรือแบบพกพำ รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ใน หรือ บนเฉลียง ระเบียง ลำนบ้ำน ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในอำคำรที่ปิดมิดชิดและทรัพย์สินที่อยู่

ในที่โล่งทั่วไป 

2. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเงิน ทอง อัญมณี นำฬิกำข้อมือ โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ ต้นฉบับเอกสำร โฉนด แบบ

แปลน แผนผัง ภำพเขียน รูปออกแบบ ลวดลำย แบบหรือแบบพิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสำรส ำคัญต่ำงๆ        

ไปรษณียำกร อำกรแสตมป์ เงินสด บัตรเครดิต บัตรธนำคำร เช็ค สมุดบัญชี สมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ   

3. กำรฉ้อโกงหรือยักยอก กำรกระท ำผิดต่อทรัพย์ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  โดยผู้เอำประกันภัยหรือผู้ที่อยู่อำศัยร่วมกับ                       

ผู้เอำประกันภัย ทั้งนี้ไม่ว่ำจะกระท ำด้วยตนเองโดยล ำพังหรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น 

 

เงือ่นไขทัว่ไปเฉพำะหมวดกำรประกนัภยัโจรกรรม 

1. วธิชีดใชค้ำ่สนิไหมทดแทน และกำรจ ำกดัควำมรบัผดิของบรษิทั   
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 บริษัทจะพจิำรณำชดใชค้่ำสินไหมทดแทนดว้ยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี:้- 

1.1 ซ่อมแซมตำมควำมเสยีหำยที่แท้จรงิ หรือ 

1.2 จัดหำทรัพยส์ินทีค่ลำ้ยคลึงกันมำทดแทน หรือ 

1.3 จ่ำยเป็นเงินตำมมูลคำ่ที่แทจ้รงิ (ไม่รวมก ำไร) ของทรัพย์สนินั้น ขณะที่เกิดควำมเสียหำย 

    ทั้งนี้ ควำมรับผิดของบริษัทต่อชิ้นและตลอดระยะเวลำเอำประกันภัยส ำหรับควำมเสียหำยของทรัพย์สินภำยในสิ่งปลูกสร้ำง

และควำมเสียหำยของสิ่งปลูกสร้ำงที่เก็บทรัพย์สินรวมกันไม่เกินจ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย 

2. หนำ้ทีข่องผูเ้อำประกนัภยัในกำรเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทน 

 เมื่อได้เกิดควำมเสียหำยผู้เอำประกันภัยต้องปฏบิัตดิังต่อไปนี้ 

2.1 แจ้งควำมต่อเจำ้หนำ้ที่ต ำรวจโดยทันที  

2.2 ส่งรำยกำรควำมเสียหำยโดยละเอียดเป็นลำยลักษณ์อักษรให้แก่บริษัทภำยใน 30 วัน นับแต่ได้ทรำบถึงควำม

เสียหำยนั้น      ผู้เอำประกันภัยโดยค่ำใช้จ่ำยของตนเองต้องจัดส่งบรรดำรำยละเอียดและเอกสำรหลั กฐำนอัน

เกี่ยวกับควำมเสียหำยตำมที่บริษัทต้องกำร และต้องให้ควำมร่วมมือกับบริษัทตำมควำมจ ำเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง  

หมวดกำรประกนัอคัคภียัส ำหรบัทีอ่ยูอ่ำศยั 



 

 

12 

 

 เป็นที่ตกลงกันว่ำ บริษัทตกลงคุ้มครองควำมเสียหำยของสิ่งปลูกสร้ำง (ไม่รวมฐำนรำก) และทรัพย์สินที่อยู่ภำยในสิ่งปลูกสร้ำง 

ที่ใช้เป็นที่อยู่อำศัยตำมสถำนที่ตั้งทรัพย์สินที่ระบุในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย    ซึ่งเกิดจำกสำเหตุของภัยดังต่อไปนี้:- 

1. ไฟไหม้  

2. ฟ้ำผ่ำ (รวมถึงควำมเสยีหำยต่อเครือ่งใช้ไฟฟ้ำและอปุกรณ์ไฟฟ้ำที่เกิดจำกกำรลัดวงจรจำกฟ้ำผ่ำ) 

3. ระเบิด 

4. ภัยอันเนื่องมำจำกกำรเฉี่ยวและหรอืกำรชนของยวดยำนพำหนะ ที่ท ำให้เกิดควำมสูญเสยีหรือควำมเสียหำยตอ่ทรัพย์สนิ

ที่ได้เอำประกันภัยไว้ รวมทัง้ รั้ว ก ำแพง และประตู อันเกิดขึ้นจำกกำรเฉี่ยวและหรือกำรชนของยวดยำนพำหนะหรือสตัว์พำหนะ เช่น 

ช้ำง ม้ำ ววั ควำย เป็นต้น ทั้งนี้ รวมถึงกำรเฉี่ยว ชน และหรอืหล่นทับโดยสนิคำ้หรือทรัพย์สนิที่บรรทุกมำกบัยวดยำนพำหนะหรอืสตัว์

พำหนะไม่รวมถงึอำกำศยำน 

 ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดในควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยอันเกิดขึ้นจำกกำรเฉี่ยวและ /หรือ

กำรชนของยวดยำนพำหนะหรือสัตว์พำหนะ เช่น ช้ำง ม้ำ วัว ควำยเป็นต้น ของผู้เอำประกันภัย สมำชิกในครอบครัวซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้

เอำประกันภัยหรือบุคคลใดที่กระท ำในทำงกำรที่จ้ำงหรือถูกใช้วำนโดยผู้เอำประกันภัย 

5. ภัยเนื่องมำจำกอำกำศยำน และ/หรือวัตถุที่ตกจำกอำกำศยำน รวมถึงจรวดซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยำนอ วกำศ 

ยกเว้น  จรวดที่เป็นอำวุธ แต่ไม่รวมถึงควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกคลื่นเสียง หรือคลื่นควำมดันที่มำจำกอำกำศยำนซึ่งอยู่ในสภำพกำรบิน

ปกติ 

6. ภัยเนื่องจำกน้ ำ (ไม่รวมน้ ำท่วม) อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตจุำกกำรปล่อย กำรรั่วไหล หรือกำรล้นออกมำของน้ ำ หรือไอน้ ำ

จำกท่อน้ ำ ถังน้ ำ ระบบท ำควำมร้อน ระบบท ำควำมเย็น ระบบปรับอำกำศ เครื่องสูบน้ ำ และรวมถึงน้ ำฝนที่ไหลผ่ำนเข้ำไปภำยในอำคำร

จำกกำรเสียหำยของหลังคำ หน้ำต่ำง ประตู วงกบประตูหน้ำต่ำง ช่องลม ช่องรับแสงสว่ำง ท่อน้ ำหรือรำงน้ ำ 

 ทั้งนี้ ควำมคุ้มครองข้อ 6 ไม่รวมถึงควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิดจำกน้ ำไหลบ่ำ น้ ำท่วมจำกภำยนอกอำคำร 

หรือน้ ำที่ซึมผ่ำนเข้ำมำทำงผนัง ฐำนรำก และพื้นของอำคำร กำรล้ำงท่อระบำยน้ ำ กำรแตกหรือกำรรั่วไหลจำกระบบท่อประปำใต้ดินหรือ

ท่อน้ ำดับเพลิงใต้ดิน ซึ่งเป็นท่อเมนอยู่นอกสถำนที่ตั้งของทรัพย์สิน หรือระบบพรมน้ ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) 

 

ขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิเฉพำะหมวดกำรประกนัอคัคภียัส ำหรบัทีอ่ยูอ่ำศยั 

กำรประกนัภยันี ไมคุ่ม้ครอง  

1. ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้: - 

1.1. เงินแท่ง หรือเงินรปูพรรณ หรือทองค ำแทง่ หรือทองรูปพรรณ หรืออญัมณี นำฬิกำขอ้มือ 

1.2. โบรำณวัตถุหรอืศิลปวตัถุอันมีคำ่ ส ำหรับควำมเสียหำยรวมสว่นที่เกินกวำ่ 10,000 บำท 

1.3. ต้นฉบับหรือส ำเนำเอกสำร  แบบแปลน  แผนผงั ภำพเขียน รูปออกแบบ ลวดลำย  แบบหรือแบบพมิพ์ หรือแม่พิมพ ์

1.4. หลักประกันหนีส้ิน หลักทรัพย ์เอกสำรส ำคญัตำ่งๆ ไปรษณียำกร อำกร แสตมป ์เงินสด ธนบัตร  เช็ค  หรือ

เอกสำรทำงธุรกิจ  บัตรเครดติ  

 

1.5. วัตถุระเบดิ 

1.6. ควำมเสยีหำยตอ่เนื่องใดๆ ทุกชนิด 

1.7. ยำนพำหนะทุกชนิด ไม่ว่ำจะเปน็ยำนพำหนะทำงบก ทำงน้ ำ หรือทำงอำกำศ 
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1.8. ต้นไม้ กำรจัดแต่งสวน สนำมหญ้ำ 

1.9. โทรศัพทม์ือถือและอุปกรณ์ตอ่พ่วงทกุชนิด บัตรเติมเงินโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์แบบกระเปำ๋หิ้วหรือแบบพกพำ             

1.10. ควำมเสยีหำยตอ่เสำอำกำศโทรทัศน์ และจำนดำวเทียม 

1.11. ทรัพย์สินที่อยู่ในกำรดูแลรักษำของผูเ้อำประกันภยัในฐำนะผูร้ับฝำกทรัพย์ 

2. เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำง ๆ แผงวงจรไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำยไฟฟ้ำหรือหลอดไฟฟ้ำ ซึ่งได้รับ

ควำมเสียหำยเนื่องจำกหรือเพรำะกำรเดินเครื่องเกินก ำลัง กำรใช้ควำมกดดันเกินก ำหนด ไฟฟ้ำลัดวงจร กำรเกิดประกำยไฟฟ้ำ กำรเผำ

ไหม้ของสำยไฟในตัวเอง กำรรั่วของกระแสไฟฟ้ำ รวมทั้งสำเหตุที่เกิดจำกกำรเสื่อมสภำพตำมธรรมชำติ หรือจำกกำรใช้งำนเฉพำะเครื่อง

ที่เกิดควำมเสียหำยจำกสำเหตุดังกล่ำว 

3. ควำมเสียหำยจำกกำรเผำทรัพย์สิน โดยค ำสั่งเจ้ำหน้ำที่ หรือพนักงำนผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย กำรถูกยึดทรัพย์ กำร

เรียกเอำไปโดยค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย กำรถูกริบทรัพย์ หรือกำรเข้ำครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ก็ตำมต่อทรัพย์สินที่เอำ

ประกันภัยนั้นๆ หรือต่ออำคำร ยำนพำหนะ หรือสิ่งของใดๆ อันเป็นทรัพย์สินนั้นๆ 

4. ควำมเสยีหำยซึง่เกิดแก่ทรัพย์สินที่เอำประกันภัยในขณะสถำนทีต่ั้งของทรัพย์สินตกอยู่ในสภำพไม่มีผูอ้ยูอ่ำศยัหรือไมม่ี

ผู้ดูแลรักษำเป็นเวลำเกินกว่ำ 60 วันติดตอ่กันก่อนกำรเอำประกันภยั 

เงือ่นไขทัว่ไปเฉพำะหมวดกำรประกนัอคัคภียัส ำหรบัทีอ่ยูอ่ำศยั 

1. กำรเรยีกรอ้งใหช้ดใชค้ำ่สนิไหมทดแทน 

 เมื่อเกิดควำมเสียหำยขึ้น ผู้เอำประกันภัยมีหน้ำที่ดังนี้ 

1.1 ต้องส่งมอบหลักฐำนและเอกสำรตำมที่ระบุไว้ข้ำงล่ำงนี้ให้บริษัทภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเกิดควำมเสียหำย เว้น

แต่ผู้เอำประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่อำจกระท ำกำรดังกล่ำวได้ภำยในเวลำที่ก ำหนดหรือภำยในก ำหนดเวลำที่บริษัทขยำยให้โดยท ำเป็น

หนังสือ 

1) ส่งหนังสือเรียกร้องควำมเสียหำยเป็นลำยลักษณ์อักษร ซึ่งต้องแจ้งรำยละเอียดแห่งทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหำย 

และมูลค่ำควำมเสียหำยของทรัพย์สินนั้น ๆ ในเวลำที่เกิดควำมเสียหำยโดยละเอียดเท่ำที่จะท ำได้ 

2) กำรประกันภัยอื่น ๆ รวมทั้งกำรประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เอำประกันภัย

ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

1.2 ต้องแสดง หรือจัดหำ หรือแจ้ง หรือมอบให้บริษัทซึ่งพยำนหลักฐำนและรำยกำรเพิ่มเติม เช่น แผนผัง เอกสำรแสดง

กรรมสิทธ์ิ โฉนดที่ดิน ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือส ำเนำแห่งเอกสำรนั้นๆ และข้อควำมเก่ียวกับกำรเรียกร้องและต้นเพลิง หรือสำเหตุที่ท ำให้

เกิดควำมเสียหำย และพฤติกำรณ์ที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยตำมที่บริษัทต้องกำรตำมสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้เอำ

ประกันภัยเอง 

1.3 จะต้องด ำเนินกำรและยินยอมให้บริษัทหรือตัวแทนกระท ำกำรใด ๆ ที่เหมำะสมในกำรป้องกันควำมเสียหำยอันอำจ

เพิ่มขึ้น 

 

2. หลกักำรชดใชค้ำ่สนิไหมทดแทน 

 กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ก ำหนดหลักกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมหลักกำรกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพื่อกำร

จัดกำรทดแทนทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
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(ก) ในกรณีที่เกิดควำมเสียหำยโดยสิ้นเชิง กำรจัดกำรทดแทนสิ่งปลูกสร้ำง หรืออำคำรจะเป็นเพื่อกำรสร้ำงขึ้นมำใหม่แทน 

ทรัพย์สินที่ได้รับควำมเสียหำยซึ่งได้รับควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แต่จะต้องเป็นทรัพย์สินชนิดเดียวกันกับที่ได้รับควำม

เสียหำยโดยไม่หักค่ำเสื่อมรำคำ และจะต้องไม่ดีกว่ำหรือขยำยออกไปมำกกว่ำในสภำพใหม่ 

(ข) ในกรณีที่เกิดควำมเสียหำยแคเ่พียงบำงสว่น กำรจัดกำรทดแทนทรัพย์สนิจะเป็นเพื่อกำรซ่อมแซม ในส่วนที่ได้รับควำม

เสียหำยโดยไม่หักค่ำเสื่อมรำคำหรือเป็นเพื่อกำรจัดกำรทรัพย์สินมำเปลี่ยนให้ เพื่อกลับสู่สภำพที่ใช้กำรได้อย่ำงปกติ และจะต้องไม่ดีกว่ำ

หรือขยำยออกไปมำกกว่ำในสภำพใหม่ 

 (ค)    ผู้เอำประกันภัยจะต้องแสดงควำมประสงค์ต่อบริษัทฯ ในกำรจัดกำรทดแทนทรัพย์สิน  ซึ่งจะต้องเริ่ม และด ำเนินกำร

ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 12 เดือน    นับจำกวันที่เกิดควำมเสียหำย และผู้เอำประกันภัยจะต้องแสดงให้ปรำกฏค่ำใช้จ่ำยที่แน่นอนใน

กำรจัดกำรทดแทนทรัพย์สินแล้วเท่ำนั้น หำกผู้เอำประกันภัยไม่สำมำรถที่จะด ำเนินกำรดังกล่ำว หรือไม่มีควำมประสงค์ที่จะด ำเนินกำร

แล้ว กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมหลักกำรจัดกำรทดแทนทรัพย์สินจะเปลี่ยนเป็นหลักของมูลค่ำที่แท้จริง 

 

3. กำรชดใช้โดยจัดหำทรัพย์สินมำทดแทน 

 บริษัทอำจจะเลือกท ำกำรสร้ำงให้ใหม่    หรือจัดหำทรัพย์สินมำทดแทนทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหำยทั้งหมดหรือส่วนใด

ส่วนหนึ่งแทนกำรจำ่ยเงินชดใช้กำรสญูเสียหรือกำรเสียหำยที่เกิดขึ้น       หรืออำจจะร่วมกับบริษัทประกันภัยอื่นๆ กระท ำดังกล่ำวก็ได้แต่

บริษัทไม่ผูกพันที่จะต้องจัดสร้ำงให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิม    หรือให้ครบถ้วนทุกประกำรเพียงแต่ว่ำจัดไปตำมแต่สภำพกำรจะ

อ ำนวย  โดยบริษัทจะกระท ำกำรให้สมเหตุสมผลที่สุด   และไม่ว่ำกรณีใดๆ บริษัทจะท ำกำรซ่อมแซมเฉพำะส่วนที่เสียหำยให้ใหม่หรือสร้ำง

ให้ใหม่ในกรณีที่เกิดควำมเสียหำยสิ้นเชิง โดยไม่หักค่ำเสื่อมรำคำ แต่ไม่ผูกพันที่จะสร้ำงให้ใหม่เกินกว่ำจ ำนวนเงินซึ่งบริษัทได้รับ

ประกันภัยไว้ 

 ถ้ำบริษัท เลือกที่จะท ำกำรสร้ำงให้ใหม่ หรือจัดหำทรัพย์สินมำแทน    ผู้เอำประกันภัยโดยค่ำใช้จ่ำยของตนเองจะต้องจัดหำ

แปลน แผนผัง รำยละเอียดประกอบแปลน ปริมำณขนำดและรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่บริษัทต้องกำรให้แก่บริษัท 

 ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถที่จะจัดท ำกำรสร้ำงใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอำประกันภัยนี้   เพรำะว่ำมีเทศบัญญัติหรือกฎ

ข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนนหรือกำรก่อสร้ำงอำคำรหรือสิ่งอื่นๆ บริษัทจะรับผิดชดใช้เงินเพียงพอเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อกำร

สร้ำงใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภำพเดิมหำกท ำได้ตำมกฎหมำยโดยไม่หักค่ำเสื่อมรำคำ 
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