กรมธรรม์ประกันภัยท่องเทีย่ วสุขใจสำหรับรำยย่อย (ไมโครอินชัวร์รนั ส์)
1. คำจำกัดควำม
ถ้อยคำและคำบรรยำยซึ่งมีค วำมหมำยเฉพำะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตำมของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะถือเป็นควำมหมำย
เดียวกันทั้งหมด ไม่ว่ำจะปรำกฏในส่วนใดก็ตำม เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
1.1. “กรมธรรม์ประกันภัย”

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

หมำยถึง ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขทั่วไป ข้อยกเว้น ข้อกำหนดเอกสำรแนบท้ำย
ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
แห่งสัญญำประกันภัยเดียวกัน
“บริษทั ”
หมำยถึง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหำชน)
“ผูเ้ อำประกันภัย”
หมำยถึง บุคคลที่ปรำกฏชื่อเป็นผู้เอำประกันภัยในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ซึ่ง
ตกลงจะชำระเบีย้ ประกันภัยให้แก่บริษัท
“ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย”
หมำยถึง ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
“ควำมเสียหำย”
หมำยถึง ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน
ที่เอำประกันภัยไว้ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
“ทรัพย์สินที่เอำประกันภัย”
หมำยถึง สิ่งปลูกสร้ำง (ไม่รวมรำกฐำน) และ/หรือทรัพย์สินภำยในสิ่งปลูกสร้ำงตำมที่ระบุไว้
ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย
“สิง่ ปลูกสร้ำง (ไม่รวมฐำนรำก)” หมำยถึง 1.7.1 บ้ำน ทำวน์เฮ้ำส์ บ้ำนแฝด ตึกแถว สำหรับอยู่อำศัย โรงรถ และอำคำรย่อย
เช่น เรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นต้น กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วน
ปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐำนรำก
1.7.2 ห้องชุดสำหรับอยู่อำศัยในแฟลต อำคำรชุด คอนโดมิเนียม อพำร์ตเม้นท์
ยกเว้นฐำนรำก
“ทรัพย์สินภำยในสิ่งปลูกสร้ำง” หมำยถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรำ เครื่องมือ เครื่องใช้ภำยในบ้ำน
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว
เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อกำรอยู่อำศัยของผู้เอำประกันภัยหรือบุคคลซึ่ง
ตำมปกติพักอำศัยอยู่กับ ผู้เอำประกันภัย
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2. เงือ่ นไขทัว่ ไป
2.1 กำรประกันภัยซำซ้อน
ถ้ำในขณะที่เกิดควำมเสียหำยขึ้น และปรำกฏว่ำทรัพย์สินรำยเดียวกันได้เอำประกันภั ยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่ำโดยผู้
เอำประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระทำในนำมผู้เอำประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่ำส่วนเฉลี่ย
ตำมจำนวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัยต่อจำนวนเงินเอำประกันภัยรวมทั้งสิ้นของทุกกรมธรรม์ประกันภั ย อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่ผู้เอำ
ประกันภัยได้รับกำรชดใช้สินไหมทดแทนรวมจำกทุกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว น้อยกว่ำจำนวนควำมเสียหำยที่แท้จริง และน้อยกว่ำจำนวน
เงินเอำประกันภัยที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ บริษัทจะชดใช้เพิ่มให้จนครบจำนวนควำมเสียหำยที่แท้จริงนั้น แต่เมื่อรวมกำรชดใช้สินไหม
ทดแทนทั้งหมดทุกกรณีของบริษัทแล้วจะต้องไม่เกินกว่ำจำนวนเงินเอำประกันภัยที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
นี้
อย่ำงไรก็ตำม เงื่อนไขข้อ 2.1 นี้ จะไม่นำมำบังคับใช้กับกำรประกันภัยอุบัติเหตุเดินทำง (ข้อตกลงคุ้มครองหมวดที่ 1)
2.2 กำรตกเป็นโมฆียะของกรมธรรม์ประกันภัย
ถ้ำได้มีกำรบรรยำยคลำดเคลื่อนในสำระสำคัญแห่งทรัพย์สินที่เอำประกันภัยหรือในสำระสำคัญแห่งสิ่งปลูกสร้ำง หรือสถำน
ที่ตั้งของทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำว หรือในข้อควำมจริงอันเป็นสำระสำคัญอันจำเป็นต้องรู้เพื่อกำรประเมินควำมเสี่ยงภัยหรือเพื่อ
กำรกำหนดเบี้ยประกันภัย หรือมีกำรละเว้นไม่เปิดเผยข้อควำมจริงดังกล่ำวนั้น ให้ถือว่ำสัญญำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ตกเป็นโมฆียะ และบริษัททรงไว้ซึ่งสิทธิในกำรบอกล้ำงสัญญำประกันภัยนี้ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด
อย่ำงไร
ก็ตำม หำกปรำกฏว่ำสถำนที่เอำประกันภัยซึ่งยังคงใช้เป็นที่อยู่อำศัยนั้น ได้ใช้ประโยชน์อื่นเพิ่มขึ้นจำกกำรอยู่อำศัยแม้เพียงบำงส่วนใน
ขณะที่เกิดควำมเสียหำย บริษัทจะชดใช้จำนวนเงินค่ำสินไหมทดแทนโดยคำนวณตำมส่วนเฉลี่ยของจำนวนเงินเอำประกันภัยที่สำมำรถ
คำนวณได้ตำมพิกัดอัตรำเบี้ยประกันอัคคีภัยตำมลักษณะของภัยที่สถำนที่เอำประกันภัยได้ถูกใช้งำนจริงในจำนวนเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ไม่
รวมอำกรแสตมป์และภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ในขณะที่เกิดควำมเสียหำยนั้นกับมูลค่ำแท้จริงของทรัพย์สินที่
เอำประกันภัย ทั้งนี้จำนวนเงินค่ำสินไหมทดแทนที่จะต้องชดใช้ภำยใต้เงื่อนไขนี้จะไม่เกินกว่ำจำนวนเงินเอำประกันภัยสูงสุดที่ระบุไว้ใน
หน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัทจะชดใช้สินไหมทดแทนตำมวิธีมูลค่ำแท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cash Value) แทนกำร
ชดใช้สินไหมทดแทนตำมวิธีมูลค่ำทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation)
2.3 หน้ำที่ในกำรรักษำสิทธิของบริษัทเพื่อกำรรับช่วงสิทธิ
โดยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท ผู้เอำประกันภัยจะต้องกระทำทุกอย่ำงเท่ำที่จำเป็นหรือเท่ำที่บริษัทร้องขอให้ทำตำมสมควรไม่ว่ำ
ก่อนหรือหลังกำรรับค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษัท เพื่อรักษำสิทธิของบริษัทในกำรรับช่วงสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบุคคลภำยนอก
2.4 หน้ำที่ในกำรรักษำสิทธิของบริษัทเพื่อกำรรับช่วงสิทธิ
โดยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท ผู้เอำประกันภัยจะต้องกระทำทุกอย่ำงเท่ำที่จำเป็นหรือเท่ำที่บริษัทร้องขอให้ทำตำมสมควรไม่ว่ำ
ก่อนหรือหลังกำรรับค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษัท เพื่อรักษำสิทธิของบริษัทในกำรรับช่วงสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบุคคลภำยนอก
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เมื่อเกิดควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยขึ้น ผู้เอำประกันภัย หรือตัวแทนผู้เอำประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่
ชักช้ำ กรณีเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยทันที และส่งมอบหลักฐำนหรือเอกสำรให้แก่บริษัทภำยในระยะเวลำที่กำหนด
โดยบริษัทจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐำนแสดงควำมสูญเสียหรือเสียหำยที่
ครบถ้วนและถูกต้องแล้วในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ทำให้บริ ษัทไม่อำจประเมินควำมเสียหำยให้แล้วเสร็จภำยในกำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง
ระยะเวลำที่กำหนดไว้อำจขยำยออกไปอีกได้ตำมสมควร แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสำรครบถ้วนแล้ว
หำกบริษัทไม่อำจจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จ ภำยในกำหนดระยะเวลำข้ำงต้น บริ ษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกใน
อัตรำร้อยละ 15 ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องจ่ำย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ
2.6 กำรปฏิเสธค่ำสินไหมทดแทน
บริษัทมีสิทธิปฏิเสธกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนในควำมเสียหำย โดยไม่ต้องคืนเบี้ยประกันภัยในกรณีดังต่อไปนี้:2.6.1 ควำมเสียหำยนั้นเกิดขึ้นเพรำะควำมทุจริตหรือควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของผู้เอำประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์
2.6.2 กำรฉ้อฉล
1) ควำมเสียหำยนั้นเกิดขึ้นจำกกำรกระทำโดยเจตนำ หรือสมรู้ของผู้เอำประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์หรือบุคคลใดที
กระทำในนำมของผู้เอำประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เพื่อให้ได้รบั ผลประโยชน์จำกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และ/
หรือ
2) ผู้เอำประกันภัยหรือผู้แทนของผู้เอำประกันภัยได้กระทำกำรใด หรือแสดงข้อควำมหรือเอกสำรใดอันเป็นเท็จ
เพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
3)
2.7 สิทธิของบริษทั เพือ่ กำรรักษำซำกทรัพย์ทไี่ ด้รับควำมเสียหำย
เมื่อมีควำมเสียหำยใดเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอำประกันภัย ผู้เอำประกันภัยจะละทิ้งทรัพย์สินที่เอำประกันภัยนั้นไม่ได้ และ
บริษัทอำจจะ
2.7.1 เรียกร้องให้ส่งมอบทรัพย์สินที่เสียหำยซึ่งได้มีกำรเอำประกันภัยแก่บริษัท
2.7.2 เข้ำยึดถือครอบครองทรัพย์สินที่ได้เอำประกันภัยและสำรวจ จัด คัด เลือก โยกย้ำย หรือจัดกำร อย่ำงใดอย่ำงหนึง่
แก่ทรัพย์สิน
2.7.3 ขำยหรือจำหน่ำยซึ่งทรัพย์สินที่เอำประกันภัย เพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริษัทอำจใช้สิทธิที่มีอยู่ตำมเงื่อนไขนี้ได้ตำมสมควรนับตั้งแต่เกิดควำมเสียหำยจนกว่ำสิทธิเรียกร้องในควำมเสียหำยนั้น
จะตกลงกันได้เป็นเด็ดขำด หรือได้มีกำรบอกกล่ำวเป็นหนังสือจำกผู้เอำประกันภัยว่ำได้สละสิทธิที่จะเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนตำม
กรมธรรม์ประกันภัย
กำรใช้สิทธิของบริษัทข้ำงต้นจะไม่ก่อให้เกิดควำมรับผิดเพิ่มขึ้นแก่บริษัท และจะไม่ทำให้สิทธิของบริษัท ในกำรที่จะอ้ำง
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อโต้แย้งกำรเรียกร้องใดๆ ลดน้อยลง
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ควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เป็นอันระงับสิน้ ไปทันทีเมือ่ :2.8.1 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งเอำประกันภัยไว้ได้ถูกเปลี่ยนมือจำกผู้เอำประกันภัยโดยวิธีอื่นนอกจำกทำงพินัยกรรมหรือ
โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม เงื่อนไขข้อนี้จะไม่นำมำบังคับใช้ หำกลักษณะกำรใช้สิ่งปลูกสร้ำงอันเป็น
ทรัพย์สินเอำประกันภัย หรือสถำนที่ที่ระบุเอำประกันภัยในหน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยยังคงใช้เพื่อกำรอยู่อำศัย
ต่อไป
2.8.2 สิ่งปลูกสร้ำงที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้ำงนั้นได้มีกำรพังทลำยหรือ
เคลื่อนไปจำกเดิมไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน จนทำให้สิ่งปลูกสร้ำงนั้นเสียประโยชน์ในกำรใช้ทั้งหมดหรือบำงส่วน
หรือทำให้สิ่งปลูกสร้ำงนั้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้ำงนั้น หรือทรัพย์สินที่อยู่ภำยในสิ่งปลูกสร้ำงนั้นตกอยู่
ในกำรเสี่ยงต่อวินำศภัยเพิ่มขึ้น
เว้นแต่เหตุดังกล่ำวมำนี้เป็นผลสืบเนื่องมำจำกภัยที่ได้รับควำมคุ้มครองตำม
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
2.8.3 สิ่งปลูกสร้ำงที่เอำประกันภัย หรือสถำนที่ตั้งทรัพย์สิ นที่เอำประกันภัยตกอยู่ในสภำพไม่มีผู้อยู่อำศัยหรือไม่มีผู้ดูแล
รักษำ และคงยังอยู่ในสภำพเช่นนั้นเป็นเวลำเกินกว่ำ 60 วันติดต่อกันก่อนกำรรับประกันภัย
อย่ำงไรก็ตำม เงื่อนไขข้อ 2.8 นี้ จะไม่นำมำบังคับใช้ หำกผู้เอำประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททรำบและบริษัทตกลงยินยอม
รับประกันภัยต่อไป โดยได้บันทึกกำรแก้ไขแสดงไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้แล้ว
2.9 กำรระงับข้อพิพำทโดยอนุญ ำโตตุลำกำร
ในกรณีที่มีข้อพิพำท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่ำงผู้มีสิทธิเรียกร้องตำม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหำกผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพำทนั้นโดยวิธีกำรอนุญำโตตุลำกำร บริษัทตกลง
ยินยอมและให้ทำกำรวินิจฉัยชี้ขำดโดยอนุญำโตตุลำกำร ตำมระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร
2.10 กำรบอกกล่ำว
คำบอกกล่ำวและกำรติดต่อใด ๆ ระหว่ำงผู้เอำประกันภัยและบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ต้อง
กระทำเป็นหนังสือจึงจะมีผลบังคับได้
3. ข้อยกเว้นทัว่ ไป
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง
3.1 ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยใดๆก็ตำม ไม่ว่ำจะเป็นสำเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมำจำก หรือ
เกี่ยวเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่ำจะเกิดจำกสำเหตุหรือเหตุกำรณ์ซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงต่อเนื่อง หรือมีลำดับเหตุกำรณ์เป็น
อย่ำงไรสำหรับควำมสูญเสียนั้น
3.1.1 สงครำม กำรรุกรำน กำรกระทำที่มุ่งร้ำยของศัตรูต่ำงชำติ หรือกำรกระทำที่มุ่งร้ำยคล้ำยสงครำมไม่ว่ำจะได้มี
กำรประกำศสงครำมหรือไม่ก็ตำม หรือสงครำมกลำงเมือง กำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน
กำรก่อควำมวุ่นวำย กำรปฏิวัติ กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรือเหตุกำรณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุ
ให้มีกำรประกำศ หรือ คงไว้ซึ่งกฎอัยกำรศึก
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3.1.2 กำรกระทำกำรก่อกำรร้ำย รวมถึงกำรกระทำซึ่งใช้กำลังหรือควำมรุนแรง และ/หรือ มีกำรข่มขู่โดยบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลใด ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระทำเพียงลำพัง กำรกระทำกำรแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใดหรือรัฐบำล
ใดซึ่งกระทำเพื่อผล ทำงกำรเมือง ศำสนำ ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ำยคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องกำร
ส่งผลให้รัฐบำล และ/หรือ สำธำรณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสำธำรณชนตกอยู่ในภำวะตื่นตระหนก
หวำดกลัว
3.2 ควำมเสียหำยที่เป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจำกสำเหตุดังนี้
3.2.1 กำรแผ่รังสี หรือกำรแพร่กัมมันตภำพรังสีจำกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจำกกำกนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมำจำก
กำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจำกกรรมวิธีใดๆแห่งกำรแตกแยกตัวทำงนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนิน
ติดต่อกันไปด้วยตัวเอง
3.2.2 กำรระเบิดของกัมมันตภำพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรำยอื่นใดที่อำจเกิดกำรระเบิด
ในกระบวนกำรนิวเคลียร์ได้
3.3 ควำมเสียหำยส่วนแรกที่ผู้เอำประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตำมที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย

4. ข้อตกลงคุม้ ครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภำยใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด และ
เอกสำรแนบท้ำยแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็นกำรตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทจะให้ควำมคุ้มครองเฉพำะ
ข้อตกลงคุ้มครองและเอกสำรแนบท้ำยทีแ่ นบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ตำมข้อตกลงคุ้มครองแต่ละหมวดและมีจำนวนเงินเอำประกันภัย
ตำมที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยเท่ำนั้น

ข้อตกลงคุม้ ครอง
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หมวดกำรประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทำง
คำจำกัดควำมเฉพำะหมวดกำรประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทำง
1. “อุบัติเหตุ”
หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงฉับพลัน จำกปัจจัยภำยนอกร่ำงกำย และทำให้เกิดผลที่ผู้
เอำประกันภัยมิได้เจตนำหรือมุ่งหวัง
2. “ควำมบำดเจ็บ”
หมำยถึง กำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำยอันเป็นผลโดยตรงจำกอุบตั ิเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และ
โดยอิสระจำกเหตุอื่น
3. “ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง”
หมำยถึง ทุพพลภำพถึงขนำดไม่สำมำรถประกอบหน้ำที่กำรงำนใดๆ ในอำชีพประจำและ
อำชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
4. “ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดๆ” หมำยถึ ง ควำมบำดเจ็ บ ทำงร่ ำ งกำยของผู้เอำประกัน ภั ย โดยอุ บัติ เหตุ และท ำให้ ผู้ เอำ
ประกันภัยเสียชีวิต สูญเสีย อวัยวะ สำยตำ ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง หรือต้องเข้ำรับกำร
รักษำพยำบำล
5. “ระยะเวลำกำรเดินทำง”
หมำยถึง ระยะเวลำกำรเดินทำงแต่ละครั้งของผู้เอำประกันภัยที่ได้รับควำมคุ้มครองซึ่ง
เริ่มต้นและสิ้นสุดภำยในระยะเวลำประกันภัย โดยกำรเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศ
(Domestic) และกำรเดินทำงท่องเที่ยวไปต่ำงประเทศ (Outbound) ซึ่งควำมคุ้มครอง
เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอำประกันภัยเดินทำงออกจำกที่อยู่อำศัยเพื่อกำรเดินทำงนั้นและดำเนิน
ต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอำประกันภัยเดินทำงกลับถึงที่อยู่อำศัย เว้นแต่จะระบุไว้เป็น
อย่ำงอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
6. “ผู้เอำประกันภัย”
หมำยถึง ผู้เอำประกันภัย และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทำง และ/หรือ สมำชิกใน
ครอบครัว
7. “ผู้รว่ มเดินทำง”
หมำยถึง บุคคลทีป่ รำกฏชือ่ เป็นผูร้ ่วมเดินทำงกับผู้เอำประกันภัยกรณีที่เป็นกำรประกันภัย
แบบคู่หรือแบบครอบครัวในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
8. “สมำชิกในครอบครัว”
หมำยถึง บิดำ มำรดำ คู่สมรส และบุตรของผู้เอำประกันภัยทีร่ ่วมเดินทำงกับผู้เอำ
ประกันภัยกรณีที่เป็นกำรประกันภัยแบบครอบครัว
9. “กำรสูญเสียอวัยวะโดยถำวรสิน้ เชิง”
หมำยถึง กำรถูกตัดออกจำกร่ำงกำยตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้ำ และให้หมำยควำมรวมถึง
กำรสูญเสียสมรรถภำพในกำรใช้งำนของอวัยวะดังกล่ำวข้ำงต้น โดยมีข้อบ่งชีท้ ำง
กำรแพทย์ชดั เจนว่ำไม่สำมำรถกลับมำใช้งำนได้อีกตลอดไป
10. “กำรสูญเสียสำยตำ”
หมำยถึง ตำบอดสนิท และไม่มีทำงรักษำให้หำยได้ตลอดไปหมำยควำมถึง

ข้อตกลงคุม้ ครองหมวดกำรประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทำง
1. กำรเสียชีวติ กำรสูญ เสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสินเชิง
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ถ้ำควำมบำดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอำประกันภัย เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง ภำยใน 180 วัน
นับแต่วันที่เกิดอุบัตเิ หตุ หรือควำมบำดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอำประกันภัยต้องรักษำตัวติดต่อกันในฐำนะคนไข้ในในโรงพยำบำลและเสียชี วติ
เพรำะควำมบำดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี รวมถึงควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอำประกันภัยล่ำสัตว์ในป่ำ แข่งรถหรือแข่งเรือ
ทุกชนิด แข่งม้ำ เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสำรอยู่ใน
บอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขำที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น้ำ และขณะ
ขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ โดยบริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทนให้ดังนี้
1.1 100% ของจำนวนเงินเอำประกันภัย สำหรับกำรเสียชีวติ
1.2 100% ของจำนวนเงินเอำประกัน ภัย สำหรับกำรตกเป็นบุคคลทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง และกำรทุพพลภำพถำวร
สิ้นเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 12 เดือนนับแต่วันที่เกิดอุบัตเิ หตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทำงกำรแพทย์ชัดเจน
ว่ำผู้เอำประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง
1.3 100% ของจำนวนเงินเอำประกันภัย สำหรับมือสองข้ำงตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้ำสองข้ำงตั้งแต่ข้อเท้ำ หรือสำยตำสอง
ข้ำง
1.4 100% ของจำนวนเงินเอำประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้ำงตั้งแต่ข้อมือ และเท้ำหนึ่งข้ำงตั้งแต่ข้อเท้ำ
1.5 100% ของจำนวนเงินเอำประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้ำงตั้งแต่ข้อมือ และสำยตำหนึ่งข้ำง
1.6 100% ของจำนวนเงินเอำประกันภัย สำหรับเท้ำหนึ่งข้ำงตั้งแต่ข้อเท้ำ และสำยตำหนึ่งข้ำง
1.7 60% ของจำนวนเงินเอำประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้ำงตัง้ แต่ขอ้ มือ
1.8 60% ของจำนวนเงินเอำประกันภัย สำหรับเท้ำหนึง่ ข้ำงตั้งแต่ข้อเท้ำ
1.9 60% ของจำนวนเงินเอำประกันภัย สำหรับสำยตำหนึง่ ข้ำง
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทนตำมข้อนี้ เพียงรำยกำรที่สูงสุดรำยกำรเดียวเท่ำนั้น
2. กำรรักษำพยำบำล
ถ้ำควำมบำดเจ็บอันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุ รวมถึงควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอำประกันภัยล่ำสัตว์ในป่ำ
แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้ำ เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือ
โดยสำรอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขำที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอำกำศและเครื่องช่ วยหำยใจใต้
น้ำ และขณะขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ ทำให้ผู้เอำประกันภัย ต้องได้รับกำรรักษำพยำบำลโดยแพทย์ที่มีใบอนุญำตประกอบ
โรคศิลป์ตำมกฎหมำย หรือต้องได้รับกำรพยำบำลโดยพยำบำลที่มีใบอนุญำต บริษัทจะชดเชยค่ำใช้จ่ำยที่ผู้เอำประกันภัยได้จ่ำยไปจริง
ซึ่งเกิดขึ้นภำยใน 52 สัปดำห์นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุ สำหรับค่ำรักษำพยำบำล ค่ำกำรพยำบำล แต่ไม่รวมถึงกำรจ้ำง พยำบำลพิเศษ ทั้งนี้
ไม่เกินจำนวนเงินที่บริษัทต้องรับผิดที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย แต่หำกผู้เอำประกันภัยได้รับกำรชดใช้จำก สวัสดิกำรของรัฐ
หรือสวัสดิกำรอื่นใดหรือจำกกำรประกั นภัยอื่นมำแล้ว บริษัทจะรับผิดเพียงจำนวนเงินค่ำรักษำพยำบำล และค่ำกำรพยำบำลส่วนที่ขำด
เท่ำนั้น

ข้อยกเว้นเพิม่ เติมหมวดกำรประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทำง
1.) ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำก หรือสืบเนื่องจำกสำเหตุดงั ต่อไปนี้
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ก. กำรกระทำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ สำรเสพติด หรือยำเสพติดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติได้
คำว่ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ” นั้น ในกรณีที่มีกำรตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
ข. กำรฆ่ำตัวตำย พยำยำมฆ่ำตัวตำย หรือกำรทำร้ำยร่ำงกำยตนเอง
ค. กำรได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่กำรติดเชื้อโรค หรือบำดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจำกบำดแผล ที่ได้รับมำจำก
อุบัติเหตุ
ง. กำรรักษำทำงเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ทจี่ ำเป็นจะต้องกระทำ เนือ่ งจำกได้รับบำดเจ็บซึง่ ได้รับควำมคุม้ ครอง
ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย
จ. กำรแท้งลูก
ฉ. กำรรักษำฟันหรือกำรรักษำรำกฟัน เว้นแต่กำรรักษำที่ได้เกิดขึ้นภำยใน 7 วันนับจำกวันที่เกิดอุบตั ิเหตุ
ช. กำรเปลีย่ นหรือใส่ฟันปลอม กำรครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
ซ. อำหำรเป็นพิษ
ฌ. กำรปวดหลังอันมีสำเหตุมำจำกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสำท กระดูกสันหลังเลือ่ น (Spondylolisthesis) กระดูก
สันหลังเสื่อม (Degeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภำวะ Spondylolysis
เว้นแต่มีกำรแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลัง อันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุ
2.) ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลำต่อไปนี้
ก. ขณะที่ผู้เอำประกันภัยกำลังขึน้ หรือกำลังลงหรือขณะโดยสำรอยู่ในอำกำศยำนที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสำร
และมิได้ประกอบกำรโดยสำยกำรบินพำณิชย์
ข. ขณะที่ผู้เอำประกันภัยขับขี่หรือปฏิบตั ิหน้ำที่เป็นพนักงำนประจำอำกำศยำนใดๆ
ค. ขณะที่ผู้เอำประกันภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิวำทหรือมีสว่ นยัว่ ยุให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท
ง. ขณะที่ผู้เอำประกันภัยก่ออำชญำกรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีกำรจับกุม
จ.
เงือ่ นไขทัว่ ไปเฉพำะหมวดหมวดกำรประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทำง
1. กำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ในกรณีเรียกร้องค่ำทดแทน ผู้เอำประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่ำวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐำน
ตำมที่บริษัทต้องกำรตำมควำมจำเป็นให้แก่บริษัทโดยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง
ในกรณีเรียกร้องค่ำทดแทนเนื่องจำกเสียชีวิต หรือทุพพลภำพถำวรสิ้ นเชิง ให้ส่งหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นภำยใน 30 วันนับ
แต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภำพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่ำทดแทนอย่ำงอื่นให้ส่งหลักฐำน ภำยใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิด
อุบัติเหตุ แต่กำรไม่เรียกร้องภำยในกำหนดดังกล่ำวไม่ทำให้สิทธิกำรเรียกร้องเสียไป หำกแสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอันสมควรที่ไม่สำมำรถ
เรียกร้องได้ภำยในกำหนด และได้ทำกำรเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่ำที่สำมำรถจะกระทำได้แล้ว

สำหรับกำรเรียกร้องค่ำรักษำพยำบำลต้องส่งใบเสร็จแสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยต้นฉบับและบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรอง
ยอดเงินที่จ่ำยไป เพื่อให้ผู้เอำประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขำดจำกผู้รับประกันภัยอื่น แต่ถ้ำหำกผู้เอำประกันภัยได้รับกำรชดใช้จำก
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สวัสดิกำรของรัฐ หรือสวัสดิกำรอื่นใดมำแล้ว ให้ผู้เอำประกันภัยส่งสำเนำใบเสร็จ พร้อมต้นฉบับกำรรับรองยอดเงินที่จ่ำยจำกสวัสดิกำร
ของรัฐหรือหน่วยงำนอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขำดจำกบริษัทได้
2. กำรตรวจทำงกำรแพทย์
บริษัทมีสิทธิจะขอตรวจร่ำงกำยของผู้เอำประกันภัยในระหว่ำงทีบ่ ริษัทพิจำรณำกำรเรียกร้องค่ำทดแทนตำมที่เห็นสมควรรวมทั้ง
กำรชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. กำรจำกัดควำมรับผิดรวมตลอดระยะเวลำประกันภัย
ตลอดระยะเวลำเอำประกันภัย บริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตำมข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 รวมกันไม่เกิน
จำนวนเงินดังระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย และเมื่อมีกำรจ่ำยค่ำทดแทนตำมข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 เต็มวงเงินจำกัดควำมรับผิด
ดังที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ยกเว้นกรณีเสียชีวิต ควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับต่อไปตลอด
ระยะเวลำกำรเดินทำงที่เหลือ ทั้งนี้เฉพำะตำมข้อตกลงคุ้มครองข้อ 2 (ถ้ำมี) เท่ำนั้น
4. กำรสินสุดควำมคุม้ ครองโดยอัตโนมัติ
ควำมคุ้มครองตำมข้อตกลงคุ้มครองหมวดนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติสำหรับผู้เอำประกันภัยที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถำน

ข้อตกลงคุม้ ครอง
หมวดกำรประกันภัยโจรกรรม
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คำจำกัดควำมเฉพำะหมวดกำรประกันภัยโจรกรรม
1. “กำรลักทรัพย์” หมำยถึง กำรเอำทรัพย์ของผู้อื่นหรือทีผ่ ู้อื่นเป็นเจ้ำของรวมอยู่ดว้ ยไปโดยทุจริต
2. “กำรชิงทรัพย์” หมำยถึง กำรลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ำยหรือขู่เข็ญว่ำในทันใดนั้นจะใช้ กำลังประทุษร้ำยเพื่อ:2.1. ให้ควำมสะดวกแก่กำรลักทรัพย์หรือกำรพำทรัพย์นั้นไป หรือ
2.2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นนั้ ไว้ หรือ
2.3. ยึดถือเอำทรัพย์นั้นไว้ หรือ
2.4. ปกปิดกำรกระทำควำมผิดนั้น หรือ
2.5. ให้พ้นจำกกำรจับกุม
3. “กำรปล้นทรัพย์” หมำยถึง กำรชิงทรัพย์ตำมข้อ 2 โดยร่วมกันกระทำควำมผิดตัง้ แต่ 3 คนขึ้นไป
ข้อตกลงคุม้ ครองหมวดกำรประกันภัยโจรกรรม
1. ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ ภำยในสิง่ ปลูกสร้ำง
บริษัทจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพื่อควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรัพย์สินภำยในสถำนที่ตั้งของทรัพย์สินที่เอำ
ประกันภัยเกิดจำกกำรลักทรัพย์โดยบุคคลใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น ซึ่งได้เข้ำไปหรือออกจำกสถำนที่ตั้งของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย
โดยกำรใช้กำลังอย่ำงรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยควำมเสียหำยที่เห็นได้อย่ำงชัดเจนต่อสถำนที่ตั้งของทรัพย์สินที่เอำประกันภัยจำกกำรใช้
เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้ำ เคมี หรือ เกิดจำกกำรชิงทรัพย์ หรือกำรปล้นทรัพย์ รวมทั้งควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอันเกิดจำก
ควำมพยำยำมกระทำกำรดังกล่ำว
2. ควำมเสียหำยต่อสิง่ ปลูกสร้ำงและ/หรือค่ำใช้จำ่ ยในกำรเปลีย่ นล็อคประตูหน้ำต่ำง
หำกทรัพย์สินที่เอำประกันภัยได้รบั ควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรกระทำซึง่ ได้รับควำมคุ้มครองตำมข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อ 1
ข้ำงต้นและมีควำมเสียหำยต่อสิ่งปลูกสร้ำง บริษัทจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพื่อควำมเสียหำยต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของสิง่ ปลูกสร้ำง
รวมทัง้ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเปลี่ยนล็อคประตูหน้ำต่ำงที่จำเป็น
ข้อยกเว้นเพิม่ เติมเฉพำะหมวดกำรประกันภัยโจรกรรม
กำรประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
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 แผนผั ง ภำพเขีย น รู ป ออกแบบ ลวดลำย แบบหรื อ แบบพิม พ์ หลั กประกั น หนี้ สิ น หลั กทรั พย์ เอกสำรสำคั ญต่ ำ งๆ
ไปรษณียำกร อำกรแสตมป์ เงินสด บัตรเครดิต บัตรธนำคำร เช็ค สมุดบัญชี สมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ
3. กำรฉ้อโกงหรือยักยอก กำรกระทำผิด ต่อทรัพย์ต ำมประมวลกฎหมำยอำญำ โดยผู้เอำประกันภัยหรือผู้ที่ อยู่อ ำศัยร่วมกั บ
ผู้เอำประกันภัย ทั้งนี้ไม่ว่ำจะกระทำด้วยตนเองโดยลำพังหรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น

เงือ่ นไขทัว่ ไปเฉพำะหมวดกำรประกันภัยโจรกรรม
1. วิธชี ดใช้คำ่ สินไหมทดแทน และกำรจำกัดควำมรับผิดของบริษทั
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บริษัทจะพิจำรณำชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี:้ 1.1 ซ่อมแซมตำมควำมเสียหำยที่แท้จริง หรือ
1.2 จัดหำทรัพย์สินทีค่ ล้ำยคลึงกันมำทดแทน หรือ
1.3 จ่ำยเป็นเงินตำมมูลค่ำที่แท้จริง (ไม่รวมกำไร) ของทรัพย์สนิ นั้น ขณะที่เกิดควำมเสียหำย
ทั้งนี้ ควำมรับผิดของบริษัทต่อชิ้นและตลอดระยะเวลำเอำประกันภัยสำหรับควำมเสียหำยของทรัพย์สินภำยในสิ่งปลูกสร้ำง
และควำมเสียหำยของสิ่งปลูกสร้ำงที่เก็บทรัพย์สินรวมกันไม่เกินจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย
2. หน้ำทีข่ องผูเ้ อำประกันภัยในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน
เมื่อได้เกิดควำมเสียหำยผู้เอำประกันภัยต้องปฏิบัตดิ ังต่อไปนี้
2.1 แจ้งควำมต่อเจ้ำหน้ำที่ตำรวจโดยทันที
2.2 ส่งรำยกำรควำมเสียหำยโดยละเอียดเป็นลำยลักษณ์อักษรให้แก่บริษัทภำยใน 30 วัน นับแต่ได้ทรำบถึงควำม
เสียหำยนั้น
ผู้เอำประกันภัยโดยค่ำใช้จ่ำยของตนเองต้องจัดส่งบรรดำรำยละเอียดและเอกสำรหลั กฐำนอัน
เกี่ยวกับควำมเสียหำยตำมที่บริษัทต้องกำร และต้องให้ควำมร่วมมือกับบริษัทตำมควำมจำเป็น

ข้อตกลงคุม้ ครอง
หมวดกำรประกันอัคคีภยั สำหรับทีอ่ ยูอ่ ำศัย
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เป็นที่ตกลงกันว่ำ บริษัทตกลงคุ้มครองควำมเสียหำยของสิ่งปลูกสร้ำง (ไม่รวมฐำนรำก) และทรัพย์ สินที่อยู่ภำยในสิ่งปลูกสร้ำง
ที่ใช้เป็นที่อยู่อำศัยตำมสถำนที่ตั้งทรัพย์สินที่ระบุในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเกิดจำกสำเหตุของภัยดังต่อไปนี้:1. ไฟไหม้
2. ฟ้ำผ่ำ (รวมถึงควำมเสียหำยต่อเครือ่ งใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่เกิดจำกกำรลัดวงจรจำกฟ้ำผ่ำ)
3. ระเบิด
4. ภัยอันเนื่องมำจำกกำรเฉี่ยวและหรือกำรชนของยวดยำนพำหนะ ที่ทำให้เกิดควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ
ที่ได้เอำประกันภัยไว้ รวมทัง้ รั้ว กำแพง และประตู อันเกิดขึ้นจำกกำรเฉี่ยวและหรือกำรชนของยวดยำนพำหนะหรือสัตว์พำหนะ เช่น
ช้ำง ม้ำ วัว ควำย เป็นต้น ทั้งนี้ รวมถึงกำรเฉี่ยว ชน และหรือหล่นทับโดยสินค้ำหรือทรัพย์สนิ ที่บรรทุกมำกับยวดยำนพำหนะหรือสัตว์
พำหนะไม่รวมถึงอำกำศยำน
ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดในควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยอันเกิดขึ้นจำกกำรเฉี่ยวและ/หรือ
กำรชนของยวดยำนพำหนะหรือสัตว์พำหนะ เช่น ช้ำง ม้ำ วัว ควำยเป็นต้น ของผู้เอำประกันภัย สมำชิกในครอบครัวซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้
เอำประกันภัยหรือบุคคลใดที่กระทำในทำงกำรที่จ้ำงหรือถูกใช้วำนโดยผู้เอำประกันภัย
5. ภัยเนื่องมำจำกอำกำศยำน และ/หรือวัตถุที่ตกจำกอำกำศยำน รวมถึงจรวดซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยำนอ วกำศ
ยกเว้น จรวดที่เป็นอำวุธ แต่ไม่รวมถึงควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกคลื่นเสียง หรือคลื่นควำมดันที่มำจำกอำกำศยำนซึ่งอยู่ในสภำพกำรบิน
ปกติ
6. ภัยเนื่องจำกน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจำกกำรปล่อย กำรรั่วไหล หรือกำรล้นออกมำของน้ำ หรือไอน้ำ
จำกท่อน้ำ ถังน้ำ ระบบทำควำมร้อน ระบบทำควำมเย็น ระบบปรับอำกำศ เครื่องสูบน้ำ และรวมถึงน้ำฝนที่ไหลผ่ำนเข้ำไปภำยในอำคำร
จำกกำรเสียหำยของหลังคำ หน้ำต่ำง ประตู วงกบประตูหน้ำต่ำง ช่องลม ช่องรับแสงสว่ำง ท่อน้ำหรือรำงน้ำ
ทั้งนี้ ควำมคุ้มครองข้อ 6 ไม่รวมถึงควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิดจำกน้ำไหลบ่ำ น้ำท่วมจำกภำยนอกอำคำร
หรือน้ำที่ซึมผ่ำนเข้ำมำทำงผนัง ฐำนรำก และพื้นของอำคำร กำรล้ำงท่อระบำยน้ำ กำรแตกหรือกำรรั่วไหลจำกระบบท่อประปำใต้ดินหรือ
ท่อน้ำดับเพลิงใต้ดิน ซึ่งเป็นท่อเมนอยู่นอกสถำนที่ตั้งของทรัพย์สิน หรือระบบพรมน้ำดับเพลิงอั ตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)
ข้อยกเว้นเพิม่ เติมเฉพำะหมวดกำรประกันอัคคีภยั สำหรับทีอ่ ยูอ่ ำศัย
กำรประกันภัยนีไม่คมุ้ ครอง
1. ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ : 1.1. เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี นำฬิกำข้อมือ
1.2. โบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีคำ่ สำหรับควำมเสียหำยรวมส่วนที่เกินกว่ำ 10,000 บำท
1.3. ต้นฉบับหรือสำเนำเอกสำร แบบแปลน แผนผัง ภำพเขียน รูปออกแบบ ลวดลำย แบบหรือแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์
1.4. หลักประกันหนีส้ ิน หลักทรัพย์ เอกสำรสำคัญต่ำงๆ ไปรษณียำกร อำกร แสตมป์ เงินสด ธนบัตร เช็ค หรือ
เอกสำรทำงธุรกิจ บัตรเครดิต
1.5. วัตถุระเบิด
1.6. ควำมเสียหำยต่อเนื่องใดๆ ทุกชนิด
1.7. ยำนพำหนะทุกชนิด ไม่ว่ำจะเป็นยำนพำหนะทำงบก ทำงน้ำ หรือทำงอำกำศ
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1.8. ต้นไม้ กำรจัดแต่งสวน สนำมหญ้ำ
1.9. โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ตอ่ พ่วงทุกชนิด บัตรเติมเงินโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋ำหิ้วหรือแบบพกพำ
1.10. ควำมเสียหำยต่อเสำอำกำศโทรทัศน์ และจำนดำวเทียม
1.11. ทรัพย์สินที่อยู่ในกำรดูแลรักษำของผูเ้ อำประกันภัยในฐำนะผูร้ ับฝำกทรัพย์
2. เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำง ๆ แผงวงจรไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำยไฟฟ้ำหรือหลอดไฟฟ้ำ ซึ่งได้รับ
ควำมเสียหำยเนื่องจำกหรือเพรำะกำรเดินเครื่องเกินกำลัง กำรใช้ควำมกดดันเกินกำหนด ไฟฟ้ำลัดวงจร กำรเกิดประกำยไฟฟ้ำ กำรเผำ
ไหม้ของสำยไฟในตัวเอง กำรรั่วของกระแสไฟฟ้ำ รวมทั้งสำเหตุที่เกิดจำกกำรเสื่อมสภำพตำมธรรมชำติ หรือจำกกำรใช้งำนเฉพำะเครื่อง
ที่เกิดควำมเสียหำยจำกสำเหตุดังกล่ำว
3. ควำมเสียหำยจำกกำรเผำทรัพย์สิน โดยคำสั่งเจ้ำหน้ำที่ หรือพนักงำนผู้มีอำนำจตำมกฎหมำย กำรถูกยึดทรัพย์ กำร
เรียกเอำไปโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย กำรถูกริบทรัพย์ หรือกำรเข้ำครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ก็ตำมต่อทรัพย์สินที่เอำ
ประกันภัยนั้นๆ หรือต่ออำคำร ยำนพำหนะ หรือสิ่งของใดๆ อันเป็นทรัพย์สินนั้นๆ
4. ควำมเสียหำยซึง่ เกิดแก่ทรัพย์สินที่เอำประกันภัยในขณะสถำนทีต่ ั้งของทรัพย์สินตกอยู่ในสภำพไม่มีผอู้ ยูอ่ ำศัยหรือไม่มี
ผู้ดูแลรักษำเป็นเวลำเกินกว่ำ 60 วันติดต่อกันก่อนกำรเอำประกันภัย
เงือ่ นไขทัว่ ไปเฉพำะหมวดกำรประกันอัคคีภยั สำหรับทีอ่ ยูอ่ ำศัย
1. กำรเรียกร้องให้ชดใช้คำ่ สินไหมทดแทน
เมื่อเกิดควำมเสียหำยขึ้น ผู้เอำประกันภัยมีหน้ำที่ดังนี้
1.1 ต้องส่งมอบหลักฐำนและเอกสำรตำมที่ระบุไว้ข้ำงล่ำงนี้ให้บริษัทภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเกิดควำมเสียหำย เว้น
แต่ผู้เอำประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่อำจกระทำกำรดังกล่ำวได้ภำยในเวลำที่กำหนดหรือภำยในกำหนดเวลำที่บริษัทขยำยให้โดยทำเป็น
หนังสือ
1) ส่งหนังสือเรียกร้องควำมเสียหำยเป็นลำยลักษณ์อักษร ซึ่งต้องแจ้งรำยละเอียดแห่งทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหำย
และมูลค่ำควำมเสียหำยของทรัพย์สินนั้น ๆ ในเวลำที่เกิดควำมเสียหำยโดยละเอียดเท่ำที่ จะทำได้
2) กำรประกันภัยอื่น ๆ รวมทั้งกำรประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เอำประกันภัย
ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
1.2 ต้องแสดง หรือจัดหำ หรือแจ้ง หรือมอบให้บริษัทซึ่งพยำนหลักฐำนและรำยกำรเพิ่มเติม เช่น แผนผัง เอกสำรแสดง
กรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดิน ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือสำเนำแห่งเอกสำรนั้นๆ และข้อควำมเกี่ยวกับกำรเรียกร้องและต้นเพลิง หรือสำเหตุที่ทำให้
เกิด ควำมเสียหำย และพฤติกำรณ์ที่ทำให้เกิด ควำมเสียหำยตำมที่บริษัทต้องกำรตำมสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้เอำ
ประกันภัยเอง
1.3 จะต้องดำเนินกำรและยินยอมให้บริษัทหรือตัวแทนกระทำกำรใด ๆ ที่เหมำะสมในกำรป้องกันควำมเสียหำยอันอำจ
เพิ่มขึ้น
2. หลักกำรชดใช้คำ่ สินไหมทดแทน
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมหลักกำรกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพื่อกำร
จัดกำรทดแทนทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
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(ก) ในกรณีที่เกิดควำมเสียหำยโดยสิ้นเชิง กำรจัดกำรทดแทนสิ่งปลูกสร้ำง หรืออำคำรจะเป็นเพื่อกำรสร้ำงขึ้นมำใหม่แทน
ทรัพย์สินที่ได้รับควำมเสียหำยซึ่งได้รับควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แต่จะต้องเป็นทรัพย์สินชนิดเดียวกันกับที่ได้รับควำม
เสียหำยโดยไม่หักค่ำเสื่อมรำคำ และจะต้องไม่ดีกว่ำหรือขยำยออกไปมำกกว่ำในสภำพใหม่
(ข) ในกรณีที่เกิดควำมเสียหำยแค่เพียงบำงส่วน กำรจัดกำรทดแทนทรัพย์สนิ จะเป็นเพื่อกำรซ่อมแซม ในส่วนที่ได้รับควำม
เสียหำยโดยไม่หักค่ำเสื่อมรำคำหรือเป็นเพื่อกำรจัดกำรทรัพย์สินมำเปลี่ยนให้ เพื่อกลับสู่สภำพที่ใช้กำรได้อย่ำงปกติ และจะต้องไม่ดีกว่ำ
หรือขยำยออกไปมำกกว่ำในสภำพใหม่
(ค) ผู้เอำประกันภัยจะต้องแสดงควำมประสงค์ต่อบริษัทฯ ในกำรจัดกำรทดแทนทรัพย์สิน ซึ่งจะต้องเริ่ม และดำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 12 เดือน นับจำกวันที่เกิดควำมเสียหำย และผู้เอำประกันภัยจะต้องแสดงให้ปรำกฏค่ำใช้จ่ำยที่แน่นอนใน
กำรจัดกำรทดแทนทรัพย์สินแล้วเท่ำนั้น หำกผู้เอำประกันภัยไม่สำมำรถที่จะดำเนินกำรดังกล่ำว หรือไม่มีควำมประสงค์ที่จะดำเนินกำร
แล้ว กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมหลักกำรจัดกำรทดแทนทรัพย์สินจะเปลี่ยนเป็นหลักของมูลค่ำที่แท้จริง
3. กำรชดใช้โดยจัดหำทรัพย์สินมำทดแทน
บริษัทอำจจะเลือกทำกำรสร้ำงให้ใหม่ หรือจัดหำทรัพย์สินมำทดแทนทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหำยทั้งหมดหรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งแทนกำรจ่ำยเงินชดใช้กำรสูญเสียหรือกำรเสียหำยที่เกิดขึ้น
หรืออำจจะร่วมกับบริษัทประกันภัยอื่นๆ กระทำดังกล่ำวก็ได้แต่
บริษัทไม่ผูกพันที่จะต้องจัดสร้ำงให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิม หรือให้ครบถ้วนทุก ประกำรเพียงแต่ว่ำจัดไปตำมแต่สภำพกำรจะ
อำนวย โดยบริษัทจะกระทำกำรให้สมเหตุสมผลที่สุด และไม่ว่ำกรณีใดๆ บริษัทจะทำกำรซ่อมแซมเฉพำะส่วนที่เสียหำยให้ใหม่หรือสร้ำ ง
ให้ใหม่ในกรณีที่เกิด ควำมเสียหำยสิ้นเชิง โดยไม่หักค่ำเสื่อมรำคำ แต่ไม่ผูกพันที่จะสร้ำงให้ใหม่เกินกว่ำจำนวนเงินซึ่งบริษัทได้รับ
ประกันภัยไว้
ถ้ำบริษัท เลือกที่จะทำกำรสร้ำงให้ใหม่ หรือจัดหำทรัพย์สินมำแทน ผู้เอำประกันภัยโดยค่ำใช้จ่ำยของตนเองจะต้องจัดหำ
แปลน แผนผัง รำยละเอียดประกอบแปลน ปริมำณขนำดและรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่บริษัทต้องกำรให้แก่บริษัท
ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถที่จะจัดทำกำรสร้ำงใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอำประกันภัยนี้ เพรำะว่ำมีเทศบัญญัติหรือกฎ
ข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนนหรือกำรก่อ สร้ำงอำคำรหรือสิ่งอื่นๆ บริษัทจะรับผิดชดใช้เงินเพียงพอเท่ำที่จำเป็นเพื่อกำร
สร้ำงใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภำพเดิมหำกทำได้ตำมกฎหมำยโดยไม่หักค่ำเสื่อมรำคำ

14

