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สรุปสาระสําคัญ 

กรมธรรมประกันภยับานเปยมสุข 

คาํจํากัดความที่สําคั ญ 

  “ความเสียหาย” หมายถึง ความสูญเสียหรือความเสียหายไมวาทั้งหมดหรือบางสวนที่เกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว

ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้

 “ทรัพยสินที่เอาประกันภัย” หมายถึง สิ่งปลูกสราง (ไมรวมรากฐาน) และ/หรือทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสรางตามที่ระบุไวใน

ตารางกรมธรรมประกันภยั   

  “สิ่งปลูกสราง (ไมรวมฐานราก)”  หมายถึง  

 - บาน ทาวนเฮาส บานแฝด ตึกแถว สําหรับอยูอาศัย โรงรถ และอาคารยอย เชน เรือนคนรับใช เรือนครัว เปนตน 

กําแพง รั้ว ประต ูรวมทั้งสวนปรับปรุงตอเติม ยกเวนฐานราก 

  - หองชุดสําหรับอยูอาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม อพารตเมนท ยกเวนฐานราก 

 “ทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสราง” หมายถึง เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใชภายในบาน 

เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟาภายในบาน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุงหม และทรัพยสินอื่นๆ เพื่อการอยูอาศัย

ของผูเอาประกันภัยหรือบุคคลซึ่งตามปกติพักอาศัยอยูกับผูเอาประกันภัย  

ขอตกลงคุมครอง 

 กรมธรรมประกันภัยนี้ใหความคุมครองสําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภยัซึ่งเกดิจากภัยที่

ไดรับความคุมครองมีทัง้หมด 6 หมวดดังตอไปนี ้

หมวดความคุมครองบังคับ 

หมวดการประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเตมิ : คุมครอง 

 - ความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากสาเหตุของภัยดังตอไปนี้ : ไฟไหม ฟาผา ระเบิด ภัยอันเนื่องมาจาก

การเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องมาจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ํา ภัยจากควัน ภัยจากการนัดหยุดงาน การ

จลาจล หรือการกระทําอันมีเจตนาราย (ยกเวนการกระทําเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) และความสูญเสียหรือความเสียหายตอ

เครื่องไฟฟา 

 - ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาต ิ: ภัยลมพายุ ภัยแผนดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด ภัยจากลูกเห็บ และ

ภัยน้ําทวม 

หมวดความคุมครองที่เลือกซื้อ 

หมวดการประกันภัยโจรกรรม (แบบคุมครองทรัพยสินสวนบุคคล) : คุมครอง 

1. ความเสียหายตอทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสราง 

บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสินภายในสถานที่ตั้งของทรัพยสินที่เอาประกันภัยเกิด

จากการลักทรัพยโดยบุคคลใดๆ ที่มิไดระบุไวในขอยกเวน ซึ่งไดเขาไปหรือออกจากสถานที่ตั้งของทรัพยสินที่เอาประกันภยั โดยการใช

กําลังอยางรุนแรงและทําใหเกิดรองรอยความเสียหายที่เห็นไดอยางชัดเจนตอสถานที่ตั้งของทรัพยสินที่เอาประกันภัยจากการใช
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เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟา เคมี หรือ เกิดจากการชิงทรัพย หรือการปลนทรัพย รวมทั้งความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจาก

ความพยายามกระทําการดังกลาว 

 

2. ความเสียหายตอสิ่งปลูกสรางและ/หรือคาใชจายในการเปลี่ยนล็อคประตูหนาตาง 

หากทรัพยสินที่เอาประกันภัยไดรับความเสียหายอันเกดิจากการกระทําซึ่งไดรับความคุมครองตามขอตกลงคุมครอง ขอ 1 ขางตนและ

มีความเสียหายตอสิ่งปลูกสราง บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายตอสวนหนึ่งสวนใดของสิ่งปลูกสราง รวมทั้ง 

คาใชจายในการเปลี่ยนล็อคประตูหนาตางที่จําเปน  

3. ความสูญเสียหรือเสียหายตอทรัพยสินสวนบุคคล 

 หากทรัพยสินสวนบุคคลของผูเอาประกันภัยหรือสมาชิกครอบครัวของผูเอาประกันภัยไดรับความเสียหายอันเกิด

จากการกระทําซึ่งไดรับความคุมครองตามขอตกลงคุมครอง ขอ 1 บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามความสูญเสียหรือเสียหายที่

เกิดข้ึนจริงตอเหตุการณแตละครั้ง แตทั้งนี้ไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในหนาตาราง

กรมธรรมประกันภัย   

หมวดเงินชดเชยกรณีเกิดความเสียหายตอสถานที่เอาประกันภัยจนไมสามารถอยูอาศัยได : คุมครอง 

เงินชดเชยกรณีเกิดความเสียหายตอสถานที่เอาประกันภัยจนไมสามารถอยูอาศัยได อันเกิดจากความเสียหายจากภัยที่

ไดรับความคุมครองในหมวดการประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม คิดเปนมูลคามากกวารอยละ 50% ของมูลคาการจัดการทดแทนสิ่ง

ปลูกสรางหรืออาคารที่เปนการสรางขึ้นใหม ในรูปแบบจํานวนเงินผลประโยชนรายวันสูงสุดถึง 30 วันตอเหตุการณแตละครั้ง 

หมวดการประกันภัยกระจกตดิตั้งถาวร : คุมครอง 

 ความสูญเสียหรือความเสียหายตอกระจกติดตั้งถาวร ณ สถานที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไมไดระบุยกเวน

ไว โดยบริษัทตกลงหากระจกอื่นมาแทน ผูเอาประกันภัยตองดัดแปลง ถอดออก และซอมใหอยูในสภาพเดิม ซึ่งเครื่องประกอบ

หนาตาง ขอบหนาตาง สิ่งตรึงตรา กรอบหนาตาง กระเบื้อง และวัตถุอื่น ซึ่งตองดัดแปลง ถอดออกกอนที่จะนํากระจกมาใส และผู

เอาประกันภัยตองออกคาใชจายในการนี้ดวย 

เงื่อนไขทั่วไป (ที่สําคัญ) 

การระงับไปแหงสัญญาประกันภัย 

ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ เปนอันระงับสิ้นไปทันทีเมื่อ : 

1. สถานที่ตั้งของทรัพยสินมีการเปลี่ยนแปลงจากที่อยูอาศัยไปเปนการประกอบการประเภทอ่ืนและการเปลี่ยนแปลงนัน้ไดทํา

ใหการเสี่ยงภัยเพ่ิมขึ้น 

2. ทรัพยสินซึ่งเอาประกันภัยไวถูกโยกยายไปยังสิ่งปลูกสรางหรือสถานที่อื่นใดนอกจากที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 

3. กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินซึ่งเอาประกันภัยไวไดถูกเปลี่ยนมือจากผูเอาประกันภัยโดยวิธีอื่นนอกจากทางพินัยกรรมหรือโดย

บทบัญญัติแหงกฎหมาย อยางไรกต็าม เงื่อนไขขอนี้จะไมนํามาบังคับใช หากลักษณะการใชสิ่งปลูกสรางอันเปนทรัพยสินเอาประกันภัย 

หรือสถานที่ที่ระบุเอาประกันภัยในหนาตารางกรมธรรมยังคงใชเพื่อการอยูอาศัยตอไป 

4. สิ่งปลูกสรางที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยหรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้นไดมี การพังทลายหรือเคลื่อน

ไปจากเดิมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน จนทําใหสิ่งปลูกสรางนั้นเสียประโยชนในการใชทั้งหมด หรือบางสวน หรือทําใหสิ่งปลูกสรางนั้น

หรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้น หรือทรัพยสินที่อยูภายในสิ่งปลูกสรางนั้นตกอยูในการเสี่ยงตอวินาศภัยเพิ่มข้ึน เวนแตเหตุ

ดังกลาวมานี้เปนผลสืบเนื่องมาจากภัยที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้
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5. สิ่งปลูกสรางที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพยสินที่เอาประกันภัยตกอยูในสภาพไมมีผูอยูอาศัยหรือไมมีผูดูแลรักษา

และคงยังอยูในสภาพเชนนั้นเปนเวลาเกินกวา 60 วันติดตอกัน 

 อยางไรก็ตาม เงื่อนไขการระงับไปแหงสัญญานี้ จะไมนํามาบังคับใช หากผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบและบริษัทตก

ลงยินยอมรับประกันภัยตอไป โดยไดบันทึกการแกไขแสดงไวในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้แลว 

ขอยกเวนทั่วไป 

กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไมคุมครอง 

1. ความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือคาใชจายใดๆก็ตาม ไมวาจะเปนสาเหตุโดยตรงหรือโดยออม เปนผลมาจาก หรือ

เกี่ยวเนื่องมาจากเหตุการณดังตอไปนี้ ไมวาจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณซึ่งสงผลกระทบอยางตอเนื่อง หรือมีลําดับเหตุการณเปน

อยางไรสําหรับความสูญเสียนั้น 

  1.1 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม 

ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อยูอาศัยอยูในประเทศเดียวกนั 

การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือการจราจล หรือการกระทําอันมีเจตนาราย ซึ่งกระทําเพ่ือผลทางการเมือง 

ศาสนา หรือลัทธินิยม การกอความวุนวายทางการเมือง การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึ่ง

จะเปนเหตุใหมีการประกาศ หรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก 

  1.2 การกระทําการกอการราย รวมถึงการกระทําซึ่งใชกําลังหรือความรุนแรง  และ/หรือ มีการขมขูโดยบุคคลหรือ

กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ รัฐบาลใดซึ่งกระทําเพ่ือผล 

ทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกันรวมทั้งเพื่อตองการสงผลใหรัฐบาลและหรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่ง

สวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว 

1.3 การกอวินาศกรรม หมายถึงการกระทําใดๆ อันเปนการมุงทําลายทรัพยสินของประชาชนหรือ 

ของรัฐ หรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค อันเปนการกอใหเกดิความปนปวนทางการเมืองการเศรษฐกจิ และสังคมแหงชาติ โดยมุงหมายที่

จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ 

  2. ความเสียหายที่เปนผลโดยตรง หรือโดยออมจากสาเหตุดังนี ้

 2.1 การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียรหรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน 

เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆแหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่งดําเนินติดตอกันไปดวย

ตัวเอง 

  2.2 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดใน

กระบวนการนิวเคลียรได 

3. ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเองตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 

 

หมายเหตุ 

1. เอกสารฉบับนี้เปนเพียงเอกสารสรุปสาระสําคัญ เงื่อนไขทั่วไป ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหง

กรมธรรมประกันภัยเทานั้น 

2. เพ่ือรักษาสิทธิประโยชนสูงสุดของผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยควรศกึษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากกรมธรรมประกันภัย

ฉบับสมบูรณ หากมีขอความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแยงกับขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัย ใหใชขอความที่ปรากฏในกรมธรรม

ประกันภัยบังคับแทน 
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กรมธรรมประกันภยับานเปยมสุข 

1.   คําจาํกดัความ 

      ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยนี้จะถือเปนความหมาย

เดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดกต็าม เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้

1.1  “กรมธรรมประกันภัย” หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไข ขอยกเวน ขอกําหนด เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ 

ขอรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน  

1.2   “บริษัท” หมายถึง บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด 

1.3  “ผูเอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ปรากฏช่ือเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้ซึ่งตกลงจะชําระเบี้ย

ประกันภัยใหแกบริษัท 

1.4  “ตารางกรมธรรมประกันภัย” หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้

1.5 “ความเสียหาย”  หมายถึง ความสูญเสียหรือความเสียหายไมวาทั้งหมดหรือบางสวนที่เกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว

ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้

1.6   “ทรัพยสินที่เอาประกันภัย” หมายถึง สิ่งปลูกสราง (ไมรวมรากฐาน) และ/หรือทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสรางตามที่ระบุไวใน

ตารางกรมธรรมประกันภยั   

1.7  “สิ่งปลูกสราง (ไมรวมฐานราก)”  หมายถึง  

 1.7.1  บาน ทาวนเฮาส บานแฝด ตึกแถว สําหรับอยูอาศัย โรงรถ และอาคารยอย เชน เรือนคนรับใช เรือนครัว เปนตน 

กําแพง รั้ว ประต ูรวมทั้งสวนปรับปรุงตอเติม ยกเวนฐานราก 

 1.7.2  หองชุดสําหรับอยูอาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม อพารตเมนท ยกเวนฐานราก 

1.8   “ทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสราง” หมายถึง เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใชภายในบาน 

เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟาภายในบาน เครื่องดนตร ีเครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุงหม และทรัพยสินอื่นๆ เพื่อการ

อยูอาศัยของผูเอาประกันภัยหรือบุคคลซึ่งตามปกติพักอาศัยอยูกับผูเอาประกันภัย  

2.   เงื่อนไขทั่วไป 

 2.1 การตกเปนโมฆียะของกรมธรรมประกันภัย   

  ถาไดมีการบรรยายคลาดเคลื่อนในสาระสําคัญแหงทรัพยสินที่เอาประกันภัยหรือในสาระสําคัญแหงสิ่งปลูกสราง หรือสถาน

ที่ตั้งของทรัพยสินหรือสิ่งปลูกสรางดังกลาว หรือในขอความจริงอันเปนสาระสําคัญอันจําเปนตองรูเพื่อการประเมนิความเสี่ยงภัย 

หรือเพื่อการกําหนดเบี้ยประกันภัย หรือมีการละเวนไมเปดเผยขอความจริงดังกลาวนั้น ใหถือวาสัญญาประกนัภัยตามกรมธรรม

ประกันภัยฉบับนี้ตกเปนโมฆียะ และบริษัททรงไวซึ่งสิทธิในการบอกลางสัญญาประกันภัยนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

   อยางไรก็ตาม หากปรากฏวาสถานที่เอาประกันภัยซึ่งยังคงใชเปนที่อยูอาศัยนั้น ไดใชประโยชนอื่นเพิ่มขึ้นจากการอยูอาศัย

แมเพียงบางสวนในขณะที่เกิดความเสียหาย บริษัทจะชดใชจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนโดยคํานวณตามสวนเฉลี่ยของจํานวนเงิน

เอาประกันภัยที่สามารถคํานวณไดตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามลักษณะของภยัที่สถานที่เอาประกันภัยไดถกูใชงานจริงใน

จํานวนเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ไมรวมภาษีอากร) ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ในขณะที่เกิดความเสียหายนั้น กับมูลคาแทจริง

ของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ทั้งนี้จํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่จะตองชดใชภายใตเงื่อนไขนี้จะไมเกินกวาจํานวนเงินเอา

ประกันภัยสูงสุดที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัยนี้ และบริษัทจะชดใชสินไหมทดแทนตามวิธีมูลคาแทจริงของทรัพยสิน 

(Actual Cash Value) แทนการชดใชสินไหมทดแทนตามวิธีมูลคาทรัพยสินที่เปนของใหม (Replacement Cost Valuation) 
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 2.2 การเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัย  

  กรมธรรมประกันภัยนี้รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกันเปนสัญญาประกันภัยการเปลี่ยนแปลง

ขอความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัท และไดออกใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัยไวเปนหลักฐาน

เทานั้น 

 2.3 หนาท่ีในการรักษาสิทธิของบริษัทเพื่อการรับชวงสิทธิ   

   โดยคาใชจายของบริษัท ผูเอาประกันภัยจะตองกระทําทุกอยางเทาที่จําเปนหรือเทาที่บริษัทรองขอใหทําตามสมควรไมวา

กอนหรือหลังการรับคาสินไหมทดแทนจากบริษัท เพื่อรักษาสิทธิของบริษัทในการรับชวงสิทธิเรียกรองคาเสียหายจาก

บุคคลภายนอก 

 2.4 การปฏิเสธคาสินไหมทดแทน  

 บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทนในความเสียหาย โดยไมตองคืนเบี้ยประกันภัยในกรณีดังตอไปนี:้- 

2.4.1   ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเพราะความทุจริตหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัยหรือผูรับ

ประโยชน 

 2.4.2   การฉอฉล 

    1)  ความเสียหายนั้นเกดิข้ึนจากการกระทําโดยเจตนา หรือสมรูของผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนหรือ บุคคลใด

ที่กระทําในนามของผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน เพ่ือใหไดรับผลประโยชนจากกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้และ/หรือ 

    2)  ผูเอาประกันภัยหรือผูแทนของผูเอาประกันภัยไดกระทําการใด หรือแสดงขอความหรือเอกสารใดอันเปนเท็จ

เพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ 

 2.5 สิทธิของบริษทัเพื่อการรักษาซากทรัพยที่ไดรับความเสียหาย 

   เมื่อมีความเสียหายใดเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยจะละทิ้งทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นไมได และ

บริษัทอาจจะ 

2.5.1   เรียกรองใหสงมอบทรัพยสินที่เสียหายซึ่งไดมีการเอาประกันภยัแกบริษัท 

2.5.2   เขายึดถือครอบครองทรัพยสินที่ไดเอาประกันภัยและสํารวจ จัด คัด เลือก โยกยาย หรือจัดการ อยางใดอยางหนึ่ง

แกทรัพยสิน 

2.5.3  ขายหรือจําหนายซึ่งทรัพยสินที่เอาประกันภัย เพ่ือประโยชนแกบุคคลที่เก่ียวของ 

บริษัทอาจใชสิทธิที่มีอยูตามเงื่อนไขนี้ไดตามสมควรนับตั้งแตเกิดความเสียหายจนกวาสิทธิเรียกรองในความเสยีหายนัน้จะตก

ลงกันไดเปนเด็ดขาด หรือไดมีการบอกกลาวเปนหนังสือจากผูเอาประกันภัยวาไดสละสิทธิที่จะเรียกรองคาสินไหมทดแทนตาม

กรมธรรมประกันภัย 

 การใชสิทธิของบริษัทขางตนจะไมกอใหเกิดความรับผิดเพิ่มขึ้นแกบริษัท และจะไมทําใหสิทธิของบริษัทในการที่จะอาง

เงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัยเพ่ือโตแยงการเรียกรองใดๆ ลดนอยลง 

 2.6 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตลุาการ 

  ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตาม

กรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัท

ตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัย ชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ 
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2.7 การระงบัไปแหงสญัญาประกนัภยั 

  ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้เปนอันระงับสิ้นไปทันทีเมื่อ:- 

  2.7.1   สถานที่ตั้งของทรัพยสินมีการเปลี่ยนแปลงจากที่อยูอาศัยไปเปนการประกอบการประเภทอ่ืนและ การเปลี่ยนแปลง

นั้นไดทําใหการเสี่ยงภัยเพ่ิมขึ้น 

  2.7.2  ทรัพยสินซึ่งเอาประกันภัยไวถูกโยกยายไปยังสิ่งปลูกสรางหรือสถานที่อื่นใดนอกจากที่ระบุไวในตารางกรมธรรม

ประกันภัย 

  2.7.3  กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินซึ่งเอาประกันภัยไวไดถูกเปลี่ยนมือจากผูเอาประกันภัยโดยวิธีอื่นนอกจากทางพินัยกรรมหรือโดย

บทบัญญัติแหงกฎหมาย อยางไรก็ตาม เงื่อนไขขอนี้จะไมนํามาบังคับใช หากลักษณะการใชสิ่งปลูกสรางอันเปนทรัพยสินเอา

ประกันภัย หรือสถานที่ทีร่ะบุเอาประกันภัยในหนาตารางกรมธรรมยังคงใชเพื่อการอยูอาศัยตอไป 

   2.7.4  สิ่งปลูกสรางที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยหรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้นไดมี การพังทลายหรือ

เคลื่อนไปจากเดิมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน จนทําใหสิ่งปลูกสรางนั้นเสียประโยชนในการใชทั้งหมด หรือบางสวน หรือทําใหสิ่งปลูก

สรางนั้นหรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้น หรือทรัพยสินที่อยูภายในสิ่งปลูกสรางนั้นตกอยูในการเสี่ยงตอวินาศภยัเพิ่มขึ้น เวน

แตเหตุดังกลาวมานี้เปนผลสืบเนื่องมาจากภยัที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้

  2.7.5  สิ่งปลูกสรางที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพยสินที่เอาประกันภัยตกอยูในสภาพไมมีผูอยูอาศัยหรือไมมผีูดูแลรักษา

และคงยังอยูในสภาพเชนนั้นเปนเวลาเกินกวา 60 วันติดตอกัน 

  อยางไรก็ตาม เงื่อนไขขอ 2.7 นี้ จะไมนํามาบังคับใช หากผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบและบริษัทตกลงยินยอม

รับประกันภัยตอไป โดยไดบันทึกการแกไขแสดงไวในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้แลว 

 2.8 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 

  การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยภายหลังจากวันที่กรมธรรมประกันภัยเริ่มตนมีผลบังคับแลว สามารถทําได ดังนี ้

  2.8.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วันโดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอา

ประกนัภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน 

  2.8.2  ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ย

ประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออก โดยคิดตามอัตราเบี้ย

ประกันภัยระยะสั้น หรือหากยังไมไดชําระเบี้ยประกันภัยผูเอาประกันภัยจะตองชําระโดยคิดตามระยะเวลาและอัตราเบี้ยประกนัภยัใน

ทํานองเดียวกัน ดังตารางตอไปนี ้ 
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ตารางอตัราเบี้ยประกนัภยัระยะสัน้ 

ระยะเวลาประกันภัย (ไมเกนิ/เดือน) รอยละของเบี้ยประกันภยัเตม็ป 

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  การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยตามเงื่อนไขในขอนี้ ไมวาจะกระทําโดยฝายใดก็ตาม ตองเปนการบอกเลิกทั้งฉบับ

เทานั้น ไมสามารถเลือกบอกเลิกขอตกลงคุมครองเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งได  

 2.9   เงือ่นไขบงัคบักอน  

  บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ เวนแต ผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติถูกตองครบถวน

ตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย 

3.   ขอยกเวนท่ัวไป 

กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไมคุมครอง 

3.1 ความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือคาใชจายใดๆก็ตาม ไมวาจะเปนสาเหตโุดยตรงหรือโดยออม เปนผลมาจาก หรือเกีย่ว

เนื่องมาจากเหตกุารณดังตอไปนี้  ไมวาจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณซึ่งสงผลกระทบอยางตอเนื่อง หรือมีลําดับเหตกุารณเปน

อยางไรสําหรับความสูญเสียนั้น 

  3.1.1 สงคราม การรุกราน การกระทําท่ีมุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคล ายสงคราม ไมวาจะไดมีการ

ประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนท่ีอยูอาศัยอยูในประเทศเดยีวกัน การแข็งขอ 

การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือการจราจล หรือการกระทาํอนัมเีจตนาราย ซึง่กระทําเพือ่ผลทางการเมอืง ศาสนา หรอืลทัธิ

นิยม การกอความวุนวายทางการเมือง การปฏิวัต ิการรัฐประหาร การประกาศกฎอั ยการศกึ หรอืเหตกุารณใดๆ ซึง่จะเปนเหตใุหมกีาร

ประกาศ หรือคงไวซึ่งกฎอัยการศกึ 

 3.1.2 การกระทําการกอการราย รวมถึงการกระทําซึ่งใชกําลังหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการขมขูโดยบุคคลหรือกลุม

บุคคลใด ไมวาจะเปนการกระทําเพยีงลําพัง การกระทําการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ  รัฐบาลใดซึ่งกระทําเพื่อผล ทาง

การเมือง ศาสนา ลัทธินยิมหรือจุดประสงคทีค่ลายคลงึกนัรวมทัง้เพือ่ตองการสงผลใหรัฐบาลและหรอืสาธารณชน หรอืสวนหนึง่สวนใด

ของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว 
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 3.1.3 การกอวนิาศกรรม หมายถึงการกระทําใดๆ อนัเปนการมุงทาํลายทรพัยสนิของประชาชนหรอืของรฐั หรอืสิง่อนัเปน

สาธารณูปโภค อันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมืองการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ โดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความ

เสียหายตอความมั่นคงของรัฐ 

3.2 ความเสียหายที่เปนผลโดยตรง หรือโดยออมจากสาเหตุดงันี้  

3.2.1 การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียรหรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจาก   

การเผาไหมของเชือ้เพลงินวิเคลยีร และจากกรรมวธิีใดๆแหงการแตกแยกตวัทางนิวเคลยีร ซึ่งดาํเนนิตดิตอกันไปดวยตัวเอง 

3.2.2 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดท่ีอาจเกิดการระเบิดใน

กระบวนการนิวเคลียรได  

3.3 ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยตองรับผดิชอบเองตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 

 

4.   ขอตกลงคุมครอง 

 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด และ

เอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดรับชําระ บริษัทจะใหความคุมครอง

ทรัพยสินที่เอาประกันภัยเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้และมีจํานวนเงนิเอาประกนัภยั

ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 

ขอตกลงคุมครอง 

หมวดการประกันอคัคภียัและภยัเพิม่เตมิ 

  เปนที่ตกลงกันวา บริษัทตกลงคุมครองความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากสาเหตุของภัยดังตอไปนี:้- 

1. ไฟไหม  

2. ฟาผา (รวมถึงความเสียหายตอเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟาที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟาผา) 

3. ระเบิด 

4. ภัยอันเนื่องมาจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ที่ทําใหเกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายตอทรัพยสินที่ไดเอา

ประกันภัยไว รวมทั้ง รั้ว กาํแพง และประตู อันเกิดขึ้นจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตวพาหนะ เชน ชาง มา 

วัว ควาย เปนตน ทั้งนี้ รวมถึงการเฉี่ยว ชน และหรือหลนทับโดยสินคาหรือทรัพยสินที่บรรทุกมากับยวดยานพาหนะหรือสัตวพาหนะ

ไมรวมถึงอากาศยาน 

  ทั้งนี้ บริษัทไมตองรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัยอันเกิดข้ึนจากการเฉี่ยวและหรือการ

ชนของยวดยานพาหนะหรือสัตวพาหนะ เชน ชาง มา วัว ควายเปนตน ของผูเอาประกันภัยสมาชิกในครอบครัวซึ่งอยูดวยกันกับผูเอา

ประกันภัยหรือบุคคลใดที่กระทําในทางการที่จางหรือถูกใชวานโดยผูเอาประกันภัย 

5. ภัยเนื่องมาจากอากาศยาน และ/หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน รวมถึงจรวดซึ่งขับเคลื่อนดวยตัวเองและยานอวกาศ ยกเวน                  

 จรวดที่เปนอาวุธ แตไมรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคลื่นเสียง หรือคลื่นความดันที่มาจากอากาศยานซึ่งอยูในสภาพการบิน

ปกต ิ

6. ภัยเนื่องจากน้ํา (ไมรวมน้ําทวม) อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปลอย การรั่วไหล หรือการลนออกมา ของน้ําหรือไอน้ําจากทอน้ํา 

ถังน้ํา ระบบทําความรอน ระบบทําความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องสูบน้ํา และรวมถึงน้ําฝนที่ไหลผานเขาไปภายในอาคารจากการ

เสียหายของหลังคา หนาตาง ประตู วงกบประตูหนาตาง ชองลม ชองรับแสงสวาง ทอน้ําหรือรางน้ํา 
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 ทั้งนี้ ความคุมครองขอ 6 ไมรวมถึงความสูญเสียหรอืความเสียหายที่เกิดจากน้ําไหลบา น้ําทวมจากภายนอกอาคาร หรือน้ํา

ที่ซึมผานเขามาทางผนัง ฐานราก และพื้นของอาคาร การลางทอระบายน้ํา การแตกหรือการรั่วไหลจากระบบทอประปาใตดินหรือทอ

น้ําดับเพลิงใตดิน ซึ่งเปนทอเมนอยูนอกสถานที่ตั้งของทรัพยสิน หรือระบบพรมน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) 

7. ภัยลมพายุ  ซึ่งรวมถึง 

7.1  ความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัยจากน้ําในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร ซึ่งถูกพัดหรือหอบมา พรอมกบัลมพายุ

แลวทําใหเกิดคลื่นซัดเขาทวมชายฝง   

7.2  ความเสียหายของทรัพยสินภายในตัวอาคารที่ไดเอาประกันภัยไว เนื่องจากน้ําฝน น้ําคางแข็ง หิมะ ทราย หรือ ฝุนละอองที ่

ผานเขาไปภายในอาคาร ตามรองแตกราวของอาคารสิ่งปลูกสราง ซึ่งไดรับความเสียหายอันเกิดจาก ลมพายุโดยตรงเทานั้น 

7.3  ความเสียหายของทรัพยสินภายในตัวอาคารที่ไดเอาประกันภัยไว เนื่องจากน้ําจากเครือ่งพรมน้ําหรือทอน้าํอื่นๆ ซึ่งไดรับความเสียหายจาก 

ลมพายุโดยตรงเทานั้น 

 อยางไรก็ตามบริษัทไมตองรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางออมที ่

(1) เกิดจากน้ําหนุน (High  Water) และ/หรือน้ําที่ไหลลน (Overflow) และ/หรือน้ําทวม 

(2) เกิดขึ้นกับทรัพยสินที่เคลือ่นยายได ซึ่งเก็บอยูในอาคารโปรง หรืออาคารทีม่ีผนังดานใดดานหนึ่งเปดโลงหรือเก็บอยู

กลางแจงไมวาจะมีการปกคลุมดวยผาใบ หรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไมวาจะอยูภายในเต็นทก็ตาม 

8.  ภัยแผนดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด  รวมถึงความเสียหายจากคลื่นใตน้ํา(Tidal Wave) หรือสึนามิ (Tsunami) หรือน้ําทวมอันมี

สาเหตจุากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด 

  ทั้งนี้ แผนดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด ตองเกิดขึ้นโดยสาเหตุทางธรรมชาติเทานั้น แตไมรวมถึงแผนดินไหวหรือภูเขาไฟ 

ระเบิด อันเกิดจากวัตถุใดๆ จากอวกาศ 

9.  ภยัจากควัน ที่เกิดจากการใชเครื่องทําความรอนและเครื่องปรุงอาหารซึ่งเกิดขึ้นอยางกะทันหันและผิดปกติ หรือจากการใชเครื่อง

ดังกลาวผิดวิธี ทั้งนี้เครื่องใชดังกลาวนี้ตองมีทอตอกับปลองไฟ และตั้งอยูภายในอาคาร หรือบนอาคารที่ระบุไวกรมธรรมประกันภัย

ฉบับนี้ ทั้งนี้ไมคุมครองถึงควันอันเกดิจากเตาผิง (Fireplace) หรือเครื่องอุปกรณที่ใชในทางอุตสาหกรรม (Industrial Apparatus) 

10.   ภัยจากลูกเห็บ แตทั้งนี้ บริษัทฯจะไมคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายที ่

10.1  เกิดจาก 

 10.1.1  หมอก หรืออากาศหนาว 

 10.1.2   น้ําคางแข็งหรือหิมะ 

10.2  เกิดขึ้นจากภายในตัวอาคารหรือทรัพยสินที่ไดเอาประกันภัยไวในตัวอาคารตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้เนื่องจาก 

 10.2.1   น้ําฝน น้ําคางแข็ง หิมะ ทราย หรือฝุนละออง ทั้งนี้ ไมวาจะถูกพัดมาโดยลมพายุหรือไมก็ตาม เวนแตน้ําฝน 

น้ําคางแข็ง หิมะ ทราย หรือฝุนละอองดังกลาวไหลผานเขาไปในอาคารตามรองแตกราวของอาคารสิ่งปลูกสราง ซึ่งไดรับ

ความเสียหายอันเกิดจากลูกเห็บโดยตรงเทานั้น  

10.2.2 น้ําจากเครื่องพนน้ําหรือทอน้ําอ่ืนๆ เวนแตอุปกรณหรือทอน้ําดังกลาวนี้เกิดเสียหายขึ้นเนื่องจากลูกเห็บโดยตรง 

10.3  เกิดแกทรัพยสินดังตอไปนี ้

10.3.1 ไซโล (Silo) หรือสิ่งของภายในไซโล   

  10.3.2 ผากันแดด ปาย ปลองไฟที่ทําดวยโลหะ 

  10.3.3 ตัวอาคาร (หรือสิ่งของภายในอาคาร) ซึ่งอยูระหวางกอสรางซึ่งอยูระหวางกอสราง โดยทีป่ระตู หนาตาง หลังคา 

และผนังยังไมไดมีการติดตั้งเรียบรอย 
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11. ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทําอันมีเจตนาราย (ยกเวนการกระทําเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) 

 บริษัทจะชดใชความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกนัภัยอันมีสาเหตุโดยตรงจาก 

 11.1   ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน การจลาจล (Strike & Riot) หมายถึง ความสูญเสียหรือความ

เสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุโดยตรงมาจาก 

 11.1.1 การการกระทําของบุคคลใดๆ ซึ่งรวมกับกลุมบุคคลอื่น เพ่ือกอกวนความสงบสุขแหงสาธารณชน หรือ   

  11.1.2   การกระทําโดยเจตนาของผูนัดหยุดงาน หรือ คนงานที่ถูกหามเขาทํางานเพื่อสงเสริมการนัดหยุดงานหรือการตอตาน การหาม

เขาทํางาน ไมวาการกระทําดังกลาวจะเปนการกอกวนความสงบสุขแหงสาธารณชนหรือไมก็ตาม หรือ 

 11.1.3  การกระทําของเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายในการปฏิบัติหนาที่ เพ่ือการระงับ หรือบรรเทาผลสืบเนื่องของการ

กอกวนความสงบสุขแหงสาธารณชนที่ดําเนินอยู หรือเพื่อการปองกันการกระทําและการบรรเทาผลสืบเนื่องจากการกระทําตามขอ  

 11.2   ความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงจากการกระทําอันมีเจตนาราย (Malicious Act) หมายถึง การกระทําอยางจงใจ

 เพื่อใหเกิดความเสียหายโดยตรงตอตัวทรัพยสินที่เอาประกนัภัยไมวาการกระทําดังกลาวจะเปนการกอกวนความสงบสุขแหงสาธารณชน

หรือไมก็ตาม แตทั้งนี้ไมรวมความเสียหายใดๆ ตอกระจก (เวนแตเปนกระจกบล็อกที่ใชในการกอสราง) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของตัวอาคาร 

ทั้งนี้ความคุมครองขอ 11 นี้ไมรวมถึง 

1. ความสูญเสีย (ไมวาเปนการชั่วคราวหรือถาวร) แกทรัพยสินที่เอาประกันภัย หรือสวนใดของทรัพยสินนั้นก็ตาม อัน

เนื่องมาจากการถูกยึดทรัพย การเรียกเอาไปโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย การถูกริบทรัพย หรือ  การเขาครอบครองโดย

ชอบดวยกฎหมายหรือไมก็ตามตอทรัพยสินนั้นๆ หรือตออาคาร ยานพาหนะ หรือสิ่งของใดๆอันเปนทรัพยสินนั้นๆ   

  2. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการกอกวนความสงบสุขแหงสาธารณชน การนัดหยุดงาน การหามเขา

ทํางาน การกระทําของเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายซึ่งไดกอใหเกิดโดยตรงหรือโดยออม หรือมีสวนเกี่ยวเนือ่งดวยกต็าม

อันเปนสาเหตุจากหรืออันเกิดขึ้นในชวงเวลาของสงคราม การรุกราน การกระทําท่ีมุงรายของศัตรูตางประเทศ หรือการกระทํา

ที่มุงรายคลายสงครามไมวาจะไดมีการประกาศหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งขอ การกบฏ การปฏิวัติ การ

รัฐประหาร การกอความวุนวายทางการเมืองของประชาชนถึงขนาดลุกฮือตอตานรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การยึด

อํานาจการปกครองหรือการกระทําการกอการรายโดยบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคล ในนาม หรือเกี่ยวของกับองคกรใดๆ  

3. ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการโจรกรรม การบุกรุกหรือการใชกําลังเขาลักทรัพย การปลนทรัพย การ

วิ่งราวทรัพย 

การขยายความคุมครองเพิ่มเติมคาใชจายซึ่งเปนผลมาจากภัยที่ระบุไวในขอตกลงคุมครองหมวดการประกนัอคัคภีัยและภยัเพิม่เตมิมี

ดงันี้ 

(1) บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยสําหรับคาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราว และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

และสมควรซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่สิ่งปลูกสรางของสถานที่เอาประกนัภัยไดรับความเสียหายจากอัคคีภัย หรือภยัเพิ่มเติมใดๆ ที่ไดมี

การเอาประกันภัยไวในขอตกลงคุมครองนี้ คิดเปนมูลคามากกวา 50% ของมูลคาการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่เปนการ

สรางขึ้นใหม โดยบริษัทจะชดใชใหตามความเปนจริงแตไมเกิน 1,500 บาทตอวันและไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่เกิดความเสียหาย 

แลวแตเหตุการณใดเกดิขึ้นกอน 

(2) บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยสําหรับคาใชจาย ดังตอไปนี:้- 

(2.1) คาใชจายสําหรับผูเอาประกันภัยและ/หรือบุคคลที่กระทําในทางการที่จางหรือถูกใชวาน โดยผูเอาประกันภัยซึ่งได

กระทําการดับเพลิง ทั้งนี้ ไมรวมถึงพนักงานที่ทําหนาที่ดับเพลิงประจําสถานีดับเพลิงโดยตรง 

(2.2) คาใชจายในการจัดหามาทดแทน หรือซอมแซมเครื่องดับเพลิงและอุปกรณในการดับเพลิง ซึ่งไดรับความเสียหาย

ระหวางทําการดับเพลิง (รวมถึงเสื้อผาและทรัพยสินสวนตัวของบุคคลที่เขาชวยในการดับเพลิง) 
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(2.3) คาใชจายอื่นๆ อันเกิดขึ้นจากการดับเพลิง หรือปองกันการขยายตัวของเพลิงหรืออุปกรณความปลอดภัยชั่วคราว 

อันเปนผลจากการเกิดความเสียหายจากเพลิงไหม หรือจากการที่เพลิงคุกคาม ฉับพลัน ทําใหเกิดความเสียหาย หรือภัยอื่นๆที่ไดมีการ

เอาประกันภัยไวในหมวดความคุมครองนี้  

ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทตามขอ (2) จะจํากัดในสวนที่เกิดขึ้นจากการดับเพลิงในขณะเกิดเหตุการณ หรือใกลกับเหตุการณ

เพลิงไหมตอทรัพยสินที่เอาประกันภัยในกรมธรรมประกันภัยนี้ หรือคุกคามตอทรัพยสินดังกลาวเทาน้ัน และบริษัทจะชดใชตามความเปน

จริงแตไมเกินรอยละหาของจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ไดมีการเอาประกันภัยไวในหมวดนี้ แตสูงสุด ไมเกิน 100,000 บาทตอเหตุการณ

แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา 

(3)  คาใชจายที่จําเปนในการค้ํายัน การรื้อถอน การทําลาย หรือการขนยายซากทรัพยสินที่เอาประกันภัย ทั้งนี้ การ

ดําเนินการดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทกอนและความรับผิดชอบของบริษัทสําหรับคาใชจายในกรณีนี้จะไมเกินรอยละ

หาของจํานวนเงินเอาประกันภยัที่ไดมีการเอาประกันภัยไวในหมวดความคุมครองนี้ แตสูงสุดไมเกิน 100,000 บาทตอเหตุการณแลวแต

จํานวนใดจะนอยกวา 

(4)  คาใชจายในการประเมินราคา ออกแบบ กําหนดมาตรฐาน การประมูล และการควบคุมงานอันเกิดจากการซอมแซม 

หรือสรางขึ้นใหมแทนทรัพยสินที่ไดเกิดความเสียหายตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ (แตไมรวมถึงคาใชจายในการเตรียมเอกสารเพื่อ

ประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน) ตามความจําเปนสําหรับสถาปนิก พนักงานสํารวจ วิศวกรที่ปรึกษารวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย

และคาธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งนี้ ไมเกินกวาอัตราที่กําหนดขึ้นโดยสถาบันที่เกี่ยวของ ณ วันที่เกิดความเสียหาย และบริษัทจะชดใชตาม

คาใชจายที่เกิดข้ึนจริงแตไมเกินรอยละหาของจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ ไดมีการเอาประกันภัยไวในหมวดความคุมครองนี้ แตสูงสุดไม

เกิน 100,000 บาทตอเหตุการณแลวแตจํานวนใดจะนอยกวา 

  จํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษัทภายใตการขยายความคุมครองขอ (1) – (4) นี้ถอืเปนความรับผิดเพิ่มเติมแยกจาก

จํานวนเงินเอาประกันภยัตามที่ไดระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัยนี ้

ขอยกเวนเพิม่เตมิ 

 การประกันภยันีไ้มคุมครอง  

1.  ทรัพยสินดงัตอไปนี้ : - 

1.1 เงินแทง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคําแทง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี  นาฬิกาขอมือ 

1.2 โบราณวัตถุหรือศลิปวตัถุอันมีคา สําหรับความเสียหายรวมสวนท่ีเกินกวา 10,000 บาท 

1.3 ตนฉบับหรือสําเนาเอกสาร  แบบแปลน  แผนผงั ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย  แบบหรือแบบพิมพ  หรือแมพมิพ 

1.4 หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย เอกสารสําคัญตางๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป  เงินสด ธนบัตร  เช็ค  หรือเอกสารทาง

ธุรกิจ บัตรเครดติ  

1.5 วตัถุระเบิด 

1.6 ความเสียหายตอเนื่องใดๆ ทุกชนิด 

1.7 ยานพาหนะทุกชนิด ไมวาจะเปนยานพาหนะทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ 

1.8 ตนไม การจัดแตงสวน สนามหญา 

1.9 โทรศพัทมือถือและอุปกรณตอพวงทุกชนิด บัตรเติมเงินโทรศพัท หรือคอมพวิเตอรแบบกระเปาห้ิวหรือแบบพกพา             

1.10 ความเสียหายตอเสาอากาศโทรทัศน  และจานดาวเทียม 

1.11 ทรัพยสินที่อยูในการดแูลรักษาของผูเอาประกันภัยในฐานะผูรับฝากทรัพย  

2. เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟาตาง ๆ  แผงวงจรไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนกิส สายไฟฟาหรอืหลอดไฟฟา ซึง่ไดรบัความเสยีหาย

เนื่องจากหรือเพราะการเดินเครื่องเกินกําลัง การใชความกดดันเกินกําหนด ไฟฟาลัดวงจร การเกิดประกายไฟฟา การเผาไหมของ
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สายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟา รวมทั้งสาเหตุที่เกิดจากการเสือ่มสภาพตามธรรมชาติ หรอืจากการใชงานเฉพาะเครือ่งที่เกดิ

ความเสียหายจากสาเหตุดงักลาว 

3. ความเสียหายจากการเผาทรัพยสิน โดยคาํสั่งเจาหนาที่  หรือพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมาย  การถูกยึดทรัพย การเรียกเอาไป

โดยคาํสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย การถูกริบทรัพย หรือการเขาครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายหรอืไมกต็ามตอทรพัยสนิที่เอาประกนัภยั

นั้นๆ หรือตออาคาร ยานพาหนะ หรือสิ่งของใดๆ อันเปนทรัพยสินนั้นๆ 

4. ความเสียหายซึ่งเกิดแกทรพัยสนิทีเ่อาประกันภยัในขณะสถานที่ตัง้ของทรพัยสนิตกอยูในสภาพไมมผีูอยูอาศยัหรอืไมมผีูดแูลรกัษา

เปนเวลาเกินกวา 60 วนัติดตอกัน 

เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะหมวด 

1. การคาํนวณจํานวนเงินเอาประกันภัยและมูลคาสินไหมทดแทน   

การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภยัและการชดใชคาสินไหมทดแทนผูเอาประกันภัยมีสิทธ์ิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี ้

 1.1  กําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามมูลคาทรัพยสินที่เปนของใหม (Replacement Cost Valuation) และชดใชคา

สินไหมทดแทนตามมูลคาทรัพยสินที่เปนของใหม ณ เวลาและสถานที่ที่เกิดความเสียหาย หรือ 

 1.2  กําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามมูลคาที่แทจริงของทรัพยสิน (Actual Cash Value) และชดใชคาสินไหมทดแทน

ตามมูลคาที่แทจริงของทรัพยสิน ซึ่งเทากับมูลคาทรัพยสินที่เปนของใหมหักดวยคาเสื่อมราคา ณ เวลาและสถานที่ที่เกิดความ

เสียหาย 

ในระหวางระยะเวลาที่ไดเอาประกันภัยตามที่ไดระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย ซึ่งรวมถึงชวงเวลาที่บริษัทไดตกลงตออายุ

สัญญาประกันภัยดวย (หากมี) บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยตามความเสียหายที่แทจริงในขณะเกิดความ

เสียหายแกทรัพยสินที่เอาประกันภัย 

 ทั้งนี ้ ความรับผิดของบริษัทภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะไมเกิน 

ก) จํานวนเงินที่เอาประกันภัยไวทั้งหมด หรือจํานวนเงินที่เอาประกันภัยไวตามรายการแตละรายการในขณะที่เกิด

ความเสียหาย 

ข) จํานวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยูภายหลังจากหักมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหวางระยะเวลาที่เอา

ประกันภัยเดียวกัน เวนแตบริษัทไดตกลงไวกอนแลวในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ใหจํานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู

นั้นกลับเต็มจํานวนดังเดิม โดยผูเอาประกันภัยตกลงที่จะชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม 

2. การชดใชโดยจัดหาทรัพยมาทดแทน 

บริษัทอาจจะเลือกทําการสรางใหใหม หรือจัดหาทรัพยสินมาทดแทนทรัพยสินที่สูญเสียหรือเสียหายทั้งหมด หรือ  สวนใดสวนหนึ่ง

แทนการจายเงินชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออาจจะรวมกับบริษัทประกันภัยอื่นๆ กระทําดังกลาวก็ไดแตบริษัทไมผูกพันที่จะตอง

จัดสรางใหใหมใหเหมือนกับทรัพยสินเดิมหรือใหครบถวนทุกประการเพียงแตวาจัดไปตามแตสภาพการจะอํานวย โดยบริษัทจะกระทํา

การใหสมเหตุสมผลที่สุด และไมวากรณีใดๆ บริษัทไมผูกพันทีจ่ะตองทํา การสรางใหใหมเกินกวามูลคาของทรัพยสินในขณะที่เกิดความ

เสียหายหรือเกนิกวาจํานวนเงินซึ่งบริษัทไดรับประกันภัย 

ถาบริษัทเลือกที่จะทําการสรางใหใหม หรือจัดหาทรัพยสินมาทดแทน ผูเอาประกันภัยโดยคาใชจายของตนเองจะตองจัดหาแปลน 

แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณขนาดและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่บริษัทตองการใหแกบริษัท และ การกระทําใดๆ ที่บริษัท

ไดทําไปหรือสั่งใหทําไปเพื่อพิจารณาทําการสรางใหใหม หรือจัดหาทรัพยสินมาแทนไมถือวาเปน การเลือกโดยบริษัทในอันที่จะทําการ

สรางใหใหม หรือจัดหาทรัพยสินมาทดแทน 
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ในกรณีที่บริษัทไมสามารถที่จะจัดทําการสรางใหม หรือซอมแซมทรัพยสินที่เอาประกันภยันี ้เพราะวามีเทศบัญญัติหรือกฏขอบงัคบั

ใดๆ บัญญัติไวในเรื่องแนวของถนนหรือการกอสรางอาคารหรือสิ่งอื่นๆ บริษัทจะรับผิดชดใชเงินเพียงพอเทาที่จําเปนเพื่อการสรางใหม 

หรือซอมแซมทรัพยสินนั้นๆ ใหคืนสภาพเดิมหากทาํไดตามกฏหมาย 

3. การประกันภยัทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริง  

ในกรณีที่จํานวนเงินเอาประกันภัยเทากับหรือมากกวารอยละ 70 ของมูลคาทรัพยสินที่เอาประกนัภัยในขณะเกดิความเสียหายอัน

เนื่องมาจากภัยที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้บริษัทจะชดใชใหผูเอาประกันภยัเต็มจํานวนความเสียหาย (แตไม

เกินจํานวนเงินเอาประกันภัย) โดยไมนําเงื่อนไขการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริงมาใชบังคับ 

แตหากจํานวนเงินเอาประกันภยัต่ํากวารอยละ 70 ของมูลคาที่แทจริงของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ในขณะเกิดความเสียหายอัน

เนื่องมาจากภัยที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมฉบับนี้ ใหถือวาผูเอาประกันภัยเปนผูรับประกันภัยตนเองในสวนที่แตกตางกันกับ

มูลคาที่แทจริงของทรัพยสินที่เอาประกันภัย โดยในการคํานวณคาสินไหมทดแทน ผูเอาประกันภัยจะตองรับภาระสวนเฉลี่ยความ

เสียหายไปตามสวนในทุกรายการ และหากมีมากกวาหนึ่งรายการใหแยกพิจารณาเปนแตละรายการไปโดยสูตรที่ใชในการคํานวณคา

สินไหมทดแทนซึ่งบริษัทจะตองรับผิดชอบในกรณีนี้คือ   

 

           คาสินไหมทดแทน                     =       จํานวนเงินเอาประกันภยั             X     มูลคาความเสียหาย 

            (ไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย)           มูลคาทรัพยสิน ณ เวลาเกดิความเสียหาย 

 

4. การเรียกรองใหชดใชคาสินไหมทดแทน  

 เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ดังนี ้

4.1 ตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา และตองสงมอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไวขางลางนี้ใหบริษัทภายใน 30 วัน 

นับตั้งแตวันเกิดความเสียหาย เวนแตผูเอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไมอาจกระทําการดังกลาวไดภายในเวลาที่กําหนด หรือ

ภายในกําหนดเวลาที่บริษัทขยายใหโดยทําเปนหนังสือ ทั้งนี้ ดวยคาใชจายของผูเอาประกันภัยเอง  

 4.1.1  สงคําเรียกรองเปนหนังสือเกี่ยวกับความเสียหาย ซึ่งตองแจงรายละเอียดแหงทรัพยสินที่สูญเสียหรือ เ สี ย ห า ย แ ล ะ

มูลคาความเสียหายของทรัพยสินนั้นๆ ในเวลาที่เกดิความเสียหายโดยละเอียดเทาที่จะทําได 

 4.1.2 การประกันภัยอื่นๆ รวมทั้งการประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัยอื่นในสวนที่เก่ียวของกับทรัพยสินที่เอาประกันภัย

ภายใตกรมธรรมฉบับนี้ 

4.2  ตองแสดงหรือจัดหา หรือแจง หรือมอบใหบริษัทซึ่งพยานหลักฐานและรายการเพิ่มเติม เชน แผนผัง รายละเอียด ตนฉบับ  

คูฉบับ หรือสําเนาแหงเอกสารนั้นๆ ขอพิสูจนและขอความเก่ียวกับการเรียกรองและตนเพลิงหรือสาเหตุ ที่ทําใหเกิดอัคคีภัยและ

พฤติการณที่ทําใหเกิดความเสียหายตามที่บริษัทตองการตามสมควรแกกรณี ทั้งนี้ ดวยคาใชจายของ  ผูเอาประกันภยัเอง 

 4.3 จะตองดําเนินการและยินยอมใหบริษัทหรือตัวแทนกระทําการใดๆ ที่เหมาะสมในการปองกันความเสียหายอันอาจเพ่ิมข้ึน  

  บริษัทอาจไมรับพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทน หากผูเอาประกันภัยจงใจหรือมีเหตุอันควรเช่ือไดวาเจตนาไมปฏิบัติตาม

เงื่อนไขดังกลาวขางตนขอใดขอหนึ่ง 

5. การประกันภยัซ้ําซอน 

ผูเอาประกันภัยตองแจงเปนหนังสือใหบริษัททราบถึงการประกันภัย ซึ่งไดทําไวแลวหรือที่จะมีขึ้นภายหลังหากทรัพยสินที่ไดเอา

ประกันภัยไวนี้ไดมีการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอ่ืน ซึ่งใหความคุมครองในภัยเดียวกันกับกรมธรรมฉบับนี้ไมวาทั้งหมดหรือ

บางสวน 
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ถาในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้นและปรากฎวาทรัพยสินรายเดียวกันไดเอาประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัยอื่น ไมวาโดยผูเอา

ประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระทําในนามผูเอาประกันภัย บริษัทจะรวมเฉลี่ยชดใชคาสินไหมทดแทนใหไมเกินกวาสวน

เฉลี่ยตามจํานวนเงินที่บริษัทไดรับประกันภัยตอจํานวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้นแตไมเกินกวาจํานวนเงิน เอาประกันภัยที่บริษัท

ไดรับประกันภัยไว และเปนที่ตกลงวาการจายคาสินไหมทดแทนเชนนี้บริษัทจะไมยกเอาลําดับการรับประกันภัยกอน-หลังขึ้นเปนขออาง

ในการเขารวมเฉลี่ยชดใชความเสียหายดังกลาว 

ขอตกลงคุมครอง 

หมวดการประกันภยัโจรกรรม (แบบคุมครองทรพัยสินสวนบคุคล) 

(สําหรบักรมธรรมประกันภัยบานเปยมสขุ) 

คาํจาํกดัความเพิม่เตมิ 

1.   “การลักทรัพย”   หมายถึง  การเอาทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวยไปโดยทุจริต 

2.   “การชิงทรัพย”   หมายถึง  การลักทรัพยโดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาในทันใดนั้นจะใชกําลังประทุษรายเพื่อ :- 

2.1   ใหความสะดวกแกการลักทรัพยหรือการพาทรัพยนั้นไป หรือ 

2.2   ใหยื่นใหซึ่งทรัพยนั้นไว หรือ 

2.3   ยึดถือเอาทรัพยนั้นไว หรือ 

2.4   ปกปดการกระทําความผิดนั้น หรือ 

2.5   ใหพนจากการจับกุม 

3.   “การปลนทรัพย ”   หมายถึง การชิงทรัพยตามขอ 2 โดยรวมกันกระทําความผิดตั้งแต 3 คนขึ้นไป 

4.   “ทรัพยสินสวนบุคคล”   หมายถึง อุปกรณ หรือเครื่องใชสวนบุคคลของผูเอาประกันภัย หรือสมาชิกครอบครัวของผูเอาประกันภัย 

เชน คอมพิวเตอรพกพา โนตบุค PDA Pocket PC อุปกรณนํารอง (GPS) โทรศัพทมือถือ กลองถายรูป กลองวีดีโอ เครื่องแปลภาษา 

นาฬิกาขอมือ กระเปา เครื่องนุงหม เครื่องดนตรี เครื่องดนตรีพกพา และทรัพยสินอื่นใดที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย แตทัง้นี้

ไมรวมถึงเครื่องประดับ และอัญมณี เงินสด บัตรเครดิต โบราณวัตถ ุและของสะสม 

ขอตกลงคุมครอง 

เปนที่ตกลงกันวา บริษัทตกลงคุมครองความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัยตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนา

ตารางกรมธรรมประกันภยั ที่เกิดขึ้นจากความเสียหายดังตอไปนี้ 

1. ความเสียหายตอทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสราง 

บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสินภายในสถานที่ตั้งของทรัพยสินที่เอาประกันภัย

เกิดจากการลักทรัพยโดยบุคคลใดๆ ที่มิไดระบุไวในขอยกเวน ซึ่งไดเขาไปหรือออกจากสถานที่ตั้งของทรัพยสินที่เอาประกันภัย โดยการ

ใชกําลังอยางรุนแรงและทําใหเกิดรองรอยความเสียหายที่เห็นไดอยางชัดเจนตอสถานที่ตั้งของทรัพยสินที่เอาประกันภัยจากการใช

เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟา เคมี หรือ เกิดจากการชิงทรัพย หรือการปลนทรัพย รวมทั้งความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจาก

ความพยายามกระทําการดังกลาว 

2. ความเสียหายตอสิ่งปลูกสรางและ/หรือคาใชจายในการเปลี่ยนล็อคประตูหนาตาง 

หากทรัพยสินที่เอาประกันภัยไดรับความเสียหายอันเกิดจากการกระทําซึ่งไดรับความคุมครองตามขอตกลงคุมครอง ขอ 1 ขางตน

และมีความเสียหายตอสิ่งปลูกสราง บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตอสวนหนึ่งสวนใดของสิ่งปลูกสราง รวมทั้ง 

คาใชจายในการเปลี่ยนล็อคประตูหนาตางที่จําเปน  



 

หนาที่ 12 จาก 17 หนา 

 

3. ความสูญเสียหรือเสียหายตอทรัพยสินสวนบุคคล 

 หากทรัพยสินสวนบุคคลของผูเอาประกันภัยหรือสมาชิกครอบครัวของผูเอาประกันภัยไดรับความเสียหายอันเกิดจากการ

กระทําซึง่ไดรับความคุมครองตามขอตกลงคุมครอง ขอ 1 บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ตอเหตุการณแตละครั้ง แตทั้งนี้ไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม

ประกันภัย  

ขอยกเวนเพิ่มเติม (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองหมวดการประกันภัยโจรกรรม (แบบคุมครองทรัพยสินสวนบุคคล) เทานั้น) 

การประกันภยันี้ไมคุมครอง 

1.  ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่สถานที่ตั้งของทรัพยสินที่เอาประกันภัยถูกทอดทิ้งโดยไมมีผูอาศัยอยูหรือไมมีผูดูแลรักษาเปนเวลา

เกินกวา 7 วันติดตอกัน 

2.  ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงิน ทอง อัญมณี นาฬิกาขอมือ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ ตนฉบับเอกสาร โฉนด แบบ

แปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย เอกสารสําคัญตางๆ ไปรษณียากร 

อากรแสตมป เงินสด บัตรเครดิต บัตรธนาคาร เช็ค สมุดบัญชี สมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ   

3.  การฉอโกงหรือยักยอก การกระทําผิดตอทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา โดยผูเอาประกันภัยหรือผูที่อยูอาศัยรวมกับ ผูเอา

ประกันภัย ทั้งนี้ ไมวาจะกระทําดวยตนเองโดยลําพังหรือสมรูรวมคิดกบับุคคลอื่น 

เงื่อนไขเพิ่มเติม (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองหมวดการประกันภัยโจรกรรม (แบบคุมครองทรัพยสินสวนบุคคล) เทานั้น) 

1. วิธีชดใชคาสินไหมทดแทน และการจํากัดความรับผดิของบริษัท   

บริษัทจะพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้ :- 

1.1 ซอมแซมตามความเสียหายที่แทจริง หรือ 

1.2 จัดหาทรัพยสินที่คลายคลึงกันมาทดแทน หรือ 

1.3 จายเปนเงินตามมูลคาที่แทจริง (ไมรวมกําไร) ของทรัพยสินนั้น ขณะที่เกิดความเสียหาย 

ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทตอชิ้นและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยสําหรับความเสียหายของทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสรางและ

ทรัพยสินสวนบุคคล และความเสียหายของสิ่งปลูกสรางที่เก็บทรัพยสิน รวมกันไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง

กรมธรรมประกันภัย 

2. หนาท่ีของผูเอาประกันภัยในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน  

เมื่อไดเกิดความเสียหายผูเอาประกันภยัตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

2.1 แจงความตอเจาหนาที่ตํารวจโดยทันที และแจงความเสียหายดังกลาวตอบริษัทโดยไมชักชา 

2.2 สงรายการความเสียหายโดยละเอียดเปนลายลักษณอักษรใหแกบริษัทภายใน 15 วัน นับแตไดทราบถึงความเสียหายนั้น    

ผูเอาประกันภัยโดยคาใชจายของตนเองตองจัดสงบรรดารายละเอียดและเอกสารหลักฐานอันเกี่ยวกับความเสียหายตามทีบ่รษัิทตองการ 

และตองใหความรวมมือกับบริษัทตามความจําเปน 

3.  การประกันภัยซ้ําซอน   

ถาในขณะที่เกดิความเสียหายขึ้นและปรากฏวาทรัพยสินรายเดียวกันไดเอาประกันภัยไวกบับริษัทประกันภัยอื่นซึ่งใหความคุมครอง 

ในภัยเดียวกันกับกรมธรรมฉบับนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ไมวาโดยผูเอาประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใด ทีก่ระทําในนามของ   

ผูเอาประกันภัย บริษัทจะรวมเฉลี่ยชดใชคาสินไหมทดแทนใหไมเกินกวาสวนเฉลี่ยตามจํานวนเงินที่บริษัทไดรับประกันภัยตอจํานวนเงิน

เอาประกันภัยรวมทั้งสิ้น แตไมเกินกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทไดรับประกันภัยไว และเปนที่ตกลงวาการจายคาสินไหมทดแทน

เชนนี้ บริษัทจะไมยกเอาลําดับการรับประกันภัยกอน-หลังขึ้นเปนขออางในการเขารวมเฉลี่ยชดใชความเสียหายดังกลาว 
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ขอตกลงคุมครอง 

หมวดเงินชดเชยกรณีเกดิความเสียหายตอสถานที่เอาประกันภยัจนไมสามารถอยูอาศยัได 

 เปนที่ตกลงกันวา หากสิ่งปลูกสรางของสถานที่เอาประกันภัย ไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยที่ไดรับความ

คุมครองในหมวดการประกนัอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติมของกรมธรรมประกันภัยนี้ คิดเปนมูลคามากกวารอยละ 50% ของมูลคาการจัดการ

ทดแทนสิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่เปนการสรางข้ึนใหม บริษัทจะจายเงินคาทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยตามจํานวนเงินเอาประกันภัยราย

วันที่กําหนดไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย โดยจะทดแทนสูงสุดใหไมเกนิ 30 วันตอเหตุการณแตละครั้ง 

 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภยัจะตองใหความรวมมือในการใชความพยายามเรงรัดจัดการซอมหรือสรางอาคารนั้นขึ้นมาใหมซึ่งการซอม

หรือสรางอาคารนั้นจะตองใหแลวเสร็จภายในเวลาอันสมควร 

 

ขอตกลงคุมครอง 

หมวดการประกันภยักระจกตดิตัง้ถาวร 

เปนที่ตกลงกันวา บริษัทตกลงจะจายคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ใหแกผูเอาประกันภัยหากกระจกที่

ติดตั้งถาวร ณ สถานที่เอาประกันภัยแตกไปในระหวางระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ บริษัทจะตกลงจายคาสินไหมทดแทน

หรือเลือกที่จะจัดหากระจกอื่นมาทดแทนหรือซอมแซมกระจกที่แตกไป พรอมทั้งคาใชจายที่จําเปนและสมควร เพ่ือนําสิ่งอื่นมาปดไว

ระหวางที่ยังไมไดนํากระจกมาใส ทั้งนี้ความรับผิดของบริษัทฯจะไมเกินที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และใหสันนิษฐานวา

บรรดากระจกนั้นเปนกระจกเรียบคุณภาพขัดมันปกติ 

ถาบริษัทตกลงหากระจกอ่ืนมาแทน ผูเอาประกันภัยตองดัดแปลง ถอดออก และซอมใหอยูในสภาพเดิม ซึ่งเครื่องประกอบ

หนาตาง ขอบหนาตาง สิ่งตรึงตรา กรอบหนาตาง กระเบื้อง และวัตถุอื่น ซึ่งตองดัดแปลง ถอดออกกอนที่จะนํากระจกมาใส และผูเอา

ประกันภัยตองออกคาใชจายในการนี้ดวย 

ขอยกเวนเพิ่มเติมเฉพาะหมวด 

 การประกันภยันี้ไมคุมครอง 

1. การเสียรูปหรือเสียหายนอกจากการราวตลอดความหนาของกระจก 

2. การแตกหักซึ่งเกิดขึ้นในระหวางการขนสง หรือในระหวางที่ตดิตั้ง หรือถอดถอน หรือในระหวางการดดัแปลงสถานที่  ดงัระบไุวใน

ตารางกรมธรรมประกันภัย 

3. การแตกหักที่เปนผลโดยตรงหรือโดยออมหรือเกี่ยวเนื่องมาจากภัยที่ ไดรับความคุมครองภายใตหมวดการประกันอัคคีภัยและภัย

เพิ่มเติมของกรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบทายของหมวดความคุมครองดังกลาว (ถามี)   

4. การกักกัน การยึด การถูกริบหรือการพยายามกระทําเชนนี้โดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมาย 
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เอกสารแนบทายขยายความคุมครองความสญูเสยีหรอืเสยีหายตอเครือ่งไฟฟา (Electrical Injury) 

กรมธรรมประกนัภยับานเปยมสขุ 

 

 เอกสารแนบทายนี้ใหถือเปนสวนหนึง่ของกรมธรรมประกันภยัฉบับนี ้
 

 เนื่องจากบรษิทัไดรบัเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จงึเปนที่ตกลงกันวา หมวดความคุมครองการประกันอคัคีภยัและภัยเพ่ิมเติม 

ภายใตกรมธรรมประกันภยันี้ ไดขยายรวมถึงความสูญเสยีหรือความเสยีหายที่เกิดขึ้นตอเครื่องไฟฟา อุปกรณไฟฟา รวมทัง้เครื่องมือ

เครื่องใชไฟฟาตางๆ ที่ไดเอาประกันภยัไวตามกรมธรรมประกันภัยนี้ ซึง่ไดรับความเสียหายเนือ่งจากหรือเปนเพราะการเดินเคร่ืองเกิน

กําลัง การใชแรงดันไฟฟาเกินกาํหนด การเดินลัดวงจรของไฟฟา การเกิดประกายของไฟฟา การเผาไหมของสายไฟฟาในตัวเอง การ

รั่วของกระแสไฟฟา  แตทัง้นี้ ความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ จะมีผลตอเมื่อสาเหตุความเสียหายดงักลาวขางตนมีผลทําให

เกิดไฟไหมขึ้นเทานั้น โดยบริษัทจะจายคาสนิไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยตามความเสยีหายที่แทจริงโดยมีจาํนวนเงนิจาํกัดความ

รับผดิไมเกินจํานวนเงินที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภยัตอความเสยีหายแตละครัง้ และตลอดอายุกรมธรรมประกันภัย 
 

 อนึ่ง ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดในความเสยีหายสวนแรก (ถามี) ตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภยั 
 

 ทั้งนี้ การขยายความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ ใหใชขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป และขอความอ่ืนๆ ในกรมธรรม

ประกันภัยฉบบันี้บงัคบัตามเดิม เวนแตไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นในเอกสารแนบทายนี้เทานั้น 
 

 ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทตอครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภยั ภายใตความคุมครองนี้จะไมเกิน 

ตามเอกสารแนบติด 

 สวนเงือ่นไขและขอความอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยฉบบันี้คงใชบังคับตามเดมิ 

 
เอกสารแนบทายขยายความคุมครองความสญูเสยีหรอืเสยีหายอนัเกิดขึน้จากภัยน้าํทวม (Flood Endorsement) 

กรมธรรมประกนัภยับานเปยมสขุ 

 

 เอกสารแนบทายนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภยัฉบับนี ้
 

 เนื่องจากบรษิทัไดรบัเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จงึเปนที่ตกลงกันวาขอตกลงคุมครองการประกันอัคคีภัยและภยั 

เพ่ิมเติมภายใตกรมธรรมประกันภยันี้ ไดขยายรวมถงึความสูญเสียหรือความเสยีหายตอทรัพยสินที่ไดเอาประกันภัยไว อันเกิดขึ้นจาก

น้ําทวม บริษทัจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภยัตามความเสียหายที่แทจริงโดยมีจาํนวนเงินจาํกดัความรบัผดิไมเกิน

จํานวนเงินที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภยัตอความเสียหายแตละครั้ง และตลอดอายุกรมธรรมประกันภัย 
 

 คําวา “น้ําทวม” ในเอกสารแนบทายนี้หมายถงึ น้าํจากภายนอกอาคารที่เอาประกันภัย หรือจากภายนอกอาคารที่เก็บ

ทรัพยสินที่เอาประกันภัย ที่ไหลลนหรือไหลออกจากทางน้ําธรรมชาติหรอืที่สรางขึ้น (ไมรวมถึงรางน้ําบนหลงัคา) 
 

 การขยายความคุมครองดงักลาวขางตนนี้ไมรวมถงึ  

 1. น้ําทวมอันมสีาเหตุจากคลื่นใตน้าํ (Tidal Wave) หรือสึนามิ (Tsunami) หรือน้าํทวมอันมสีาเหตุจากแผนดนิไหวหรือภูเขา

ไฟระเบิด  

 2. ทรัพยสนิที่เคลือ่นยายได ซึง่เก็บอยูในอาคารโปรงหรืออาคารที่มีผนังดานใดดานหนึ่งเปดโลงหรือเกบ็อยูกลางแจง ไมวาจะ

มีการปกคลมุดวยผาใบ หรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไมวาจะอยูภายในเต็นทก็ตาม 
 

 อนึ่ง ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดในความเสยีหายสวนแรกตามทีร่ะบุไวในตารางกรมธรรมประกันภยั 
 

 ทั้งนี้ การขยายความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ ใหใชขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป และขอความอ่ืนๆ ในกรมธรรม

ประกันภัยฉบบันี้บงัคบัตามเดิม เวนแตไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นในเอกสารแนบทายนี้เทานั้น 
 

 ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทตอครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภยั ภายใตความคุมครองนี้จะไมเกิน 

ตามเอกสารแนบติด 

 สวนเงือ่นไขและขอความอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยฉบบันี้คงใชบังคับตามเดมิ 



 

หนาที่ 15 จาก 17 หนา 

 

 

เอกสารแนบทายคุมครองภัยเพิม่เตมิแบบจาํกัดจํานวนเงนิความรบัผดิ (Sub Limit) 

 

 เปนที่ตกลงวา ถาขอความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแยงกับขอความที่ปรากฎในกรมธรรมประกันภัยนี ้ ใหใช

ขอความตามที่ปรากฎในเอกสารนี้บังคับแทน 
 

 เพ่ือเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ไดชําระเพิ่มเติม การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ใหความ

คุมครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากภัยเพิ่มเติมตามรายการที่ระบุในเอกสารแนบทายนี้โดยมี

เง่ือนไขและ 

รายละเอียดของความคุมครองดังนี้ 
 

 1) การประกันภัยเพิ่มเติมนี้ จะไมนําเงื่อนไขการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาท่ีแทจริงมาใชในการ

พิจารณาคํานวณคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแกทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
 

 2) จํานวนเงินความรับผิดสูงสุดของภัยเพ่ิมเติมแตละภัย ใหถือเปนจํานวนเงินสูงสุดในการจายสินไหมทดแทน

ที่บริษัทจะตองรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
 

 3) เมื่อเกิดความเสียหายตามภัยเพิ่มเติมที่ระบุไว และบริษัทฯ ไดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย

หรือความเสียหายแลว จํานวนเงินความรับผิดสูงสุดจะลดลงตามจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดชดใชไป และ

หากผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมแลว จํานวนเงินความรับผิดสูงสุดจะกลับมามีจํานวนเงินเทาเดมิ 

 
  ภยัเพิม่เตมิดงัตอไปนีจ้าํกดัจาํนวนเงนิความรบัผดิไวดงันี้ 
 

 รายการเพิ่มเตมิ     จํานวนเงินความรับผดิสูงสุด 

1. ภัยลมพายุ            ตามเอกสารแนบติด  ตออุบัติเหตุแตละครัง้และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

2. ภัยแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบดิ      ตามเอกสารแนบติด  ตออุบัติเหตุแตละครัง้และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

3. ภัยลูกเห็บ            ตามเอกสารแนบติด  ตออุบัติเหตุแตละครัง้และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

4. ภัยจากการนดัหยุดงาน การจลาจล      ตามเอกสารแนบติด  ตออุบัติเหตุแตละครัง้และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย    

  หรือการกระทาํอันมีเจตนาราย 

  สวนเงือ่นไขและขอความอื่น ๆ ในกรมธรรมประกันภยันี้คงใชบังคบัตามเดิม 

 

 

 

 

 

 



 

หนาที่ 16 จาก 17 หนา 

 

 

เอกสารแนบทายการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยต่ํากวามูลคาเตม็ (แบบไมเฉลี่ยความรับผดิ) 

สําหรับใชเฉพาะกับทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสรางของขอตกลงคุมครองหมวดที่ 1 การประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเตมิ 

กรมธรรมประกนัภยับานเปยมสขุ  

 เปนที่ตกลงและยินยอมกันวา เงื่อนไขเฉพาะหมวดของขอตกลงคุมครองหมวดที่ 1 การประกันภัยอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม 

ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ มีการเปลี่ยนแปลงดังตอไปนี้  

1.  ใหยกเลิกเงื่อนไขเฉพาะหมวดขอ 3. การประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริง สําหรับทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสรางที่ไดเอา

ประกันภัยไวภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ 

2.  ใหยกเลิกเงื่อนไขเฉพาะหมวดขอ 5. การประกันภัยซ้ําซอน และใหใชเงื่อนไขที่กําหนดไวภายใตเอกสารแนบทายนี้บังคับแทน 

การประกันภัยซ้ําซอน 

 ถาในขณะที่เกิดความเสียหายข้ึนและปรากฏวาทรัพยสินรายเดียวกันไดเอาประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัยอื่นซึ่งใหความ

คุมครองในภัยเดียวกันกับกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนไมวาโดยผูเอาประกันภัยเองหรือโดยบุคคลอื่นใดที่

กระทําในนามผูเอาประกันภัย บริษัทจะรวมเฉลี่ยชดใชคาสินไหมทดแทนใหไมเกินกวาสวนเฉลี่ยตามจํานวนเงินที่บริษัทไดรับประกันภยั

ตอจํานวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้นของทุกกรมธรรมประกันภัย  อยางไรก็ตามในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชสินไหม

ทดแทนรวมจากทุกกรมธรรมประกันภัยแลว นอยกวาจํานวนความเสียหายที่แทจริงและนอยกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทไดรับ

ประกันภัยไว บริษัทจะชดใชเพิ่มใหจนครบจํานวนความเสียหายที่แทจริงนั้น แตเมื่อรวมการชดใชสินไหมทดแทนทั้งหมดทุกกรณีของ

บริษัทแลวจะตองไมเกินกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทไดรับประกันภัยไวตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ 

 ทั้งนี้ ความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ ใหใชขอยกเวน เงือ่นไขทัว่ไปและขอความอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภยัฉบบันี้

บังคบัตามเดิม เวนแตไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นในเอกสารแนบทายนี้เทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

หนาที่ 17 จาก 17 หนา 

 

 

แบบ ทสร.001 

เอกสารแนบทายวาดวยขอจาํกดัและขอยกเวนเกีย่วกับมาตรการคว่าํบาตร  

(Sanction Limitation and Exclusion Endorsement)    

      

      เอกสารแนบทายนี้ใหถือเปนสวนหนึง่ของกรมธรรมประกันภัยฉบบันี ้
 

      เปนที่ตกลงวา หากขอความใดในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกบัขอความทีป่รากฏในกรมธรรมประกันภยัหรือเอกสารแนบทาย

ฉบับอื่น ใหใชขอความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบทายนี้บงัคบัแทน  
 

      กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองการเรียกรอง คาสินไหมทดแทนหรือผลประโยชนใดๆ ตามกรมธรรมประกันภยั หากการให

ความคุมครอง การชดใชคาสินไหมทดแทน หรือการใหผลประโยชนเชนนั้น อาจทาํใหบริษัทมีความเสี่ยงตอมาตรการคว่ําบาตรหรอืขอ

หามหรือขอจํากดัภายใตมตขิององคการสหประชาชาตหิรือการคว่ําบาตรทางการคาหรอืทางเศรษฐกิจ กฎหมายหรอืกฎระเบียบของ

สหภาพยโุรป ประเทศญีปุ่น สหราชอาณาจักร หรือประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

      ทั้งนี้ ขอตกลงภายใตเอกสารแนบทายนีย้ังคงอยูภายใตบงัคบัของขอยกเวน เงื่อนไขทัว่ไปและขอความอื่นๆ ในกรมธรรม

ประกันภัยฉบบันี้ในสวนที่ไมไดมีการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเตมิโดยเอกสารแนบทายนี ้
 

      หมายเหต ุ: เอกสารแนบทายไมใหใชบงัคับ หากผูเอาประกันภัยมิไดรับทราบขอจาํกัดและขอยกเวนเก่ียวกับมาตรการคว่ําบาตร

ตามเอกสารแนบทายนี้อยางชัดแจงในขณะทําสญัญาประกันภยั และบรษัิทตองสามารถแสดงหลักฐานการรับทราบอยางชดัแจงของผู

เอาประกันภยันั้นได และพรอมแสดงตอนายทะเบียนเมื่อนายทะเบียนรองขอ 
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