กรมธรรม์ ประกันภัยบ้ านสามัคคีอยู่สบาย
แผนประกันภัยบ้ านหายห่ วง
โดยการเชือถือข้อแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึงถือเป็ นส่วนหนึงของกรมธรรม์ประกันภัยนี'และเพือเป็ นการตอบ
แทนเบี'ยประกันภัยทีผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระภายใต้ขอ้ บังคับเงือนไขทัวไป ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้าย
แห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี' บริ ษทั ให้สญ
ั ญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี'
หมวดที 1 คําจํากัดความ
ถ้อยคําและคําบรรยายซึงมีความหมายเฉพาะทีได้ให้ไว้ส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี'จะถือเป็ นความหมาย
เดียวกันทั'งหมดไม่วา่ จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'
1.1 กรมธรรม์ ประกันภัย
หมายความถึง ใบคําขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงือนไข
ข้อยกเว้นข้อกําหนด เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรองและ
ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึงถือเป็ น ส่วนหนึงแห่งสัญญา
ประกันภัยเดียวกัน
1.2 ตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
หมายความถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'
1.3 บริษัท
หมายความถึง ผูร้ ับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'
1.4 ผู้เอาประกันภัย
หมายความถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลตามทีปรากฏชือผูเ้ อาประกันภัยในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยซึงตกลงจะชําระเบี'ยประกันภัยให้แก่บริ ษทั
1.5 ความเสียหาย
หมายความถึง การสูญเสี ยหรื อเสี ยหายไม่วา่ ทั'งหมดหรื อบางส่วนอันเกิดจากภัยที
ได้รับความคุม้ ครองทีเกิดขึ'นแก่ทรัพย์สินทีเอาประกันภัยไว้ภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'
*.+ ทรัพย์ สินทีเอาประกันภัย
หมายความถึง สิ งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และหรื อทรัพย์สินภายในสิ งปลูก
สร้างรวมถึงทรัพย์สินทีอยูภ่ ายในสถานทีเอาประกันภัยตามทีระบุไว้
ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
*.- สิงปลูกสร้ าง (ไม่ รวมฐานราก) หมายความถึง ก) บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถวสําหรับทีอยูอ่ าศัยโรงรถและ
อาคารย่อย เช่น เรื อนคนรับใช้ เรื อนครัว เป็ นต้น กําแพง รั'ว ประตู
รวมทั'งส่วนปรับปรุ งต่อเติม ยกเว้นฐานราก
ข) ห้องชุดสําหรับอยูอ่ าศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม
ยกเว้นฐานราก
*.3 ทรัพย์ สินภายในสิงปลูกสร้ าง
หมายความถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื องตกแต่ง สิ งติดตั'งตรึ งตรา เครื องมือ เครื องใช้
ภายในบ้าน เครื องใช้ไฟฟ้ า และอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในบ้าน เครื อง
ดนตรี เครื องเสี ยง เครื องครัว เครื องนุ่งห่มและทรัพย์สินอืนๆเพือ
การอยูอ่ าศัยของผูเ้ อาประกันภัยหรื อบุคคล ซึงตามปกติพกั อาศัยอยู่
กับผูเ้ อาประกันภัย

จํานวนเงินซึงผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ตามทีระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยต่อความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายแต่ละ
ครั'งและทุกครั'งทีได้รับการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี'
หมวดที 6 เงือนไขทัวไป (ใช้ บังคับกับทุกหมวดความคุ้มครอง)
6.* การเปลียนแปลงสัญญาประกันภัย
การเปลียนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้ออกใบสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัยไว้เป็ นหลักฐานแล้ว
6.6 การบรรยายคลาดเคลือนและการตกเป็ นโมฆียะของกรมธรรม์ประกันภัย
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยหรื อบุคคลใดๆซึงมีอาํ นาจกระทําการแทนผูเ้ อาประกันภัยได้มีการบรรยายคลาดเคลือนหรื อ
แถลงข้อความเท็จ หรื อละเว้นไม่แถลงข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญแห่งทรัพย์สินทีเอาประกันภัย หรื อในสาระสําคัญแห่ง
สิ งปลูกสร้างหรื อสถานทีตั'งของทรัพย์สิน หรื อสิ งปลูกสร้าง หรื อในข้อความจริ งอันเป็ นสาระสําคัญอันจําเป็ นต้องรู ้เพือ
การประเมินความเสี ยงภัย หรื อเพือการกําหนดเบี'ยประกันภัย หรื อมีการละเว้นไม่เปิ ดเผยข้อความจริ งดังกล่าวนั'นให้ถือว่า
สัญญาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'ตกเป็ นโมฆียะตามมาตรา ?@A แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
และบริ ษทั ทรงไว้ซึงสิ ทธิในการบอกล้างสัญญาประกันภัยนี'ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด
6.= หน้ าทีในการรักษาสิทธิของบริษทั เพือการรับช่ วงสิทธิ
โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องกระทําทุกอย่างเท่าทีจําเป็ นหรื อเท่าทีบริ ษทั ร้องขอให้ทาํ ตาม
สมควรไม่วา่ ก่อนหรื อหลังการรับค่าสิ นไหมทดแทนจากบริ ษทั เพือรักษาสิ ทธิของบริ ษทั ในการรับช่วงสิ ทธิเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายจากบุคคลภายนอก
6.? การประกันภัยซํAาซ้ อนและการร่ วมเฉลียการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้บริ ษทั ทราบถึงการประกันภัยซึงได้ทาํ ไว้แล้วหรื อทีจะมีข' ึนภายหลัง หาก
ทรัพย์สินทีได้เอาประกันภัยไว้น' ีได้มีการประกันภัยกับบริ ษทั ประกันภัยอืนซึงให้ความคุม้ ครองในภัยเดียวกันกับ
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'ไม่วา่ ทั'งหมดหรื อบางส่วน
ถ้าในขณะทีเกิดความเสี ยหายขึ'นและปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันได้เอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ประกันภัยอืน
ไม่วา่ โดยผูเ้ อาประกันภัยเองหรื อโดยบุคคลอืนใดทีกระทําในนามผูเ้ อาประกันภัย บริ ษทั จะร่ วมเฉลียชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลียตามจํานวนเงินทีบริ ษทั ได้รับประกันภัยต่อจํานวนเงินเอาประกันภัยรวมทั'งสิ'น แต่ไม่เกิน
กว่าจํานวนเงินเอาประกันภัย ทีบริ ษทั ได้รับประกันภัยไว้ และเป็ นทีตกลงว่าการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนเช่นนี' บริ ษทั จะไม่
ยกเอาลําดับการรับประกันภัยก่อนหรื อหลัง ขึ'นเป็ นข้ออ้างในการเข้าร่ วมเฉลียชดใช้ความเสี ยหายดังกล่าว
6.C หน้ าทีของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทน
เมือเกิดความสูญเสี ยหรื อความเสียหายขึ'นผูเ้ อาประกันภัยหรื อตัวแทนของผูเ้ อาประกันภัยมีหน้าทีปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี'
C) แจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้าและต้องจัดส่งบรรดารายละเอียดและเอกสารหลักฐาน อันเกียวกับความ
สูญเสี ยหรื อความเสี ยหายตามทีบริ ษทั ต้องการภายใน DE วันนับแต่เกิดความสูญเสี ยหรื อเสี ยหายเว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาํ เป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้ง
โดยเร็ วทีสุดทีจะกระทําได้แล้วโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
*.5 ความเสียหายส่ วนแรก

หมายความถึง

F) ต้องให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ตามความจําเป็ น แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกําหนดดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิเรี ยกร้อง
เสี ยไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกําหนด และได้ทาํ การเรี ยกร้อง
โดยเร็ วทีสุดเท่าทีสามารถจะกระทําได้แล้ว
D) จะต้องดําเนินการและยินยอมให้บริ ษทั หรื อตัวแทนกระทําการใดๆ ทีเหมาะสมในการป้ องกันความ เสี ยหายอัน
อาจเพิมขึ'น
6.+ ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย ภายใน CA วันนับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความ
เสี ยหายทีครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
ในกรณี มีเหตุจาํ เป็ นทีทําให้บริ ษทั ไม่อาจประเมินความเสี ยหาย ให้แล้วเสร็ จภายในกําหนดเวลาตามวรรค C
ระยะเวลาทีกําหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามสมควร แต่ท' งั นี'จะไม่เกิน GE วันนับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แล้วเสร็ จภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม
จนเป็ นเหตุให้ผเู ้ อาประกันภัยหรื อผูเ้ สี ยหายนําคดีข' ึนสู่การพิจารณาคดีของศาล หรื อเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หาก
ศาลพิพากษาหรื ออนุญาโตตุลาการชี'ขาดให้บริ ษทั แพ้คดี บริ ษทั จะต้องรับผิดต่อผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูเ้ สี ยหายนั'นโดยชดใช้
ค่าเสี ยหายตามคําพิพากษา หรื อตามคําชี'ขาด ของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี'ยในฐานะลูกหนี'ผิดนัดในอัตราร้อยละ CA
ต่อปี นับแต่วนั ผิดนัด
6.- การปฏิเสธค่ าสินไหมทดแทน
บริ ษทั มีสิทธิปฏิเสธการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนในความเสี ยหายโดยไม่ตอ้ งคืนเบี'ยประกันภัย ในกรณี
ดังต่อไปนี'
C) ความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายนั'นเกิดขึ'นเพราะความทุจริ ตหรื อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ของผู ้
เอาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์
F) การฉ้อฉล
(C) ความเสี ยหายนั'นเกิดขึ'นจากการกระทําโดยเจตนา หรื อสมรู ้ของผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์หรื อ
บุคคลใดทีกระทําในนามของผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์ เพือให้ได้รับผลประโยชน์จาก
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี' และ/หรื อ
(F) ผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูแ้ ทนของผูเ้ อาประกันภัยได้กระทําการใดหรื อแสดงข้อความหรื อเอกสาร ใดอัน
เป็ นเท็จเพือให้ได้มาซึงผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'
6.3 การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ทีมีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี' ระหว่างผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั'นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ
บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาํ การวินิจฉัยชี'ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

6.5 การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
C) บริ ษทั อาจบอกเลิกความคุม้ ครองนี'ได้ ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นหนังสื อไม่นอ้ ยกว่า CA วัน โดยทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามทีอยูค่ รั'งสุดท้ายทีแจ้งให้บริ ษทั ทราบ ในกรณี น' ีบริ ษทั จะคืนเบี'ย
ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหักเบี'ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'ได้ใช้บงั คับ
มาแล้วออกตามส่วน
F) ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกความคุม้ ครองนี'ได้ โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อและมีสิทธิได้รับเบี'ย
ประกันภัยคืน หลังจากหักเบี'ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'ได้ใช้บงั คับมาแล้วออก
โดยคิดตามอัตราเบี'ยประกันภัยระยะสั'นหรื อหากยังไม่ได้ชาํ ระเบี'ยประกันภัยผูเ้ อาประกันภัยจะต้องชําระโดยคิด
ตามระยะเวลา และอัตราเบี'ยประกันภัยในทํานองเดียวกัน ดังตารางต่อไปนี'

ตารางอัตราเบียA ประกันภัยระยะสัAน
ระยะเวลาประกันภัย (ไม่เกิน/เดือน)
ร้อยละของเบี'ยประกันภัยเต็มปี
C
CA
F
FA
D
DA
I
IA
A
AA
@
@A
J
JA
?
?E
G
?A
CE
GE
CC
GA
CF
CEE
หมวดที = ข้ อยกเว้ นทัวไป (ใช้ บังคับกับทุกหมวดความคุ้มครอง)
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'ไม่คุม้ ครองความสูญเสี ยหรื อความเสียหายจาก
C. ความเสี ยหายส่วนแรกทีผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
F. ความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายใดๆก็ตาม ไม่วา่ จะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรื อโดยอ้อม และไม่วา่ จะเกิดจาก
สาเหตุหรื อเหตุการณ์ ซึงส่งผลกระทบอย่างต่อเนือง หรื อมีลาํ ดับเหตุการณ์เป็ นอย่างไรสําหรับความเสี ยหายนั'น อันเป็ นผล
มาจาก หรื อเกียวเนืองมาจากเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี'

สงคราม การรุ กราน การกระทําทีมุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติหรื อการกระทําทีมุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่วา่ จะได้มีการ
ประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง ซึงหมายถึงสงครามระหว่างชนทีอาศัยอยูใ่ นประเทศเดียวกัน
การแข็งข้อ การกบฏ การก่อความวุน่ วายทางการเมือง การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร
F.F การกระทําของผูก้ ่อการร้าย รวมถึงการกระทําซึงใช้กาํ ลังหรื อความรุ นแรงและ/หรื อ มีการข่มขู่โดยบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลใด ไม่วา่ จะเป็ นการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน หรื อทีเกียวเนืองกับองค์กรใดหรื อรัฐบาลใด ซึง
กระทําเพือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรื อจุดประสงค์ทีคล้ายคลึงกัน รวมทั'งเพือต้องการส่งผลให้รัฐบาล
และหรื อสาธารณชน หรื อส่วนหนึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตืนตระหนกหวาดกลัว
D. ความเสี ยหายทีเป็ นผลโดยตรง หรื อโดยอ้อมจากสาเหตุดงั นี'
D.C อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรื อการแพร่ กมั มันตภาพรังสี จากเชื'อเพลิงนิวเคลียร์หรื อจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน
เนืองมาจากการเผาไหม้ของเชื'อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึงดําเนิน
ติดต่อกันไปด้วยตัวเอง
D.F การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่วนประกอบของนิวเคลียร์หรื อวัตถุอนั ตรายอืนใดทีอาจเกิดการระเบิดใน
กระบวนการนิวเคลียร์ได้
F.C

หมวดที ? ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เงือนไขทัวไปและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพือ
เป็ นการตอบแทนเบี'ยประกันภัยทีผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครอง ดังต่อไปนี'

หมวดที * การประกันอัคคีภัยและภัยเพิมเติม
หากทรัพย์สินทีเอาประกันภัยได้รับความสูญเสี ยหรื อเสี ยหายซึงเกิดจากภัยทีได้รับความคุม้ ครองดังต่อไปนี' บริ ษทั จะ
ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายทีเกิดขึ'นจริ งและไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
*. ไฟไหม้
6. ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสี ยหายต่อเครื องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีเกิดจากการลัดวงจรจากฟ้ าผ่า)
=. ระเบิด
?. ภัยจากการเฉียวและหรือการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตว์ พาหนะ เช่ น ช้ าง ม้ า วัว ควาย เป็ นต้ น ทําให้เกิด
ความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีได้เอาประกันภัยไว้ รวมทั'ง รั'ว กําแพง และประตู ทั'งนี'รวมถึงการ
เฉี ยว ชน และหรื อหล่นทับโดยสิ นค้าหรื อทรัพย์สินทีบรรทุกมากับยวดยานพาหนะหรื อสัตว์พาหนะ แต่ไม่
รวมถึงอากาศยาน ทั'งนี' บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดในความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีเอาประกันภัยอัน
เกิดขึ'นจากการเฉี ยวและหรื อการชนของยวดยานพาหนะหรื อสัตว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย เป็ นต้น ของผูเ้ อา
ประกันภัย สมาชิกในครอบครัวซึงอยูด่ ว้ ยกันกับผูเ้ อาประกันภัยหรื อบุคคลใดทีกระทําในทางการทีจ้างหรื อถูกใช้
วานโดยผูเ้ อาประกันภัย
C. ภัยจากอากาศยานและหรื อวัตถุทีตกจากอากาศยาน รวมถึง จรวด ซึงขับเคลือนด้วยตัวเองและยานอวกาศ ยกเว้น
จรวดทีเป็ นอาวุธ แต่ท' งั นี'ไม่รวม ความเสี ยหายทีเกิดจากคลืนเสี ยง หรื อคลืนความดันทีมาจากอากาศยานซึงอยูใ่ น
สภาพการบินปกติ
+. ภัยเนืองจากนําA (ไม่ รวมนําA ท่วม) อันเกิดขึ'นโดยอุบตั ิเหตุจากการปล่อย การรัวไหล หรื อการล้นออกมาของนํ'าหรื อ
ไอนํ'า จากท่อนํ'า ถังนํ'า ระบบทําความร้อน ระบบทําความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื องสูบนํ'า และรวมถึงนํ'าฝนที
ไหลผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสี ยหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสง
สว่าง ท่อนํ'าหรื อรางนํ'า
แต่ไม่รวมถึง
@.C ความเสี ยหายทีเกิดจากนํ'าไหลบ่า นํ'าท่วมจากภายนอกอาคาร หรื อนํ'าทีซึมผ่านเข้ามาทางผนัง ฐานราก และ
พื'นของอาคาร
@.F การล้างท่อระบายนํ'า การแตกหรื อการรัวไหลจากระบบท่อประปาใต้ดินหรื อท่อนํ'าดับเพลิงใต้ดิน ซึงเป็ นท่อ
เมนอยูน่ อกสถานทีเอาประกันภัย หรื อระบบพรมนํ'าดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)
-. กลุ่มภัยธรรมชาติ อันได้แก่
-.* ภัยจากลมพายุ :
คุม้ ครองความเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีเอาประกันภัยไว้อนั เกิดจากภัยลมพายุ ทั'งนี' รวมถึง
J.C.C ความเสี ยหายของทรัพย์สินทีเอาประกันภัยจากนํ'าในทะเล ทะเลสาบ หรื อมหาสมุทรซึงถูกพัดหรื อ
หอบมาพร้อมกับลมพายุแล้วทําให้เกิดคลืนซัดเข้าท่วมชายฝัง
J.C.F ความเสี ยหายของทรัพย์สินภายในตัวอาคารทีได้เอาประกันภัยไว้ เนืองจากนํ'าฝน นํ'าค้างแข็ง หิ มะ
ทราย หรื อฝุ่ นละอองทีผ่านเข้าไปภายในอาคารตามร่ องแตกร้าวของอาคารสิ งปลูกสร้างซึงได้รับ
ความเสี ยหายอันเกิดจากลมพายุโดยตรงเท่านั'น

J.C.D ความเสี ยหายของทรัพย์สินภายในตัวอาคารทีได้เอาประกันภัยไว้เนืองจาก เครื องพรมนํ'า หรื อท่อนํ'า
อืน ๆ ซึงได้รับความเสี ยหายจากลมพายุโดยตรงเท่านั'น
-.6 ภัยจากนําA ท่ วม :
คุม้ ครองความเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีเอาประกันภัยอันเกิดจากภัยนํ'าท่วม
คําว่า "นํ'าท่วม" หมายถึง นํ'าซึงไหลล้นหรื อไหลออกจากทางนํ'าปกติซึงจะเป็ นทางนํ'าธรรมชาติ หรื อ
จะเป็ นทางนํ'าทีสร้างขึ'นก็ดี (ไม่รวมถึงรางนํ'าบนหลังคา) หรื อเกิดจากท่อนํ'า
สาธารณะแตก ทําให้เกิดการท่วมของนํ'าจากภายนอกของอาคารทีเอา
ประกันภัยไว้ หรื ออาคารทีเก็บทรัพย์สินทีเอาประกันภัยตามกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี' รวมถึงนํ'าท่วมอันเกิดจากลมพายุ นํ'าป่ า และโคลนถล่ม
-.= ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลืนใต้ นําA หรือสึนามิ :
คุม้ ครองความเสี ยหายทีเกิดขึ'นเนืองจากภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลืนใต้น' าํ (Tidal Wave) หรื อสึ นามิ
(Tsunami) หรื อนํ'าท่วม อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวหรื อภูเขาไฟระเบิด ทั'งนี' แผ่นดินไหว หรื อภูเขาไฟ
ระเบิด ต้องเกิดขึ'นโดยสาเหตุทางธรรมชาติเท่านั'น
-.? ภัยจากลูกเห็บ :
คุม้ ครองความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีเอาประกันภัยไว้อนั เกิดจากภัยลูกเห็บ รวมถึง นํ'าฝน
นํ'าค้างแข็ง หิ มะ ทราย หรื อฝุ่ นละอองดังกล่าวไหลผ่านเข้าไปในอาคาร ตามร่ องแตกร้าวของอาคารสิ งปลูก
สร้างทีได้รับความเสี ยหายอันเกิดจากลูกเห็บโดยตรงเท่านั'น หรื อนํ'าจากเครื องพรมนํ'าหรื อท่อนํ'าอืนๆ ทีเกิด
เสี ยหายขึ'นเนืองจากภัยลูกเห็บโดยตรง
ทั'งนี' ความคุม้ ครองภัยธรรมชาติต' งั แต่ขอ้ J.C - J.I บริ ษทั จะชดใช้ความเสี ยหายทีเกิดขึ'นจริ งทุกภัยรวมกัน
แล้ว ไม่เกิน FE,EEE บาท ต่อปี
สําหรับกลุ่มภัยธรรมชาตินีจA ะไม่ค้ ุมครองถึง
C) ความเสี ยหายโดยตรงหรื อโดยทางอ้อมทีเกิดจากภัยลมพายุ นํ'าฝน นํ'าท่วม ลูกเห็บ นํ'าค้างแข็ง หิ มะ ทราย ฝุ่ น
ละออง ซึงทําความเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีเคลือนย้ายได้ ซึงเก็บอยูใ่ นอาคารโปร่ ง หรื ออาคารทีมีผนังด้านหนึง
เปิ ดโล่ง หรื อเก็บอยูก่ ลางแจ้ง ไม่วา่ จะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบหรื อวัสดุปกคลุมใดๆ หรื อไม่วา่ จะอยูภ่ ายใน
เต็นท์ก็ตาม
F) ความเสี ยหายโดยตรงหรื อโดยทางอ้อมทีเกิดจากภัยแผ่นดินไหวหรื อภูเขาไฟระเบิดอันเกิดจากวัตถุใด ๆ จาก
อวกาศ
D) ความเสี ยหายโดยตรงหรื อโดยทางอ้อมทีเกิดจากหมอก หรื ออากาศหนาว นํ'าค้างแข็ง หิ มะ ฝุ่ นละออง ทราย
หรื อนํ'าฝน เว้นแต่ทีผ่านเข้าไปภายในอาคารตามร่ องแตกร้าวของอาคารสิ งปลูกสร้าง ซึงได้รับความเสี ยหาย
อันเกิดจากลมพายุหรื อลูกเห็บโดยตรงเท่านั'น
I) ความเสี ยหายโดยตรงหรื อโดยทางอ้อมทีเกิดจากภัยลูกเห็บซึงทําความเสี ยหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี' เว้นแต่
จะได้ระบุไว้โดยชัดเจนเป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัย
I.C ) ไซโล (Silo) หรื อสิ งของภายในไซโล

I.F ) ผ้ากันแดด ป้ าย ปล่องไฟทีทําด้วยโลหะ
I.D ) ตัวอาคาร (หรื อสิ งของภายในอาคาร) ซึงอยูร่ ะหว่างก่อสร้างโดยทีประตู หน้าต่าง หลังคา
และผนัง ยังไม่ได้มีการติดตั'งเรี ยบร้อย

สําหรับความคุ้มครองกลุ่มภัยธรรมชาตินีมA เี งือนไขดังนีA
C) การจํากัดความรับผิดสําหรับภัยจากกลุ่มภัยธรรมชาติน' ี จะไม่นาํ เงือนไขการประกันภัยทรัพย์สินตํากว่ามูล
ค่าทีแท้จริ งมาใช้ในการพิจารณาคํานวณค่าสิ นไหมทดแทนในกรณี ทีเกิดความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินทีเอา
ประกันภัย
F) จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสําหรับภัยจากกลุ่มภัยธรรมชาติน' ี ให้ถือเป็ นจํานวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่า
สิ นไหมทดแทนทีบริ ษทั จะต้องรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั'งนี'เมือเกิดความเสี ยหายขึ'น และบริ ษทั
ได้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพือความเสี ยหายแล้ว จํานวนเงินความรับผิดสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจํานวน
เงินค่าสิ นไหมทดแทนทีบริ ษทั ได้ชดใช้ไป
D) จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสําหรับความเสี ยหายแต่ละครั'งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็ นไปตาม
จํานวนเงินจํากัดความรับผิดทีได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ไม่วา่ ในกรณี ใดความรับผิดของบริ ษทั ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'รวมกันแล้วจะไม่เกินจํานวนเงินเอา
ประกันภัยตามทีได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสี ยหายส่วนแรกตามทีระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3. การขยายความคุ้มครองค่ าเช่ าทีอยู่อาศัยชัวคราว
ในกรณี ทีทรัพย์สินทีเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'ทีเป็ นสิ งปลูกสร้างและได้รับความ
สูญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเนืองจากภัยข้อ 1 - 6 ตามความคุม้ ครองหมวด 1 เท่านั'น บริ ษทั จะชดใช้มีการขยายความคุม้ ครอง
ดังนี'
?.C หากความสูญเสี ย หรื อความเสี ยหายคิดเป็ นมูลค่ามากกว่า AE% ของมูลค่าการจัดการทดแทนสิ งปลูก
สร้างหรื ออาคารทีเป็ นการสร้างขึ'นใหม่
- สิ งปลูกสร้างชั'น C (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ ?E ของพื'นทีผนังทั'งหมด) บริ ษทั จะชดใช้ค่า
เช่าทีอยูอ่ าศัยชัวคราวให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นจํานวนเงินไม่เกินวันละ C,EEE บาท และรวมแล้วไม่
เกิน AE,EEE บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- สิ งปลูกสร้างชั'น F (มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ AE-?E ของพื'นทีผนังทั'งหมด)หรื อสิ งปลูกสร้างชั'น D
(มีผนังเป็ นวัสดุอืน ๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื'องแผ่นเรี ยบ มากกว่าร้อยละ AE ของพื'นทีผนังทั'งหมด)
บริ ษทั จะชดใช้ค่าเช่าทีอยูอ่ าศัยชัวคราวให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นจํานวนเงินไม่เกินวันละ AEE บาท
และรวมแล้วไม่เกิน FA,EEE บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
?.F หากความสูญเสี ย หรื อความเสี ยหายคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับมูลค่าการจัดการทดแทนสิ งปลูกสร้างหรื อ
อาคารทีเป็ นการสร้างขึ'นใหม่

สิ งปลูกสร้างชั'น C (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ ?E ของพื'นทีผนังทั'งหมด)บริ ษทั จะชดใช้ค่า
เช่าทีอยูอ่ าศัยชัวคราวให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นจํานวนเงินไม่เกินวันละ C,EEE บาท และรวมแล้วไม่
เกิน CEE,EEE บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- สิ งปลูกสร้างชั'น F (มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ AE-?E ของพื'นทีผนังทั'งหมด)หรื อสิ งปลูกสร้างชั'น D
(มีผนังเป็ นวัสดุอืน ๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื'องแผ่นเรี ยบ มากกว่าร้อยละ AE ของพื'นทีผนังทั'งหมด)
บริ ษทั จะชดใช้ค่าเช่าทีอยูอ่ าศัยชัวคราวให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นจํานวนเงินไม่เกินวันละ AEE บาท
และรวมแล้วไม่เกิน AE,EEE บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
?.D ในการเรี ยกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าทีอยูอ่ าศัยชัวคราวตามการขยายความคุม้ ครองนี' ผูเ้ อาประกันภัยจะต้อง
ส่งมอบเอกสารแสดงการชําระเงินค่าเช่าทีอยูอ่ าศัยชัวคราวให้บริ ษทั เป็ นหลักฐานโดยไม่ชกั ช้า
?.I จํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริ ษทั ภายใต้การขยายความคุม้ ครองนี'ถือเป็ นความรับผิดเพิมเติม
แยกจากจํานวนเงินเอาประกันภัยเฉพาะรายการสิ งปลูกสร้างตามทีได้ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัยนี'
เงือนไขเฉพาะหมวด
*. การชดใช้ โดยการเลือกทําการสร้ างให้ ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์ สินมาทดแทน
บริ ษทั อาจจะเลือกทําการซ่อม สร้างให้ใหม่หรื อจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินทีสูญเสี ยหรื อเสี ยหายทั'งหมด หรื อ
ส่วนใดส่วนหนึงแทนการจ่ายเงินชดใช้การสูญเสี ยหรื อการเสี ยหายทีเกิดขึ'นหรื ออาจจะร่ วมกับบริ ษทั ประกันภัยอืนๆทีเกียวข้อง
กระทําการดังกล่าวก็ได้
แต่บริ ษทั ไม่ผกู พันทีจะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรื อให้ครบถ้วนทุกประการเพียงแต่วา่ จัดไป
ตามแต่สภาพการจะอํานวยโดยบริ ษทั จะกระทําการให้สมเหตุสมผลทีสุดและไม่วา่ กรณี ใดๆ บริ ษทั ไม่ผกู พันทีจะต้องทําการ
สร้างให้ใหม่เกินกว่ามูลค่าของทรัพย์สินในขณะทีเกิดความเสี ยหายหรื อเกินกว่าจํานวนเงินซึงบริ ษทั ได้รับประกันภัย
ถ้าบริ ษทั เลือกทีจะทําการสร้างให้ใหม่ หรื อจัดหาทรัพย์สินมาแทน ผูเ้ อาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของตนเองจะต้องจัดหา
แปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริ มาณ ขนาดและรายละเอียดอืนๆ ตามทีบริ ษทั ต้องการให้แก่บริ ษทั และการกระทํา
ใดๆ ทีบริ ษทั ได้ทาํ ไปหรื อสังให้ทาํ ไปเพือทีจะพิจารณาทําการสร้างให้ใหม่ หรื อจัดหาทรัพย์สินมาแทนไม่ถือว่าเป็ นการเลือก
โดยบริ ษทั ในอันทีจะทําการสร้างให้ใหม่หรื อจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน
ในกรณี ทีบริ ษทั ไม่สามารถทีจะจัดทําการสร้างให้ใหม่หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินทีเอาประกันภัยนี' เพราะเหตุวา่ มีเทศ
บัญญัติหรื อกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื องแนวของถนนหรื อการก่อสร้างอาคารหรื อสิ งอืนๆ บริ ษทั จะรับผิดชดใช้เงินเพียง
เท่าทีจําเป็ นเพือการสร้างให้ใหม่ หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินนั'นๆให้คืนสภาพเดิมหากทําได้ตามกฎหมายโดยไม่หกั ค่าเสื อมราคา
6. สิทธิของบริษัทในซากทรัพย์สินทีได้ รับความเสียหาย
เมือมีความเสี ยหายใดเกิดขึ'นแก่ทรัพย์สินทีเอาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยจะละทิ'งทรัพย์สินทีเอาประกันภัยนั'นไม่ได้และ
บริ ษทั อาจจะ
C) เรี ยกร้องให้ส่งมอบทรัพย์สินทีเสียหายซึงได้มีการเอาประกันภัยไว้แก่บริ ษทั
F) เข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินทีได้เอาประกันภัยและสํารวจ จัด คัด เลือก โยกย้าย หรื อจัดการอย่างใดอย่าง
หนึงแก่ทรัพย์สิน
D) ขายหรื อจําหน่ายซึงทรัพย์สินทีเอาประกันภัย เพือประโยชน์แก่บุคคลทีเกียวข้อง
-

บริ ษทั อาจใช้สิทธิทีมีอยูต่ ามเงือนไขนี'ได้ตามสมควรนับตั'งแต่เกิดความเสี ยหายจนกว่าสิ ทธิเรี ยกร้องในความเสี ยหาย
นั'นจะตกลงกันได้เป็ นเด็ดขาด หรื อได้มีการบอกกล่าวเป็ นหนังสื อจากผูเ้ อาประกันภัยว่าได้สละสิ ทธิทีจะเรี ยกร้องค่าสิ นไหม
ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
การใช้สิทธิของบริ ษทั ข้างต้นจะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดเพิมขึ'นแก่บริ ษทั และจะไม่ทาํ ให้สิทธิของบริ ษทั ในการทีจะ
อ้างเงือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยเพือโต้แย้งการเรี ยกร้องใดๆลดน้อยลง
=. การระงับไปแห่ งสัญญาประกันภัย
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี' เป็ นอันระงับสิ'นไปทันทีเมือ:C) มีการเปลียนแปลงการใช้สถานทีเอาประกันภัยจากทีอยูอ่ าศัย เป็ นการประกอบการประเภทอืนโดยไม่มีการใช้
อยูอ่ าศัย และการเปลียนแปลงนั'นได้ทาํ ให้การเสี ยงภัยเพิมขึ'น ทั'งนี' บริ ษทั จะคืนเบี'ยประกันภัยตามตารางอัตรา
เบี'ยประกันภัยระยะสั'น
F) กรรมสิ ทธิhในทรัพย์สินทีเอาประกันภัยไว้ ได้ถูกเปลียนมือจากผูเ้ อาประกันภัยโดยวิธีอืน นอกจากทาง
พินยั กรรมหรื อโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เงือนไขข้อนี'จะไม่นาํ มาบังคับใช้ หากลักษณะการ
ใช้สิงปลูกสร้างอันเป็ นทรัพย์สินทีเอาประกันภัย หรื อสถานทีทีระบุเอาประกันภัยในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัยยังคงใช้เพือการอยูอ่ าศัยต่อไป ทั'งนี' บริ ษทั จะคืนเบี'ยประกันภัยตามตารางอัตราเบี'ยประกันภัยระยะ
สั'น
D) ผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาํ ระเบี'ยประกันภัยเมือพ้นกําหนด @E วัน นับแต่วนั เริ มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย โดยให้
กรมธรรม์ประกันภัยสิ'นผลนับแต่วนั ทีครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
I) สิ งปลูกสร้างทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ หรื อส่วนใดส่วนหนึงของสิ งปลูกสร้างนั'นได้มีการพังทลายหรื อ
เคลือนไปจากเดิม ไม่วา่ ทั'งหมดหรื อบางส่วนจนทําให้สิงปลูกสร้างนั'นเสี ยประโยชน์ในการใช้ท' งั หมดหรื อ
บางส่วน หรื อทําให้สิงปลูกสร้างนั'น หรื อส่วนใดส่วนหนึงของสิ งปลูกสร้างนั'น หรื อทรัพย์สินทีอยูภ่ ายในสิ ง
ปลูกสร้างนั'นตกอยูใ่ นการเสี ยงต่อวินาศภัยเพิมขึ'น เว้นแต่เหตุดงั กล่าวมานี' เป็ นผลสื บเนืองมาจากภัยทีได้รับ
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'
A) สิ งปลูกสร้างทีเอาประกันภัย หรื อสถานทีตั'งทรัพย์สินทีเอาประกันภัยตกอยูใ่ นสภาพไม่มีผอู ้ ยูอ่ าศัยหรื อไม่มี
ผูด้ ูแลรักษา และยังคงอยูใ่ นสภาพเช่นนั'นเป็ นเวลาเกินกว่า @E วันติดต่อกัน
อย่างไรก็ตามเงือนไขข้อ D นี' จะไม่นาํ มาบังคับใช้หากผูเ้ อาประกันภัยได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบและบริ ษทั ตกลงยินยอม
รับประกันภัยต่อไป โดยได้ออกใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยไว้เป็ นหลักฐานแล้ว
?. การประกันภัยทรัพย์ สินตํากว่ามูลค่ าทีแท้ จริง
ในกรณี ทีกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ JE ของมูลค่าทรัพย์สินทีเอาประกันภัยในขณะ
เกิดความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเนืองมาจากภัยทีได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี' บริ ษทั จะชดใช้ค่า
สิ นไหมทดแทนให้ผเู ้ อาประกันภัยเต็มจํานวนความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหาย แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยไม่นาํ เงือนไขการประกันภัยทรัพย์สินตํากว่ามูลค่าทีแท้จริ งมาใช้บงั คับ
แต่หากกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตํากว่าร้อยละ JE ของมูลค่าทีแท้จริ งของทรัพย์สินทีเอาประกันภัย ในขณะเกิด
ความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเนืองมาจากภัยทีได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี' ให้ถือว่าผูเ้ อาประกันภัย
เป็ นผูร้ ับประกันภัยตนเองในส่วนทีแตกต่างกันกับมูลค่าทีแท้จริ งของทรัพย์สินทีเอาประกันภัยโดยในการคํานวณค่าสิ นไหม

ทดแทน ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับภาระส่วนเฉลียความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายไปตามส่วนในทุกรายการ และหากมีมากกว่า
หนึงรายการให้แยกพิจารณาเป็ นแต่ละรายการไป ตามสูตรทีใช้ในการคํานวณค่าสิ นไหมทดแทน ซึงบริ ษทั จะต้องรับผิดชอบใน
กรณี น' ีคือ
ค่าสิ นไหมทดแทน
= จํานวนเงินเอาประกันภัย x มูลค่าความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหาย - ความเสี ยหายส่วน
แรก (ถ้ามี)
(ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัย)
มูลค่าทรัพย์สิน ณ เวลาเกิดความเสี ยหาย
ข้ อยกเว้ นเฉพาะหมวด
กรมธรรม์ประกันภัยในหมวดนี'ไม่คุม้ ครอง
C. ทรัพย์สินต่อไปนี' เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดเจนเป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'
C.C เงินแท่ง หรื อทองคําแท่ง หรื ออัญมณี
C.F โบราณวัตถุหรื อศิลปวัตถุอนั มีมูลค่า รวมทั'งสิ'นเกินกว่า CE,EEE.- บาท
C.D ต้นฉบับหรื อสําเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รู ปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรื อแบบพิมพ์
หรื อแม่พิมพ์
C.I หลักประกันหนี'สิน หลักทรัพย์ เอกสารสําคัญต่างๆ ไปรษณี ยากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค
หรื อเอกสารทางธุรกิจ
C.A วัตถุระเบิด
C.@ ยานพาหนะทุกชนิด ไม่วา่ จะเป็ นยานพาหนะทางบก ทางนํ'า หรื อทางอากาศ
C.J ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า
C.? เครื องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ แผงวงจรไฟฟ้ า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้ าหรื อหลอด
ไฟฟ้ า ซึงได้รับความเสี ยหายเนืองจากหรื อเพราะการเดินเครื องเกินกําลัง การใช้ความกดดันเกิน
กําหนด ไฟฟ้ าลัดวงจร การเกิดประกายไฟฟ้ า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรัวของ
กระแสไฟฟ้ า รวมทั'งสาเหตุทีเกิดจากการเสื อมสภาพตามธรรมชาติ หรื อจากการใช้งานเฉพาะเครื องที
เกิดความเสี ยหายจากสาเหตุดงั กล่าว
C.G สัตว์ทีมีชีวติ
C.CE อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคสําหรับพกพา เช่น คอมพิวเตอร์พกพา (Note Book), แล็ปท็อป (Lab Top), พ็อค
เก็ตพีซี (Pocket PC), พีดีเอ (PDA), อุปกรณ์นาํ ร่ อง (GPS),โทรศัพท์มือถือ, กล้องถ่ายรู ป, กล้องวีดีโอ
F. ความเสี ยหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยคําสังเจ้าหน้าที หรื อพนักงานผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมาย

D. ความสูญเสี ยหรื อเสี ยหาย หรื อความเสี ยหายต่อเนืองอันเป็ นผลโดยตรงหรื อโดยอ้อมซึงเกิดจาก
D.C

การทํางาน หรื อการทํางานบกพร่ องของระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) หรื อระบบในแบบเดียวกันหรื อ
เครื อข่ายภายใน (Intranet) หรื อเครื อข่ายส่วนตัว หรื อเครื อข่ายในแบบเดียวกัน

D.F

ความเสี ยหาย การถูกทําลาย ความผิดพลาด การถูกลบ หรื อความสูญเสี ยหรื อเสี ยหายอืนๆ ของข้อมูล
ซอฟท์แวร์ หรื อชุดคําสังของการเขียนโปรแกรม หรื อชุดคําสังประเภทใด
I. ความเสี ยหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยคําสังเจ้าหน้าทีหรื อพนักงานผูม้ ีอาํ นาจตามกฏหมาย

หมวด 2 การประกันภัยโจรกรรม (จร.6)
คําจํากัดความ
*. การโจรกรรม

หมายความถึง

6. การลักทรัพย์
=. การชิงทรัพย์

หมายความถึง
หมายความถึง

?. การปล้ นทรัพย์
หมายความถึง
C. ทรัพย์ สินส่ วนบุคคล หมายความถึง

การลักทรัพย์โดยบุคคลใดๆทีมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นซึงได้เข้าไปหรื อ ออก
จากสถานทีทีเอาประกันภัย โดยการใช้กาํ ลังอย่างรุ นแรงและทําให้เกิด
ร่ องรอยความเสี ยหายทีเห็นได้ชดั ต่ออาคารทีเอาประกันภัย จากการใช้
เครื องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้ า เคมี หรื อเกิดจากการชิงทรัพย์ หรื อการปล้น
ทรัพย์ รวมทั'งความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจากความพยายาม
กระทําการดังกล่าว (จร.F)
การเอาทรัพย์ของผูอ้ ืนหรื อทีผูอ้ ืนเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ยไปโดยทุจริ ต
การลักทรัพย์โดยใช้กาํ ลังประทุษร้ายหรื อขู่เข็ญว่าในทันใดนั'นจะใช้กาํ ลัง
ประทุษร้ายเพือ :C)ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรื อการพาทรัพย์น' นั ไปหรื อ
F) ให้ยนให้
ื ซึงทรัพย์น' นั หรื อ
D) ยึดถือเอาทรัพย์น' นั ไว้ หรื อ
I) ปกปิ ดการกระทําความผิดนั'น หรื อ
A) ให้พน้ จากการจับกุม
การชิงทรัพย์ตามข้อ D.โดยร่ วมกันกระทําความผิดตั'งแต่ D คนขึ'นไป
อุปกรณ์ หรื อเครื องใช้ส่วนบุคคลของผูเ้ อาประกันภัย หรื อ สมาชิก
ครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัย เช่น คอมพิวเตอร์พกพา โน๊ตบุค๊ PDA
PocketPC อุปกรณ์นาํ ร่ อง (GPS) โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรู ป กล้องวีดีโอ
เครื องแปลภาษา นาฬิกาข้อมือ กระเป๋ า เครื องนุ่งห่ม เครื องดนตรี เครื อง
ดนตรี พกพา และทรัพย์สินอืนใดทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่
ทั'งนี'ไม่รวมถึงเครื องประดับและอัญมณี เงิน บัตรเครดิต โบราณวัตถุและ
ของสะสม เว้นแต่ระบุให้รวมอยูใ่ นการประกันภัยนี'โดยชัดแจ้งตามทีระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ความคุ้มครอง
หากทรัพย์สินทีเอาประกันภัยได้รับความสูญเสี ยหรื อเสี ยหาย ซึงเกิดจากภัยทีได้รับความคุม้ ครองดังต่อไปนี' บริ ษทั จะชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนตามความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายทีเกิดขึ'นจริ งและไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
*) ความสู ญเสียหรือเสียหายต่ อทรัพย์ สินภายในอาคาร
บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพือความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายของทรัพย์สินทีเอาประกันภัยอันเกิดจากการลัก
ทรัพย์โดยบุคคลใดๆ ทีมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น ซึงได้เข้าไปหรื อออกจากอาคาร โดยการใช้กาํ ลังอย่างรุ นแรงและทําให้เกิด

ร่ องรอยความเสี ยหายทีเห็นได้อย่างชัดเจนต่ออาคาร จากการใช้เครื องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้ า เคมี หรื อเกิดจากการชิงทรัพย์
หรื อปล้นทรัพย์รวมทั'งความสูญเสี ย หรื อความเสี ยหายเนืองมาจากความพยายามกระทําการดังกล่าว
6) ความเสียหายต่ อตัวอาคารซึงเก็บทรัพย์ สินทีเอาประกันภัย
บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพือความเสี ยหายต่อส่วนหนึงส่วนใดของตัวอาคาร อันเกิดจากการกระทํา ซึงได้รับ
ความคุม้ ครองภายใต้ ข้อ C) บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามความสูญเสี ยหรื อเสี ยหายทีเกิดขึ'นจริ งต่อเหตุการณ์แต่
ละครั'ง แต่ท' งั นี'ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัย ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
=) ความสู ญเสียหรือเสียหายต่ อทรัพย์ สินส่ วนบุคคล
เป็ นทีตกลงว่าหากทรัพย์สินส่วนบุคคลของผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิกครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัยทีได้รับความ
สูญเสี ยหรื อเสี ยหายภายใต้ขอ้ C) บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามความสูญเสี ยหรื อเสี ยหายทีเกิดขึ'นจริ งต่อเหตุการณ์
แต่ละครั'ง แต่ท' งั นี'ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
ทั'งนี' บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายทีเกิดขึ'นจากข้อ C) , F) และ D) ตามทีเกิดขึ'น
จริ ง แต่รวมกันแล้วไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยต่อเหตุการณ์แต่ละครั'งและตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย
เงือนไขเฉพาะหมวด
*. หน้ าทีของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทน
แจ้งความต่อเจ้าหน้าทีตํารวจโดยทันที และแจ้งรายละเอียดความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายดังกล่าวต่อบริ ษทั โดยไม่
ชักช้า
6. การไม่ นําเงือนไขการประกันภัยทรัพย์ สินตํากว่ ามูลค่ าทีแท้ จริงมาใช้
C) จํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับภัยนี' จะไม่นาํ เงือนไขการประกันภัยทรัพย์สินตํากว่ามูลค่าทีแท้จริ งมาใช้ในการ
พิจารณาคํานวณ
ค่าสิ นไหมทดแทนในกรณี ทีเกิดความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินทีเอาประกันภัย
F) จํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับภัยนี' ให้ถือเป็ นจํานวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนทีบริ ษทั จะต้องรับผิด
ตลอดระยะ
เวลาเอาประกันภัยทั'งนี'เมือเกิดความเสี ยหายขึ'น และบริ ษทั ได้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพือความเสี ยหายแล้ว จํานวน
เงินความ
รับผิดสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจํานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทนทีบริ ษทั ได้ชดใช้ไป
D) จํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความเสี ยหายแต่ละครั'งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็ นไปตามจํานวน
เงินเอาประกันภัย
ทีได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั'งความรับผิดส่วนแรก

ข้ อยกเว้ น เฉพาะหมวด
กรมธรรม์ประกันภัยในหมวดนี'ไม่คุม้ ครอง
C. ความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายของ เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุและของสะสม ศิลปวัตถุ เหรี ยญต้นฉบับเอกสาร
โฉนด แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รู ปออกแบบ ลวดลาย แบบหรื อแบบพิมพ์ หลักประกันหนี'สิน หลักทรัพย์
เอกสารสําคัญต่างๆ ไปรษณี ยากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร บัตรเครดิต บัตรธนาคาร เช็ค สมุดบัญชี เว้นแต่ระบุ
ให้รวมอยูใ่ นการประกันภัยนี'โดยชัดแจ้งตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
F. ความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายซึงเกิดขึ'นในขณะทีสถานทีตามทีระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ถูกทอดทิ'งโดยไม่มีผู ้
อาศัยอยู่ หรื อไม่มีผดู ้ ูแลรักษา เป็ นเวลาเกินกว่า J วันติดต่อกัน

หมวด 3 การประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล
คําจํากัดความ
*. สมาชิกครอบครัว

หมายความถึง

6. อุบัตเิ หตุ

หมายความถึง

=. การบาดเจ็บ

หมายความถึง

?. ทุพพลภาพถาวรสิAนเชิง หมายความถึง

ผูซ้ ึงปกติพกั อาศัยอยูป่ ระจํากับผูเ้ อาประกันภัยในสถานทีเอาประกันภัย
(เช่น คู่สมรส,
บุตร ตามกฏหมาย, บิดามารดา, ญาติ) ซึงจํากัดอายุระหว่าง C-JE ปี
เหตุการณ์ทีเกิดขึ'นอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกาย และทําให้เกิดผล
ทีผูเ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุซึงเกิดขึ'นโดย
เอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอืน
ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีการงานใดๆ ในอาชีพประจํา
และอาชีพอืนๆได้โดยสิ'นเชิงตลอดไป

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี'คุม้ ครองความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยและ/
หรื อสมาชิกครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุภายในสถานทีทีเอาประกัยภัยตามระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี' และ
ทําให้ผเู ้ อาประกันภัยและ/หรื อสมาชิกครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิง
ภายใน C?E วัน นับแต่วนั ทีเกิดอุบตั ิเหตุหรื อการบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในใน
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมและเสี ยชีวติ เพราะการบาดเจ็บนั'นเมือใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ดงั นี'
C. CEE% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับการเสี ยชีวติ
F. CEE% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิงและการทุพพลภาพ
ถาวรสิ'นเชิงนั'นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า CF เดือน นับแต่วนั ที
เกิดอุบตั ิเหตุหรื อมีขอ้ บ่งชี'ทางการแพทย์
ชัดเจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิง
D. CEE% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับมือสองข้างตั'งแต่ขอ้ มือหรื อเท้าสองข้างตั'งแต่ขอ้ เท้า หรื อ
สายตาสองข้าง
I. CEE% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับมือหนึงข้างตั'งแต่ขอ้ มือและเท้าหนึงข้างตั'งแต่ขอ้ เท้า
A. CEE% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับมือหนึงข้างตั'งแต่ขอ้ มือและสายตาหนึงข้าง
@. CEE% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับเท้าหนึงข้างตั'งแต่ขอ้ เท้าและสายตาหนึงข้าง
J. @E% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับมือหนึงข้างตั'งแต่ขอ้ มือ
?. @E% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับเท้าหนึงข้างตั'งแต่ขอ้ เท้า
G. @E% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับสายตาหนึงข้าง

เงือนไขเฉพาะหมวด
*. การแจ้ งอุบัตเิ หตุ
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับผลประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการ
บาดเจ็บโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ทีมีการเสี ยชีวติ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาํ เป็ นอันสมควรจึงไม่อาจ
แจ้งให้บริ ษทั ทราบดังทีกล่าวมาแล้วข้างต้นได้แต่ได้แจ้งโดยเร็ วทีสุดทีจะกระทําได้แล้ว
6. การเรียกร้ อง และการส่ งหลักฐานความเสียหาย
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับผลประโยชน์หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ง
หลักฐานตามทีบริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนเนืองจากเสี ยชีวติ หรื อทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิงให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน DE วัน
นับแต่วนั เสี ยชีวติ หรื อวันทีเริ มเกิดทุพพลภาพ แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกําหนดดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไป หาก
แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกําหนดและได้ทาํ การเรี ยกร้องโดยเร็ วทีสุดเท่าทีสามารถจะ
กระทําได้แล้ว
=. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าทีจําเป็ นกับการ
ประกันภัยนี' และมีสิทธิทาํ การชันสูตรพลิกศพในกรณี ทีมีเหตุจาํ เป็ น และไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
?. การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายในCAวันนับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสี ยทีครบถ้วนและถูกต้องแล้วโดยค่า
ทดแทนสําหรับการเสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับผลประโยชน์ส่วนค่าทดแทนอย่างอืนจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพือให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตาม
ข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาทีกําหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจําเป็ นแต่ท' งั นี'จะไม่เกิน DE
วันนับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนสิ นไหมให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี'ยให้
อีกในอัตราร้อยละ CA ต่อปี ของจํานวนเงินทีต้องจ่ายทั'งนี'นบั แต่วนั ทีครบกําหนดชําระ
C. การจํากัดความรับผิดรวมตลอดระยะเวลาประกันภัย
ตลอดระยะเวลาประกันภัยบริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสิ นไหมสําหรับผลทีเกิดขึ'นตามความคุม้ ครองไม่เกินจํานวนเงินเอา
ประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การสิAนสุ ดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
การประกันภัยตามความคุม้ ครองในหมวดนี'จะสิ'นสุดโดยอัตโนมัติ เมือผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจําอยูใ่ นเรื อนจําหรื อ
ทัณฑสถาน ซึงบริ ษทั จะคืนเบี'ยประกันภัยสําหรับความคุม้ ครองในหมวดนี'ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยหักเบี'ยประกันภัยสําหรับ
ระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยนี'ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน

ข้ อยกเว้ น เฉพาะหมวด
กรมธรรม์ประกันภัยในหมวดนี'ไม่คุม้ ครอง
C. ความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนืองจากสาเหตุดงั ต่อไปนี'
C.C การกระทําของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิhสุรา สารเสพติดหรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติ
ได้
คําว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิhสุรา” นั'น ในกรณี ทีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั'งแต่
CAE มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ข' ึนไป
C.F การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทําร้ายร่ างกายตนเอง
C.D การได้รับเชื'อโรค ปรสิ ต เว้นแต่การติดเชื'อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวนํ'าซึงเกิดจากบาดแผลทีได้รับมา
จากอุบตั ิเหตุ
C.I การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้นแต่ทีจําเป็ นจะต้องกระทํา เนืองจากได้รับบาดเจ็บซึงได้รับ ความ
คุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี' และได้กระทําภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
C.A การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลือนทับเส้นประสาท (Disc herniation)
กระดูกสันหลังเคลือน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื อม (Degenerative disc disease)
กระดูกสันหลังเสื อม (Spondylosis) และภาวะทีมีรอยแตก (Defect) หรื อพยาธิสภาพทีกระดูกสันหลังส่วน
Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรื อเคลือน(Dislocation)
ของกระดูกสันหลังอันเนืองมาจากอุบตั ิเหตุ
F. ความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ ทีเกิดขึ'นในเวลาต่อไปนี'
F.C ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัวยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
F.F ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมทีมีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุมหรื อหลบหนีการจับกุม

เอกสารแนบท้ ายว่ าด้ วยการขยายจานวนเงินจากัดความรับผิดของภัยธรรมชาติ (ต่ อปี )
(ใช้ เลพาะเป็ นเอกสารแนบท้ ายกรมธรรม์ประกันภัยบ้ านสามัคคีอยู่สบาย)
เนืองจากบริ ษทั ได้รับเบี'ยประกันภัยเพิมเติม จึงเป็ นทีตกลงกันว่าการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'ได้
ขยายจานวนเงินจากัด ความรับผิดต่อความเสี ยหายทีเกิดแก่ทรัพย์สินที เอาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติทีระบุจาน
วนเงินจากัดความรับผิดไว้ ในตารางดังต่อไปนี'
ภัยธรรมชาติ จานวนเงินจากัดความรับผิดต่ อปี (บาท)
ความเสียหายส่ วนแรก (บาท) เบียA ประกันภัย (บาท)
ภัยจากลมพายุ --------------------------------------------------------------ไม่ ค้ ุมครอง-------------------------------------------------------ภัยจากน้ าท่ วม --------------------------------------------------------------ไม่ ค้ ุมครอง--------------------------------------------------------ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด --------------------------------ไม่ ค้ ุมครอง---------------------------------------------------------หรือคลืนใต้น้า หรือสึนามิ
ภัยจากลูกเห็บ --------------------------------------------------------------ไม่ ค้ ุมครอง---------------------------------------------------------กลุ่มภัยธรรมชาติ (ภัยจากลมพายุ ---------------------------------------ตามที ระบุไว้ ในหน้ าตาราง---------------------------------------ภัยจากน้ าท่ วม ภัยจากแผ่นดินไหว
หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลืนใต้น้า
หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ)
ความคุม้ ครองสาหรับภัยจากลมพายุ ภัยจากน้าท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว หรื อภูเขาไฟระเบิด หรื อคลืนใต้นา้ หรื อสึ นามิ
และภัยจากลูกเห็บ ให้ใช้คาํ จํากัดความภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั สาหรับ ทีอยูอ่ าศัย
จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสําหรับภัยธรรมชาติแต่ละรายการนี' ให้ถือเป็ นจํานวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทนทีบริ ษทั จะต้องรับผิดต่อปี ทั'งนี'เมือเกิดความเสี ยหายขึ'น และบริ ษทั ได้ชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนเพือความเสี ยหายแล้ว
จํานวนเงินความรับผิดสูงสุดดังกล่าวจะลดลง ตามจานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทนทีบริ ษทั ได้ชดใช้ไป
กรณี เกิดความเสี ยหาย บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนในส่วนทีเกินจานวนเงินจากัดความ รับผิดภายใต้ความ
คุม้ ครองข้อ 7.1 ถึงข้อ 7.4 หากจานวนเงินจากัดความรับผิดภายใต้ความคุม้ ครองดังกล่าวยังคงมีหรื อคงเหลืออยู่
อย่างไรก็ตามหากเกิดความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินทีเอาประกันภัยภายใต้ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี'
บริ ษทั จะไม่นาเงือนไข การประกันภัยทรัพย์สินต่ากว่ามูลค่าทีแท้จริ งมาใช้ในการพิจารณาคานวณค่าสิ นไหมทดแทน
ไม่วา่ ในกรณี ใด ความรับผิดของบริ ษทั ภายใต้เอกสารแนบท้ายนี' และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'รวมกันแล้วจะไม่เกิน
จานวนเงิน เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี' ทีได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผูเ้ อาประกันภัยจะต้อง
รับผิดในความเสี ยหายส่วนแรก ตามทีระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย หรื อในเอกสารสรุ ปรายการเอกสารแนบท้ายรวมทั'งจานวน
เงินจากัดความรับผิดและ ความรับผิดส่วนแรก
ทั'งนี'ขอ้ ตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี'ให้ใช้ขอ้ ยกเว้น เงือนไขทัวไปและข้อความอืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'
บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติมให้เป็ นอย่างอืนตามทีได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี'

เอกสารแนบท้ ายภัยต่ อเครืองไฟฟ้า
เนืองจากบริ ษทั ได้รับเบี'ยประกันภัยเพิมเติม จึงเป็ นทีตกลงกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี'ขดั หรื อแย้งกับ
ข้อความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี' ให้ใช้ขอ้ ความตามทีปรากฏในเอกสารนี'บงั คับแทน
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี' ได้ขยายรวมถึงความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อเครื องไฟฟ้ า
อุปกรณ์ไฟฟ้ า รวมทั'งเครื องมือเครื องใช้ไฟฟ้ าต่างๆ ทีได้เอาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี' ซึงได้รับความสูญเสี ยหรื อ
ความเสี ยหาย เนืองจากหรื อเป็ นเพราะการเดินเครื องเกินกําลัง การใช้แรงดันไฟฟ้ าเกินกําหนด การเดินลัดวงจรของไฟฟ้ า การ
เกิดประกายของไฟฟ้ า การเผาไหม้ของสายไฟฟ้ าในตัวเอง การรัวของกระแสไฟฟ้ า แต่ท' งั นี' ความคุม้ ครองภายใต้
เอกสารแนบท้ายนี' จะมีผลต่อเมือสาเหตุความเสี ยหายดังกล่าวข้างต้นมีผลทําให้เกิดไฟไหม้ข' ึน เท่านั'น
โดยมีเงือนไขดังนีA
C) การจํากัดความรับผิดสําหรับภัยนี' จะไม่นาํ เงือนไขการประกันภัยทรัพย์สินตํากว่ามูลค่าทีแท้จริ งมา
ใช้ในการพิจารณาคํานวณค่าสิ นไหมทดแทนในกรณี ทีเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินทีเอาประกันภัย
F) จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสําหรับภัยนี' ให้ถือเป็ นจํานวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนที
บริ ษทั จะต้องรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั'งนี'เมือเกิดความเสี ยหายขึ'น และบริ ษทั ได้ชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนเพือความเสี ยหายแล้ว จํานวนเงินความรับผิดสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจํานวน
เงินค่าสิ นไหมทดแทนทีบริ ษทั ได้ชดใช้ไป
D) จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสําหรับความเสี ยหายแต่ละครั'งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้
เป็ นไปตามจํานวนเงินจํากัดความรับผิดทีได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรื อใน
เอกสารแนบท้าย หรื อในเอกสารสรุ ปรายการเอกสารแนบท้ายรวมทั'งจํานวนเงินจํากัดความรับผิด
และความรับผิดส่วนแรก
ไม่วา่ ในกรณี ใด ความรับผิดของบริ ษทั ภายใต้เอกสารแนบท้ายนี' และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'รวมกัน
แล้วจะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี' ทีได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผูเ้ อา
ประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสี ยหายส่วนแรกตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรื อในเอกสารแนบท้าย
ทั'งนี'ขอ้ ตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี'ให้ใช้ขอ้ ยกเว้น เงือนไขทัวไปและข้อความอืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี'บงั คับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี'
เอกสารแนบท้ ายว่ าด้ วยข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์ เน็ต
เอกสารแนบท้ายนี' ให้ถือเป็ นส่วนหนึงของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'
เป็ นทีตกลงกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี'ขดั หรื อแย้งกับข้อความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้
ใช้ขอ้ ความตามทีปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี'บงั คับแทนบริ ษทั จะไม่ชดใช้ค่าเสี ยหายสําหรับความสูญเสี ยหรื อเสี ยหาย
หรื อความเสี ยหายต่อเนืองอันเป็ นผลโดยตรงหรื อโดยอ้อมซึงเกิดจาก :

C. การทํางาน หรื อการทํางานบกพร่ องของระบบอินเตอร์เน็ต (internet) หรื อระบบในแบบเดียวกัน หรื อ
เครื อข่ายภายใน (intranet) หรื อเครื อข่ายส่วนตัว หรื อเครื อข่ายในแบบเดียวกัน
F. ความเสี ยหาย การถูกทําลาย ความผิดพลาด การถูกลบ หรื อความสูญเสี ย หรื อเสี ยหายอืน ๆ ของข้อมูล
ซอฟท์แวร์ หรื อชุดคําสังของการเขียนโปรแกรม หรื อชุดคําสังประเภทใด
D. การเสี ยประโยชน์ในการใช้ หรื อในการทํางานทั'งหมด หรื อส่วนหนึงส่วนใดของข้อมูล การเข้ารหัส
โปรแกรมซอฟแวร์ เครื องคอมพิวเตอร์ หรื อระบบคอมพิวเตอร์ หรื อ อุปกรณ์อืนใดซึงทํางานโดยใช้ไมโครชิป
(microchip) หรื อตรรกะทีฝังอยูใ่ นระบบคอมพิวเตอร์ (embedded logic) และการไม่สามารถ หรื อความขัดข้องทีเกิดตามมา
ในการดําเนินธุรกิจของผูเ้ อาประกันภัย
เอกสารแนบท้ายนี'ยงั คงคุม้ ครองความสูญเสี ยหรื อเสี ยหายทีเกิดขึ'นตามมา หรื อความเสี ยหายต่อเนืองอันเป็ นผลมา
จากภัยทีได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'
ทั'งนี'เอกสารแนบท้ายนี'ให้ใช้ขอ้ ยกเว้น เงือนไขทัวไปและข้อความอืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'บงั คับ
ตามเดิม เว้นแต่ได้มีการระบุไว้เป็ นอย่างอืนในเอกสารแนบท้ายนี'เท่านั'น
เอกสารแนบท้ ายข้ อยกเว้ นภัยสงครามและการก่ อการร้ าย
ถ้าข้อความใดในเอกสารนี'ขดั หรื อแย้งกับข้อความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรื อสลักหลังใด ๆ ให้เป็ นทีตกลง
กันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี'ไม่คุม้ ครองความสูญเสี ย ความเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตามไม่วา่ จะเป็ นสาเหตุโดยตรงหรื อ
โดยอ้อม เป็ นผลมาจากหรื อเกียวเนืองมาจากเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี' ไม่วา่ จะเกิดจากสาเหตุหรื อเหตุการณ์ซึงส่งผลกระทบอย่าง
ต่อเนือง หรื อมีลาํ ดับเหตุการณ์เป็ นอย่างไรสําหรับความสูญเสี ยนั'น
(C) สงคราม การรุ กราน การกระทําของศัตรู ต่างชาติ การกระทําอันเป็ นปฏิปักษ์หรื อการปฏิบตั ิการเยียงสงคราม (ไม่วา่
จะมีการประกาศหรื อไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกําเริ บ การก่อความไม่สงบของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
การแข็งเมือง การกบฎ การปฏิวตั ิ การยึดอํานาจการปกครองโดยทหาร
(F) การกระทําการก่อการร้ายโดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี' การกระทําก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทําซึง
ใช้กาํ ลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่โดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดไม่วา่ จะเป็ นการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการ
แทน หรื อทีเกียวเนืองกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึงกระทําเพือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรื อจุดประสงค์ทีคล้ายคลึง
กัน รวมทั'งเพือต้องการส่งผลให้รัฐบาลและหรื อสาธารณชน หรื อส่วนหนึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตืนตระหนก
หวาดกลัว
เอกสารแนบท้ายนี'ไม่คุม้ ครองความสูญเสี ย ความเสี ยหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่วา่ จะเป็ นสาเหตุโดยตรงหรื อโดยอ้อม เป็ น
ผลมาจาก หรื อ มีส่วนเกียวเนืองกับการกระทําใด ๆ ทีต้องกระทําขึ'นเพือควบคุม ป้ องกัน หยุดยั'ง ไม่วา่ จะรู ปแบบใด ซึง
เกียวเนืองกับเหตุการณ์ ในข้อ C และ ข้อ F ข้างต้น
ส่วนเงือนไขและข้อความอืน ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี' คงใช้บงั คับตามเดิม

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย

เรื อง

สิทธิประโยชน์ เพิมเติม การบริการช่ วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้ านตลอด 24 ชัวโมง

บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงทีท่านได้ให้ความไว้วางใจในการเอา
ประกันภัยบ้านอยูอ่ าศัย กับบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอมอบสิ ทธิพิเศษการบริ การช่วยเหลือฉุกเฉิ นภายในบ้านตลอด24 ชัวโมงโดย
บริ การดังกล่าวสําหรับเหตุการณ์ทีเกิดขึ'นอย่างฉับพลันภายในทีพักอาศัย และจําเป็ นต้องรี บดําเนินการแก้ไขโดยเร็ ว เพือมิให้
ส่งผลกระทบให้ทีพักอาศัยปราศจากความมันคงและปลอดภัยหรื อสร้างความเสี ยหายเพิมขึ'นให้กบั ทีพักอาศัย โดยสามารถเลือก
รับบริ การช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านแบบใดก็ได้ใน 6 บริ การ รวมกันสูงสุด 2 ครั'งบริ การต่อปี กรมธรรม์ และฟรี ค่าแรงและค่า
เดินทาง ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั'งบริ การ โดยมีสิทธิประโยชน์ดงั นี'
1. ฟรี บริ การช่วยเหลือเรื องเครื องปรับอากาศ ในกรณี ทีระบบปรับอากาศขัดข้องหรื อเกิดการชํารุ ดเสี ยหาย และไม่
สามารถใช้งานได้
2. ฟรี บริ การช่วยเหลือเกียวกับระบบประปา ในกรณี ทีระบบท่อประปาหรื อท่อระบายนํ'าไม่สามารถใช้การได้หรื อเกิด
การชํารุ ดเสี ยหาย หรื อรางนํ'าและท่อสูบนํ'า ส่งผลกระทบกับท่อระบายนํ'าภายในทีพักอาศัยของลูกค้า
3. ฟรี บริ การช่วยเหลือฉุกเฉิ นเกียวกับระบบไฟฟ้ าภายในบ้าน ในกรณี ทีระบบอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้ าขัดข้องหรื อชํารุ ดเสี ยหาย
อย่างสิ'นเชิง โดยเกิดขึ'นอย่างฉับพลัน
4. ฟรี บริ การช่วยเหลือเกียวกับตูเ้ ย็นหรื อเครื องแช่แข็งและเครื องทํานํ'าร้อน ในกรณี ทีขัดข้องหรื อชํารุ ดเสี ยหายอย่าง
สิ'นเชิง โดยเกิดขึ'นอย่างฉับพลัน
5. ฟรี บริ การช่วยเหลือเรื องกุญแจบ้าน ในกรณี ทีกุญแจทีพักสูญหายซึงลูกค้าไม่มีกญ
ุ แจสํารองในขณะนั'น หรื อไม่
สามารถเข้าทีพักอาศัยของลูกค้าได้(รับกุญแจสํารองภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร)หรื อให้ช่างเปิ ดกุญแจบ้านให้แทน
6. ฟรี บริ การกําจัดสัตว์ดุร้ายทีไม่พึงประสงค์ให้หมดไปจากทีพักอาศัย เช่น งู ต่อ แตน
กรณี ท่านต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิ นภายในบ้าน กรุ ณาติดต่อ Call Center ชับบ์ สามัคคีประกันภัย บริการช่ วยเหลือ
ฉุกเฉินเกียวกับบ้ าน
เบอร์ โทร 02-342-3236
หมายเหตุ : การบริ การช่วยเหลือฉุกเฉิ นเกียวกับบ้านนี' ไม่รวมถึงกรณี ภยั พิบตั ิ หรื อมหันต์ภยั เช่น นํ'าท่วม แผ่นดินไหว
ลมพายุ ซึงถูกประกาศโดยภาครัฐ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)

