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กรมธรรม์ประกนัภยัทรัพย์สินส่วนบุคคลและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
 

โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาประกนัภยัน้ี และเพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง
ช าระ ภายใตเ้ง่ือนไขทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัให้สญัญาต่อผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 
 

เงือ่นไขทั่วไป 
1. ค าจ ากดัความ 

ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะถือเป็นความหมายเดียวกนัทั้งหมดไม่วา่จะปรากฏใน
ส่วนใดก็ตามเวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

ค าวา่ "กรมธรรม์ประกนัภยั" หมายความถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั เง่ือนไข ขอ้ยกเวน้ ขอ้ก าหนด เอกสารแนบทา้ย ขอ้ระบุพิเศษ ขอ้รับรอง และ         
ใบสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสญัญาประกนัภยั 

ค าวา่ "บริษทั" หมายความถึง ผูรั้บประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 
ค าวา่ "ผู้เอาประกนัภยั" หมายความถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ตามท่ีปรากฏช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัซ่ึงตกลงจะช าระ        

เบ้ียประกนัภยัให้แก่บริษทั 
 

2. การตกเป็นโมฆียะของกรมธรรม์ประกนัภยั 
ถา้ไดมี้การบรรยายคลาดเคล่ือนในสาระส าคญัแห่งทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั หรือในสาระส าคญัแห่งส่ิงปลูกสร้างหรือสถานท่ีตั้งของทรัพยสิ์นหรือ            

ส่ิงปลูกสร้างดงักล่าว หรือในขอ้ความจริง อนัเป็นสาระส าคญัอนัจ าเป็นตอ้งรู้เพื่อการประเมินความเส่ียงภยั หรือเพ่ือการก าหนดเบ้ียประกนัภยั หรือมีการละเวน้ 
ไม่เปิดเผยขอ้ความจริงดงักล่าวนั้น ใหถื้อวา่สญัญาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีตกเป็นโมฆียะและบริษทัทรงไวซ่ึ้งสิทธิในการบอกลา้งสญัญา
ประกนัภยัน้ีภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
 
3. หน้าที่ในการรักษาสิทธิของบริษทัเพือ่การรับช่วงสิทธิ 

โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระท าทุกอยา่งเท่าท่ีจ  าเป็นหรือเท่าท่ีบริษทัร้องขอให้ท  าตามสมควรไม่ว่าก่อนหรือหลงัการรับค่าสินไหม
ทดแทนจากบริษทั เพ่ือรักษาสิทธิของบริษทัในการรับช่วงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก 
 
4. การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

เม่ือเกิดความเสียหายข้ึน ผูเ้อาประกนัภยัมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
1.1 ตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัช้า และตอ้งส่งมอบหลกัฐานและเอกสารตามท่ีระบุไวข้า้งล่างน้ีให้บริษทัภายใน 30 วนั นับตั้งแต่วนัเกิดความ

เสียหาย เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัมีเหตุอนัสมควรไม่อาจกระท าการดงักล่าวไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนดหรือภายในก าหนดเวลาท่ีบริษทัขยายให้โดยท าเป็น
หนงัสือ ทั้งน้ีดว้ยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยัเอง 
1.1.1 ส่งค  าเรียกร้องเป็นหนงัสือเก่ียวกบัความเสียหาย ซ่ึงตอ้งแจง้รายละเอียดแห่งทรัพยสิ์นท่ีสูญเสียหรือเสียหายและมูลค่าความเสียหายของ

ทรัพยสิ์นนั้นๆ ในเวลาท่ีเกิดความเสียหายโดยละเอียดเท่าท่ีจะท าได ้
1.1.2 การประกนัภยัอ่ืนๆ รวมทั้งการประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัภยัอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั

ฉบบัน้ี 
1.2 ตอ้งแสดง หรือจดัหา หรือแจง้ หรือมอบให้บริษทัซ่ึงพยานหลกัฐานและรายการเพ่ิมเติม เช่น แผนผงั รายละเอียด ตน้ฉบบั คู่ฉบบั หรือส าเนา         

แห่งเอกสารนั้นๆ ขอ้พิสูจน์ และขอ้ความเก่ียวกบัการเรียกร้อง และ ตน้เพลิงหรือสาเหตุท่ีท  าให้เกิด อคัคีภยัและพฤติการณ์ท่ีท าให้เกิดความเสียหาย
ตามท่ีบริษทัตอ้งการตาม สมควรแก่กรณี ทั้งน้ีดว้ยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยัเอง 

1.3 จะตอ้งด าเนินการและยนิยอมให้บริษทัหรือตวัแทนกระท าการใดๆ ท่ีเหมาะสมในการป้องกนัความเสียหายอนัอาจเพ่ิมข้ึน 
บริษทัอาจไม่รับพิจารณาชดใชค้่าสินไหมทดแทนหากผูเ้อาประกนัภยัจงใจหรือมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่เจตนาไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ขอ้ใดขอ้หน่ึง 
เม่ือมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษทั และหากบริษทัปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูเ้สียหายน าคดี 

ข้ึนสู่การพิจารณาคดีของศาล หรือเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการช้ีขาดให้บริษทัแพค้ดี บริษทัจะตอ้งรับผิดต่อ            
ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูเ้สียหายนั้นโดยชดใชค้่าเสียหายตามค าพิพากษา หรือตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบ้ียในฐานะลูกหน้ีผิดนดัในอตัราร้อยละ 
15 ต่อปี นบัแต่วนัผิดนดั 
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5. การประกนัภยัซ ้าซ้อน 
ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้บริษทัทราบถึงการประกนัภยั ซ่ึงไดท้  าไวแ้ลว้หรือท่ีจะมีข้ึนภายหลงัหากทรัพยสิ์นท่ีไดเ้อาประกนัภยัไวน้ี้ไดมี้การ

ประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัอ่ืน ซ่ึงให้ความคุม้ครองในภยัเดียวกนักบักรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถา้ในขณะท่ีเกิดความเสียหายข้ึน
และปรากฎวา่ทรัพยสิ์นรายเดียวกนัไดเ้อาประกนัภยัไวก้ับบริษทัประกนัภยัอ่ืน ไม่ว่าโดยผูเ้อาประกนัภยัเองหรือโดยบุคคลอ่ืนใดท่ีกระท าในนามผูเ้อา
ประกนัภยั บริษทัจะร่วมเฉล่ียชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกวา่ส่วนเฉล่ียตามจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บประกนัภยัต่อจ านวนเงินเอาประกนัภยัรวมทั้งส้ินแต่ 
ไม่เกินกวา่จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีบริษทัไดรั้บประกนัภยัไว ้ และเป็นท่ีตกลงวา่การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นน้ีบริษทัจะไม่ยกเอาล าดบัการรับประกนัภยัก่อน-
หลงัข้ึนเป็นขอ้อา้งในการเขา้ร่วมเฉล่ียชดใชค้วามเสียหายดงักล่าว 
 
6. การปฏิเสธค่าสินไหมทดแทน 

บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการชดใชค้่าสินไหมทดแทนในความเสียหาย โดยไม่ตอ้งคืนเบ้ียประกนัภยัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
6.1. ความเสียหายนั้นเกิดข้ึนเพราะความทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงของผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ 
6.2. การฉ้อฉล 

6.2.1. ความเสียหายนั้นเกิดข้ึนจากการกระท าโดยเจตนาหรือสมรู้ของผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ หรือบุคคลใดท่ีกระท าในนามของ           
ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ เพ่ือให้ไดรั้บผลประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี และ/หรือ 

6.2.2. ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูแ้ทนของผูเ้อาประกนัภยัไดก้ระท าการใด หรือแสดงขอ้ความหรือเอกสารใดอนัเป็นเทจ็เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

 
7. การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหวา่งผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั         
และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยนิยอมและให้ท  าการวินิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ     
ตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
 
8. การระงบัไปแห่งสัญญาประกนัภยั 

ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี เป็นอนัระงบัส้ินไปทนัทีเม่ือ:- 
8.1. สถานท่ีเอาประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลงจากท่ีอยูอ่าศยัไปเป็นการประกอบการประเภทอ่ืนและการเปล่ียนแปลงนั้นไดท้  าให้การเส่ียงภยัเพ่ิมข้ึน 
8.2. ทรัพยสิ์นซ่ึงเอาประกนัภยัไวถู้กโยกยา้ยไปยงัส่ิงปลูกสร้างหรือสถานท่ีอ่ืนใดนอกจากท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
8.3. กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นซ่ึงเอาประกนัภยัไว ้ไดถู้กเปล่ียนมือจากผูเ้อาประกนัภยัโดยวิธีอ่ืนนอกจากทางพินยักรรมหรือโดยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
8.4. ผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัเม่ือพน้ก าหนด 60 วนั นบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั 
8.5. ส่ิงปลูกสร้างท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของส่ิงปลูกสร้างนั้นไดมี้การพงัทลายหรือเคล่ือนไปจากเดิม ไม่วา่ทั้งหมด

หรือบางส่วน จนท าใหส่ิ้งปลูกสร้างนั้นเสียประโยชน์ในการใชท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือท าให้ส่ิงปลูกสร้างนั้น หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของส่ิงปลูกสร้างนั้น 
หรือทรัพยสิ์นท่ีอยูภ่ายในส่ิงปลูกสร้างนั้นตกอยูใ่นการเส่ียงต่อวินาศภยัเพ่ิมข้ึน เวน้แต่เหตุดงักล่าวมาน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากภยัท่ีไดรั้บความคุม้ครอง
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

8.6. ส่ิงปลูกสร้างท่ีเอาประกนัภยั หรือสถานท่ีตั้งทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัตกอยูใ่นสภาพไม่มีผูอ้ยูอ่าศยัหรือไม่มีผูดู้แลรักษา และคงยงัอยูใ่นสภาพเช่นนั้น
เป็นเวลาเกินกวา่ 60 วนัติดต่อกนั 

 
อยา่งไรก็ตาม เง่ือนไขขอ้ 8 น้ี จะไม่น ามาบงัคบัใช ้ หากผูเ้อาประกนัภยัไดแ้จง้ให้บริษทัทราบและบริษทัตกลงยนิยอมรับประกนัภยัต่อไป โดยไดบ้นัทึก    

การแกไ้ขแสดงไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีแลว้ 
 
9. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยั 

9.1. บริษทัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นหนงัสือไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึง                
ผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยูค่ร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ให้บริษทัทราบ ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับ
ระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

9.2. ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีได ้ โดยแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือและมีสิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืน หลงัจากหกั         
เบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออก โดยคิดตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้น หรือหากยงัไม่ไดช้ าระ
เบ้ียประกนัภยัผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งช าระโดยคิดตามระยะเวลาและอตัราเบ้ียประกนัภยัในท านองเดียวกนั ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะส้ัน 
ระยะเวลาประกนัภยั 

(ไม่เกนิ/เดอืน) 
ร้อยละของ 

เบีย้ประกนัภยัเต็มปี 
1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 

10 90 
11 95 
12 100 

 
10. อายุความ 

ความรับผิดของผูรั้บประกนัภยัเพ่ือความเสียหายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ียอ่มเป็นอนัส้ินสุดลงในทุกกรณีหากผูเ้อาประกนัภยัมิไดด้ าเนินคดีทางศาลหรือ
ยืน่ขอ้พิพาทให้อนุญาโตตุลาการช้ีขาดภายในก าหนดระยะเวลาสองปี นบัแต่วนัเกิดความเสียหาย เวน้แต่ขอ้เรียกร้องนั้นยงัอยูใ่นระหว่างการด าเนินคดีในศาล หรือการ
พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการหรือผูช้ี้ขาด 
 
11. การบอกกล่าว 

ค าบอกกล่าวและการติดต่อใดๆ ระหวา่งผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีตอ้งกระท าเป็นหนงัสือจึงจะมีผลบงัคบัได ้
 
12. ข้อยกเว้นทั่วไป 

กรมธรรม์ประกนัภยัฉบับนีไ้ม่คุ้มครอง 
12.1. ความเสียหายซ่ึงเกิดขึน้เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้าย           

คล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความ
วุ่นวาย การกระท าของผู้ก่อการร้าย การปฏิวตัิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือ    
คงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

12.2. ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากสาเหตุดงันี:้- 
12.2.1. การแผ่รังสี หรือการแพร่กมัมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลงินิวเคลยีร์ หรือจากกากนิวเคลยีร์ใดๆ อนัเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลงิ

นิวเคลยีร์ และจากกรรมวธิีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลยีร์ซ่ึงด าเนินติดต่อกนัไปด้วยตัวเอง 
12.2.2. การระเบิดของกมัมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลยีร์ หรือวตัถุอนัตรายอืน่ใดที่อาจเกดิการระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 
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หมวดที่ 1 การประกนัอคัคภียัหรือฟ้าผ่า (ส.บ.1) 
1. ค าจ ากดัความ 

ค าวา่ "ความเสียหาย" หมายความถึง การสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อนัเกิดจากภยัท่ีไดรั้บความคุม้ครองท่ีเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์นท่ี           
เอาประกนัภยัไว ้ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

ค าวา่ "ทรัพย์สินที่เอาประกนัภยั" หมายความถึง ส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และหรือทรัพยสิ์นภายในส่ิงปลูกสร้าง รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีอยูภ่ายในสถานท่ี
เอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ค าวา่ "ส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)" หมายความถึง 
1. บา้น ทาวน์เฮา้ส์ บา้นแฝด ตึกแถว ส าหรับอยูอ่าศยั โรงรถ และอาคารยอ่ย เช่น เรือนคนรับใช ้เรือนครัว เป็นตน้ ก าแพง ร้ัว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุง

ต่อเติม 
2. ห้องชุดส าหรับอยูอ่าศยัในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม 
ค าวา่ "ทรัพย์สินภายในส่ิงปลูกสร้าง" หมายความถึง เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่ง ส่ิงติดตั้งตรึงตรา เคร่ืองมือ เคร่ืองใชภ้ายในบา้น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์

ไฟฟ้าภายในบา้น เคร่ืองดนตรี เคร่ืองเสียง เคร่ืองครัว เคร่ืองนุ่งห่ม และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ เพ่ือการอยูอ่าศยัของผูเ้อาประกนัภยัหรือบุคคล ซ่ึงตามปกติพกัอาศยัอยูก่บั     
ผูเ้อาประกนัภยั 

 
2. ข้อตกลงคุ้มครอง 

เพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระให้แก่บริษทัในการเอาประกนัภยัทรัพยสิ์นตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั
ฉบบัน้ี บริษทัให้สญัญาต่อผูเ้อาประกนัภยัว่าหากทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัไวไ้ดรั้บความเสียหายเน่ืองจาก 
2.1. ไฟไหม ้
2.2. ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเกิดจากการลดัวงจรจากฟ้าผา่) 
2.3. ระเบิด 
2.4. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีไดเ้อาประกนัภยัไว ้ รวมทั้ง ร้ัว ก าแพง และประตู อนัเกิดข้ึนจากการเฉ่ียวและหรือการชนของยวดยาน

พาหนะหรือสตัวพ์าหนะ เช่น ชา้ง มา้ ววั ควาย เป็นตน้ ทั้งน้ีรวมถึงการเฉ่ียว ชน และหรือหล่นทบัโดยสินคา้หรือทรัพยสิ์นท่ีบรรทุกมากบัยวดยาน
พาหนะหรือสตัวพ์าหนะแต่ไม่รวมถึงอากาศยาน ทั้งน้ี บริษทัไม่ตอ้งรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์น ท่ีเอาประกนัภยัอนัเกิดข้ึนจากการ
เฉ่ียวและหรือการชนของยวดยานพาหนะหรือ สตัวพ์าหนะ เช่น ชา้ง มา้ ววั ควาย เป็นตน้ ของผูเ้อาประกนัภยั สมาชิกในครอบครัวซ่ึงอยูด่ว้ยกนักบั        
ผูเ้อาประกนัภยัหรือบุคคลใดท่ีกระท าในทางการท่ีจา้งหรือถูกใชว้านโดยผูเ้อาประกนัภยั 

2.5. อากาศยาน และหรือวตัถุท่ีตกจากอากาศยาน รวมถึง จรวดซ่ึงขบัเคล่ือนดว้ยตวัเองและยานอวกาศ ยกเวน้ จรวดท่ีเป็นอาวธุ แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึง ความ
เสียหายท่ีเกิดจากคล่ืนเสียง หรือคล่ืนความดนัท่ีมาจากอากาศยานซ่ึงอยูใ่นสภาพการบินปกติ 

2.6. ภยัเน่ืองจากน ้ า (ไม่รวมน ้ าท่วม) อนัเกิดข้ึนโดยอุบติัเหตุจากการปล่อย การร่ัวไหล หรือการลน้ออกมา ของน ้าหรือไอน ้ า จากท่อน ้ า ถงัน ้า ระบบ       
ท าความร้อน ระบบท าความเยน็ ระบบปรับอากาศ เคร่ืองสูบน ้า และรวมถึงน ้าฝนท่ีไหลผา่นเขา้ไปภายในอาคารจากการเสียหายของหลงัคา หนา้ต่าง 
ประต ูวงกบประตูหนา้ต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ท่อน ้ าหรือรางน ้ า 
ทั้งน้ี ความคุม้ครองขอ้ 2.6 ไม่รวมถึง 
2.6.1. ความเสียหายท่ีเกิดจากน ้าไหลบ่า น ้าท่วมจากภายนอกอาคาร หรือน ้าท่ีซึมผ่านเขา้มาทางผนงั ฐานราก และพ้ืนของอาคาร 
2.6.2. การลา้งท่อระบายน ้ า การแตกหรือการร่ัวไหลจากระบบท่อประปาใตดิ้น หรือท่อน ้าดบัเพลิงใตดิ้น ซ่ึงเป็นท่อเมนอยูน่อกสถานท่ี                

เอาประกนัภยั หรือระบบพรมน ้ าดบัเพลิงอตัโนมติั (Automatic Sprinkler System) 
 
อน่ึงผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดในความเสียหายส่วนแรก ตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือในเอกสารประกอบแสดงรายละเอียดการ

ประกนัภยั ทั้งน้ี ความรับผิดของบริษทัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีจะไม่เกิน 
1. จ านวนเงินท่ีเอาประกนัภยัไวท้ั้งหมด หรือจ านวนเงินท่ีเอาประกนัภยัไวต้ามรายการแต่ละรายการในขณะท่ีเกิดความเสียหาย 
2. จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีคงเหลืออยูภ่ายหลงัจากหกัมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งระยะเวลาท่ีเอาประกนัภยัเดียวกนั เวน้แต่บริษทัไดเ้คย    

ตกลงไวก่้อนแลว้ในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ให้จ  านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูน่ั้นกลบัเตม็จ านวนดงัเดิม โดยผูเ้อาประกนัภยัตกลงท่ีจะช าระ
เบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติม 
 

3. การค านวณเงนิเอาประกนัภยัและมูลค่าสินไหมทดแทน 
การก าหนดจ านวนเงินเอาประกนัภยัและการชดใชค้่าสินไหมทดแทน ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธ์ิเลือกวิธีใดวิธีหน่ึง ดงัน้ี 
3.1 ก าหนดจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation) และชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าทรัพยสิ์นท่ี

เป็นของใหม่ ณ เวลา และสถานท่ีท่ีเกิดความเสียหาย หรือ 
3.2 ก าหนดจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามมูลค่าท่ีแทจ้ริงของทรัพยสิ์น (Actual Cash Value) และชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าท่ีแทจ้ริงของทรัพยสิ์น 

ซ่ึงเท่ากบัมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นของใหม่ หกัดว้ยค่าเส่ือมราคา ณ เวลา และสถานท่ีท่ีเกิดความเสียหาย 
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4. การชดใช้โดยจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
บริษทัอาจจะเลือกท าการสร้างให้ใหม่ หรือจดัหาทรัพยสิ์นมาทดแทนทรัพยสิ์นท่ีสูญเสียหรือเสียหายทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหน่ึงแทนการจ่ายเงินชดใช ้

การสูญเสียหรือการเสียหายท่ีเกิดข้ึน หรืออาจจะร่วมกบับริษทัประกนัภยัอ่ืน ๆ กระท าดงักล่าวก็ได ้ แต่บริษทัไม่ผกูพนัท่ีจะตอ้งจดัสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกบั
ทรัพยสิ์นเดิมหรือให้ครบถว้นทุกประการเพียงแต่ว่าจดัไปตามแต่สภาพการจะอ านวย โดยบริษทัจะกระท าการให้สมเหตุสมผลท่ีสุด และไม่ว่ากรณีใดๆ บริษทัไม่
ผกูพนัท่ีจะตอ้งท าการสร้างให้ใหม่เกินกวา่มูลค่าของทรัพยสิ์นในขณะท่ีเกิดความเสียหายหรือเกินกวา่จ านวนเงินซ่ึงบริษทัไดรั้บประกนัภยัถา้บริษทัเลือกท่ีจะท า
การสร้างให้ใหม่ หรือจดัหาทรัพยสิ์นมาแทน ผูเ้อาประกนัภยัโดยค่าใชจ่้ายของตนเองจะตอ้งจดัหาแปลน แผนผงั รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณขนาดและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีบริษทัตอ้งการให้แก่บริษทั และการกระท าใดๆ ท่ีบริษทัไดท้  าไปหรือสัง่ให้ท  าไปเพ่ือพิจารณาท าการสร้างให้ใหม ่ หรือจดัหาทรัพยสิ์น     
มาแทนไม่ถือวา่เป็นการเลือกโดยบริษทัในอนัท่ีจะท าการสร้างให้ใหม่ หรือจดัหาทรัพยสิ์นมาทดแทน 

ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถท่ีจะจดัท าการสร้างใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัน้ี เพราะว่ามีเทศบญัญติัหรือกฎขอ้บงัคบัใดๆ บญัญติัไวใ้นเร่ือง
แนวของถนนหรือการก่อสร้างอาคารหรือส่ิงอ่ืนๆ บริษทัจะรับผิดชดใชเ้งินเพียงพอเท่าท่ีจ  าเป็นเพ่ือการสร้างใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิม
หากท าไดต้ามกฎหมาย 

 
5. การประกนัภยัทรัพย์สินต ่ากว่ามูลค่าที่แท้จริง 

ในกรณีท่ีจ  านวนเงินเอาประกนัภยัเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัในขณะเกิดการสูญเสียหรือเสียหายอนัเน่ืองมาจากภยั    
ท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี บริษทัจะชดใชใ้ห้ผูเ้อาประกนัภยัเตม็จ านวนความเสียหาย (แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั) โดยไม่น า
เง่ือนไขการประกนัภยัทรัพยสิ์นต ่ากว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงมาใชบ้งัคบั แต่หากจ านวนเงินเอาประกนัภยัต ่ากว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าแทจ้ริงของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั
ในขณะเกิดการสูญเสียหรือเสียหายอนัเน่ืองมาจากภยัท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมฉ์บบัน้ี ให้ถือวา่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูรั้บประกนัภยัตนเองในส่วนท่ี
แตกต่างกนักบัมูลค่าท่ีแทจ้ริงของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั และในการค านวณค่าสินไหมทดแทน ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับภาระส่วนเฉล่ียการสูญเสียหรือ         
เสียหายไปตามส่วนในทุกรายการและหากมีมากกวา่หน่ึงรายการให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการไป โดยสูตรท่ีใชใ้นการค านวณค่าสินไหมทดแทนซ่ึงบริษทั
จะตอ้งรับผิดชอบในกรณีน้ีคือ  

  

 ค่าสินไหมทดแทน =  จ านวนเงินเอาประกนัภยั  X  มูลค่าความเสียหาย 
 (ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั)  มูลค่าทรัพยสิ์น ณ เวลาเกิดความเสียหาย 
 
6. สิทธิของบริษทัเพือ่การรักษาซากทรัพย์ที่ได้รับความเสียหาย 

เม่ือมีความเสียหายใดเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัผูเ้อาประกนัภยัจะละทิ้งทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยันั้นไม่ได ้และบริษทัอาจจะ 
1. เรียกร้องให้ส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเสียหายซ่ึงไดมี้การเอาประกนัภยัแก่บริษทั 
2. เขา้ยดึถือครอบครองทรัพยสิ์นท่ีไดเ้อาประกนัภยัและส ารวจ จดั คดั เลือก โยกยา้ย หรือจดัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแก่ทรัพยสิ์น 
3. ขายหรือจ าหน่ายซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั เพ่ือประโยชน์แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บริษทัอาจใชสิ้ทธิท่ีมีอยูต่ามเง่ือนไขน้ีไดต้ามสมควรนบัตั้งแต่เกิดความเสียหายจนกว่าสิทธิเรียกร้องในความเสียหายนั้นจะตกลงกนัไดเ้ป็นเด็ดขาด หรือไดมี้การบอก

กล่าวเป็นหนงัสือจากผูเ้อาประกนัภยัวา่ไดส้ละสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
การใชสิ้ทธิของบริษทัขา้งตน้จะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดเพ่ิมข้ึนแก่บริษทั และจะไม่ท  าให้สิทธิของบริษทัในการท่ีจะอา้งเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัเพ่ือ
โตแ้ยง้การเรียกร้องใดๆ ลดนอ้ยลง 
 
7. ข้อยกเว้น 

ทรัพย์สินต่อไปนี ้เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดเจนเป็นอย่างอืน่ในกรมธรรม์ประกนัภยัฉบับนี ้
7.1 เงนิแท่ง หรือเงนิรูปพรรณ หรือทองค าแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออญัมณ ี
7.2 โบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุอนัมีมูลค่า รวมทั้งส้ินเกนิกว่า 10,000 บาท 
7.3 ต้นฉบับหรือส าเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผงั ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือแบบพมิพ์ หรือแม่พมิพ์ 
7.4 หลกัประกนัหนีสิ้น หลกัทรัพย์ เอกสารส าคญัต่าง ๆ ไปรษณยีากร อากร แสตมป์ เงนิตรา ธนบัตร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกจิ 
7.5 วตัถุระเบิด 
7.6 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ สายไฟฟ้าหรือหลอดไฟฟ้า ซ่ึงได้รับความเสียหายเนื่องจากหรือเพราะ

การเดนิเคร่ืองเกนิก าลัง การใช้ความกดดนัเกนิก าหนด ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดประกายไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การร่ัวของกระแสไฟฟ้า 
รวมทั้งสาเหตุที่เกดิจากการเส่ือมสภาพตามธรรมชาติ หรือจากการใช้งานเฉพาะเคร่ืองที่เกดิความเสียหายจากสาเหตุดงักล่าว 

7.7 ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน า้ หรือทางอากาศ 
7.8 ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า 
7.9 ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยค าส่ังเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
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หมวดที่ 2 การลกัทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงดัแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (ส.บ.2) 

1. ข้อตกลงคุ้มครอง 
บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั อนัเกิดจากการลกัทรัพยท่ี์ปรากฏ ร่องรอยงดัแงะ          

การชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์
การลกัทรัพยท่ี์ปรากฏร่องรอยงดัแงะ หมายความวา่ การลกัทรัพยโ์ดยบุคคลใด ๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ ซ่ึงไดเ้ขา้ไปหรือออกจากสถานท่ีท่ีเอาประกนัภยั 

โดยการใชก้  าลงัอยา่งรุนแรงและท าให้เกิดร่องรอยความเสียหายท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนต่อสถานท่ีท่ีเอาประกนัภยัจากการใชเ้คร่ืองมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิด
จากการชิงทรัพย ์หรือการปลน้ทรัพย ์รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากความพยายามกระท าดงักล่าว 

การชิงทรัพย ์หมายความว่า การลกัทรัพยโ์ดยใชก้  าลงัประทุษร้ายหรือขู่เขญ็ว่าในทนัใดนั้นจะใชก้  าลงัประทุษร้ายเพ่ือ 
ก) ให้ความสะดวกแก่การลกัทรัพยห์รือการพาทรัพยน์ั้นไป หรือ 
ข) ให้ยืน่ให้ซ่ึงทรัพยน์ั้น หรือ 
ค) ยดึถือเอาทรัพยน์ั้นไว ้หรือ 
ง) ปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือ 
จ) ให้พน้จากการจบักุม 
การปลน้ทรัพย ์หมายความ การชิงทรัพย ์โดยร่วมกนักระท าความผิดตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 

 
ความเสียหายต่อตัวอาคารซ่ึงเกบ็ทรัพย์สินที่เอาประกนัภยั 
บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายต่อส่วนหน่ึงส่วนใดของตวัอาคาร อนัเกิดจากการกระท าซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองตามขอ้ตกลงคุม้ครอง    

ขอ้ 1 ขา้งตน้ ไม่เกินจ านวนเงินท่ีเอาประกนัภยั ตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

2. ข้อยกเว้น 
การประกนัภยันีไ้ม่คุ้มครองหรือรวมถึง 
2.1. ความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกดิจากอคัคภียั หรือระเบิด ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดกต็าม เว้นแต่ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการระเบิด 

อนัเป็นผลมาจากการเข้าไปในสถานที่เอาประกนัภยัโดยการใช้วตัถุระเบิด และมีเจตนาเพือ่ที่จะลักทรัพย์ หรือชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ 
2.2. ความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกดิจากการกระท าหรือการมีส่วนร่วมโดยบุคคลใด ๆ ซ่ึงอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายในสถานที่ตามระบุไว้ในตาราง

ประกนัภยั หรือเกดิจากการกระท าโดยผู้เอาประกนัภยั หรือลูกจ้าง ของผู้เอาประกนัภยั ทั้งนี ้ ไม่ว่าจะกระท าด้วยตนเองโดยล าพังหรือสมรู้ร่วมคดิกบั
บุคคลอืน่ 

2.3. ความสูญเสีย หรือความเสียหาย ของ เงนิ ทอง อญัมณ ี โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ เหรียญ ต้นฉบับเอกสาร โฉนด แบบแปลน แผนผงั ภาพเขียน              
รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพมิพ์ หลกัประกนัหนีสิ้น หลักทรัพย์ เอกสารส าคญัต่าง ๆ ไปรษณยีากร อากรแสตมป์ เงนิตรา ธนบัตร             
บัตรเครดติ บัตรธนาคาร เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกีย่วกบัธุรกจิใด ๆ เว้นแต่ระบุให้รวมอยู่ในการประกนัภยันีโ้ดยชัดแจ้ง 

2.4. ความสูญเสียหรือความเสียหายซ่ึงเกดิขึน้ในขณะที่สถานที่ตามระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยัแห่งกรมธรรม์ประกนัภยัถูกทอดทิง้ โดยไม่มี      
ผู้อาศัยอยู่ หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา เป็นเวลาเกนิกว่า 30 วนัติดต่อกนั 
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หมวดที่ 3 ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเคร่ืองไฟฟ้า (ส.บ.3) 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
เน่ืองจากบริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติม จึงเป็นท่ีตกลงกนัวา่ หมวดความคุม้ครอง ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ไดข้ยายรวมถึงความสูญเสียหรือความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อเคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้ารวมทั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ท่ีไดเ้อาประกนัภยัไวต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ซ่ึงไดรั้บความเสียหาย
เน่ืองจากหรือเป็นเพราะการเดินเคร่ืองเกินก าลงั การใชแ้รงดนัไฟฟ้าเกินก าหนด การเดินลดัวงจรของไฟฟ้า การเกิดประกายของไฟฟ้า การเผาไหมข้องสายไฟฟ้า
ในตวัเอง การร่ัวของกระแสไฟฟ้า หรือการเดินลดัวงจรเน่ืองจากฟ้าผา่ แต่ทั้งน้ี ความคุม้ครองภายใตเ้อกสารแนบทา้ยน้ี จะมีผลต่อเม่ือสาเหตุความเสียหายดงักล่าว
ขา้งตน้มีผลท าให้เกิดไฟไหมข้ึ้นเท่านั้น 

อน่ึง ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดในความเสียหายส่วนแรก ตามท่ีระบุในเอกสารประกอบการแสดงรายละเอียดการประกนัภยั 
ทั้งน้ี การขยายความคุม้ครองภายใตเ้อกสารแนบทา้ยน้ี ให้ใชข้อ้ยกเวน้ เง่ือนไขทัว่ไป และขอ้ความอ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีบงัคบัตามเดิม เวน้แต่

ไดมี้การระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในเอกสารแนบทา้ยน้ีเท่านั้น 
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หมวดที่ 4 ความเสียหายต่อกระจก (ส.บ.4) 

1. ข้อตกลงคุ้มครอง 
บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือความสูญเสียหรือความเสียหายของ กระจกแผน่เรียบ หรือสลกัลวดลาย ซ่ึงติดตั้งถาวรอยูก่บัตวั อาคารส่ิงปลูกสร้างท่ี

เอาประกนัภยัดงัระบุไวใ้นตารางไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากการแตก (Breakage of the Glass) หรือถูกสารเคมี (Chemicals) หรือ การกระท า
อนัมีเจตนาร้าย (Malicious Acts)  

บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นเงินสด หรือค่าซ่อมแซม หรือจดัหากระจกอ่ืนทดแทน รวมถึงเคร่ืองประกอบหนา้ต่างหรือประตู 
วงกบหนา้ต่างหรือประตู เคร่ืองหมายหรือขอ้ความบนกระจก พร้อมทั้งจ่ายค่าใชจ่้าย ท่ีจ  าเป็นและสมควรเพ่ือน าส่ิงอ่ืนมาปิดไวใ้นระหวา่งท่ียงัไม่ไดน้ ากระจก     
มาใส่แทน  

ทั้งน้ีความรับผิดของบริษทัภายใตเ้อกสารแนบทา้ยน้ีจ  ากดัไม่เกินจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรม ์
 
2. ข้อยกเว้น 

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนีไ้ม่คุ้มครองหรือรวมถึง 
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายซ่ึงเกดิขึน้เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการผุกกร่อน การเกดิสนิมการเส่ือมสภาพเนื่องจากสภาพอากาศ             

การเปลีย่นแปลงของอุณหภูมิ ความช้ืน เปียกหรือความแห้ง การหดตัว การระเหย การสูญเสียน า้หนัก มลภาวะ การปนเป้ือน การเปลีย่นสีเนือ้วตัถุ
หรือวสัดุเคลอืบปฏิกริิยาของแสง แมลงหรือสัตว์กดักนิ การเป็นต าหนิหรือการขีดข่วน 

2. การแตกหักซ่ึงเกดิขึน้ในระหว่างการขนส่ง หรือในระหว่างที่ติดตั้งหรือถอดออกหรือในระหว่างที่ดดัแปลงสถานที่ ดงัระบุไว้ในตาราง 
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายซ่ึงเกดิขึน้เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก 

3.1 สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่กต็าม) การรุกราน การกระท าของศัตรูต่างชาติสงครามกลางเมือง ปฏิวตัิ กบฎ การใช้ก าลังทางทหาร 
การกระท าของผู้ก่อการร้าย การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวาย การประกาศกฎอยัการศึกหรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มี
การประกาศหรือคงใช้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

3.2 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลมพายุ ภยัระเบิด ภยัเนื่องจากน ้า ภยัน า้ท่วม ภยัจากควนั ภยัแผ่นดนิไหวภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัจากอากาศยาน             
ภยัจากลูกเห็บ 

3.3 การลกัทรัพย์ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ รวมทั้งที่เกดิจากความพยายามกระท าการ ดงักล่าว 
3.4 การแผ่รังสี หรือการแพร่กมัมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลงินิวเคลยีร์ หรือจากกากนิวเคลยีร์ใดๆ อนัเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลงิ

นิวเคลยีร์ และจากกรรมวธิีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลยีร์ซ่ึงด าเนินติดต่อกนัไปด้วยตัวเอง 
4. ทรัพย์สินต่อไปนี ้

4.1 กระจกเงา 
4.2 กระจกตู้ 
4.3 กระจกของเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองติดตั้งตรึงตรา โต๊ะ เก้าอี ้เตียง ชุดรับแขก โซฟา 
4.4 กระจกของเคร่ืองใช้ต่างๆ 
4.5 กระจกของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงเคร่ืองเสียง โทรทัศน์ วทิย ุ เคร่ืองเล่นวดีโีอ เคร่ืองเล่นเทป เคร่ืองคอมพวิเตอร์ทุกประเภท

รวมถึง อุปกรณ์ต่างๆ 
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หมวดที่ 5 ความรับผดิส่วนบุคคล (ส.บ.5) 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก 

บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามจ านวนค่าเสียหายแทจ้ริง ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางต่อความเสียหายของบุคคลภายนอก 
ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดตามกฎหมายส าหรับการเสียชีวิต ความบาดเจบ็ทางร่างกายโดยอุบติัเหตุ และความเสียหายต่อทรัพยสิ์น รวมทั้งการขาดประโยชน์จาก
การใชท้รัพยสิ์น หรือบุคคลนั้น 

 
2. ค่ารักษาพยาบาล 

บริษทัจะชดใชค้่าการรักษาพยาบาล การผา่ตดั การบริการทางดา้นทนัตกรรม รวมทั้งอวยัวะเทียม การบริการทางดา้นโรงพยาบาล รถพยาบาล การดูแลของ
พยาบาล และการปลงศพแก่บุคคลภายนอก ซ่ึงไดรั้บความบาดเจบ็ทางร่างกายโดยอุบติัเหตุ อนัเกิดในขณะ 

1. อยูภ่ายในสถานท่ีเอาประกนัภยั โดยไดรั้บอนุญาตจากผูเ้อาประกนัภยั 
2. อยู ่ณ ท่ีอ่ืนใด ถา้ความบาดเจบ็ทางร่างกายโดยอุบติัเหตุ 

2.1 เกิดข้ึนเน่ืองจากสถานท่ีเอาประกนัภยั หรือสถานท่ีอ่ืนใดซ่ึงติดต่อโดยตรงกบัสถานท่ีเอาประกนัภยั 
2.2 เกิดข้ึนโดยมีสาเหตุมาจากกิจกรรมใด ๆ ของผูเ้อาประกนัภยั 
2.3 เกิดข้ึนโดยมีสาเหตุมาจากกิจกรรมใด ๆ ของคนใชท่ี้อยูป่ระจ า หรือเกิดข้ึนกบัคนใชท่ี้อยูป่ระจ าในระหวา่งทางการท่ีจา้งของผูเ้อาประกนัภยั 
2.4 เกิดข้ึนโดยมีสาเหตุมาจากสตัว ์ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัเป็นเจา้ของหรือครอบครองดูแล 
 

ผู้เอาประกนัภยั ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองส่วนน้ี หมายถึง 
1. บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตาราง 
2. คู่สมรสตามกฎหมาย 
3. บุตรตามกฎหมาย และบุคคลท่ีอยูใ่นความปกครองดูแลของผูเ้อาประกนัภยัท่ีมีอายไุม่เกิน 21 ปี บริบูรณ์ 
4. คนใชท่ี้อยูป่ระจ า 

 
สถานที่เอาประกนัภยั ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองส่วนน้ี หมายถึง 

1. อาคารท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงตั้งอยูใ่นสถานท่ีเอาประกนัภยั ดงัท่ีระบุไวใ้นตาราง 
2. บริเวณส่วนนอกทั้งหมด ซ่ึงติดต่อโดยตรงกบัอาคารท่ีอยูอ่าศยั 

 
คนใช้ที่อยู่ประจ า ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองส่วนน้ี หมายถึง ลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยั (ยกเวน้คนขบัรถ) ซ่ึงมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการบ ารุงรักษา และการใชส้ถานท่ี
เอาประกนัภยั รวมถึงหนา้ท่ีอ่ืน ๆ อนัเก่ียวขอ้งกบังานภายในบา้น และไดอ้ยูอ่าศยัประจ าภายในสถานท่ีเอาประกนัภยั 

 
การต่อสู้คด ีโดยค่าใชจ่้ายของบริษทั บริษทัจะต่อสู้คดีในนามของผูเ้อาประกนัภยั ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัถูกกล่าวหา หรือถูกฟ้องร้องให้ชดใชค้่าสินไหมทดแทน
ส าหรับการเสียชีวิต ความบาดเจบ็ทางร่างกายโดยอุบติัเหตุ และความเสียหายของทรัพยสิ์น และบริษทัมีสิทธิท าการสืบสวน เจรจา และตกลงชดใชค้่าสินไหม
ทดแทน ตามท่ีบริษทัเห็นเป็นการสมควร 

 
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  

1. บริษทัจะชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไป ส าหรับการบาดเจบ็โดยอุบติัเหตุของบุคคลภายนอก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาล หรือ
ผา่ตดัโดยทนัทีในขณะเกิดอุบติัเหตุ 

2. บริษทัจะชดใชค้่าใชจ่้ายทั้งหมด รวมทั้งค่าปฐมพยาบาลท่ีจ าเป็นท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไป และจะไม่น ามาหักกบัจ านวนเงินจ ากดัความรับผิดของ
บริษทัตามกรมธรรมป์ระกนัภยั อน่ึง ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมถึงการสูญเสียอนัเน่ืองมาจากการขาดรายได ้ การตกลงชดใชค้่าสินไหมทดแทน และการ
ตกลงในทางคดี 
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ข้อยกเว้น 
การประกนัภยันีไ้ม่คุ้มครองความรับผิดอนัเกดิจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี ้
1. ความรับผดิอนัเกีย่วเนื่องโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการประกอบกจิกรรมทางการค้า หรือธุรกจิของผู้เอาประกนัภยั หรืองานที่ผู้เอา ประกนัภยัได้ท าเป็น

อาชีพ 
2. การกระท าหรือการละเว้นกระท าที่เกีย่วข้องกบัสถานที่ที่ผู้เอาประกนัภยัเป็นเจ้าของ หรือเช่า หรือควบคุม ดูแล  

ข้อยกเว้นนีไ้ม่ใช้บังคบักบัสถานที่เอาประกนัภยัดงัที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 
3. การเป็นเจ้าของ การบ ารุงรักษา การควบคุมดูแล การใช้ หรือก าลงัยกขึน้ หรือก าลงัยกลงของ 

3.1 ยานยนต์ขณะอยู่ภายนอกสถานที่เอาประกนัภยั 
3.2 ยานพาหนะทางน า้ซ่ึงมีความยาวตลอดล าตัวเรือ 25 ฟุตขึน้ไป หรือยานพาหนะทางน า้ที่ใช้เคร่ืองยนต์ภายนอก 25 แรงม้าขึน้ไป หรือยานพาหนะทาง

น า้ที่ใช้เคร่ืองยนต์ภายใน 50 แรงม้าขึน้ไป ซ่ึงผู้เอาประกนัภยัเป็นเจ้าของ หรือผู้เช่า และในขณะที่อยู่ภายนอกสถานที่เอาประกนัภยั 
3.3 อากาศยาน 
ข้อยกเว้นข้อ 3.1 และ 3.2 ไม่ใช้บังคบัในกรณคีนใช้ที่อยู่ประจ าของผู้เอาประกันภยัได้รับความบาดเจ็บอนัเกดิขึน้จากการปฏิบัติงานและอยู่ในระหว่างทางการ
ที่จ้างของผู้เอาประกนัภยั 

4. การเสียชีวติ ความบาดเจ็บ การป่วยไข้ การติดโรคของลูกจ้างของผู้เอาประกนัภยัอนัเกดิขึน้จากการปฏิบัติงาน หรืออยู่ในระหว่าง ทางการที่จ้างของ         
ผู้เอาประกนัภยั และลูกจ้างนั้นได้รับค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัค่าทดแทนแรงงานของผู้เอาประกนัภยัเพือ่คุ้มครองลูกจ้าง ณ วนัเกดิเหตุ 

5. ความรับผดิซ่ึงผู้เอาประกนัภยัได้ท าขึน้ภายใต้สัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ซ่ึงความรับผดินั้นจะไม่เกดิขึน้ ถ้าไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงเช่นว่านั้น ข้อยกเว้นนี ้   
ไม่ใช้บังคบักบัความรับผดิซ่ึงเกดิขึน้ภายใต้สัญญาซ่ึงได้ท าเป็นหนังสือที่เกีย่วกบัสถานที่เอาประกนัภยัโดยเฉพาะ  

6. ความเสียหาย หรือความสูญหายของทรัพย์สินซ่ึงผู้เอาประกนัภยัเป็นผู้ใช้ เป็นผู้เช่า หรืออยู่ในความดูแลและความครอบครองของผู้เอาประกนัภยั 
ข้อยกเว้นนีใ้ช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความรับผดิต่อบุคคลภายนอกตามข้อ 1. 

7. การเสียชีวติ ความบาดเจ็บ การป่วยไข้ การติดโรคของ 
7.1 บุคคลใด ๆ อนัมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานหรืออยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง และบุคคลนั้นได้รับค่าทดแทนเต็ม จ านวนตามกรมธรรม์ประกนัภยั

จากค่าทดแทนแรงงานของผู้เอาประกันภยัเพือ่คุ้มครองบุคคลนั้น ณ วนัเกดิเหตุ 
7.2 ผู้เอาประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัส่วนนี ้
ข้อยกเว้นนีใ้ช้บังคบัเฉพาะกับความคุ้มครองว่าด้วยค่ารักษาพยาบาล 

8. สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่กต็าม) สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ ประชาชนก่อความวุ่นวายถึง ขนาดลุกฮือต่อต้าน
รัฐบาล การกบฏ การปฏิวตัิ อาวุธนิวเคลยีร์ การแผ่รังสีหรือกมัมันตภาพรังสีของเช้ือเพลงินิวเคลยีร์ ซ่ึงด าเนินติดต่อกนัไปโดยใด ๆ อนัเนื่องมาจากการ       
เผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลยีร์ และจากกรรมวธิีใด ๆ แห่งการแตกตัวทางนิวเคลยีร์ ซ่ึงด าเนินติดต่อกนัไปโดยตัวเอง 

9. ความเสียหาย หรือความรับผดิอนัเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกดินอกราชอาณาจักรไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HSH - 11 

 

เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากแผ่นดนิไหว หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลืน่ใต้น ้าหรือสึนามิ (ส.บ.6) 

เน่ืองจากบริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติม จึงเป็นท่ีตกลงกนัวา่ หมวดความคุม้ครอง ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ไดข้ยายรวมถึงความสูญเสีย
หรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากแผน่ดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด รวมถึงความเสียหายจากคล่ืนใตน้ ้า (Tidal Wave) หรือสึนามิ (Tsunami) หรือน ้าท่วม อนัเป็น
สาเหตุมาจากแผน่ดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด 

 ทั้งน้ี แผน่ดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด ตอ้งเกิดข้ึนโดยสาเหตุทางธรรมชาติเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงแผน่ดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดอนัเกิดจากวตัถุใดๆ    
ในอวกาศ 

 อน่ึง ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตามท่ีระบุในเอกสารประกอบแสดงรายละเอียดการประกนัภยั 
 ทั้งน้ี การขยายความคุม้ครองภายใตเ้อกสารแนบทา้ยน้ี ให้ใชข้อ้ยกเวน้ เง่ือนไขทัว่ไป และขอ้ความอ่ืนๆในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีบงัคบัตามเดิม 

เวน้แต่ไดมี้การระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในเอกสารแนบทา้ยน้ีเท่านั้น 
 

 



HSH - 12 

 

เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกดิขึน้จากลมพายุ (ส.บ.7) 

 เน่ืองจากบริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติม จึงเป็นท่ีตกลงกนัวา่ หมวดความคุม้ครอง ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ไดข้ยายรวมถึงความสูญเสียหรือ
ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีไดเ้อาประกนัภยัไวอ้นัเกิดข้ึนจากลมพาย ุทั้งน้ีรวมถึง 

1. ความเสียหายของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัจากน ้าในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร ซ่ึงถูกพดัหรือหอบมาพร้อมกบัลมพายแุลว้ท าให้เกิดคล่ืน
ซดัเขา้ท่วมชายฝ่ัง 

2. ความเสียหายของทรัพยสิ์นภายในตวัอาคารท่ีไดเ้อาประกนัภยัไว ้ เน่ืองจากน ้ าฝน น ้าคา้งแขง็ หิมะ ทราย หรือฝุ่ นละอองท่ีผา่นเขา้ไปภายใน
อาคาร ตามร่องแตกร้าวของอาคารส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงไดรั้บความเสียหายอนัเกิดจากลมพายโุดยตรงเท่านั้น 

3. ความเสียหายของทรัพยสิ์นภายในตวัอาคารท่ีไดเ้อาประกนัภยัไว ้ เน่ืองจากน ้าจากเคร่ืองพรมน ้ าหรือท่อน ้ าอ่ืนๆซ่ึงไดรั้บความเสียหายจาก       
ลมพายโุดยตรงเท่านั้น 

อยา่งไรก็ตามบริษทัไม่ตอ้งรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางออ้มท่ี 
(1) เกิดจากคล่ืนใตน้ ้า (Tidal Wave) หรือสึนามิ (Tsunami) และ/หรือน ้าหนุน (High Water) และ/หรือน ้าท่ีไหลลน้ (Overflow) และ/หรือน ้าท่วม 
(2) เกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์นท่ีเคล่ือนยา้ยได ้ ซ่ึงเก็บอยูใ่นอาคารโปร่ง หรืออาคารท่ีมีผนงัดา้นใดดา้นหน่ึงเปิดโล่ง หรือเก็บอยูก่ลางแจง้ ไม่วา่จะมีการ  

ปกคลุมดว้ยผา้ใบ หรือวสัดุปกคลุมใดๆ หรือไม่วา่จะอยูภ่ายในเตน็ทก์็ตาม 
อน่ึง ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตามท่ีระบุในเอกสารประกอบแสดงรายละเอียดการประกนัภยั 
ทั้งน้ี การขยายความคุม้ครองภายใตเ้อกสารแนบทา้ยน้ี ให้ใชข้อ้ยกเวน้ เง่ือนไขทัว่ไป และขอ้ความอ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีบงัคบัตามเดิม 

เวน้แต่ไดมี้การระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในเอกสารแนบทา้ยน้ีเท่านั้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HSH - 13 

 

เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกดิขึน้จากควนั 
(จากเคร่ืองท าความร้อนและชุดเคร่ืองอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร) (ส.บ.8) 

เน่ืองจากบริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติม จึงเป็นท่ีตกลงกนัวา่ หมวดความคุม้ครอง ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ไดข้ยายรวมถึงความสูญเสียหรือ
ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีไดเ้อาประกนัภยัไวอ้นัเกิดข้ึนจากควนั 
 ค าวา่ "ควนั" ในเอกสารแนบทา้ยน้ี หมายถึง ควนัท่ีเกิดข้ึนอยา่งกระทนัหนั และผิดปกติ จากการใชเ้คร่ืองท าความร้อน หรือชุดเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใช้
ประกอบอาหาร หรือเกิดข้ึนจากการใชเ้คร่ืองผิดวิธี ทั้งน้ีชุดเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบอาหาร ตอ้งมีอุปกรณ์ดูดควนัติดตั้งอยูภ่ายในอาคาร หรือบนอาคาร โดยมี
ท่อต่อกบัปล่องควนัออกไปยงัดา้นนอกอาคารซ่ึงเป็นอาคารท่ีเก็บ หรือติดตั้งทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 
 อยา่งไรก็ตามความคุม้ครองถึงภยัอนัเน่ืองจากควนัน้ี ไม่รวมถึงควนัอนัเกิดจากเตาผิง (Fireplace) หรือเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชใ้นทางอุตสาหกรรม 
(Industrial Apparatus) 

อน่ึง ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตามท่ีระบุในเอกสารประกอบแสดงรายละเอียดการประกนัภยั 
ทั้งน้ี การขยายความคุม้ครองภายใตเ้อกสารแนบทา้ยน้ี ให้ใชข้อ้ยกเวน้ เง่ือนไขทัว่ไป และขอ้ความอ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีบงัคบัตามเดิม 

เวน้แต่ไดมี้การระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในเอกสารแนบทา้ยน้ีเท่านั้น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HSH - 14 

 

เอกสารแนบท้ายค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าเช่า เพื่อที่พกัอาศัยช่ัวคราว (ส.บ.9) 

 เป็นท่ีตกลงกนัวา่ ในระยะเวลาซ่ึงมีผลบงัคบัท่ีระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยน้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไดข้ยายเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี  
 บริษทัฯ จะชดใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน เพ่ือการอยูอ่าศยัชัว่คราวท่ีผูเ้อาประกนัไดใ้ชจ่้ายไปจริง ในระหวา่ง
ระยะเวลาซ่ึงบริษทัฯ เห็นสมควร และเท่าท่ีจ  าเป็นแก่การซ่อมแซมท่ีพกัอาศยัของผูเ้อาประกนัภยั ในกรณีท่ีพกัอาศยันั้นไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหายจากภยั
ท่ีคุม้ครองภายใตก้รมธรรมฉ์บบัน้ี จนเป็นเหตุไม่สามารถเขา้ไปอยูอ่าศยัได ้ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะชดใชใ้ห้ภายในจ านวนเงินจ ากดัไม่เกิน 2,000.-บาท ต่อหนึ่งวัน และ
สูงสุดไม่เกิน 30 วนั ต่อเหตุการณ์หน่ึงคร้ัง  
 ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยน้ี ขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยั ให้ใชข้อ้ความในเอกสารน้ีแทนส าหรับเง่ือนไขสญัญาประกนัภยัและ
ขอ้ยกเวน้อ่ืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
 



HSH - 15 

 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงือ่นไขพเิศษทรัพย์สินส่วนบุคคล (ส.บ.10) 

เป็นท่ีตกลงวา่ ถา้ขอ้ความใดในเอกสารน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฎในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ให้ใชข้อ้ความตามท่ีปรากฏในเอกสารน้ีบงัคบัแทน  
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีขยายความคุม้ครอง ถึงทรัพยสิ์นส่วนบุคคลประเภท โทรศพัทมื์อถือ กลอ้งถ่ายภาพ กลอ้งวีดีโอ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

โน๊ตบุค๊ ซ่ึงเก็บรักษาไวใ้นอาคารท่ีเอาประกนัภยั ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากการลกัทรัพยท่ี์ปรากฏ ร่องรอยงดัแงะ การชิงทรัพย ์              
การปลน้ทรัพย ์  

บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัเพ่ือความสูญเสียหรือความเสียหายดงักล่าว เพียงไม่เกินความเสียหายท่ีแทจ้ริง แต่ไม่เกินจ านวน
เงิน 10% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัหมวดท่ี 2 การลกัทรัพยท่ี์ปรากฏร่องรอยงดัแงะ การชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์(ส.บ.2) 

อยา่งไรก็ตามความรับผิดของบริษทัตามเอกสารแนบทา้ยน้ี และตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัของขอ้ตกลง
คุม้ครองขอ้ 1 ไม่วา่ในกรณีใด 

ส่วนเง่ือนไขและขอ้ความอ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HSH - 16 

 

การสูญหายของเคร่ืองประดบั อญัมณ ีและนาฬิกา จากการโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยงดัแงะ (ส.บ.11) 

เป็นท่ีตกลงวา่ ถา้ขอ้ความใดในเอกสารน้ีขดัแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ให้ใชข้อ้ความท่ีปรากฏในเอกสารน้ี บงัคบัแทน 
ภายใตค้วามคุม้ครองการลกัทรัพยท่ี์ปรากฏ ร่องรอยงดัแงะ การชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์บริษทัจะขยายความคุม้ครองรวมถึงอญัมณี เคร่ืองประดบั และ

นาฬิกาขอ้มือ ท่ีมีใบรับรองหรือใบรับประกนัจากผูผ้ลิต หรือผูจ้  าหน่าย และไดมี้การแจง้ระบุรายละเอียด เช่น ยีห่้อ รุ่น ปี น ้าหนกั มูลค่า ไวใ้นกรมธรรม ์           
เพ่ือทดแทนความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการลกัทรัพยท่ี์ปรากฏ ร่องรอยงดัแงะ การชิงทรัพย ์ การปลน้ทรัพย ์ บริษทัจะให้ความคุม้ครองสูงสุด    
ไม่เกิน 10,000 บาทต่อช้ิน และไม่เกิน 200,000 บาท ตลอดอายสุญัญากรมธรรม ์

ทั้งน้ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบต่อความรับผิดส่วนแรกเป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท ต่อความสูญเสียหรือเสียหายในแต่ละคร้ังและทุกๆ คร้ัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HSH - 17 

 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงือ่นไขพเิศษการขนย้ายซากทรัพย์สิน (ส.บ.12) 

เป็นท่ีตกลงวา่ ถา้ขอ้ความใดในเอกสารน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ให้ใชข้อ้ความตามท่ีปรากฏในเอกสารน้ีบงัคบัแทน 
การประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ไดข้ยายความคุม้ครองถึงค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็น และเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความสูญเสียหรือความเสียหายของ

ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั ซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอนัไดแ้ก่ 
ก) เพ่ือการค ้าหรือยนัซากทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั 
ข) เพ่ือการร้ือถอนหรือท าลายซากทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั 
ค) เพ่ือการขนยา้ยซากทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั 
ทั้งน้ีในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบริษทัก่อน 
อน่ึง จ  านวนเงินเอาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะตอ้งไดรั้บการปรับปรุงให้รวมถึง ค่าใชจ่้ายส าหรับการ ดงักล่าวขา้งตน้ และความรับผิดชอบ

ของบริษทั ส าหรับค่าใชจ่้ายในกรณีน้ีไม่เกิน 10% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัหมวดท่ี 1 อยา่งไรก็ตามความรับผิดของบริษทัตามเอกสารแนบทา้ยน้ี และตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัหมวดท่ี 1 ไม่ว่าในกรณีใด 

ส่วนเง่ือนไขและขอ้ความอ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HSH - 18 

 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงือ่นไขพเิศษค่าวชิาชีพ (ส.บ.13) 

เป็นท่ีตกลงวา่ ถา้ขอ้ความใดในเอกสารน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ให้ใชข้อ้ความตามท่ีปรากฏในเอกสารน้ีบงัคบัแทน 
จ านวนเงินเอาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ให้รวมถึงค่าวิชาชีพตามความจ าเป็นส าหรับสถาปนิกพนกังานส ารวจ วิศวกรท่ีปรึกษา รวมถึง

ท่ีปรึกษากฎหมายและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ (ไม่เกินกวา่อตัราท่ีก าหนดข้ึนโดยสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย แต่ไม่เกินร้อยละสิบของ
จ านวนเงินเอาประกนัภยั) เพื่อการประเมินราคา ออกแบบ ก าหนดมาตรฐาน การประมูล และการควบคุมงานอนัเกิดจากการซ่อมแซม หรือสร้างข้ึนใหม่แทน
ทรัพยสิ์นท่ีไดเ้กิดความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี (แต่ไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายในการเตรียมเอกสารเพ่ือประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน) 

ความรับผิดของบริษทัภายใตเ้ง่ือนไขพิเศษน้ีจ ากดัไม่เกิน 10% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัหมวดท่ี 1 
ส่วนเง่ือนไขและขอ้ความอ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 



HSH - 19 

 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงือ่นไขพเิศษค่าใช้จ่ายในการดบัเพลงิ (ส.บ.14) 

เป็นท่ีตกลงวา่ ถา้ขอ้ความใดในเอกสารน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ให้ใชข้อ้ความตามท่ีปรากฏในเอกสารน้ีบงัคบัแทน 
จ านวนเงินเอาประกนัภยัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้รวมถึง 
ก)  ค่าใชจ่้ายส าหรับพนกังานของผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงไดก้ระท าการดบัเพลิง ทั้งน้ีไม่รวมถึงพนกังานท่ีท าหนา้ท่ีดบัเพลิงประจ าสถานีดบัเพลิงโดยตรง 
ข)  ค่าใชจ่้ายในการจดัหามาทดแทน หรือซ่อมแซมเคร่ืองดบัเพลิงและอุปกรณ์ในการดบัเพลิงซ่ึงไดรั้บความเสียหายระหวา่งท าการดบัเพลิง (รวมถึง

เส้ือผา้และทรัพยสิ์นส่วนตวัของพนกังานท่ีเขา้ช่วยในการดบัเพลิง) 
ค)  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ อนัเกิดข้ึนจากการดบัเพลิง หรือป้องกนัการขยายตวัของเพลิงหรืออุปกรณ์ความปลอดภยัชัว่คราว อนัเป็นผลจากการเกิดความ

เสียหายจากเพลิงไหม ้ หรือจากการท่ีเพลิงคุกคามฉบัพลนั ท าใหเ้กิดความเสียหายหรือภยัอ่ืนๆ ท่ีไดมี้การเอาประกนัภยัไวต้ามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี 

ทั้งน้ี ความรับผิดของบริษทัอนัเก่ียวกบัค่าจา้งและค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะจ ากดัในส่วนท่ีเกิดข้ึนจากการดบัเพลิงในขณะเกิดเหตุการณ์ หรือใกลก้บั
เหตุการณ์เพลิงไหมต่้อทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี หรือคุกคามต่อทรัพยสิ์นดงักล่าวเท่านั้น 

ความรับผิดของบริษทัภายใตเ้ง่ือนไขพิเศษน้ีจ ากดัไม่เกิน 10% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัหมวดท่ี 1 
ส่วนเง่ือนไขและขอ้ความอ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HSH - 20 

 

เอกสารแนบท้ายคุ้มครองการชดใช้ตามมูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สิน (อ.ค./ท.ส. 1.04) 

เป็นท่ีตกลงวา่ ถา้ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ใหใ้ช ้ ขอ้ความตามท่ีปรากฏในเอกสารน้ี
บงัคบัแทน 

ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัไว.้ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหาย หลกัการชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือการ
จดัการทดแทนทรัพยสิ์นจะตอ้งกระท าภายใตเ้ง่ือนไขพิเศษดงัระบุไวต่้อไปน้ีและภายใตข้อ้ก าหนดเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยั 

เพ่ือความชดัแจง้แห่งเอกสารแนบทา้ยน้ี “การจดัการทดแทนทรัพยสิ์น” ให้หมายความถึงการกระท าดงัต่อไปน้ี 
ก. ในกรณีท่ีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัโดยส้ินเชิง 

- กรณีทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัเป็นส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารการจดัการทดแทนทรัพยสิ์นจะเป็นเพ่ือการสร้างข้ึนมาใหม่ แทนทรัพยสิ์นท่ี
ไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหายซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

- กรณีทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัเป็นทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนๆ การจดัการทดแทนทรัพยสิ์นจะเป็นเพ่ือการจดัหาทรัพยสิ์นท่ีเป็นทรัพยสิ์นอยา่ง
เดียวกนั หรือเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัมาทดแทนให ้

แต่ไม่วา่จะเป็นกรณีใดก็ตามทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการจดัการทดแทนนั้นจะตอ้งเป็นทรัพยสิ์นชนิดเดียวกนักบัทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความสูญเสียหรือความ
เสียหายและจะตอ้งไม่ดีกว่าหรือขยายออกไปมากกวา่ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความสูญเสียหรือไดรั้บความเสียหายในสภาพใหม ่

ข. ในกรณีท่ีเกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัแต่เพียงบางส่วน การจดัการทดแทนทรัพยสิ์นจะ เป็นเพ่ือการซ่อมแซม
ทรัพยสิ์น ในส่วนท่ีไดรั้บความสูญเสียหรือ ความเสียหายหรือเป็นเพ่ือการจดัการทรัพยสิ์นมาเปล่ียนให้แทนส่วนท่ีไดรั้บความสูญเสียหรือความ
เสียหายเพ่ือให้ทรัพยสิ์นนั้นกลบัสู่สภาพท่ีใชก้ารไดอ้ยา่งปกติ และจะตอ้งไม่ดีกวา่หรือขยายออกไปมากกว่าทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัในสภาพ
ใหม่  

เงือ่นไขพิเศษ 
1. การกระท าการเพ่ือการจดัการทดแทนทรัพยสิ์น (ซ่ึงอาจจะเป็นการสร้างข้ึนมาใหม่หรือท าข้ึนมาใหม่ ณ สถานท่ีแห่งอ่ืนหรือในสภาวะท่ีแตกต่างออกไปทั้งน้ี

เพ่ือความเหมาะสมและตรงต่อเจตนารมณ์แห่งผูเ้อาประกนัภยัแต่จะตอ้งไม่ท  าให้ความรับผิดของบริษทัสูงข้ึนจากการท่ีตอ้งกระท าการ ณ สถานท่ีเดิมสภาวะ
เดิม) จะตอ้งเร่ิมและด าเนินการจดัการทดแทนทรัพยสิ์นภายในเวลาท่ีสมควรแต่ ไม่วา่กรณีจะเป็นเช่นใดก็ตามจะตอ้งกระท าการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 
12 เดือน นบัจากวนัท่ีทรัพยสิ์นไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี หรือภายในระยะเวลาเกินกวา่นั้นแต่จะตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอมจากบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร มิฉะนั้นบริษทัอาจจะปฏิเสธการชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือการจดัการทดแทนทรัพยสิ์นตามเอกสารแนบทา้ยน้ี 

2. ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหายบางส่วน จ านวนเงินจ ากดัความรับผิดของบริษทัในการซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บ
ความสูญเสียและความเสียหาย หรือเปล่ียนทดแทนส่วนท่ีไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหายจะมีไม่เกินจ านวนเงินซ่ึงบริษทัจะตอ้งชดใช ้ ถา้ทรัพยสิ์น
ดงักล่าวไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหายโดยส้ินเชิง 

3. บริษทัจะรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือการจดัการทดแทนทรัพยสิ์นตามเอกสารแนบทา้ยน้ีก็ต่อเม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดแ้สดงให้ปรากฏค่าใชจ่้ายท่ี
แน่นอนในการจดัการทดแทนทรัพยสิ์นแลว้เท่านั้น 

4. ในกรณีท่ีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัไวต้ามเอกสารแนบทา้ยน้ีและปรากฏวา่ จ  านวนเงินท่ีเป็นมูลค่าในการจดัการ
ทดแทนทรัพยสิ์นของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัไวท้ั้งหมดในขณะท่ีท าการจดัการทดแทนทรัพยสิ์นนั้น สูงกว่าจ  านวนเงินท่ีไดเ้อาประกนัภยัไว ้ ณ เวลาท่ีเกิด
ความสูญเสียหรือความเสียหายให้ถือวา่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูรั้บประกนัภยัเองในส่วนท่ีแตกต่างกนั และในการค านวณค่าสินไหมทดแทนผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง
รับภาระส่วนเฉล่ียความสูญเสียและความเสียหายไปตามส่วนทุกๆรายการ และหากมีมากกวา่หน่ึงรายการให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ 

5. ในขณะท่ีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั และหากวา่ทรัพยสิ์นดงักล่าวไดรั้บความคุม้ครองโดยกรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืนท่ีมี
ความคุม้ครองต่อภยัอยา่งเดียวกนั ไม่ว่าผูเ้อาประกนัภยัจะเอาประกนัภยัเอง หรือผูอ่ื้นกระท าการในนามผูเ้อาประกนัภยัก็ตาม ถา้กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าว
ไม่มีหลกัการชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือการจดัการทดแทนทรัพยสิ์น บริษทัจะรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงไม่เกินกวา่จ านวนความเสียหายท่ีแทจ้ริง 
ตามส่วนเฉล่ียภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัเท่านั้น โดยถือเสมือนหน่ึงวา่เอกสารแนบทา้ยน้ีมิไดก้ระท าต่อกนั 

6. เอกสารแนบทา้ยน้ีจะไม่มีผลบงัคบัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
ก. ผูเ้อาประกนัภยัมิไดแ้สดงความประสงคต่์อบริษทัว่าจะด าเนินการเพ่ือการจดัการทดแทนทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหาย ภายใน

ระยะเวลา 6 เดือน นบัจากวนัท่ีทรัพยสิ์นไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือภายในระยะเวลานานกวา่นั้น ตามท่ีไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือ
จากบริษทั 

ข. ผูเ้อาประกนัภยัไมส่ามารถท่ีจะด าเนินการเพ่ือการทดแทนทรัพยสิ์นหรือไม่มีความประสงคท่ี์จะด าเนินการเพ่ือจดัการทดแทนทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความ
สูญเสียหรือความเสียหายดงักล่าว 

ส่วนเง่ือนไขและขอ้ความอ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ และอนิเตอร์เน็ต (Electronic Data and Internet Endorsement) (อ.ค./ท.ส. 1.68) 

เป็นท่ีตกลงกนัวา่ถา้ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัให้ใชข้อ้ความตามท่ีปรากฏใน
เอกสารแนบทา้ยน้ีบงัคบัแทน 
บริษทัจะไม่ชดใชค้่าเสียหายส าหรับความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหายต่อเน่ืองอนัเป็นผลโดยตรงหรือโดยออ้มซ่ึงเกิดจาก: 

1. การท างาน หรือการท างานบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต (internet) หรือระบบในแบบเดียวกนั หรือเครือข่ายภายใน (intranet) หรือเครือข่ายส่วนตวั 
หรือเครือข่ายในแบบเดียวกนั 

2. ความเสียหาย การถูกท าลาย ความผิดพลาด การถูกลบ หรือความสูญเสีย หรือเสียหายอ่ืนๆ ของขอ้มูลซอฟทแ์วร์ หรือชุดค าสัง่การเขียนโปรแกรม หรือ
ชุดค าสัง่ประเภทใด 

3. การเสียประโยชน์ในการใช ้หรือในการท างานทั้งหมด หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของขอ้มูลการเขา้รหสัโปรแกรมซอฟทแ์วร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนใดซ่ึงท างานโดยใชไ้มโครชิป (microchip) หรือตรรกะท่ีฝังอยูใ่นระบบคอมพิวเตอร์ (embedded logic) และการไม่
สามารถ หรือความขดัขอ้งท่ีเกิดข้ึนตามมาในการด าเนินธุรกิจของผูเ้อาประกนัภยั 
เอกสารแนบทา้ยน้ียงัคงคุม้ครองความสูญเสียหรือเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามมา หรือความเสียหายต่อเน่ือง อนัเป็นผลมาจากภยัท่ีไดรั้บความคุม้ครองตาม

กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 
ทั้งน้ี เอกสารแนบทา้ยน้ี ให้ใชข้อ้ยกเวน้ เง่ือนไขทัว่ไป และขอ้ความอ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีบงัคบัตามเดิม เวน้แต่ไดมี้การระบุไวเ้ป็นอยา่ง

อ่ืนในเอกสารแนบทา้ยน้ีเท่านั้น 
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เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นภยัสงครามและการก่อการร้าย (อค./ทส.1.69) 

 ถา้ขอ้ความใดในเอกสารน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือสลกัหลงัใดๆ ให้เป็นท่ีตกลงกนัวา่ กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไม่
คุม้ครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ก็ตามไม่วา่จะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยออ้ม เป็นผลมาจากหรือเก่ียวเน่ืองมาจากเหตุการณ์ ดงัต่อไปน้ี ไม่
วา่จะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง หรือมีล าดบัเหตุการณ์เป็นอยา่งไรส าหรับความสูญเสียนั้น 

1. สงคราม การรุกราน การกระท าของศตัรูต่างชาติ การกระท าอนัเป็นปฏิปักษห์รือการปฏิบติัการเยีย่งสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) 
สงครามกลางเมือง การก าเริบ การก่อความไม่สงบของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อตา้นรัฐบาล การแขง็เมือง การกบฏ การปฏิวติั การยดึอ านาจ
การปกครองโดยทหาร 

2. การกระท าการก่อการร้ายโดยจุดประสงคข์องขอ้ยกเวน้น้ี การกระท าก่อการร้ายให้หมายความนวมถึงการกระท าซ่ึงใชก้  าลงัหรือความรุนแรง 
และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่วา่จะเป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใด หรือ
รัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพ่ือตอ้งการส่งผลให้รัฐบาลและหรือ
สาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่นภาวะต่ืนตระหนก หวาดกลวั 

เอกสารแนบทา้ยน้ีไม่คุม้ครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใชจ่้ายใดๆ ไม่วา่จะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยออ้ม เป็นผลมาจาก หรือ มีส่วนเก่ียวเน่ือง
กบัการกระท าใดๆ ท่ีตอ้งกระท าข้ึนเพ่ือควบคุม ป้องกนั หยดุย ั้ง ไม่ว่าจะรูปแบบใด ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัเหตุการณ์ใดขอ้ 1 และขอ้ 2 ขา้งตน้ 

ในกรณีท่ีส่วนหน่ึงส่วนใดของขอ้ยกเวน้น้ีไม่สามารถน ามาใชบ้งัคบัได ้ให้ถือวา่ส่วนท่ีเหลือยงัคงมีผลบงัคบั 
ส่วนเง่ือนไขและขอ้ความอ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี คงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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เงือ่นไขพิเศษ 

 เป็นท่ีตกลงวา่ ถา้ขอ้ความใดในเอกสารน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ให้ใชข้อ้ความตามท่ีปรากฏในเอกสารน้ีบงัคบัแทน 
 

ในกรณีท่ีจ  านวนเงินเอาประกนัภยัต ่ากวา่มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัในขณะเกิดการสูญเสียหรือเสียหายอนัเน่ืองมาจากภยัท่ีไดรั้บความคุม้ครอง
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี บริษทัจะชดใชใ้ห้ผูเ้อาประกนัภยัเตม็จ านวนความเสียหาย (แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั) โดยไม่น าเง่ือนไขการประกนัภยั
ทรัพยสิ์นต ่ากวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริงมาใชบ้งัคบั 
 

ส่วนเง่ือนไขและขอ้ความอ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 


