กรมธรรม์ ประกันอัคคีภัย สำหรับทีอ่ ยู่อำศัย
1. คำจำกัดควำมทัว่ ไป
ถ้อยคำและคำบรรยำยซึ่งมีควำมหมำยเฉพำะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตำมของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะถือเป็ นควำมหมำย
เดียวกันทั้งหมดไม่วำ่ จะปรำกฏในส่วนใดก็ตำม เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
กรมธรรม์ ประกันภัย

หมำยถึง

ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย คำจำกัดควำม ควำมคุม้ ครอง ข้อยกเว้น
เงื่อนไข ข้อรับรอง เอกสำรแนบท้ำย และใบสลักหลังกรมธรรม์
ประกันภัยซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งแห่งสัญญำประกันภัย

บริษัท

หมำยถึง

ผูร้ ับประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

ผู้เอำประกันภัย

หมำยถึง

บุคคล หรื อ นิติบุคคลตำมที่ปรำกฏชื่อเป็ นผูเ้ อำประกันภัยในหน้ำ
ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งตกลงจะชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่
บริ ษทั

ควำมเสียหำย

หมำยถึง

กำรสูญเสี ยหรื อควำมเสี ยหำยไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่วน อันเกิดจำก
ภัยที่ได้รับควำมคุม้ ครองที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอำประกันไว้ภำยใต้
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

ควำมเสียหำยส่ วนแรก

หมำยถึง

จำนวนเงินซึ่งผูเ้ อำประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ตำมที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยต่อควำมเสี ยหำยที่ได้รับควำมคุม้ ครองภำยใต้
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้แต่ละครั้ง และทุกครั้ง

ทรัพย์ สินทีเ่ อำประกันภัย

หมำยถึง

สิ่ งปลูกสร้ำง (ไม่รวมฐำนรำก) และหรื อทรัพย์สินภำยใน
สิ่ งปลูกสร้ำง รวมถึงทรัพย์สินที่อยูภ่ ำยในสถำนที่เอำประกันภัยตำมที่
ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย

สิ่งปลูกสร้ ำง (ไม่ รวมฐำนรำก)

หมำยถึง

ก) บ้ำน ทำวน์เฮำส์ บ้ำนแฝด ตึกแถว สำหรับอยูอ่ ำศัย โรงรถ และ
อำคำรย่อย เช่น เรื อนคนรับใช้ เรื อนครัว เป็ นต้น กำแพง รั้ว
ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุ งต่อเติม ยกเว้นฐำนรำก
ข) ห้องชุดสำหรับอยูอ่ ำศัยในแฟลต อำคำรชุด คอนโดมิเนียม
ยกเว้นฐำนรำก

ทรัพย์ สินภำยในสิ่งปลูกสร้ ำง

หมำยถึง

เฟอร์นิเจอร์ เครื่ องตกแต่ง สิ่ งติดตั้งตรึ งตรำ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ภำยในบ้ำน เครื่ องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน
เครื่ องดนตรี เครื่ องเสี ยง เครื่ องครัว เครื่ องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ
(ที่มิได้ระบุอยูใ่ นข้อยกเว้นทัว่ ไป 5.3) เพื่อกำรอยูอ่ ำศัยของ
ผูเ้ อำประกันภัยหรื อบุคคล ซึ่งตำมปกติพกั อำศัยอยูก่ บั ผูเ้ อำประกันภัย
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2. ควำมคุ้มครอง
เพื่อเป็ นกำรตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อำประกันภัยต้องชำระให้แก่บริ ษทั ในกำรเอำประกันภัยทรัพย์สินตำมที่ระบุไว้ใน
ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริ ษทั ให้สญ
ั ญำต่อผูเ้ อำประกันภัยว่ำบริ ษทั จะชดใช้ค่ำสิ นไหมทดแทนให้แก่
ผูเ้ อำประกันภัยหำกทรัพย์สินที่เอำประกันภัยไว้ได้รับควำมเสี ยหำยเนื่องจำกสำเหตุ ดังต่อไปนี้
2.1 ไฟไหม้
2.2 ฟ้ ำผ่ำ (รวมถึงควำมเสี ยหำยต่อเครื่ องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่เกิดจำกกำรลัดวงจรจำกฟ้ำผ่ำ)
2.3 ระเบิด
2.4 ภัยจำกกำรเฉี่ยว และหรื อกำรชนของยำนพหนะหรื อสัตว์ พำหนะ เช่น ช้ำง ม้ำ วัว ควำย เป็ นต้น ทำให้เกิดควำมเสี ยหำย
ต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยไว้ รวมถึงกำรเฉี่ ยว ชน และหรื อหล่นทับ โดยสิ นค้ำหรื อทรัพย์สินที่บรรทุกมำกับ
ยำนพำหนะหรื อสัตว์พำหนะ แต่ไม่รวมถึงอำกำศยำน ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดในควำมเสี ยหำยต่อทรัพย์สินที่
เอำประกันภัยไว้อนั เกิดจำกกำรเฉี่ ยวและหรื อกำรชนของยำนพำหนะหรื อสัตว์พำหนะ ของผูเ้ อำประกันภัย สมำชิก
ในครอบครัวซึ่งอยูด่ ว้ ยกันกับผูเ้ อำประกันภัยหรื อบุคคลใดที่กระทำในทำงกำรที่จำ้ งหรื อถูกใช้วำนโดยผูเ้ อำประกันภัย
2.5 ภัยจำกอำกำศยำน และหรื อวัตถุที่ตกจำกอำกำศยำนรวมถึงจรวดซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยำนอวกำศ ยกเว้นจรวดที่
เป็ นอำวุธ แต่ไม่รวมถึงควำมเสี ยหำยที่เกิดจำกคลื่นเสี ยง หรื อคลื่นควำมดันที่มำจำกอำกำศยำนซึ่งอยูใ่ นสภำพกำรบิน
ปกติ
2.6 ภัยเนื่องจำกนำ้ อันเกิดขึ้นโดยอุบตั ิเหตุจำกกำรปล่อย กำรรั่วไหล หรื อกำรล้นออกมำของน้ ำหรื อไอน้ ำ จำกท่อน้ ำ ถังน้ ำ
ระบบทำควำมร้อน ระบบทำควำมเย็น ระบบปรับอำกำศ เครื่ องสูบน้ ำ และรวมถึงน้ ำฝนที่ไหลผ่ำนเข้ำไปภำยในอำคำร
จำกกำรเสี ยหำยของหลังคำ หน้ำต่ำง ประตู วงกบประตูหน้ำต่ำง ช่องลม ช่องรับแสงสว่ำง ท่อน้ ำหรื อรำงน้ ำ แต่ไม่
รวมถึง
2.6.1 ควำมเสี ยหำยที่เกิดจำกน้ ำไหลบ่ำ น้ ำท่วมจำกภำยนอกอำคำร หรื อน้ ำที่ซึมผ่ำนเข้ำมำทำงผนัง ฐำนรำกและพื้น
ของอำคำร
2.6.2 กำรล้ำงท่อระบำยน้ ำ กำรแตกหรื อกำรรั่วไหลจำกระบบท่อประปำใต้ดิน หรื อท่อน้ ำดับเพลิงใต้ดิน ซึ่งเป็ นท่อเมน
อยูน่ อกสถำนที่เอำประกันภัย หรื อระบบพรมน้ ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)
2.7 ภัยลมพำยุ ให้หมำยควำมรวมถึง
2.7.1 ควำมเสี ยหำยของทรัพย์สินที่เอำประกันภัยจำกน้ ำในทะเล ทะเลสำบ หรื อมหำสมุทร ซึ่งถูกพัดหรื อหอบมำ
พร้อมกับลมพำยุแล้วทำให้เกิดคลื่นซัดเข้ำท่วมชำยฝั่ง
2.7.2 ควำมเสี ยหำยของทรัพย์สินที่เอำประกันภัยภำยในตัวอำคำร เนื่องจำกน้ ำฝน น้ ำค้ำงแข็ง หิ มะ ทรำย หรื อฝุ่ น
ละอองที่ผำ่ นเข้ำไปภำยในอำคำรตำมร่ องแตกร้ำวของอำคำร สิ่ งปลูกสร้ำงซึ่งได้รับควำมเสี ยหำยอันเกิดจำก
ลมพำยุโดยตรงเท่ำนั้น
2.7.3 ควำมเสี ยหำยของทรัพย์สินที่เอำประกันภัยภำยในตัวอำคำรเนื่องจำกเครื่ องพรมน้ ำหรื อท่อน้ ำอื่นๆ ซึ่งได้รับ
ควำมเสี ยหำยจำกลมพำยุโดยตรงเท่ำนั้น
ทั้งนี้ ไม่คุม้ ครอง
(1) ควำมเสี ยหำยโดยตรงหรื อโดยทำงอ้อมที่เกิดจำกคลื่นใต้น้ ำ (Tidal Wave) หรื อสึ นำมิ (Tsunami) และ/หรื อ
หรื อน้ ำหนุน (High Water) และ/หรื อ น้ ำที่ไหลล้น (Overflow) และ/หรื อน้ ำท่วม
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(2) ทรัพย์สินที่เอำประกันภัยที่เคลื่อนย้ำยได้ ซึ่งเก็บอยูใ่ นอำคำรโปร่ ง หรื ออำคำรที่มีผนังด้ำนหนึ่งเปิ ดโล่ง หรื อเก็บอยู่
กลำงแจ้ง ไม่วำ่ จะมีกำรปกคลุมด้วยผ้ำใบ หรื อวัสดุปกคลุมใดๆ หรื อไม่วำ่ จะอยูภ่ ำยในเต็นท์ก็ตำม
2.8 ภัยจำกนำ้ ท่ วม คำว่ำ “น้ ำท่วม” ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ หมำยถึง น้ ำซึ่งไหลล้น หรื อไหลออกจำกทำงน้ ำปกติซ่ ึง
จะเป็ นทำงน้ ำธรรมชำติ หรื อจะเป็ นทำงน้ ำที่สร้ำงขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรำงน้ ำบนหลังคำ) หรื อเกิดจำกท่อน้ ำสำธำรณะแตก
ทำให้เกิดกำรท่วมของน้ ำจำกภำยนอกของอำคำรที่เอำประกันภัยไว้ หรื ออำคำรที่เก็บทรัพย์สินที่เอำประกันภัยตำม
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงน้ ำท่วมอันเกิดจำกลมพำยุ น้ ำป่ ำ และโคลนถล่ม
ทั้งนี้ ไม่คุม้ ครอง
(1) ควำมเสี ยหำยโดยตรงหรื อโดยทำงอ้อมที่เกิดจำกคลื่นใต้น้ ำ (Tidal Wave) หรื อสึ นำมิ (Tsunami) และ/หรื อน้ ำหนุน
(High Water) และ/หรื อน้ ำที่ไหลล้น (Overflow) และ/หรื อน้ ำท่วมอันมีสำเหตุจำกแผ่นดินไหวหรื อภูเขำไฟระเบิด
(2) ทรัพย์สินที่เอำประกันภัยเคลื่อนย้ำยได้ ซึ่งเก็บอยูใ่ นอำคำรโปร่ งหรื ออำคำรที่มีผนังด้ำนใดด้ำนหนึ่งเปิ ดโล่งหรื อ
เก็บอยูก่ ลำงแจ้ง ไม่วำ่ จะมีกำรปกคลุมด้วยผ้ำใบ หรื อวัสดุปกคลุมใดๆ หรื อไม่วำ่ จะอยูภ่ ำยในเต็นท์กต็ ำม
2.9 ภัยจำกแผ่นดินไหว หรื อภูเขำไฟระเบิด หรื อคลื่นใต้ นำ้ หรื อสึนำมิ ที่มีสำเหตุจำกธรรมชำติและให้หมำยควำมรวมถึง
น้ ำท่วม อันมีสำเหตุจำกแผ่นดินไหวหรื อภูเขำไฟระเบิดที่มีสำเหตุจำกธรรมชำติ
ทั้งนี้ ไม่คุม้ ครองควำมเสี ยหำยโดยตรงหรื อโดยทำงอ้อมที่เกิดจำกภัยแผ่นดินไหวหรื อภูเขำไฟระเบิดจำกวัตถุใดๆ จำก
อวกำศ
2.10 ภัยจำกลูกเห็บ ให้หมำยควำมรวมถึง น้ ำฝน น้ ำค้ำงแข็ง หิ มะ ทรำย หรื อฝุ่ นละอองดังกล่ำวไหลผ่ำนเข้ำไปในอำคำร
ตำมร่ องแตกร้ำวของอำคำรสิ่ งปลูกสร้ำงที่ได้รับควำมเสี ยหำยอันเกิดจำกลูกเห็บโดยตรงเท่ำนั้น หรื อน้ ำจำกเครื่ อง
พรมน้ ำหรื อท่อน้ ำอื่นๆ ที่เกิดเสี ยหำยขึ้นเนื่องจำกลูกเห็บโดยตรง
ทั้งนี้ ควำมคุ้มครองภัยธรรมชำติต้งั แต่ข้อ 2.7 – 2.10 บริษัทจะชดใช้ ค่ำสินไหมทดแทนตำมควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ทุกภัยรวมกันแล้ วไม่ เกิน 20,000 บำท ต่ อปี
3. กำรขยำยควำมคุ้มครองค่ ำเช่ ำทีอ่ ยู่อำศัยชั่วครำว
ในกรณี ที่ทรัพย์สินที่เอำประกันภัยภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็ นสิ่ งปลูกสร้ำงและได้รับควำมเสี ยหำยอันเนื่องจำกภัย
ตำมข้อ 2.1 – 2.6 จะมีกำรขยำยควำมคุม้ ครอง ดังนี้
3.1 หำกควำมเสี ยหำยคิดเป็ นมูลค่ำมำกกว่ำ 50% ของมูลค่ำกำรจัดกำรทดแทนสิ่ งปลูกสร้ำงหรื ออำคำรที่เป็ นกำรสร้ำง
ขึ้นใหม่
- สิ่ งปลูกสร้ำงชั้น 1 (มีผนังก่ออิฐถือปูน มำกกว่ำร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) บริ ษทั จะชดใช้ค่ำเช่ำที่อยูอ่ ำศัย
ชัว่ ครำวให้แก่ผเู ้ อำประกันภัยเป็ นจำนวนเงินไม่เกินวันละ 1,000 บำท และรวมแล้วไม่เกิน 50,000 บำทตลอด
ระยะเวลำเอำประกันภัย
- สิ่ งปลูกสร้ำงชั้น 2 (มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50 – 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) หรื อสิ่ งปลูกสร้ำงชั้น 3 (มีผนังเป็ น
วัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรี ยบ มำกกว่ำร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) บริ ษทั จะชดใช้ค่ำเช่ำที่อยู่
อำศัยชัว่ ครำวให้แก่ผเู ้ อำประกันภัยเป็ นจำนวนเงินไม่เกินวันละ 500 บำท และรวมแล้วไม่เกิน 25,000 บำทตลอด
ระยะเวลำเอำประกันภัย
3.2 หำกควำมเสี ยหำยคิดเป็ นมูลค่ำเท่ำกับมูลค่ำกำรจัดกำรทดแทนสิ่ งปลูกสร้ำงหรื ออำคำรที่เป็ นกำรสร้ำงขึ้นใหม่
- สิ่ งปลูกสร้ำงชั้น 1 (มีผนังก่ออิฐถือปูน มำกกว่ำร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) บริ ษทั จะชดใช้ค่ำเช่ำที่อยูอ่ ำศัย
ชัว่ ครำวให้แก่ผเู ้ อำประกันภัยเป็ นจำนวนเงินไม่เกินวันละ 1,000 บำท และรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บำทตลอด
ระยะเวลำเอำประกันภัย
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- สิ่ งปลูกสร้ำงชั้น 2 (มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50 – 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) หรื อสิ่ งปลูกสร้ำงชั้น 3 (มีผนังเป็ น
วัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรี ยบ มำกกว่ำร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) บริ ษทั จะชดใช้ค่ำเช่ำที่อยู่
อำศัยชัว่ ครำวให้แก่ผเู ้ อำประกันภัยเป็ นจำนวนเงินไม่เกินวันละ 500 บำท และรวมแล้วไม่เกิน 50,000 บำทตลอด
ระยะเวลำเอำประกันภัย
3.3 ในกำรเรี ยกร้องให้ชดใช้ค่ำเช่ำที่อยูอ่ ำศัยชัว่ ครำวตำมกำรขยำยควำมคุม้ ครองนี้ ผูเ้ อำประกันภัยจะต้องส่งมอบเอกสำร
แสดงกำรชำระเงินค่ำเช่ำที่อยูอ่ ำศัยชัว่ ครำวให้บริ ษทั เป็ นหลักฐำนโดยไม่ชกั ช้ำ
3.4 จำนวนเงินจำกัดควำมรับผิดของบริ ษทั ภำยใต้กำรขยำยควำมคุม้ ครองนี้ ถือเป็ นควำมรับผิดเพิ่มเติมแยกจำกจำนวนเงิน
เอำประกันภัยเฉพำะรำยกำรสิ่ งปลูกสร้ำงตำมที่ได้ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยนี้
4. ควำมรับผิดของบริษัท
ควำมรับผิดของบริ ษทั ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะไม่เกิน
4.1 จำนวนเงินเอำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ หรื อจำนวนเงินเอำประกันภัยไว้ตำมรำยกำรแต่ละรำยกำร
ในขณะที่เกิดควำมเสี ยหำย
4.2 จำนวนเงินเอำประกันภัยที่คงเหลืออยู่ ภำยหลังจำกหักมูลค่ำควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นในระหว่ำงระยะเวลำที่
เอำประกันภัยเดียวกัน เว้นแต่บริ ษทั ได้เคยตกลงไว้ก่อนแล้วในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้จำนวนเงินเอำประกันภัย
ที่เหลืออยูน่ ้ นั กลับเต็มจำนวนดังเดิมตำมที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมทั้งจำนวนเงินจำกัดควำมรับผิด
และควำมเสี ยหำยส่วนแรก โดยผูเ้ อำประกันภัยตกลงที่จะชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตำมระยะเวลำเอำประกันภัย
ที่เหลืออยู่ (นับตั้งแต่วนั ที่เกิดควำมเสี ยหำยจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลำเอำประกันภัย)
ทั้งนี้ ผูเ้ อำประกันภัยจะต้องรับผิดในควำมเสี ยหำยส่วนแรก (หำกมี) ตำมที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
5. ข้ อยกเว้ นทัว่ ไป
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คมุ ้ ครอง
5.1 ควำมเสี ยหำย หรื อค่ำใช้จ่ำยใดๆ ก็ตำม ไม่วำ่ จะเกิดจำกสำเหตุโดยตรงหรื อโดยอ้อม และไม่วำ่ จะเกิดจำกสำเหตุหรื อ
เหตุกำรณ์ซ่ ึงส่งผลกระทบอย่ำงต่อเนื่อง หรื อมีลำดับเหตุกำรณ์เป็ นอย่ำงไรสำหรับควำมเสี ยหำยนั้น อันเป็ นผลมำจำก
หรื อเกี่ยวเนื่องมำจำกสงครำม กำรรุ กรำน กำรกระทำที่มุ่งร้ำยของศัตรู ต่ำงชำติ หรื อกำรกระทำที่มุ่งร้ำยคล้ำยสงครำม
ไม่วำ่ จะได้มีกำรประกำศสงครำมหรื อไม่ก็ตำม หรื อสงครำมกลำงเมืองซึ่งหมำยถึงสงครำมระหว่ำงชนที่อำศัยอยูใ่ น
ประเทศเดียวกัน กำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรปฏิวตั ิ กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรื อเหตุกำรณ์ใดๆ ซึ่งจะ
เป็ นเหตุให้มีกำรประกำศหรื อคงไว้ซ่ ึงกฎอัยกำรศึก กำรก่อควำมวุน่ วำยทำงกำรเมือง กำรก่อกำรร้ำย
กำรก่อวินำศกรรม กำรนัดหยุดงำน หรื อกำรจลำจล ไม่วำ่ จะเกี่ยวข้องกับทำงกำรเมืองหรื อไม่ก็ตำม กำรกระทำ
อันมีเจตนำร้ำยเพื่อผลทำงกำรเมือง ศำสนำ ลัทธินิยม
5.2 ควำมเสี ยหำย หรื อค่ำใช้จ่ำยใดๆก็ตำม ไม่วำ่ จะเกิดจำกสำเหตุโดยตรงหรื อโดยอ้อม และไม่วำ่ จะเกิดจำกสำเหตุหรื อ
เหตุกำรณ์ซ่ ึงส่งผลกระทบอย่ำงต่อเนื่อง หรื อมีลำดับเหตุกำรณ์เป็ นอย่ำงไรสำหรับควำมเสี ยหำยนั้น อันเป็ นผลมำจำก
หรื อเกี่ยวเนื่องมำจำกสำเหตุดงั นี้
5.2.1 กำรแผ่รังสี หรื อกำรแพร่ กมั มันตภำพรังสี จำกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจำกกำกนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมำจำก
กำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจำกกรรมวิธีใดๆ แห่งกำรแตกแยกตัวทำงนิวเคลียร์ซ่ ึงดำเนินติดต่อกัน
ไปด้วยตัวเอง
5.2.2 กำรระเบิดของกัมมันตภำพรังสี หรื อส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอนั ตรำยอื่นใดที่อำจเกิดกำรระเบิด
ในกระบวนกำรนิวเคลียร์ได้
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5.3 ทรัพย์สินต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดเจนเป็ นอย่ำงอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
5.3.1 เงินแท่ง หรื อเงินรู ปพรรณ หรื อทองคำแท่ง หรื อทองรู ปพรรณ หรื ออัญมณี
5.3.2 โบรำณวัตถุหรื อศิลปวัตถุอนั มีมลู ค่ำ รวมทั้งสิ้นเกินกว่ำ 10,000.- บำท
5.3.3 ต้นฉบับหรื อสำเนำเอกสำร แบบแปลน แผนผัง ภำพเขียน รู ปออกแบบ ลวดลำยแบบ หรื อแบบพิมพ์
หรื อแม่พิมพ์
5.3.4 หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสำรสำคัญต่ำงๆ ไปรษณี ยำกร อำกร แสตมป์ เงินตรำ ธนบัตร เช็ค
หรื อเอกสำรทำงธุรกิจ
5.3.5 วัตถุระเบิด
5.3.6 เครื่ องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงๆ แผงวงจรไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำยไฟฟ้ำหรื อหลอดไฟฟ้ำ ซึ่ง
ได้รับควำมเสี ยหำยเนื่องจำกหรื อเพรำะกำรเดินเครื่ องเกินกำลัง กำรใช้ควำมกดดันเกินกำหนด ไฟฟ้ำลัดวงจร
กำรเกิดประกำยไฟฟ้ำ กำรเผำไหม้ของสำยไฟในตัวเอง กำรรั่วของกระแสไฟฟ้ำ รวมทั้งสำเหตุที่เกิดจำก
กำรเสื่ อมสภำพตำมธรรมชำติ หรื อจำกกำรใช้งำนเฉพำะเครื่ องที่เกิดควำมเสี ยหำยจำกสำเหตุดงั กล่ำว
5.3.7 ยำนพำหนะทุกชนิด ไม่วำ่ จะเป็ นยำนพำหนะทำงบก ทำงน้ ำ หรื อทำงอำกำศ
5.3.8 ต้นไม้ กำรจัดแต่งสวน สนำมหญ้ำ
5.4 ควำมเสี ยหำยจำกกำรเผำทรัพย์สิน โดยคำสัง่ เจ้ำหน้ำที่ หรื อพนักงำนผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำย
6. เงื่อนไขทัว่ ไป
6.1 กำรบรรยำยคลำดเคลื่อนและกำรตกเป็ นโมฆียะของกรมธรรม์ประกันภัย
ถ้ำได้มีกำรบรรยำยคลำดเคลื่อนในสำระสำคัญแห่งทรัพย์สินที่เอำประกันภัยหรื อในสำระสำคัญแห่งสิ่ งปลูกสร้ำง
หรื อสถำนที่ต้ งั ของทรัพย์สิน หรื อลักษณะกำรใช้สิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำว หรื อในข้อควำมจริ ง อันเป็ นสำระสำคัญอัน
จำเป็ นต้องรู ้เพื่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงภัย หรื อเพื่อกำรกำหนดเบี้ยประกันภัย หรื อกำรละเว้นไม่เปิ ดเผยข้อควำมจริ ง
ดังกล่ำวนั้น ให้ถือว่ำสัญญำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ตกเป็ นโมฆียะ และบริ ษทั ทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิ
ในกำรบอกล้ำงสัญญำประกันภัยนี้ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด
6.2 หน้ ำทีใ่ นกำรรักษำสิทธิของบริษทั เพื่อกำรรับช่ วงสิทธิ
โดยค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั ผูเ้ อำประกันภัยจะต้องกระทำทุกอย่ำงเท่ำที่จำเป็ นหรื อเท่ำที่บริ ษทั ร้องขอให้ทำตำมสมควร
ไม่วำ่ ก่อนหรื อหลังกำรรับค่ำสิ นไหมทดแทนจำกบริ ษทั เพื่อรักษำสิ ทธิของบริ ษทั ในกำรรับช่วงสิ ทธิเรี ยกร้อง
ค่ำเสี ยหำยจำกบุคคลภำยนอก
6.3 กำรเรียกร้ องให้ ชดใช้ ค่ำสินไหมทดแทน
เมื่อเกิดควำมเสี ยหำยขึ้น ผูเ้ อำประกันภัยมีหน้ำที่ดงั นี้
6.3.1 ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ และต้องส่งมอบหลักฐำนและเอกสำรตำมที่ระบุไว้ขำ้ งล่ำงนี้ให้บริ ษทั
ภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั เกิดควำมเสี ยหำย เว้นแต่ผเู ้ อำประกันภัยมีเหตุอนั สมควรไม่อำจกระทำกำรดังกล่ำว
ได้ภำยในเวลำที่กำหนดหรื อภำยในกำหนดเวลำที่บริ ษทั ขยำยให้โดยทำเป็ นหนังสื อ ทั้งนี้ ด้วยค่ำใช้จ่ำยของ
ผูเ้ อำประกันภัยเอง
6.3.1.1 ส่งหนังสื อเรี ยกร้องเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ซึ่งต้องแจ้งรำยละเอียดแห่งทรัพย์สินที่เสี ยหำยและมูลค่ำ
ควำมเสี ยหำยของทรัพย์สินนั้นๆ ในเวลำที่เกิดควำมเสี ยหำยโดยละเอียดเท่ำที่จะทำได้
6.3.1.2 กำรประกันภัยอื่นๆ รวมทั้งกำรประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ประกันภัยอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่
เอำประกันภัยภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
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6.3.2 ต้องแสดง หรื อจัดหำ หรื อแจ้ง หรื อมอบให้บริ ษทั ซึ่งพยำนหลักฐำนและรำยกำรเพิ่มเติม เช่น แผนผัง
เอกสำรแสดงกรรมสิ ทธิ์ โฉนดที่ดิน ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรื อสำเนำแห่งเอกสำรนั้นๆ และข้อควำมเกี่ยวกับ
กำรเรี ยกร้องและต้นเพลิง หรื อสำเหตุที่ทำให้เกิดควำมเสี ยหำย และพฤติกำรณ์ที่ทำให้เกิดควำมเสี ยหำยตำมที่
บริ ษทั ต้องกำรตำมสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผูเ้ อำประกันภัยเอง
6.3.3 จะต้องดำเนินกำรและยินยอมให้บริ ษทั หรื อตัวแทนกระทำกำรใดๆ ที่เหมำะสมในกำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
อันอำจเพิ่มขึ้น
6.4 กำรชดใช้ ค่ำสินไหมทดแทน
บริ ษทั จะจ่ำยค่ำสิ นไหมทดแทนให้แก่ผเู ้ อำประกันภัย ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐำนแสดง
ควำมเสี ยหำยที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
ในกรณี มีเหตุจำเป็ นที่ทำให้บริ ษทั ไม่อำจประเมินควำมเสี ยหำย ให้แล้วเสร็ จภำยในกำหนดเวลำตำมวรรค 1 ระยะเวลำที่
กำหนดไว้อำจขยำยออกไปได้ตำมสมควร แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสำรครบถ้วนแล้ว
หำกบริ ษทั ไม่อำจจะจ่ำยค่ำสิ นไหมทดแทนให้แล้วเสร็ จภำยในกำหนดระยะเวลำข้ำงต้น ไม่วำ่ ด้วยเหตุใดก็ตำม
จนเป็ นเหตุให้ผเู ้ อำประกันภัยหรื อผูเ้ สี ยหำยนำคดีข้ นึ สู่กำรพิจำรณำคดีของศำล หรื อเสนอข้อพิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำร
หำกศำลพิพำกษำหรื ออนุญำโตตุลำกำรชี้ขำดให้บริ ษทั แพ้คดี บริ ษทั จะต้องรับผิดต่อผูเ้ อำประกันภัยหรื อผูเ้ สี ยหำยนั้น
โดยชดใช้ค่ำเสี ยหำยตำมคำพิพำกษำ หรื อตำมคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร พร้อมดอกเบี้ยในฐำนะลูกหนี้ผิดนัด
ในอัตรำร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ที่ผดิ นัด
6.5 กำรชดใช้ ค่ำสินไหมทดแทนกรณีทใี่ ช้ สถำนทีเ่ อำประกันภัยเพิม่ เติมจำกกำรอยู่อำศัย
หำกปรำกฏว่ำสถำนที่เอำประกันภัยซึ่งยังคงใช้เป็ นที่อยูอ่ ำศัยนั้น ได้มีกำรใช้ประโยชน์อื่น นอกเหนือจำกกำรอยูอ่ ำศัย
แม้เพียงบำงส่วนในขณะที่เกิดควำมเสี ยหำย บริ ษทั จะชดใช้จำนวนเงินค่ำสิ นไหมทดแทน โดยกำรคำนวณตำม
ส่วนเฉลี่ยของจำนวนเงินเอำประกันภัยที่สำมำรถคำนวณได้ตำมพิกดั อัตรำเบี้ยประกันอัคคีภยั ตำมลักษณะของภัยที่
สถำนที่เอำประกันภัยได้ถูกใช้งำนจริ งในจำนวนเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ไม่รวมอำกรแสตมป์ และภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ภำยใต้
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ในขณะที่เกิดควำมเสี ยหำยนั้นกับมูลค่ำแท้จริ งของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย ทั้งนี้ จำนวน
เงินค่ำสิ นไหมทดแทนที่จะต้องชดใช้ภำยใต้เงื่อนไขนี้ จะไม่เกินกว่ำจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ในตำรำง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
6.6 กำรกำหนดจำนวนเงินเอำประกันภัย และกำรชดใช้ ค่ำสินไหมทดแทน
ในกำรกำหนดจำนวนเงินเอำประกันภัยและกำรชดใช้ทดแทน ผูเ้ อำประกันภัยมีสิทธิ์เลือกวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้
6.6.1 กำหนดจำนวนเงินเอำประกันภัย ตำมวิธีมูลค่ำทรัพย์สินที่เป็ นของใหม่ (Replacement Cost Valuation)
และชดใช้ค่ำสิ นไหมทดแทนตำมวิธีมูลค่ำทรัพย์สินที่เป็ นของใหม่ ณ เวลำ และสถำนที่ที่เกิดควำมเสี ยหำย หรื อ
6.6.2 กำหนดจำนวนเงินเอำประกันภัยตำมวิธีมูลค่ำที่แท้จริ งของทรัพย์สิน (Actual Cash Value) และชดใช้
ค่ำสิ นไหมทดแทนตำมวิธีมูลค่ำที่แท้จริ งของทรัพย์สิน ซึ่งเท่ำกับมูลค่ำทรัพย์สินที่เป็ นของใหม่ หักด้วย
ค่ำเสื่ อมรำคำ ณ เวลำ และสถำนที่ที่เกิดควำมเสี ยหำย
6.7 กำรชดใช้ โดยจัดหำทรัพย์ สินมำทดแทน
บริ ษทั อำจจะเลือกทำกำรสร้ำงให้ใหม่ หรื อจัดหำทรัพย์สินมำทดแทนทรัพย์สินที่เสี ยหำยทั้งหมด หรื อส่วนใดส่วนหนึ่ง
แทนกำรจ่ำยเงินชดใช้ควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้น หรื ออำจจะร่ วมกับบริ ษทั ประกันภัยอื่นๆ กระทำดังกล่ำวก็ได้
แต่บริ ษทั ไม่ผกู พันที่จะต้องจัดสร้ำงให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิม หรื อให้ครบถ้วนทุกประกำรเพียงแต่วำ่ จัดไป
ตำมแต่สภำพกำรจะอำนวย โดยบริ ษทั จะกระทำกำรให้สมเหตุสมผลที่สุด และไม่วำ่ กรณี ใดๆ บริ ษทั ไม่ผกู พันที่จะต้อง
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ทำกำรสร้ำงให้ใหม่เกินกว่ำมูลค่ำของทรัพย์สินในขณะที่เกิดควำมเสี ยหำยหรื อเกินกว่ำจำนวนเงินซึ่งบริ ษทั ได้รับ
ประกันภัย
ถ้ำบริ ษทั เลือกที่จะทำกำรสร้ำงใหม่ หรื อจัดหำทรัพย์สินมำแทน ผูเ้ อำประกันภัยโดยค่ำใช้จ่ำยของตนเองจะต้องจัดหำ
แปลน แผนผัง รำยละเอียดประกอบแปลน ปริ มำณ ขนำด และรำยละเอียดอื่นๆ ตำมที่บริ ษทั ต้องกำรให้แก่บริ ษทั และ
กำรกระทำใดๆ ที่บริ ษทั ได้ทำไปหรื อสัง่ ให้ทำไปเพื่อพิจำรณำทำกำรสร้ำงใหม่ หรื อจัดหำทรัพย์สินมำแทนไม่ถือว่ำ
เป็ นกำรเลือกโดยบริ ษทั ในอันที่จะทำกำรสร้ำงให้ใหม่ หรื อจัดหำทรัพย์สินมำทดแทน
ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สำมำรถที่จะจัดทำกำรสร้ำงใหม่ หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอำประกันภัยนี้เพรำะว่ำมีเทศบัญญัติหรื อ
กฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่ องแนวของถนน หรื อกำรก่อสร้ำงอำคำรหรื อสิ่ งอื่นๆบริ ษทั จะรับผิดชดใช้เงินเพียงพอ
เท่ำที่จำเป็ นเพื่อกำรสร้ำงใหม่ หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภำพเดิมหำกทำได้ตำมกฎหมำยโดยไม่หกั
ค่ำเสื่ อมรำคำ
6.8 กำรประกันภัยทรัพย์ สินตำ่ กว่ ำมูลค่ ำทีแ่ ท้ จริง
ในกรณี ที่จำนวนเงินเอำประกันภัยเท่ำกับหรื อมำกกว่ำร้อยละ 70 ของมูลค่ำที่แท้จริ งของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย
ในขณะเกิดควำมเสี ยหำย อันเนื่องมำจำกภัยที่ได้รับควำมคุม้ ครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริ ษทั จะชดใช้ให้
ผูเ้ อำประกันภัยตำมมูลค่ำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจริ ง (แต่ไม่เกินจำนวนเงินประกันภัย) โดยไม่นำเงื่อนไขกำรประกันภัย
ทรัพย์สินต่ำกว่ำมูลค่ำที่แท้จริ งมำใช้บงั คับ
แต่หำกจำนวนเงินเอำประกันภัยต่ำกว่ำร้อยละ 70 ของมูลค่ำแท้จริ งของทรัพย์สินที่เอำประกันภัยในขณะเกิด
ควำมเสี ยหำย อันเนื่องมำจำกภัยที่ได้รับควำมคุม้ ครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้ถือว่ำผูเ้ อำประกันภัยเป็ น
ผูร้ ับประกันภัยตนเองในส่วนที่แตกต่ำงกันกับมูลค่ำที่แท้จริ งของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย และในกำรคำนวณ
ค่ำสิ นไหมทดแทน ผูเ้ อำประกันภัยจะต้องรับภำระส่วนเฉลี่ยควำมเสี ยหำยไปตำมส่วนในทุกรำยกำร และหำกมีมำกกว่ำ
หนึ่งรำยกำรให้แยกพิจำรณำเป็ นแต่ละรำยกำรไป โดยสูตรที่ใช้ในกำรคำนวณค่ำสิ นไหมทดแทนซึ่งบริ ษทั จะต้อง
รับผิดชอบในกรณี น้ ีคือ
ค่ำสิ นไหมทดแทน
(ไม่เกินจำนวนเงินเอำประกันภัย)

=

จำนวนเงินที่เอำประกันภัย
มูลค่ำทรัพย์สิน ณ เวลำเกิดควำมเสี ยหำย

X

มูลค่ำควำมเสี ยหำย

อย่ำงไรก็ตำมหำกเกิดควำมเสี ยหำยแก่ทรัพย์สินที่เอำประกันภัยภำยใต้ควำมคุม้ ครองข้อ 2.7 ถึงข้อ 2.10 บริ ษทั จะไม่นำ
เงื่อนไขกำรประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ำมูลค่ำที่แท้จริ งมำใช้ในกำรพิจำรณำคำนวณค่ำสิ นไหมทดแทน
6.9 กำรประกันภัยซ้ำซ้ อนและกำรร่ วมเฉลีย่ กำรชดใช้ ค่ำสิ นไหมทดแทน
ผูเ้ อำประกันภัยต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้บริ ษทั ทรำบถึงกำรประกันภัย ซึ่งได้ทำไว้แล้วหรื อที่จะมีข้ ึนภำยหลัง
หำกทรัพย์สินที่เอำประกันภัยไว้น้ ีได้มีกำรประกันภัยกับบริ ษทั ประกันภัยอื่น ไม่วำ่ โดยผูเ้ อำประกันภัยเอง หรื อโดย
บุคคลอื่นใดที่กระทำในนำมผูเ้ อำประกันภัยซึ่งให้ควำมคุม้ ครองในภัยเดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่วำ่
ทั้งหมดหรื อบำงส่วน
ถ้ำในขณะที่เกิดควำมเสี ยหำยขึ้น ปรำกฏว่ำทรัพย์สินรำยกำรเดียวกันได้เอำประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ประกันภัยอื่น บริ ษทั
จะร่ วมเฉลี่ยชดใช้ค่ำสิ นไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่ำส่วนเฉลี่ยตำมจำนวนเงินที่บริ ษทั ได้รับประกันภัย ต่อจำนวนเงิน
เอำประกันภัยรวมทั้งสิ้นของทุกกรมธรรม์ประกันภัย แต่จะไม่เกินกว่ำจำนวนเงินเอำประกันภัยที่บริ ษทั ได้รับ
ประกันภัยไว้และเป็ นที่ตกลงว่ำกำรจ่ำยค่ำสิ นไหมทดแทนเช่นนี้ บริ ษทั จะไม่ยกเอำลำดับกำรรับประกันภัยก่อนหรื อ
หลังขึ้นเป็ นข้ออ้ำงในกำรร่ วมเฉลี่ยชดใช้ควำมเสี ยหำยดังกล่ำว
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6.10 สิทธิของบริษัทในซำกทรัพย์ ทไี่ ด้รับควำมเสี ยหำย
เมื่อมีควำมเสี ยหำยใดเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยไว้ ผูเ้ อำประกันภัยมีหน้ำที่ดูแลและจะละทิ้งทรัพย์สินที่
เอำประกันภัยที่เสี ยหำยนั้นไม่ได้ และบริ ษทั อำจจะ
6.10.1 เรี ยกร้องให้ส่งมอบทรัพย์สินที่เสียหำยซึ่งได้มีกำรเอำประกันภัยไว้แก่บริ ษทั
6.10.2 เข้ำยึดถือครอบครองทรัพย์สินที่เอำประกันภัยไว้และสำรวจ จัด คัด เลือก โยกย้ำย หรื อจัดกำรอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งแก่ทรัพย์สิน
6.10.3 ขำยหรื อจำหน่ำยหรื อทำลำยทรัพย์สินที่เสี ยหำย เพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั อำจใช้สิทธิที่มีอยู่
ตำมเงื่อนไขนี้ได้ตำมสมควร นับตั้งแต่เกิดควำมเสี ยหำยจนกว่ำสิ ทธิเรี ยกร้องในควำมเสี ยหำยนั้นจะตกลงกัน
ได้เป็ นเด็ดขำด หรื อได้มีกำรบอกกล่ำวเป็ นหนังสื อจำกผูเ้ อำประกันภัยว่ำได้สละสิ ทธิที่จะเรี ยกร้องค่ำสิ นไหม
ทดแทนตำมกรมธรรม์ประกันภัย
กำรใช้สิทธิของบริ ษทั ข้ำงต้นจะไม่ก่อให้เกิดควำมรับผิดเพิ่มขึ้นแก่บริ ษทั และจะไม่ทำให้สิทธิของบริ ษทั ในกำรที่จะ
อ้ำงเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อโต้แย้งกำรเรี ยกร้องใดๆ ลดน้อยลง
6.11 กำรปฏิเสธค่ ำสินไหมทดแทน
บริ ษทั มีสิทธิปฏิเสธกำรชดใช้ค่ำสิ นไหมทดแทนในควำมเสี ยหำย โดยไม่ตอ้ งคืนเบี้ยประกันภัยในกรณี ดงั ต่อไปนี้
6.11.1 ควำมเสี ยหำยนั้นเกิดขึ้นเพรำะควำมทุจริ ต หรื อควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของผูเ้ อำประกันภัย
หรื อผูร้ ับประโยชน์
6.11.2 กำรฉ้อฉล
6.11.2.1 ควำมเสี ยหำยนั้นเกิดขึ้นจำกกำรกระทำโดยเจตนำหรื อสมรู ้ของผูเ้ อำประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์
หรื อบุคคลใดที่กระทำในนำมของผูเ้ อำประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์
จำกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และ/หรื อ
6.11.2.2 ผูเ้ อำประกันภัยหรื อผูแ้ ทนของผูเ้ อำประกันภัยได้กระทำกำรใด หรื อแสดงข้อควำม หรื อ
เอกสำรใดอันเป็ นเท็จเพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
6.12 กำรระงับข้ อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพำท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่ำงผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องตำม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหำกผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพำทนั้นโดยวิธีอนุญำโตตุลำกำร
บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทำกำรวินิจฉัยชี้ขำดโดยอนุญำโตตุลำกำร ตำมระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและ
ส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร
6.13 กำรระงับไปแห่ งสัญญำประกันภัย
ควำมคุม้ ครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เป็ นอันระงับสิ้นไปทันทีเมื่อ
6.13.1 มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สถำนที่เอำประกันภัยจำกที่อยูอ่ ำศัย เป็ นกำรประกอบกำรประเภทอื่นโดยไม่มีกำร
ใช้อยูอ่ ำศัย และกำรเปลี่ยนแปลงนั้นได้ทำให้กำรเสี่ ยงภัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยตำมตำรำง
อัตรำเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
6.13.2 กรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินที่เอำประกันภัยไว้ ได้ถูกเปลี่ยนมือจำกผูเ้ อำประกันภัยโดยวิธีอื่น นอกจำกทำง
พินยั กรรมหรื อโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำมเงื่อนไขข้อนี้จะไม่นำมำบังคับใช้ หำกลักษณะ
กำรใช้สิ่งปลูกสร้ำงอันเป็ นทรัพย์สินที่เอำประกันภัย หรื อสถำนที่ที่ระบุเอำประกันภัยในตำรำงกรมธรรม์
ประกันภัยยังคงใช้เพื่อกำรอยูอ่ ำศัยต่อไป ทั้งนี้ บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยตำมตำรำงอัตรำเบี้ยประกันภัย
ระยะสั้น
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6.13.3 ผูเ้ อำประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วนั เริ่ มต้น ระยะเวลำเอำประกันภัย
โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลนับแต่วนั ที่ครบกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว
6.13.4 สิ่ งปลูกสร้ำงที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย หรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่ งปลูกสร้ำงนั้นได้มีกำร
พังทลำยหรื อเคลื่อนไปจำกเดิม ไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่วน จนทำให้สิ่งปลูกสร้ำงนั้นเสี ยประโยชน์ในกำรใช้
ทั้งหมดหรื อบำงส่วน หรื อทำให้สิ่งปลูกสร้ำงนั้น หรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่ งปลูกสร้ำงนั้น หรื อทรัพย์สิน
ที่อยูภ่ ำยในสิ่ งปลูกสร้ำงนั้นตกอยูใ่ นกำรเสี่ ยงต่อวินำศภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่เหตุดงั กล่ำวมำนี้เป็ นผลสื บเนื่อง
มำจำกภัยที่ได้รับควำมคุม้ ครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
6.13.5 สิ่ งปลูกสร้ำงที่เอำประกันภัย หรื อสถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินที่เอำประกันภัยตกอยูใ่ นสภำพไม่มีผอู ้ ยูอ่ ำศัยหรื อไม่มี
ผูด้ ูแลรักษำ และยังคงอยูใ่ นสภำพเช่นนั้นเป็ นเวลำเกินกว่ำ 60 วัน ติดต่อกัน
อย่ำงไรก็ตำม เงื่อนไขข้อ 6.13.5 นี้ จะไม่นำมำบังคับใช้ หำกผูเ้ อำประกันภัยได้แจ้งให้บริ ษทั ทรำบและบริ ษทั ตกลง
ยินยอมรับประกันภัยต่อไป โดยได้ออกใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยไว้เป็ นหลักฐำนแล้ว
6.14 กำรบอกเลิกควำมคุ้มครอง
6.14.1 บริ ษทั อำจบอกเลิกควำมคุม้ ครองนี้ได้ ด้วยกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นหนังสื อไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน โดยทำง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อำประกันภัยตำมที่อยูค่ รั้งสุดท้ำยที่แจ้งให้บริ ษทั ทรำบ ในกรณี น้ ีบริ ษทั จะคืนเบี้ย
ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อำประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้
บังคับมำแล้วออกตำมส่วน
6.14.2 ผูเ้ อำประกันภัยอำจบอกเลิกควำมคุม้ ครองนี้ได้ โดยแจ้งให้บริ ษทั ทรำบเป็ นหนังสื อและมีสิทธิได้รับเบี้ย
ประกันภัยคืน หลังจำกหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมำแล้ว
ออกโดยคิดตำมอัตรำเบี้ยประกันภัยระยะสั้น หรื อหำกยังไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย ผูเ้ อำประกันภัยจะต้อง
ชำระโดยคิดตำมระยะเวลำและอัตรำเบี้ยประกันภัยในทำนองเดียวกัน ดังตำรำงต่อไปนี้
ตำรำงอัตรำเบีย้ ประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลำประกันภัย (ไม่ เกิน/เดือน)
ร้ อยละของเบีย้ ประกันภัยเต็มปี
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100
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