กรมธรรม์ประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับเจ้ำบ้ำน
โดยผู้เอาประกันภัยซึ่งระบุชื่อในตารางกรมธรรม์ได้ยื่นคาขอเอาประกันภัยต่อบริษัทซึ่งถือเป็นพื้นฐาน และเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทนเบีบ้ ประกันภัยที่ผเู้ อาประกันภัยต้องชาระ ภายใต้ขอ้ บังคับของเงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลง
คุ้มครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทตกลงจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่
เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้อตกลงคุ้มครองทราแนบท้าย
เงื่อนไขทั่วไป
1. สัญญำประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัย คาขอเอาประกันภัย และเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) ให้ถือว่าประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย
คาหรือข้อความที่มคี วามหมายเฉพาะให้ถือตามความหมายนัน้ ไม่ว่าจะปรากฏทีใ่ ดในสัญญาประกันภัยนี้
2. คำนิยำม เพื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
2.1 “บริษัท” หมายถึง บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
2.2 “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์
3. เงื่อนไขบังคับก่อน บริษทั ไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
4. กำรเฉลี่ยควำมเสียหำย ในขณะที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้มี
การประกันภัยอื่นให้ความคุ้มครองเดียวกัน บริษทั จะรับผิดไม่เกินสัดส่วนของจานวนเงินเอาประกันภัยต่อความสูญเสียหรือความ
เสียหาย หรือความรับผิดเช่นว่านัน้
5. กำรฉ้อฉล ถ้าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้กระทาขึน้ โดยเป็นการทุจริตหรือฉ้อฉล โดยผูเ้ อา
ประกันภัยเองหรือบุคคลใดที่กระทาการแทนผูเ้ อาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริษัทจะพ้นจากความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เฉพาะส่วนที่ทจุ ริตหรือฉ้อฉลนั้น
6. กำรโอนสิทธิ บุคคลอื่นนอกจากผู้เอาประกันภัยไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร บริษัทไม่ผูกพันการโอนสิทธิในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เว้นแต่กรณีที่ผเู้ อาประกันภัยถึงแก่ความตายหรือเป็นไป
ตามกฏหมาย
7. กำรจำกัดอำยุควำม การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ต้องกระทาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้เกิดการ
สูญเสียหรือความเสียหาย เว้นแต่ข้อเรียกร้องนั้นยังอยู่ในระหว่างการดาเนินคดีในศาล หรือการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการหรือผู้
ชี้ขาด
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8. กำรเลิกกรมธรรม์
8.1 บริษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วันโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู้ อา
ประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
8.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้โดยแจ้งให้บริษทั ทราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน
หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ฉบับนี้ได้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
9. กำรแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำร ถ้ามีข้อขัดแย้งใดเกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ คู่กรณีจะเสนอให้นาข้อขัดแย้งดังกล่าวให้
อนุญาโตตุลาการคนหนึ่ง ซึ่งคู่กรณีแต่งตั้งขึน้ เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นผู้วินิจฉัย หรือถ้าคู่กรณีไม่สามารถตกลงเลือกบุคคลเดียวกัน
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร อาจจะเสนอให้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการสองคน
ฝ่ายละหนึ่งคนเป็นผู้วินิจฉัย ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการสองคนตกลงกันไม่ได้ให้อนุญาโตตุลาการตั้งผู้ชี้ขาดเป็นลายลักษณ์อักษรทา
การชี้ขาด

ข้อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
1. อุบัติเหตุ การสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความรับผิด หรือการบาดเจ็บทางร่างกาย อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากหรือเป็นผล
โดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
1.1 อาวุธนิวเคลียร์
1.2 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนือ่ งมาจากการเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนินติดต่อกันไปด้วยตัวเอง
1.3 สงคราม การรุกราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะมีประกาศหรือไม่ก็
ตาม) หรือสงครามกลางเมือง
1.4 การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอานาจ การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การประกาศกฏอัยการศึก
หรือ เหตุการณ์ใดๆซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงๆไว้ซึ่งกฏอัยการศึก
1.5 การริบ ยึด เกณฑ์ ทาลาย หรือทาลายความเสียหายแก่ทรัพย์สินใดโดยคาสั่งของรัฐบาลโดยนิตินัยหรือโดยพฤตินัยหรือของ
เจ้าหน้าที่ราชการ เทศบาล หรือเจ้าหน้าทีป่ ระจาท้องถิน่ ในราชอาณาจักรหรือในเขตที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ เมื่อบริษัทอ้างว่าอุบัตเิ หตุ
การสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความรับผิด หรือการบาดเจ็บทางร่างกายทีเ่ กิดขึน้ ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ข้อยกเว้นข้อ
1.3 และ 1.4 ภาระการพิสูจน์ว่าอุบัติเหตุ การสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความรับผิดหรือการบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดขึ้น
ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ตกเป็นของผูเ้ อาประกันภัย
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเนื่องทุกประการ (Consequential Loss)เว้นแต่ทรี่ ะบุไว้ในข้อตกลงหมวด 3
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หมวด 1
อำคำร
ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รบั ประโยชน์ เพื่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออาคารทีเ่ อา
ประกันภัยซึ่งเกิดจากภัยที่คุ้มครอง โดยบริษทั อาจชดใช้ให้เป็นเงินสด หรือซ่อมแซมให้ หรือทาให้กลับสู่สภาพเดิมตามจานวนวินาศภัย
ที่แท้จริง ทั้งนั้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยและความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
ภัยที่คุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออาคารจากสาเหตุดังต่อไปนี้ :1. อัคคีภัย ฟ้าผ่า
2. การระเบิด ยกเว้นการระเบิดที่เกิดจากการกระทาของบุคคลใดซึ่งกระทาในนาม หรือองค์กรใดซึ่งใช้ความรุนแรงเพื่อล้มล้างรัฐบาล
โดยนิตินัยหรือพฤตินัย หรืออยูใ่ ต้อิทธิพลของผู้ก่อการร้ายหรือใช้ความรุนแรง
3. อากาศยาน หรือสิ่งที่หล่นจากอากาศยาน
4. น้าท่วม
ผู้เอาประกันภัยรับผิดส่วนแรก 10% ต่อความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครัง้
5. การไหลล้น หรือการแตกของแท็งค์น้า อุปกรณ์ หรือ ท่อน้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้
ก. ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดส่วนแรก 1,500 บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และทุกครั้ง
ข. ยกเว้นความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะที่อาคารถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่มีผู้อยู่อาศัยเกิน 15 วันติดต่อกัน
ค. ยกเว้นความเสียหายต่อแท็งค์น้า อุปกรณ์ หรือ ท่อน้า
6. การใช้กาลังรุนแรงเพื่อเข้าไปหรือออกจากอาคารเพื่อการลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือความพยายามกระทาการ
ดังกล่าว
7. อาคารถูกชนโดยยานพาหนะทางบก ม้า หรือ ปศุสัตว์ที่ไม่ได้เป็นของ หรือ อยู่ในความควบคุมของผูเ้ อาประกันภัย หรือ สมาชิกใน
ครอบครัวที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย
8. แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
9. พายุเฮอริเคน พายุไซโคลน พายุไต้ฝุ่น หรือลมพายุ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
ก. ยกเว้นแผ่นดินทรุด หรือ แผ่นดินเลื่อน
ข. ยกเว้นความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออาคารระหว่างก่อสร้าง หรือซ่อมแซมประตูรั้วละรั้วบ้าน
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เงื่อนไข
1.

คำนิยำม
“อาคาร” หมายถึง 1. บ้านอยู่อาศัย สานักงานในบ้าน โรงรถ อาคารย่อย (ไม่รวมฐานราก) เช่น เรือน
คนรับใช้ เรือนครัว ฯลฯ
2. ห้องชุดอยู่อาศัย ในแฟลต คอนโดมิเนียม
3. ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถวอยู่อาศัย
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง หมวด 1 ไม่รวมถึง
1. ทรัพย์สินใดที่ไม่ได้เป็นของผู้เอาประกันภัย หรือผูเ้ อาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย
2. ทรัพย์สินใดซึ่งรวมมูลค่าอยู่ในจานวนเงินเอาประกันภัยรวมของทรัพย์สินในอาคารแล้ว
“ผู้รับประโยชน์” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้รบั ผลประโยชน์ในตารางกรมธรรม์

2.

กำรประกันภัยทรัพย์สนิ ต่ำกว่ำมูลค่ำที่แท้จริง ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่อาคารที่เอาประกันภัยไว้ในข้อตกลง
คุ้มครองหมวด 1 แห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ปรากฏว่าอาคารนั้นมีมูลค่าสูงกว่าจานวนเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้ ให้ถือว่าผู้เอา
ประกันภัยเป็นผู้รบั ประกันภัยเองในส่วนที่แตกต่างกัน และในการคานวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระส่วน
เฉลี่ยความสูญเสียหรือความเสียหายไปตามส่วนทุกๆรายการ และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการให้พิจารณาแยกเป็นแต่ละรายการ

3.

หน้ำที่ของผู้เอำประกันภัยในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ
ผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบตั ิดังนี้ :3.1 แจ้งเป็นหนังสือให้บริษทั ทราบทันที
3.2 กรณีโจรกรรม หรือพยายามกระทาดังกล่าว ต้องแจ้งเจ้าหน้าทีต่ ารวจทันที
3.3 ต้องแจ้งและส่งมอบหลักฐานและรายละเอียดของทรัพย์สินที่สูญสียและเสียหายโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอา
ประกันภัย ภายใน 30 วัน นับแต่เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย

4.

สิทธิของบริษัทในกำรจัดกำรทรัพย์สินที่เสียหำย
4.1 บริษัทมีสิทธิเข้าไปในอาคารซึ่งมีความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดขึ้น เข้าครอบครองทรัพย์สนิ และ
จัดการทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ทอดทิ้งอาคาร
4.2 บริษัทจะดาเนินการโดยออกค่าใช้จ่ายเองและเพื่อประโยชน์ของบริษทั เองแต่กระทาในนามผูเ้ อา
ประกันภัย เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ได้รับความ
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
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หมวด 2
ทรัพย์สินในอำคำร
ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยสูงสุดไม่เกินจานวนเงินจากัดความรับผิดของบริษทั สาหรับความสูญเสีย
หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินในอาคารซึ่งเกิดจากภัยทีค่ ุ้มครอง
กำรเคลื่อนย้ำยทรัพย์สิน
กรมธรรม์ประกันภัยนีข้ ยายความคุ้มครองการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินในอาคารที่เอาประกันภัยไว้ ออกนอกอาคารเป็นการ
ชั่วคราว แต่ยังคงอยู่ในประเทศไทย โดยมีเงื่อนไขว่า
1. การขยายความคุ้มครองนี้ไม่รวมถึง
ก. ทรัพย์สินในอาคารที่มีการประกันภัยอื่นที่ให้ความคุ้มครองเดียวกัน
ข. ทรัพย์สินในอาคารที่เคลื่อนย้ายออกนอกอาคาร เพื่อขายหรือแสดงนิทรรศการ หรือฝาก
ไว้ในสถานที่รับฝากเครื่องเรื่อน
2. ค่าสินไหมทดแทนสาหรับการขยายความคุ้มครองนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินเอาประกันภัยรวมของ
หมวดนี้
จำนวนเงินจำกัดควำมรับผิด
จานวนเงินจากัดความรับผิดของบริษทั สาหรับ
1. เครื่องเรื่อน เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องเสียง เครื่องดนตรี เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่า
ที่แท้จริงของทรัพย์สินขณะเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย
2. ทรัพย์สินในอาคารรายการหนึ่งรายการใด นอกจากทรัพย์สินที่ระบุในข้อ 1 ข้างต้น บริษทั จะจ่ายตามจานวนที่เสียหายแท้จริง
ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนเงินเอาประกันภัยรวมของหมวดนี้ เว้นแต่จะได้ระบุและเอาประกันภัยแยกไว้
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยของทรัพย์สินในอาคารแต่ละรายการที่แยกรายการไว้
ต่างหากและระบุจานวนเงินเอาประกันภัยไว้ จานวนเงินจากัดความรับผิดจะไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้
ภัยที่คุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออาคารจากสาเหตุดังต่อไปนี้ :1. อัคคีภัย ฟ้าผ่า
2. การระเบิด ยกเว้นการระเบิดที่เกิดจากการกระทาของบุคคลใดซึ่งกระทาในนาม หรือองค์กรใดซึ่งใช้ความรุนแรงเพื่อล้มล้างรัฐบาล
โดยนิตินัยหรือพฤตินัย หรืออยูใ่ ต้อิทธิพลของผู้ก่อการร้ายหรือใช้ความรุนแรง
3. อากาศยาน หรือสิ่งที่หล่นจากอากาศยาน
4. น้าท่วม (ยกเว้นทรัพย์สินระหว่างเคลื่อนย้าย)
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดส่วนแรก 10% ต่อความเสียหายแต่ละครัง้ และทุกครัง้
5. การไหลล้น หรือการแตกของแท็งค์น้า อุปกรณ์ หรือ ท่อน้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้
ก. ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดส่วนแรก 1,500 บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และทุกครั้ง
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6.
7.
8.
9.

ข. ยกเว้นความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะที่อาคารถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่มีผู้อยู่อาศัย
เกิน 15 วันติดต่อกัน
ค. ยกเว้นความเสียหายต่อแท็งค์น้า อุปกรณ์ หรือ ท่อน้า
การลักทรัพย์โดยใช้กาลังรุนแรงเพื่อเข้าไปหรือออกจากอาคาร การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือความพยายามกระทาการ
ดังกล่าว
อาคารถูกชนโดยยานพาหนะทางบก ม้า หรือ ปศุสัตว์ที่ไม่ได้เป็นของ หรือ อยู่ในความควบคุมของผู้เอาประกันภัย หรือ สมาชิก
ในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
พายุเฮอริเคน พายุไซโคลน พายุไต้ฝุ่น หรือลมพายุ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
ก. ยกเว้นทรัพย์สินระหว่างเคลื่อนย้าย
ข. ยกเว้นความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเสาอากาศโทรทัศน์และวิทยุ จานรับสัญญาณดาวเทียม และเครื่องประกอบเสาและ
หอสูง ผ้าใบบังแดด มู่ลี่และเครือ่ งหมาย

เงื่อนไข
1.

คำนิยำม
“ทรัพย์สินในอาคาร” หมายถึง เครื่องเรือน เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง และ
ทรัพย์สินอื่นๆ ของผูเ้ อาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบครัวซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผูเ้ อาประกันภัย หรือซึ่งผู้เอาประกันภัยต้อง
รับผิดชอบตามกฏหมาย

ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง หมวด 2 ไม่รวมถึง
ก. ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยอื่นโดยเฉพาะ หรือ ทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น โทรศัพท์มือถือ Computer
Notebook เสื้อผ้า ฯลฯ
ข. โฉนด พันธบัตร ตั๋วเงิน หนังสือสัญญาใช้เงิน เช็ค เช็คเดินทาง เอกสารสาหรับเงิน แสตมป์ เงินสด ธนบัตร บัตรเครดิต
ต้นฉบับเอกสาร เหรียญตรา เหรียญกษาปณ์ ยานยนต์และอุปกรณ์ จักรยานและปศุสัตว์ เว้นแต่ได้เอาประกันภัยไว้
ค. ทองคา ทองคาขาว เงิน หยก เครื่องเพชร ขนสัตว์ โบราณวัตถุ
ง. ส่วนใดของโครงสร้างหรือเพดานอาคาร
จ. เสาอากาศภายนอกของโทรทัศน์หรือวิทยุ จานรับสัญญาณดาวเทียมและเครื่องประกอบ เสาและหอสูง (เว้นแต่จะได้ระบุไว้ให้
เป็นทรัพย์สินในอาคาร)
ฉ. ทรัพย์สินที่อยู่ในหรือบนเฉลียง ระเบียง ลานบ้าน และในที่โล่งทัว่ ไป
2. กำรประกันภัยทรัพย์สนิ ต่ำกว่ำมูลค่ำที่แท้จริง ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินในอาคารทีเ่ อาประกันภัย
ไว้ในข้อตกลงคุ้มครองหมวด 2 แห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าสูงกว่าจานวนเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้
ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รบั ประกันภัยเองในส่วนที่แตกต่าง และในการคานวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยต้อง
รับภาระส่วนเฉลี่ยความสูญเสียหรือความเสียหายไปตามส่วนทุกๆรายการ และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการให้พิจารณาแยกเป็นแต่
ละรายการ
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3.

4.

หน้ำที่ของผู้เอำประกันภัยในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ผูเ้ อาประกันภัยต้อง
ปฏิบตั ิดังนี้ :3.1 แจ้งเป็นหนังสือให้บริษทั ทราบทันที
3.2 กรณีโจรกรรม หรือพยายามกระทาดังกล่าว ต้องแจ้งเจ้าหน้าทีต่ ารวจทันที
3.3 ต้องแจ้งและส่งมอบหลักฐานและรายละเอียดของทรัพย์สินในอาคารที่สูญเสียและเสียหายโดย
ค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัยภายใน 30 วัน นับแต่เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย
สิทธิของบริษัทในกำรจัดกำรทรัพย์สินที่เสียหำย
4.1 บริษัทมีสิทธิเข้าไปในอาคารซึ่งมีความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดขึ้น เข้าครอบครองทรัพย์สนิ และ
จัดการกับทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยูด่ ้วยวิธีการที่เหมาะสม ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ทอดทิ้งทรัพย์สิน
ในอาคาร
4.2 บริษัทจะดาเนินการโดยออกค่าใช้จ่ายเองและเพื่อประโยชน์ของบริษทั เองแต่กระทาในนามผูเ้ อา
ประกันภัย เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ได้รับความ
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
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หมวด 3
ค่ำใช้จ่ำยพิเศษสำหรับกำรเปลี่ยน
ที่พักอำศัยชั่วครำวและกำรสูญเสียค่ำเช่ำ
ข้อตกลงคุ้มครอง
ในกรณีที่อาคารเสียหายจากภัยทีค่ ุ้มครอง ตามที่ระบุไว้ในหมวด 1, 2 จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับ
ผู้เอาประกันภัยดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายสาหรับเป็นที่พักอาศัยชัว่ คราวตามจานวนที่เสียแท้จริง ซึ่งเป็นจานวนที่สมเหตุผล ทั้งนี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
2. การสูญเสียค่าเช่าที่ผู้เอาประกันภัยได้รับจากการให้เช่าอาคารตามจานวนที่เสียหายแท้จริง ทัง้ นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
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หมวด 7
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มพิเศษ
สำหรับกำรเปลี่ยนที่พักอำศัยชั่วครำว
ข้อตกลงคุ้มครอง
ในกรณีที่อาคารเกิดความเสียหายจากภัยที่คุ้มครองตามที่ระบุไว้ในหมวด 1 (ไม่รวมภัยจากน้าท่วม) จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้
บริษทั ฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผูเ้ อาประกันภัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับเป็นที่พักอาศัยชัว่ คราวตามจานวนเงินที่ระบุในตาราง
กรมธรรม์
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หมวด 8
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษทั ฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัยให้แก่บุคคลภายนอกสาหรับความสูญเสียและเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
อุบัติเหตุในสถานที่เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฏหมายตามความเสียหายจริงสาหรับ
1. การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร หรือความบาดเจ็บทางร่างกายต่อบุคคลภายนอก
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีจากความเสียหายดังกล่าว ทั้งนีค้ วามรับผิดของบริษทั ฯไม่
เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ข้อยกเว้น
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
1. การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร หรือความบาดเจ็บของสมาชิกในครอบครัว หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผูเ้ อาประกันภัยเอง สมาชิกในครอบครัว หรือเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครอง
ควบคุม ดูแลของผูเ้ อาประกันภัย
3. ความบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
ก. อาชีพหรือธุรกิจของผูเ้ อาประกันภัย
ข. การใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อน
ค. ยานพาหนะทีข่ ับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ อากาศยาน หรือยานพาหนะ
ง. การกระทาโดยจงใจหรือเจตนาร้าย
จ. อาวุธปืน
ฉ. การล่าสัตว์
ช. ความเป็นเจ้าของหรือการครอบครองที่ดนิ หรืออาคารที่ไม่ใช่สถานที่เอาประกันภัยดังระบุในตาราง
4. ความรับผิดที่เกิดจากสัญญาใดๆ ที่ใช้บังคับต่อผู้เอาประกันภัย ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าวผู้เอาประกันภัยจะไม่ต้องรับ
ผิด
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