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กรมธรรม์ประกนัอคัคีภัย 
  
คําจํากดัความ 
ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซึ�งมีความหมายเฉพาะที�ไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยันี�จะถือเป็นความหมายเดียวกนั
ทั�งหมดไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะคงไวเ้ป็นอยา่งอื�นในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  
กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง   ใบคาํขอเอาประกนัภยั ตารางกรมธรรม ์เงื�อนไข ขอ้ยกเวน้ ขอ้กาํหนด 

เอกสารแนบทา้ย ขอ้ระบุพิเศษ ขอ้รับรอง และใบสลกัหลงักรมธรรม์
ประกนัภยัซึ�งถือเป็นส่วนหนึ�งแห่งสญัญาประกนัภยัเดียวกนั 

บริษัท  หมายถึง  ผูรั้บประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  
ผู้เอาประกนัภัย   หมายถึง  บุคคล หรือนิติบุคคล ตามที�ปรากฏชื�อเป็นผูเ้อาประกนัภยัในหนา้ตาราง 

กรมธรรม ์ซึ�งตกลงจะชาํระเบี�ยประกนัภยัใหแ้ก่บริษทั 
ความเสียหาย   หมายถึง   การสูญเสียหรือเสียหายไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วนอนัเกิดจากภยัที�ไดรั้บ 

ความคุม้ครองที�เกิดขึ�นแก่ทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัไวภ้ายใตก้รมธรรม์
ประกนัภยัฉบบันี�  

ความเสียหายสืบเนื�อง  หมายถึง   ความเสียหายทางการเงินซึ�งเป็นผลสืบเนื�องและนอกเหนือจากความเสียหาย 
ทางวตัถุ อนัเกิดจากภยัที�เอาประกนัภยัไว ้

อคัคภีัย   หมายถึง   ไฟไหม ้หรือฟ้าผา่ หรือการระเบิดของแก๊สเฉพาะที�ไดก้าํหนดไวว้า่ไดรั้บ 
ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  

ความคุ้มครอง 
เพื�อเป็นการตอบแทนเบี�ยประกนัภยัที�ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระใหแ้ก่บริษทัในการเอาประกนัภยัทรัพยสิ์นตามที�ระบุไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�บริษทัใหส้ญัญาต่อผูเ้อาประกนัภยัวา่ หากทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัไวไ้ดรั้บความเสียหาย เนื�องจาก :- 
1.   ไฟไหม้   แต่ไม่รวมถึงความเสียหาย : - 
     1.1   จากแรงระเบิด อนัเป็นผลมาจากไฟไหม ้เวน้แต่แรงระเบิดของแก๊สที�ใชส้าํหรับแสงสวา่ง หรือประโยชน์เพื�อการอยูอ่าศยั 
     �.�   โดยตรงหรือโดยออ้มจากแผน่ดินไหว 
     �.�   ต่อทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั อนัเกิดจาก 
           �.�.�   การบูดเน่าหรือการระอุตามธรรมชาติ  หรือการลุกไหมขึ้�นเองเฉพาะที�เกิดจากตวัทรัพยสิ์นนั�นเองเท่านั�น หรือ 
           �.�.�   การที�ทรัพยสิ์นนั�นอยูใ่นระหวา่งกรรมวธีิใดๆ ซึ�งใชค้วามร้อน หรือการทาํใหแ้หง้ 
�.   ฟ้าผ่า 
�.   แรงระเบิดของแก๊ส   ที�ใชส้าํหรับทาํแสงสวา่งหรือประโยชนเ์พื�อการอยูอ่าศยัเท่านั�น แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิด     
      ของแก๊สจากแผน่ดินไหว   
�.   ความเสียหายเนื�องจากภัยเพิ�มพเิศษ   ที�ไดร้ะบุไวช้ดัเจนในกรมธรรมป์ระกนัภยัในระหวา่งระยะเวลาที�ไดเ้อาประกนัภยัตามที� 
      ไดร้ะบุในตารางกรมธรรมซึ์�งรวมถึงช่วงเวลาที�ผูรั้บประกนัภยัไดต้กลงต่ออายสุญัญาประกนัภยั (หากมี) บริษทัจะจ่ายสินไหม 
      ทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัตามมูลค่าความเสียหายที�แทจ้ริงในขณะเกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัหรือเลือก   
      ที�จะทาํการสร้างใหใ้หม่ หรือซ่อมแซมใหคื้นสภาพเดิม หรือจดัหาทรัพยสิ์นมาทดแทนทรัพยสิ์นที�ไดรั้บความเสียหายทั�งหมด  
      หรือบางส่วน 
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ความรับผดิของบริษัทภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับนี�จะไม่เกนิ 
�.   จาํนวนเงินที�เอาประกนัภยัไวท้ั�งหมด หรือจาํนวนเงินที�เอาประกนัภยัไวต้ามรายการแต่ละรายการในขณะที�เกิดความเสียหาย 
�.   จาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�คงเหลืออยูภ่ายหลงัจากหกัมูลค่าความเสียหายที�เกิดขึ�นในระหวา่งระยะเวลาที�เอาประกนัภยัเดียวกนั  
      เวน้แต่บริษทัไดเ้คยตกลงไวก่้อนแลว้ในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�ใหจ้าํนวนเงินเอาประกนัภยัที�คงเหลืออยูน่ั�นกลบัเตม็ 
      จาํนวนดงัเดิม โดยผูเ้อาประกนัภยัตกลงที�จะชาํระเบี�ยประกนัภยัเพิ�มเติม  

ข้อยกเว้น 
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�ไม่คุม้ครอง 
�.  ความเสียหายซึ�งเกิดจากสงคราม การรุกราน การกระทาํที�มุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระทาํที�มุ่งร้ายคลา้ยสงคราม  
     ไม่วา่จะไดมี้การประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนดัหยดุงาน  
     การก่อความวุน่วาย การกระทาํของผูก่้อการร้าย การปฏิวติั การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ 
     ซึ�งจะเป็นเหตุใหมี้การประกาศหรือคงไวซึ้�งกฎอยัการศึก 
�.   ความเสียหายที�เป็นผลโดยตรง หรือโดยออ้มจากสาเหตุดงันี�  :- 
      �.�   การแผรั่งสี หรือการแพร่กมัมนัตภาพรังสีจากเชื�อเพลงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อนัเนื�องมาจากการเผาไหม ้
              ของเชื�อเพลิงนิวเคลียร์ 
      �.�   การระเบิดของกมัมนัตรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือทรัพยอ์นัตรายอื�นใดที�อาจเกิดการระเบิดใน 
              กระบวนการนิวเคลียร์ได ้
�.   ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นซึ�งเกิดขึ�นในขณะที�ผูเ้อาประกนัภยัสามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือมีสิทธิไดรั้บการชดใชค้่าสินไหม 
      ทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัทางทะเลหรือกรมธรรมป์ระกนัภยัการขนส่ง ยกเวน้ความเสียหายส่วนที�เกินกวา่จาํนวนเงิน   
      ซึ�งจะไดรั้บการชดใชจ้ากกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวนั�น 
�.   ทรัพยสิ์นต่อไปนี�  เวน้แตจ่ะไดร้ะบุไวโ้ดยชดัแจง้เป็นอยา่งอื�นในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  
      �.�   สินคา้ที�อยูใ่นการดูแลรักษาของผูเ้อาประกนัภยัในฐานะผูรั้บฝากทรัพย ์
      �.�   เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคาํแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออญัมณี 
      �.�   โบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุสาํหรับความเสียหายรวมส่วนที�เกินกวา่ ��,000 บาท 
      �.�   ตน้ฉบบัหรือสาํเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผงั ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลายแบบ หรือแบบพิมพ ์หรือแม่พิมพ ์
      �.�   หลกัประกนัหนี� สิน หลกัทรัพย ์เอกสารสาํคญัต่างๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบตัร เช็ค สมุดบญัชี หรือสมุด  
              หนงัสือเกี�ยวกบัธุรกิจใดๆ 
      �.�   วตัถุระเบิด 
      �.�   ไดนาโม หมอ้แปลงไฟฟ้า เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ หรือเครื�องใช ้
              ไฟฟ้าอื�นๆ ซึ�งไดรั้บความเสียหายเนื�องจากหรือเพราะการเดินเครื�องเกินกาํลงั หรือไดรั้บกระแสไฟฟ้าเกินกาํลงัหรือ   
              ไฟฟ้าลดัวงจร รวมถึงไฟฟ้าลดัวงจรเนื�องจากฟ้าผา่เฉพาะเครื�องที�เกิดการเสียหายในกรณีดงักล่าว  
�.   ความเสียหายต่อเนื�องใดๆ ทุกชนิดเวน้แต่การสูญเสียรายไดจ้ากค่าเช่าที�ไดร้ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�วา่ไดรั้บ 
      ความคุม้ครอง 
�.   ความเสียหายจากการเผาทรัพยสิ์นโดยคาํสั�งเจา้หนา้ที� หรือพนกังานผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย 
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เงื�อนไขทั�วไปในการรับประกนัภัย 
�.   การประกนัภัยทรัพย์สินตํ�ากว่ามูลค่าที�แท้จริง 
      ในกรณีที�เกิดความเสียหายขึ�นแก่ทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั และปรากฏวา่ทรัพยสิ์นนั�นมีมูลค่าสูงกวา่จาํนวนเงินที�ได ้
      เอาประกนัภยัไว ้ใหถื้อวา่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูรั้บประกนัภยัเองในส่วนที�ต่างกนัและในการคาํนวณค่าสินไหมทดแทน 
      ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับภาระส่วนเฉลี�ยความเสียหายไปตามส่วนทุกๆ รายการ และหากมีมากกวา่หนึ�งรายการใหแ้ยกพิจารณา       
      เป็นแต่ละรายการ โดยบริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนความเสียหายแต่ละรายการตามหลกัการต่อไปนี�  
      ค่าสินไหมทดแทนที�บริษทัจะชดใชแ้ต่ละรายการ เท่ากบั 

2.   การตกเป็นโมฆยีะของกรมธรรม์ประกนัภัย 
      ถา้ไดมี้การบรรยายคลาดเคลื�อนในสาระสาํคญัแห่งทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัหรือในสาระสาํคญัแห่งสิ�งปลูกสร้างหรือ 
      สถานที�ตั�งของทรัพยสิ์นหรือสิ�งปลูกสร้างดงักล่าวหรือในขอ้ความจริงอนัเป็นสาระสาํคญัอนัจาํเป็นตอ้งรู้เพื�อการประเมิน      
      ความเสี�ยงภยัหรือเพื�อการกาํหนดเบี�ยประกนัภยัหรือมีการละเวน้ไม่เปิดเผยขอ้ความจริงดงักล่าวนั�น ใหถื้อวา่สญัญาประกนัภยั 
      ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�ตกเป็นโมฆียะและบริษทัทรงไวซึ้�งสิทธิในการบอกลา้งสญัญาประกนัภยันี�ภายในระยะเวลา 
      ที�กฎหมายกาํหนด 
�.   หน้าที�ในการรักษาสิทธิของบริษัทเพื�อการรับช่วงสิทธิ 
      โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระทาํทุกอยา่งเท่าที�จาํเป็นหรือเท่าที�บริษทัจะร้องขอใหท้าํตามสมควรไม่วา่

ก่อนหรือหลงัการรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัเพื�อรักษาสิทธิของบริษทัในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก 
�.   การผดิคาํรับรอง 
      เมื�อผูเ้อาประกนัภยัมีหนา้ที�ที�จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้รับรองต่างๆ ที�แนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  แตเ่จตนาไม่ปฏิบติัตาม

ขอ้รับรองดงักล่าว จนเป็นเหตใุหท้รัพยสิ์นที�เอาประกนัภยันั�นมีความเสี�ยงภยัสูงขึ�น บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการชดใชค้่าสินไหม
ทดแทนสาํหรับความเสียหายอนัเนื�องมาจากความเสี�ยงภยัที�สูงขึ�นนั�น 

5.   เงื�อนไขการเรียกร้องและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
      5.1   หน้าที�ของผู้เอาประกนัภยัในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
              เมื�อเกิดความเสียหายขึ�น ผูเ้อาประกนัภยัมีหนา้ที�ดงันี�  
              �.�.�   ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้และตอ้งส่งมอบหลกัฐานและเอกสารตามที�ระบุไวข้า้งล่างนี� ใหบ้ริษทัภายใน  
                          �� วนันบัตั�งแต่วนัเกิดความเสียหาย เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัมีเหตุอนัสมควรไม่อาจกระทาํดงักล่าวไดภ้ายในเวลาที�               
                          กาํหนดหรือภายในกาํหนดเวลาที�บริษทัขยายใหโ้ดยทาํเป็นหนงัสือ ทั�งนี�  ดว้ยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยัเอง 
                          (1)   คาํเรียกร้องเป็นหนงัสือเกี�ยวกบัความเสียหายซึ�งตอ้งแจง้รายละเอียดแห่งทรัพยสิ์นที�สูญเสียหรือเสียหาย 
      และมลูค่าความเสียหายของทรัพยสิ์นนั�นๆ โดยละเอียดเท่าที�จะทาํไดต้ามมูลค่าในเวลาเกิดความเสียหาย 
      ซึ�งไม่ไดร้วมกาํไร 
                          (2)   การประกนัภยัอื�นๆ รวมทั�งการประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัภยัอื�นในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์น 
     ที�เอาประกนัภยัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  
 

จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 
มูลค่าที�แทจ้ริงของทรัพยสิ์น ณ เวลาที�เกิดความเสียหาย 

X มูลค่าความเสียหาย            -  ความเสียหายส่วนแรก (ถา้มี) 
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              �.�.�   ตอ้งแสดง หรือจดัหา หรือแจง้ หรือมอบใหบ้ริษทัซึ�งพยานหลกัฐานและรายการเพิ�มเติม เช่น แผนผงั รายการ   
                         ละเอียด สมุดบญัชี ใบสาํคญัการบญัชี ใบกาํกบัสินคา้ ตน้ฉบบั คู่ฉบบั หรือสาํเนาแห่งเอกสารนั�นๆ ขอ้พิสูจน์และ         
                         ขอ้ความเกี�ยวกบัการเรียกร้องและตน้เพลิงหรือสาเหตุที�ทาํใหเ้กิดอคัคีภยัและพฤติการณ์ที�ทาํใหเ้กิดความเสียหาย          
                         ตามที�บริษทัตอ้งการตามสมควรแก่กรณี ทั�งนี�ดว้ยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยัเอง 
              �.�.�   จะตอ้งดาํเนินการและยนิยอมใหบ้ริษทัหรือตวัแทนกระทาํการใดๆ ที�เหมาะสมในการป้องกนัความเสียหาย 
            อนัอาจเพิ�มขึ�น 
             บริษทัอาจไม่รับพิจารณาชดใชค้่าสินไหมทดแทน หากผูเ้อาประกนัภยัจงใจหรือมีเหตุอนัควรเชื�อไดว้า่เจตนาไม่ปฏิบติั 
             ตามเงื�อนไขดงักล่าวขา้งตน้แมว้า่เพียงขอ้หนึ�งขอ้ใดก็ตาม 
   5.2      การชดใช้โดยการเลือกทาํการสร้างให้ใหม่หรือจดัหาทรัพย์สินมาทดแทน 
              บริษทัอาจจะเลือกทาํการสร้างใหใ้หม่ หรือจดัหาทรัพยสิ์นมาทดแทนทรัพยสิ์นที�สูญเสียหรือเสียหายทั�งหมด หรือส่วนใด 
              ส่วนหนึ�งแทนการจ่ายเงินชดใชก้ารสูญเสียหรือการเสียหายที�เกิดขึ�น หรืออาจจะร่วมกบับริษทัประกนัภยัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
              กระทาํการดงักล่าวก็ได ้
              แต่บริษทัไม่ผกูพนัที�จะตอ้งจดัสร้างใหใ้หม่ใหเ้หมือนกบัทรัพยสิ์นเดิมหรือใหค้รบถว้นทุกประการ เพียงแต่วา่จดัไป 
              ตามแต่สภาพการจะอาํนวย โดยบริษทัจะกระทาํการใหส้มเหตุสมผลที�สุดและไม่วา่กรณีใดๆ บริษทัไม่ผกูพนัที�จะตอ้งทาํ     
              การสร้างใหใ้หม่เกินกวา่มูลค่าของทรัพยสิ์นในขณะที�เกิดความเสียหายหรือเกินกวา่จาํนวนเงินซึ�งบริษทัไดรั้บประกนัภยั 

              ถา้บริษทัเลือกที�จะทาํการสร้างใหใ้หม่ หรือจดัหาทรัพยสิ์นมาแทน ผูเ้อาประกนัภยัโดยค่าใชจ่้ายของตนเองจะตอ้งจดัหา  
        แปลน แผนผงั รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาดและรายละเอียดอื�นๆ ตามที�บริษทัตอ้งการใหแ้ก่บริษทั และ 
        การกระทาํใดๆ ที�บริษทัไดท้าํไปหรือสั�งใหท้าํไปเพื�อที�จะพิจารณาทาํการสร้างใหม่ หรือจดัหาทรัพยสิ์นมาทดแทน                     
        ไม่ถือวา่เป็นการเลือกโดยบริษทั ในอนัที�จะทาํการสร้างใหใ้หม่หรือจดัหาทรัพยสิ์นมาทดแทน 

              ในกรณีที�บริษทัไม่สามารถที�จะจดัทาํการสร้างใหใ้หม่ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยันี�  เพราะเหตุวา่มี 
    เทศบญัญติัหรือกฎขอ้บงัคบัใดๆ บญัญติัไวใ้นเรื�องแนวของถนนหรือการก่อสร้างอาคารหรือสิ�งอื�นๆ บริษทัจะ 
         รับผิดชดใชเ้งินเพียงเท่าที�จาํเป็น เพื�อการสร้างใหใ้หม่ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นนั�นๆ ใหคื้นสภาพเดิมหากทาํไดต้าม    
              กฎหมาย 
      5.3   การประกนัภัยซํ�าซ้อนและการร่วมเฉลี�ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
              ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหบ้ริษทัทราบถึงการประกนัภยัซึ�งไดท้าํไวแ้ลว้หรือที�จะมีขึ�นภายหลงัหากทรัพยสิ์น   
              ที�ไดเ้อาประกนัภยัไวนี้�ไดมี้การประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัอื�นซึ�งใหค้วามคุม้ครองในภยัเดียวกนักบักรมธรรมฉ์บบันี�             
              ไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วน 
              ถา้ในขณะที�เกิดความเสียหายขึ�นและปรากฏวา่ทรัพยสิ์นรายเดียวกนัไดเ้อาประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัภยัอื�นไม่วา่โดย  
              ผูเ้อาประกนัภยัเองหรือโดยบุคคลอื�นใดที�กระทาํในนามผูเ้อาประกนัภยั บริษทัจะร่วมเฉลี�ยชดใชค้่าสินไหมทดแทนให ้
         ไม่เกินกวา่ส่วนเฉลี�ยตามจาํนวนเงินที�บริษทัไดรั้บประกนัภยัต่อจาํนวนเงินเอาประกนัภยัรวมทั�งสิ�นแต่ไม่เกินกวา่จาํนวนเงิน 
              เอาประกนัภยัที�บริษทัไดรั้บประกนัภยัไว ้และเป็นที�ตกลงวา่การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี�  บริษทัจะไม่ยกเอาลาํดบั  
              การรับประกนัภยัก่อน – หลงั ขึ�นเป็นขอ้อา้งในการเขา้ร่วมเฉลี�ยชดใชค้วามเสียหายดงักล่าว 
     �.�   สิทธิของบริษัทในซากทรัพย์สินที�ได้รับความเสียหาย 
             เมื�อมีความเสียหายใดเกิดขึ�นแก่ทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัจะละทิ�งทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยันั�นไม่ได ้ 
        และบริษทัอาจจะ 
             �.�.�   เรียกร้องใหส่้งมอบทรัพยสิ์นที�ไดเ้อาประกนัภยัแก่บริษทั 
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             �.�.�   เขา้ยดึถือครอบครองทรัพยสิ์นที�ไดเ้อาประกนัภยัและสาํรวจ จดั คดั เลือก โยกยา้ย หรือจดัการอยา่งใดอยา่งหนึ�งแก่ 
                        ทรัพยสิ์นนั�น 
             �.�.�   ขายหรือจาํหน่ายซึ�งทรัพยสิ์นที�ไดเ้อาประกนัภยั เพื�อประโยชน์แก่บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
             บริษทัอาจใชสิ้ทธิที�มีอยูต่ามเงื�อนไขนี�ไดทุ้กเวลานบัตั�งแต่เกิดความเสียหายจนกวา่สิทธิเรียกร้องในความเสียหายนั�นๆ 
   จะตกลงกนัไดเ้ป็นเด็ดขาดหรือไดมี้การบอกกล่าวเป็นหนงัสือจากผูเ้อาประกนัภยัวา่ไดส้ละสิทธิที�จะเรียกร้องค่าสินไหม 
             ทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
             การใชสิ้ทธิของบริษทัขา้งตน้จะไม่ก่อใหเ้กิดความรับผิดเพิ�มขึ�นแก่บริษทัและจะไม่ทาํใหสิ้ทธิของบริษทัในการที�จะอา้ง  
             เงื�อนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื�อโตแ้ยง้การเรียกร้องใดๆ ลดนอ้ยลง 
     �.�   การทุจริต 
             บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการชดใชค้่าสินไหมทดแทนในความเสียหายเนื�องจากการทุจริตของผูเ้อาประกนัภยัในกรณี  
             ดงัต่อไปนี�  
             �.�.�   ความเสียหายนั�นเกิดขึ�นจากการกระทาํโดยเจตนาหรือการสมรู้ของผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชนห์รือบุคคล 
                        ใดที�กระทาํในนามของผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์เพื�อใหไ้ดรั้บผลประโยชนจ์ากกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบั 
                        นี�  และ/หรือ 
             �.�.�   ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูแ้ทนของผูเ้อาประกนัภยัไดก้ระทาํการใดหรือแสดงขอ้ความหรือเอกสารใดอนัเป็นเท็จเพื�อให ้
                        ไดม้าซึ�งผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  
     �.�   การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
             ในกรณีที�มีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  ระหวา่งผูมี้สิทธิเรียกร้องตาม 
             กรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทัและหากผูมี้สิทธิเรียกร้อง ประสงคแ์ละเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั�นโดยวธีิการ    
             อนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยนิยอมและใหท้าํการวนิิจฉยัชี�ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอ้บงัคบักรมการประกนัภยั 
             วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
6.   การระงบัไปแห่งสัญญาประกนัภัย 
      ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  เป็นอนัระงบัสิ�นไปทนัทีเมื�อ : - 
      6.1   การคา้หรือการผลิต ซึ�งดาํเนินอยูภ่ายในสิ�งปลูกสร้างหรือทรัพยสิ์นที�เก็บไวใ้นสถานที�ที�เอาประกนัภยัไดมี้การ  
               เปลี�ยนแปลงไปจากที�ไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม ์และการเปลี�ยนแปลงนั�นไดท้าํใหก้ารเสี�ยงภยัเพิ�มขึ�น 
      �.�   ทรัพยสิ์นซึ�งเอาประกนัภยัไว ้ถูกโยกยา้ยไปยงัสิ�งปลูกสร้างหรือสถานที�อื�นใดนอกจากที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม ์
      �.�   กรรมสิทธิ� ในทรัพยสิ์นซึ�งเอาประกนัภยัไว ้ไดถู้กเปลี�ยนมือจากผูเ้อาประกนัภยัโดยวธีิอื�นนอกจากทางพินยักรรมหรือ 
              โดยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  
      6.4   สิ�งปลูกสร้างที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม ์หรือส่วนใดส่วนหนึ�งของสิ�งปลูกสร้างนั�นไดมี้การพงัทลายหรือเคลื�อนไปจาก 
              ที�เดิมไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วน จนทาํใหสิ้�งปลูกสร้างนั�นเสื�อมประโยชนใ์นการใชท้ั�งหมดหรือบางส่วนหรือทาํให ้
              สิ�งปลูกสร้างนั�น หรือส่วนใดส่วนหนึ�งของสิ�งปลูกสร้างนั�นหรือทรัพยสิ์นที�อยูภ่ายในสิ�งปลูกสร้างนั�นตกอยูใ่น 
              การเสี�ยงต่อวนิาศภยัเพิ�มขึ�นเวน้แต่เหตุดงักล่าวมานี� สืบเนื�องมาจากอคัคีภยั หรือสาเหตุอื�นซึ�งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
     ฉบบันี� ใหค้วามคุม้ครอง 
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       �.�   ผูเ้อาประกนัภยัไม่ชาํระเบี�ยประกนัภยัเมื�อพน้กาํหนด �� วนั นบัแต่วนัเริ�มตน้ระยะเวลาเอาประกนัภยั อยา่งไรก็ตาม 
               เงื�อนไขขอ้ � นี�  จะไม่นาํมาบงัคบัใชห้ากผูเ้อาประกนัภยัไดแ้จง้ใหบ้ริษทัทราบและบริษทัตกลงยนิยอมรับประกนัภยั   
               ต่อไป โดยไดบ้นัทึกการแกไ้ขแสดงไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�แลว้ 

�.   การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 
      �.�   บริษทัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�โดยไม่จาํเป็นตอ้งคืนเบี�ยประกนัภยัหากผูเ้อาประกนัภยัทุจริต 
      �.�   บริษทัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�ไดด้ว้ยการบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นหนงัสือไม่นอ้ยกวา่ �� วนั โดยทาง 
              ไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามที�อยูค่รั� งสุดทา้ยที�แจง้ใหบ้ริษทัทราบ ในกรณีนี�บริษทัจะคืนเบี�ยประกนัภยั   
              ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบี�ยประกนัภยัสาํหรับระยะเวลาที�กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ 
               ออกตามส่วน 
      �.�   ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�ได ้โดยแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือและมีสิทธิไดรั้บ 
              เบี�ยประกนัภยัคืน หลงัจากหกัเบี�ยประกนัภยัสาํหรับระยะเวลาที�กรมธรรมฉ์บบันี�ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออก โดยคิดตามอตัรา 
              เบี�ยประกนัภยัระยะสั�น หรือหากยงัไม่ไดช้าํระเบี�ยประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งชาํระโดยคิดตามระยะเวลาและอตัรา 
              เบี�ยประกนัภยัในทาํนองเดียวกนั ตามตารางต่อไปนี�  
 

ตารางอตัราเบี�ยประกนัภัยระยะสั�น 
ระยะเวลาประกนัภัย (ไม่เกนิ/เดือน) ร้อยละของเบี�ยประกนัภัยเตม็ปี 

1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 
10 90 
11 95 
12 100 

�.   อายุความ 
       ความรับผิดของผูรั้บประกนัภยัเพื�อความเสียหายตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�ยอ่มเป็นอนัสิ�นสุดลงในทุกกรณี 
       หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดด้าํเนินคดีทางศาลหรือยื�นขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการชี�ขาดภายในกาํหนดระยะเวลาสองปี 
       นบัแต่วนัเกิดความเสียหายเวน้แต่ขอ้เรียกร้องนั�นยงัอยูใ่นระหวา่งดาํเนินคดีในศาล หรือการพิจารณาโดย 
       อนุญาโตตุลาการหรือผูชี้�ขาด 
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�.   การบอกกล่าว 
      คาํบอกกล่าวและการติดต่อใดๆ ระหวา่งผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�ตอ้ง 
      กระทาํเป็นหนงัสือจึงจะมีผลบงัคบัได ้



................... ..................

............. .............

.................................

................................. ...................................

......................................................................... .................................................................




     
         

  
  

  
  
  


  
   

 
  
 
 
 


     
  
  
  

 
     


   

  

  


 

  


  
  





     
         

  
  

  
  
  


  
   

 

         
 

 

  
        
    

 
 


  


 

  


  
  


  
  
  

  
   




     
         

  
  

 
  
 

 

  


 

 
 

 
         

   


  

 

   
   
        




  
 


  


 

   


  
  





     
         

  
  

  
  
  

  
   

 
 
  
 

 

 
      
   
     
 
      

   
    

 
     


         






     
         

  
  


  


 

  


  
  


  
  
  


  
   

 

  
 
 

  
         
  

   




     
         

  
  

 
        



  


 

  


  
  


  
  
  


  
   

 
  
 

 

 
 
 
       




     
         

  
  


  


 

  


  
  


  
  
  


  
   

 
  
 
 

 
  
      


     
     
 




     
         

  
  


  


 

  


  
  


  
  
  


  
   

 
 
       
         
 

 

 
     
 




     
         

  
  

 
       


   
   

  
   

 
 

      
 
   


 
 
   

 
     

   
    

     
 

  





     
         

  
  

     
 

       


   
   
   
     
  

   
  
     
  

      
    
     

  
  
  

    



  


 

   
  


   



  


 

  





     
         

  
  

  
  


  
  
  

  
   

 

 

 
 
       

  
  
  
    
  



  


 

  


  
  


  
   

  
  
  





     
         

  
  



 
 
  

 

 


 
 


  

 




   
  



  


   


   
  
 
  


  
 
 

  





     
         

  
  

  

   
 


  
 

  


 
 
     
 

  
 

 

 
  
  


 


 
   
       





     
         

  
  




 
   
  


 

 
  
 
 

  
 
 
 
 
 

 
  
  
  


 

 
 
  
 


 
  
  


 

 
  





     
         

  
  

 
 
  


 

 
    
   
  
 


 
  
  


 

 



  


 

 
   

 





     
         

  
  

 
  
  


 

    


   
  
  

 

 
   
           
  


 

     
  

 
     
  



  

 

ตามหนาตารางกรมธรรม.......................................... บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย




     
         

  
  

 
  
  


 

 
 
  

 
 
  


 

    
   
  


 
  
  


 

 
 

 
  
  


 

 
  

ตามหนาตารางกรมธรรม

ตามหนาตารางกรมธรรม.......................................... บาท ตอตน

และรวมกันทั้งหมดไมเกิน                                       บาท ตอเหตุการณความเสียหายแตละครั้งตามหนาตารางกรมธรรม..........................................




     
         

  
  

 
  
  


  
   


 

  
    
   
   
       

     
   
  
 

     

 
   
 

     
   
   

  
   
    



   
   
 




     
         

  
  

 



    
      
     

 
   
  


 


 


 

 
     
 
  



 
  
 


ตามหนาตารางกรมธรรม.......................................... % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

ตอความเสียหายแตละครั้งและจํานวนเงินจํากัดความรับผิดรวมกันสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยไมเกิน                                     บาทตามหนาตารางกรมธรรม..........................................




     
         

  
  


 

   
    
   
   

 
 

     
      
    
      
     
       
    
    
       
   
      
   

  
     

     
  


		2020-11-25T14:17:24+0700




