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กรมธรรม์ประกนัอคัคีภัย 
  
ค ำจ ำกดัควำม 
ถอ้ยค ำและค ำบรรยำยซ่ึงมีควำมหมำยเฉพำะท่ีไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดก็ตำมของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะถือเป็นควำมหมำยเดียวกนั
ทั้งหมดไม่วำ่จะปรำกฏในส่วนใดก็ตำม เวน้แต่จะคงไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

กรมธรรม์ประกนัภัย หมำยถึง   ใบค ำขอเอำประกนัภยั ตำรำงกรมธรรม ์เง่ือนไข ขอ้ยกเวน้ ขอ้ก ำหนด 
เอกสำรแนบทำ้ย ขอ้ระบุพิเศษ ขอ้รับรอง และใบสลกัหลงักรมธรรม์
ประกนัภยัซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสญัญำประกนัภยัเดียวกนั 

บริษัท  หมำยถึง  ผูรั้บประกนัภยัตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

ผู้เอำประกนัภัย   หมำยถึง  บุคคล หรือนิติบุคคล ตำมท่ีปรำกฏช่ือเป็นผูเ้อำประกนัภยัในหนำ้ตำรำง 
กรมธรรม ์ซ่ึงตกลงจะช ำระเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่บริษทั 

ควำมเสียหำย   หมำยถึง   กำรสูญเสียหรือเสียหำยไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนอนัเกิดจำกภยัท่ีไดรั้บ 
ควำมคุม้ครองท่ีเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัไวภ้ำยใตก้รมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัน้ี 

ควำมเสียหำยสืบเน่ือง  หมำยถึง   ควำมเสียหำยทำงกำรเงินซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองและนอกเหนือจำกควำมเสียหำย 
ทำงวตัถุ อนัเกิดจำกภยัท่ีเอำประกนัภยัไว ้

อคัคภีัย   หมำยถึง   ไฟไหม ้หรือฟ้ำผำ่ หรือกำรระเบิดของแก๊สเฉพำะท่ีไดก้ ำหนดไวว้ำ่ไดรั้บ 
ควำมคุม้ครองตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

ควำมคุ้มครอง 
เพ่ือเป็นกำรตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อำประกนัภยัตอ้งช ำระใหแ้ก่บริษทัในกำรเอำประกนัภยัทรัพยสิ์นตำมท่ีระบุไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีบริษทัใหส้ญัญำต่อผูเ้อำประกนัภยัวำ่ หำกทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัไวไ้ดรั้บควำมเสียหำย เน่ืองจำก :- 
1.   ไฟไหม้   แต่ไม่รวมถึงควำมเสียหำย : - 
     1.1   จำกแรงระเบิด อนัเป็นผลมำจำกไฟไหม ้เวน้แต่แรงระเบิดของแก๊สท่ีใชส้ ำหรับแสงสวำ่ง หรือประโยชน์เพ่ือกำรอยูอ่ำศยั 

     1.2   โดยตรงหรือโดยออ้มจำกแผน่ดินไหว 

     1.3   ต่อทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยั อนัเกิดจำก 
           1.3.1   กำรบูดเน่ำหรือกำรระอุตำมธรรมชำติ  หรือกำรลุกไหมข้ึ้นเองเฉพำะท่ีเกิดจำกตวัทรัพยสิ์นนั้นเองเท่ำนั้น หรือ 

           1.3.2   กำรท่ีทรัพยสิ์นนั้นอยูใ่นระหวำ่งกรรมวธีิใดๆ ซ่ึงใชค้วำมร้อน หรือกำรท ำใหแ้หง้ 

2.   ฟ้ำผ่ำ 

3.   แรงระเบิดของแก๊ส   ท่ีใชส้ ำหรับท ำแสงสวำ่งหรือประโยชนเ์พ่ือกำรอยูอ่ำศยัเท่ำนั้น แต่ไม่รวมถึงควำมเสียหำยจำกกำรระเบิด     
      ของแก๊สจำกแผน่ดินไหว   

4.   ควำมเสียหำยเน่ืองจำกภัยเพิม่พเิศษ   ท่ีไดร้ะบุไวช้ดัเจนในกรมธรรมป์ระกนัภยัในระหวำ่งระยะเวลำท่ีไดเ้อำประกนัภยัตำมท่ี 
      ไดร้ะบุในตำรำงกรมธรรมซ่ึ์งรวมถึงช่วงเวลำท่ีผูรั้บประกนัภยัไดต้กลงต่ออำยสุญัญำประกนัภยั (หำกมี) บริษทัจะจ่ำยสินไหม 
      ทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อำประกนัภยัตำมมูลค่ำควำมเสียหำยท่ีแทจ้ริงในขณะเกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัหรือเลือก   
      ท่ีจะท ำกำรสร้ำงใหใ้หม่ หรือซ่อมแซมใหคื้นสภำพเดิม หรือจดัหำทรัพยสิ์นมำทดแทนทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บควำมเสียหำยทั้งหมด  
      หรือบำงส่วน 
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ควำมรับผดิของบริษัทภำยใต้กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับนีจ้ะไม่เกนิ 
1.   จ ำนวนเงินท่ีเอำประกนัภยัไวท้ั้งหมด หรือจ ำนวนเงินท่ีเอำประกนัภยัไวต้ำมรำยกำรแต่ละรำยกำรในขณะท่ีเกิดควำมเสียหำย 

2.   จ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีคงเหลืออยูภ่ำยหลงัจำกหกัมูลค่ำควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งระยะเวลำท่ีเอำประกนัภยัเดียวกนั  
      เวน้แต่บริษทัไดเ้คยตกลงไวก่้อนแลว้ในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีใหจ้ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีคงเหลืออยูน่ั้นกลบัเตม็ 
      จ ำนวนดงัเดิม โดยผูเ้อำประกนัภยัตกลงท่ีจะช ำระเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติม  

ข้อยกเว้น 
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไม่คุม้ครอง 
1.  ควำมเสียหำยซ่ึงเกิดจำกสงครำม กำรรุกรำน กำรกระท ำท่ีมุ่งร้ำยของศตัรูต่ำงชำติ หรือกำรกระท ำท่ีมุ่งร้ำยคลำ้ยสงครำม  
     ไม่วำ่จะไดมี้กำรประกำศสงครำมหรือไม่ก็ตำม หรือสงครำมกลำงเมือง กำรแขง็ขอ้ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนดัหยดุงำน  
     กำรก่อควำมวุน่วำย กำรกระท ำของผูก่้อกำรร้ำย กำรปฏิวติั กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอยักำรศึก หรือเหตุกำรณ์ใดๆ 
     ซ่ึงจะเป็นเหตุใหมี้กำรประกำศหรือคงไวซ่ึ้งกฎอยักำรศึก 

2.   ควำมเสียหำยท่ีเป็นผลโดยตรง หรือโดยออ้มจำกสำเหตุดงัน้ี :- 
      2.1   กำรแผรั่งสี หรือกำรแพร่กมัมนัตภำพรังสีจำกเช้ือเพลงนิวเคลียร์หรือจำกกำกนิวเคลียร์ใดๆ อนัเน่ืองมำจำกกำรเผำไหม ้
              ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ 

      2.2   กำรระเบิดของกมัมนัตรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือทรัพยอ์นัตรำยอ่ืนใดท่ีอำจเกิดกำรระเบิดใน 
              กระบวนกำรนิวเคลียร์ได ้

3.   ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์นซ่ึงเกิดข้ึนในขณะท่ีผูเ้อำประกนัภยัสำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือมีสิทธิไดรั้บกำรชดใชค้่ำสินไหม 
      ทดแทนจำกกรมธรรมป์ระกนัภยัทำงทะเลหรือกรมธรรมป์ระกนัภยักำรขนส่ง ยกเวน้ควำมเสียหำยส่วนท่ีเกินกวำ่จ ำนวนเงิน   
      ซ่ึงจะไดรั้บกำรชดใชจ้ำกกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวนั้น 

4.   ทรัพยสิ์นต่อไปน้ี เวน้แตจ่ะไดร้ะบุไวโ้ดยชดัแจง้เป็นอยำ่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 
      4.1   สินคำ้ท่ีอยูใ่นกำรดูแลรักษำของผูเ้อำประกนัภยัในฐำนะผูรั้บฝำกทรัพย ์

      4.2   เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองค ำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออญัมณี 

      4.3   โบรำณวตัถุหรือศิลปวตัถุส ำหรับควำมเสียหำยรวมส่วนท่ีเกินกวำ่ 10,000 บำท 

      4.4   ตน้ฉบบัหรือส ำเนำเอกสำร แบบแปลน แผนผงั ภำพเขียน รูปออกแบบ ลวดลำยแบบ หรือแบบพิมพ ์หรือแม่พิมพ ์

      4.5   หลกัประกนัหน้ีสิน หลกัทรัพย ์เอกสำรส ำคญัต่ำงๆ ไปรษณียำกร อำกรแสตมป์ เงินตรำ ธนบตัร เช็ค สมุดบญัชี หรือสมุด  
              หนงัสือเก่ียวกบัธุรกิจใดๆ 

      4.6   วตัถุระเบิด 

      4.7   ไดนำโม หมอ้แปลงไฟฟ้ำ เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ มอเตอร์ไฟฟ้ำ แผงควบคุมไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ หรือเคร่ืองใช ้
              ไฟฟ้ำอ่ืนๆ ซ่ึงไดรั้บควำมเสียหำยเน่ืองจำกหรือเพรำะกำรเดินเคร่ืองเกินก ำลงั หรือไดรั้บกระแสไฟฟ้ำเกินก ำลงัหรือ   
              ไฟฟ้ำลดัวงจร รวมถึงไฟฟ้ำลดัวงจรเน่ืองจำกฟ้ำผำ่เฉพำะเคร่ืองท่ีเกิดกำรเสียหำยในกรณีดงักล่ำว  

5.   ควำมเสียหำยต่อเน่ืองใดๆ ทุกชนิดเวน้แต่กำรสูญเสียรำยไดจ้ำกค่ำเช่ำท่ีไดร้ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีวำ่ไดรั้บ 
      ควำมคุม้ครอง 

6.   ควำมเสียหำยจำกกำรเผำทรัพยสิ์นโดยค ำสัง่เจำ้หนำ้ท่ี หรือพนกังำนผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย 
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เง่ือนไขทัว่ไปในกำรรับประกนัภัย 
1.   กำรประกนัภัยทรัพย์สินต ำ่กว่ำมูลค่ำทีแ่ท้จริง 
      ในกรณีท่ีเกิดควำมเสียหำยข้ึนแก่ทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยั และปรำกฏวำ่ทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่ำสูงกวำ่จ ำนวนเงินท่ีได ้
      เอำประกนัภยัไว ้ใหถื้อวำ่ผูเ้อำประกนัภยัเป็นผูรั้บประกนัภยัเองในส่วนท่ีต่ำงกนัและในกำรค ำนวณค่ำสินไหมทดแทน 
      ผูเ้อำประกนัภยัตอ้งรับภำระส่วนเฉล่ียควำมเสียหำยไปตำมส่วนทุกๆ รำยกำร และหำกมีมำกกวำ่หน่ึงรำยกำรใหแ้ยกพิจำรณำ       
      เป็นแต่ละรำยกำร โดยบริษทัจะชดใชค้่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยแต่ละรำยกำรตำมหลกักำรต่อไปน้ี 

      ค่ำสินไหมทดแทนท่ีบริษทัจะชดใชแ้ต่ละรำยกำร เท่ำกบั 

2.   กำรตกเป็นโมฆยีะของกรมธรรม์ประกนัภัย 
      ถำ้ไดมี้กำรบรรยำยคลำดเคล่ือนในสำระส ำคญัแห่งทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัหรือในสำระส ำคญัแห่งส่ิงปลูกสร้ำงหรือ 
      สถำนท่ีตั้งของทรัพยสิ์นหรือส่ิงปลูกสร้ำงดงักล่ำวหรือในขอ้ควำมจริงอนัเป็นสำระส ำคญัอนัจ ำเป็นตอ้งรู้เพ่ือกำรประเมิน      
      ควำมเส่ียงภยัหรือเพื่อกำรก ำหนดเบ้ียประกนัภยัหรือมีกำรละเวน้ไม่เปิดเผยขอ้ควำมจริงดงักล่ำวนั้น ใหถื้อวำ่สญัญำประกนัภยั 
      ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีตกเป็นโมฆียะและบริษทัทรงไวซ่ึ้งสิทธิในกำรบอกลำ้งสญัญำประกนัภยัน้ีภำยในระยะเวลำ 
      ท่ีกฎหมำยก ำหนด 

3.   หน้ำทีใ่นกำรรักษำสิทธิของบริษัทเพ่ือกำรรับช่วงสิทธิ 
      โดยค่ำใชจ่้ำยของบริษทั ผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งกระท ำทุกอยำ่งเท่ำท่ีจ ำเป็นหรือเท่ำท่ีบริษทัจะร้องขอใหท้ ำตำมสมควรไม่วำ่

ก่อนหรือหลงักำรรับค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษทัเพ่ือรักษำสิทธิของบริษทัในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบุคคลภำยนอก 

4.   กำรผดิค ำรับรอง 

      เม่ือผูเ้อำประกนัภยัมีหนำ้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมขอ้รับรองต่ำงๆ ท่ีแนบทำ้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี แตเ่จตนำไม่ปฏิบติัตำม
ขอ้รับรองดงักล่ำว จนเป็นเหตใุหท้รัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยันั้นมีควำมเส่ียงภยัสูงข้ึน บริษทัมีสิทธิปฏิเสธกำรชดใชค้่ำสินไหม
ทดแทนส ำหรับควำมเสียหำยอนัเน่ืองมำจำกควำมเส่ียงภยัท่ีสูงข้ึนนั้น 

5.   เง่ือนไขกำรเรียกร้องและชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
      5.1   หน้ำทีข่องผู้เอำประกนัภยัในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน 
              เม่ือเกิดควำมเสียหำยข้ึน ผูเ้อำประกนัภยัมีหนำ้ท่ีดงัน้ี 
              5.1.1   ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทรำบโดยไม่ชกัชำ้และตอ้งส่งมอบหลกัฐำนและเอกสำรตำมท่ีระบุไวข้ำ้งล่ำงน้ีใหบ้ริษทัภำยใน  
                          30 วนันบัตั้งแต่วนัเกิดควำมเสียหำย เวน้แต่ผูเ้อำประกนัภยัมีเหตุอนัสมควรไม่อำจกระท ำดงักล่ำวไดภ้ำยในเวลำท่ี               
                          ก ำหนดหรือภำยในก ำหนดเวลำท่ีบริษทัขยำยใหโ้ดยท ำเป็นหนงัสือ ทั้งน้ี ดว้ยค่ำใชจ่้ำยของผูเ้อำประกนัภยัเอง 

                          (1)   ค ำเรียกร้องเป็นหนงัสือเก่ียวกบัควำมเสียหำยซ่ึงตอ้งแจง้รำยละเอียดแห่งทรัพยสิ์นท่ีสูญเสียหรือเสียหำย 
      และมลูค่ำควำมเสียหำยของทรัพยสิ์นนั้นๆ โดยละเอียดเท่ำท่ีจะท ำไดต้ำมมูลค่ำในเวลำเกิดควำมเสียหำย 
      ซ่ึงไม่ไดร้วมก ำไร 

                          (2)   กำรประกนัภยัอ่ืนๆ รวมทั้งกำรประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัภยัอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น 
     ท่ีเอำประกนัภยัภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 
 

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั 
มูลค่ำท่ีแทจ้ริงของทรัพยสิ์น ณ เวลำท่ีเกิดควำมเสียหำย 

X มูลค่ำควำมเสียหำย            -  ควำมเสียหำยส่วนแรก (ถำ้มี) 
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              5.1.2   ตอ้งแสดง หรือจดัหำ หรือแจง้ หรือมอบใหบ้ริษทัซ่ึงพยำนหลกัฐำนและรำยกำรเพ่ิมเติม เช่น แผนผงั รำยกำร   
                         ละเอียด สมุดบญัชี ใบส ำคญักำรบญัชี ใบก ำกบัสินคำ้ ตน้ฉบบั คู่ฉบบั หรือส ำเนำแห่งเอกสำรนั้นๆ ขอ้พิสูจน์และ         
                         ขอ้ควำมเก่ียวกบักำรเรียกร้องและตน้เพลิงหรือสำเหตุท่ีท ำใหเ้กิดอคัคีภยัและพฤติกำรณ์ท่ีท ำใหเ้กิดควำมเสียหำย          
                         ตำมท่ีบริษทัตอ้งกำรตำมสมควรแก่กรณี ทั้งน้ีดว้ยค่ำใชจ่้ำยของผูเ้อำประกนัภยัเอง 

              5.1.3   จะตอ้งด ำเนินกำรและยนิยอมใหบ้ริษทัหรือตวัแทนกระท ำกำรใดๆ ท่ีเหมำะสมในกำรป้องกนัควำมเสียหำย 
            อนัอำจเพ่ิมข้ึน 

             บริษทัอำจไม่รับพิจำรณำชดใชค้่ำสินไหมทดแทน หำกผูเ้อำประกนัภยัจงใจหรือมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้ำ่เจตนำไม่ปฏิบติั 
             ตำมเง่ือนไขดงักล่ำวขำ้งตน้แมว้ำ่เพียงขอ้หน่ึงขอ้ใดก็ตำม 

   5.2      กำรชดใช้โดยกำรเลือกท ำกำรสร้ำงให้ใหม่หรือจดัหำทรัพย์สินมำทดแทน 
              บริษทัอำจจะเลือกท ำกำรสร้ำงใหใ้หม่ หรือจดัหำทรัพยสิ์นมำทดแทนทรัพยสิ์นท่ีสูญเสียหรือเสียหำยทั้งหมด หรือส่วนใด 
              ส่วนหน่ึงแทนกำรจ่ำยเงินชดใชก้ำรสูญเสียหรือกำรเสียหำยท่ีเกิดข้ึน หรืออำจจะร่วมกบับริษทัประกนัภยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
              กระท ำกำรดงักล่ำวก็ได ้

              แต่บริษทัไม่ผกูพนัท่ีจะตอ้งจดัสร้ำงใหใ้หม่ใหเ้หมือนกบัทรัพยสิ์นเดิมหรือใหค้รบถว้นทุกประกำร เพียงแต่วำ่จดัไป 
              ตำมแตส่ภำพกำรจะอ ำนวย โดยบริษทัจะกระท ำกำรใหส้มเหตุสมผลท่ีสุดและไม่วำ่กรณีใดๆ บริษทัไม่ผกูพนัท่ีจะตอ้งท ำ     
              กำรสร้ำงใหใ้หม่เกินกวำ่มูลค่ำของทรัพยสิ์นในขณะท่ีเกิดควำมเสียหำยหรือเกินกวำ่จ ำนวนเงินซ่ึงบริษทัไดรั้บประกนัภยั 

              ถำ้บริษทัเลือกท่ีจะท ำกำรสร้ำงใหใ้หม่ หรือจดัหำทรัพยสิ์นมำแทน ผูเ้อำประกนัภยัโดยค่ำใชจ่้ำยของตนเองจะตอ้งจดัหำ  
        แปลน แผนผงั รำยละเอียดประกอบแปลน ปริมำณ ขนำดและรำยละเอียดอ่ืนๆ ตำมท่ีบริษทัตอ้งกำรใหแ้ก่บริษทั และ 
        กำรกระท ำใดๆ ท่ีบริษทัไดท้ ำไปหรือสัง่ใหท้ ำไปเพ่ือท่ีจะพิจำรณำท ำกำรสร้ำงใหม่ หรือจดัหำทรัพยสิ์นมำทดแทน                     
        ไม่ถือวำ่เป็นกำรเลือกโดยบริษทั ในอนัท่ีจะท ำกำรสร้ำงใหใ้หม่หรือจดัหำทรัพยสิ์นมำทดแทน 

              ในกรณีท่ีบริษทัไม่สำมำรถท่ีจะจดัท ำกำรสร้ำงใหใ้หม่ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัน้ี เพรำะเหตุวำ่มี 
    เทศบญัญติัหรือกฎขอ้บงัคบัใดๆ บญัญติัไวใ้นเร่ืองแนวของถนนหรือกำรก่อสร้ำงอำคำรหรือส่ิงอ่ืนๆ บริษทัจะ 
         รับผิดชดใชเ้งินเพียงเท่ำท่ีจ ำเป็น เพ่ือกำรสร้ำงใหใ้หม่ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นนั้นๆ ใหคื้นสภำพเดิมหำกท ำไดต้ำม    
              กฎหมำย 

      5.3   กำรประกนัภัยซ ้ำซ้อนและกำรร่วมเฉลีย่กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
              ผูเ้อำประกนัภยัตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหบ้ริษทัทรำบถึงกำรประกนัภยัซ่ึงไดท้ ำไวแ้ลว้หรือท่ีจะมีข้ึนภำยหลงัหำกทรัพยสิ์น   
              ท่ีไดเ้อำประกนัภยัไวน้ี้ไดมี้กำรประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัอ่ืนซ่ึงใหค้วำมคุม้ครองในภยัเดียวกนักบักรมธรรมฉ์บบัน้ี            
              ไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน 

              ถำ้ในขณะท่ีเกิดควำมเสียหำยข้ึนและปรำกฏวำ่ทรัพยสิ์นรำยเดียวกนัไดเ้อำประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัภยัอ่ืนไม่วำ่โดย  
              ผูเ้อำประกนัภยัเองหรือโดยบุคคลอ่ืนใดท่ีกระท ำในนำมผูเ้อำประกนัภยั บริษทัจะร่วมเฉล่ียชดใชค้่ำสินไหมทดแทนให ้
         ไม่เกินกวำ่ส่วนเฉล่ียตำมจ ำนวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บประกนัภยัต่อจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัรวมทั้งส้ินแต่ไม่เกินกวำ่จ ำนวนเงิน 
              เอำประกนัภยัท่ีบริษทัไดรั้บประกนัภยัไว ้และเป็นท่ีตกลงวำ่กำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนเช่นน้ี บริษทัจะไม่ยกเอำล ำดบั  
              กำรรับประกนัภยัก่อน – หลงั ข้ึนเป็นขอ้อำ้งในกำรเขำ้ร่วมเฉล่ียชดใชค้วำมเสียหำยดงักล่ำว 

     5.4   สิทธิของบริษัทในซำกทรัพย์สินทีไ่ด้รับควำมเสียหำย 
             เม่ือมีควำมเสียหำยใดเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยั ผูเ้อำประกนัภยัจะละท้ิงทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยันั้นไม่ได ้ 
        และบริษทัอำจจะ 
             5.4.1   เรียกร้องใหส่้งมอบทรัพยสิ์นท่ีไดเ้อำประกนัภยัแก่บริษทั 
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             5.4.2   เขำ้ยดึถือครอบครองทรัพยสิ์นท่ีไดเ้อำประกนัภยัและส ำรวจ จดั คดั เลือก โยกยำ้ย หรือจดักำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงแก่ 
                        ทรัพยสิ์นนั้น 

             5.4.3   ขำยหรือจ ำหน่ำยซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีไดเ้อำประกนัภยั เพ่ือประโยชน์แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

             บริษทัอำจใชสิ้ทธิท่ีมีอยูต่ำมเง่ือนไขน้ีไดทุ้กเวลำนบัตั้งแต่เกิดควำมเสียหำยจนกวำ่สิทธิเรียกร้องในควำมเสียหำยนั้นๆ 
   จะตกลงกนัไดเ้ป็นเด็ดขำดหรือไดมี้กำรบอกกล่ำวเป็นหนงัสือจำกผูเ้อำประกนัภยัวำ่ไดส้ละสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่ำสินไหม 
             ทดแทนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั 

             กำรใชสิ้ทธิของบริษทัขำ้งตน้จะไม่ก่อใหเ้กิดควำมรับผิดเพ่ิมข้ึนแก่บริษทัและจะไม่ท ำใหสิ้ทธิของบริษทัในกำรท่ีจะอำ้ง  
             เง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัเพ่ือโตแ้ยง้กำรเรียกร้องใดๆ ลดนอ้ยลง 

     5.5   กำรทุจริต 
             บริษทัมีสิทธิปฏิเสธกำรชดใชค้่ำสินไหมทดแทนในควำมเสียหำยเน่ืองจำกกำรทุจริตของผูเ้อำประกนัภยัในกรณี  
             ดงัต่อไปน้ี 
             5.5.1   ควำมเสียหำยนั้นเกิดข้ึนจำกกำรกระท ำโดยเจตนำหรือกำรสมรู้ของผูเ้อำประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชนห์รือบุคคล 
                        ใดท่ีกระท ำในนำมของผูเ้อำประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์เพ่ือใหไ้ดรั้บผลประโยชนจ์ำกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบั 
                        น้ี และ/หรือ 

             5.5.2   ผูเ้อำประกนัภยัหรือผูแ้ทนของผูเ้อำประกนัภยัไดก้ระท ำกำรใดหรือแสดงขอ้ควำมหรือเอกสำรใดอนัเป็นเท็จเพื่อให ้
                        ไดม้ำซ่ึงผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

     5.6   กำรระงบัข้อพพิำทโดยอนุญำโตตุลำกำร 
             ในกรณีท่ีมีขอ้พิพำท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหวำ่งผูมี้สิทธิเรียกร้องตำม 
             กรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทัและหำกผูมี้สิทธิเรียกร้อง ประสงคแ์ละเห็นควรยติุขอ้พิพำทนั้นโดยวธีิกำร    
             อนุญำโตตุลำกำร บริษทัตกลงยนิยอมและใหท้ ำกำรวนิิจฉยัช้ีขำดโดยอนุญำโตตุลำกำรตำมขอ้บงัคบักรมกำรประกนัภยั 
             วำ่ดว้ยอนุญำโตตุลำกำร 

6.   กำรระงบัไปแห่งสัญญำประกนัภัย 
      ควำมคุม้ครองตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี เป็นอนัระงบัส้ินไปทนัทีเม่ือ : - 
      6.1   กำรคำ้หรือกำรผลิต ซ่ึงด ำเนินอยูภ่ำยในส่ิงปลูกสร้ำงหรือทรัพยสิ์นท่ีเก็บไวใ้นสถำนท่ีท่ีเอำประกนัภยัไดมี้กำร  
               เปล่ียนแปลงไปจำกท่ีไดร้ะบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม ์และกำรเปล่ียนแปลงนั้นไดท้ ำใหก้ำรเส่ียงภยัเพ่ิมข้ึน 

      6.2   ทรัพยสิ์นซ่ึงเอำประกนัภยัไว ้ถูกโยกยำ้ยไปยงัส่ิงปลูกสร้ำงหรือสถำนท่ีอ่ืนใดนอกจำกท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม ์

      6.3   กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นซ่ึงเอำประกนัภยัไว ้ไดถู้กเปล่ียนมือจำกผูเ้อำประกนัภยัโดยวธีิอ่ืนนอกจำกทำงพินยักรรมหรือ 
              โดยบทบญัญติัแห่งกฎหมำย  

      6.4   ส่ิงปลูกสร้ำงท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม ์หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของส่ิงปลูกสร้ำงนั้นไดมี้กำรพงัทลำยหรือเคล่ือนไปจำก 
              ท่ีเดิมไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน จนท ำใหส่ิ้งปลูกสร้ำงนั้นเส่ือมประโยชนใ์นกำรใชท้ั้งหมดหรือบำงส่วนหรือท ำให ้
              ส่ิงปลูกสร้ำงนั้น หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของส่ิงปลูกสร้ำงนั้นหรือทรัพยสิ์นท่ีอยูภ่ำยในส่ิงปลูกสร้ำงนั้นตกอยูใ่น 
              กำรเส่ียงต่อวนิำศภยัเพ่ิมข้ึนเวน้แต่เหตุดงักล่ำวมำน้ีสืบเน่ืองมำจำกอคัคีภยั หรือสำเหตุอ่ืนซ่ึงกรมธรรมป์ระกนัภยั 
     ฉบบัน้ีใหค้วำมคุม้ครอง 
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       6.5   ผูเ้อำประกนัภยัไม่ช ำระเบ้ียประกนัภยัเม่ือพน้ก ำหนด 60 วนั นบัแต่วนัเร่ิมตน้ระยะเวลำเอำประกนัภยั อยำ่งไรก็ตำม 
               เง่ือนไขขอ้ 6 น้ี จะไม่น ำมำบงัคบัใชห้ำกผูเ้อำประกนัภยัไดแ้จง้ใหบ้ริษทัทรำบและบริษทัตกลงยนิยอมรับประกนัภยั   
               ต่อไป โดยไดบ้นัทึกกำรแกไ้ขแสดงไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีแลว้ 

7.   กำรบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 
      7.1   บริษทัอำจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีโดยไม่จ ำเป็นตอ้งคืนเบ้ียประกนัภยัหำกผูเ้อำประกนัภยัทุจริต 

      7.2   บริษทัอำจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้เป็นหนงัสือไม่นอ้ยกวำ่ 15 วนั โดยทำง 
              ไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อำประกนัภยัตำมท่ีอยูค่ร้ังสุดทำ้ยท่ีแจง้ใหบ้ริษทัทรำบ ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยั   
              ใหแ้ก่ผูเ้อำประกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส ำหรับระยะเวลำท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมำแลว้ 
               ออกตำมส่วน 

      7.3   ผูเ้อำประกนัภยัอำจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีได ้โดยแจง้ใหบ้ริษทัทรำบเป็นหนงัสือและมีสิทธิไดรั้บ 
              เบ้ียประกนัภยัคืน หลงัจำกหกัเบ้ียประกนัภยัส ำหรับระยะเวลำท่ีกรมธรรมฉ์บบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมำแลว้ออก โดยคิดตำมอตัรำ 
              เบ้ียประกนัภยัระยะสั้น หรือหำกยงัไม่ไดช้ ำระเบ้ียประกนัภยั ผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งช ำระโดยคิดตำมระยะเวลำและอตัรำ 
              เบ้ียประกนัภยัในท ำนองเดียวกนั ตำมตำรำงต่อไปน้ี 
 

ตำรำงอตัรำเบีย้ประกนัภัยระยะส้ัน 
ระยะเวลำประกนัภัย (ไม่เกนิ/เดือน) ร้อยละของเบีย้ประกนัภัยเตม็ปี 

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 

12 100 

8.   อำยุควำม 
       ควำมรับผิดของผูรั้บประกนัภยัเพ่ือควำมเสียหำยตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ียอ่มเป็นอนัส้ินสุดลงในทุกกรณี 
       หำกผูเ้อำประกนัภยัมิไดด้ ำเนินคดีทำงศำลหรือยืน่ขอ้พิพำทใหอ้นุญำโตตุลำกำรช้ีขำดภำยในก ำหนดระยะเวลำสองปี 
       นบัแต่วนัเกิดควำมเสียหำยเวน้แต่ขอ้เรียกร้องนั้นยงัอยูใ่นระหวำ่งด ำเนินคดีในศำล หรือกำรพิจำรณำโดย 
       อนุญำโตตุลำกำรหรือผูช้ี้ขำด 
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9.   กำรบอกกล่ำว 
      ค  ำบอกกล่ำวและกำรติดต่อใดๆ ระหวำ่งผูเ้อำประกนัภยัและบริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีตอ้ง 
      กระท ำเป็นหนงัสือจึงจะมีผลบงัคบัได ้


