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กรมธรรม์ประกนัอคัคีภัย ส ำหรับทีอ่ยู่อำศัย 
  

1.  ค ำจ ำกดัควำมทัว่ไป 
  ถอ้ยค ำและค ำบรรยำยซ่ึงมีควำมหมำยเฉพำะท่ีไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดก็ตำมของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี จะถือเป็นควำมหมำย 
 เดียวกนัทั้งหมดไม่วำ่จะปรำกฏในส่วนใดก็ตำม เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

 กรมธรรม์ประกนัภัย   หมำยถึง  ตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั ค  ำจ ำกดัควำม ควำมคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้  
เง่ือนไข ขอ้รับรอง เอกสำรแนบทำ้ย และใบสลกัหลงักรมธรรม์
ประกนัภยัซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสญัญำประกนัภยั 

 บริษัท   หมำยถึง  ผูรั้บประกนัภยัตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

 ผู้เอำประกนัภัย   หมำยถึง  บุคคล หรือ นิติบุคคลตำมท่ีปรำกฏช่ือเป็นผูเ้อำประกนัภยัในหนำ้ 
ตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั ซ่ึงตกลงจะช ำระเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ 
บริษทั 

 ควำมเสียหำย   หมำยถึง  กำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน อนัเกิดจำก 

       ภยัท่ีไดรั้บควำมคุม้ครองท่ีเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัไวภ้ำยใต ้

       กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

 ควำมเสียหำยส่วนแรก  หมำยถึง  จ ำนวนเงินซ่ึงผูเ้อำประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบเอง ตำมท่ีระบุไวใ้น 
     กรมธรรมป์ระกนัภยัต่อควำมเสียหำยท่ีไดรั้บควำมคุม้ครองภำยใต ้
     กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีแต่ละคร้ัง และทุกคร้ัง 

 ทรัพย์สินทีเ่อำประกนัภัย  หมำยถึง  ส่ิงปลูกสร้ำง (ไม่รวมฐำนรำก) และหรือทรัพยสิ์นภำยใน 
     ส่ิงปลูกสร้ำง รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีอยูภ่ำยในสถำนท่ีเอำประกนัภยัตำมท่ี 
     ระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 ส่ิงปลูกสร้ำง (ไม่รวมฐำนรำก) หมำยถึง  ก)  บำ้น ทำวน์เฮำส์ บำ้นแฝด ตึกแถว ส ำหรับอยูอ่ำศยั โรงรถ และ 
           อำคำรยอ่ย เช่น เรือนคนรับใช ้เรือนครัว เป็นตน้ ก ำแพง ร้ัว  
           ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงตอ่เติม ยกเวน้ฐำนรำก 
     ข)  หอ้งชุดส ำหรับอยูอ่ำศยัในแฟลต อำคำรชุด คอนโดมิเนียม  
           ยกเวน้ฐำนรำก 

ทรัพย์สินภำยในส่ิงปลูกสร้ำง หมำยถึง  เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่ง ส่ิงติดตั้งตรึงตรำ เคร่ืองมือ  
     เคร่ืองใชภ้ำยในบำ้น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบำ้น  
     เคร่ืองดนตรี เคร่ืองเสียง เคร่ืองครัว เคร่ืองนุ่งห่ม และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ  
     (ท่ีมิไดร้ะบุอยูใ่นขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 5.3) เพ่ือกำรอยูอ่ำศยัของ 
     ผูเ้อำประกนัภยัหรือบุคคล ซ่ึงตำมปกติพกัอำศยัอยูก่บัผูเ้อำประกนัภยั 
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2.  ควำมคุ้มครอง 
 เพ่ือเป็นกำรตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อำประกนัภยัตอ้งช ำระใหแ้ก่บริษทั ในกำรเอำประกนัภยัทรัพยสิ์นตำมท่ีระบุไวใ้น 
 ตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี บริษทัใหส้ญัญำต่อผูเ้อำประกนัภยัวำ่บริษทัจะชดใชค้่ำสินไหมทดแทนใหแ้ก่ 
 ผูเ้อำประกนัภยัหำกทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัไวไ้ดรั้บควำมเสียหำยเน่ืองจำกสำเหตุ ดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ไฟไหม้  

 2.2 ฟ้ำผ่ำ (รวมถึงควำมเสียหำยต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีเกิดจำกกำรลดัวงจรจำกฟ้ำผำ่) 

2.3 ระเบิด 

 2.4 ภัยจำกกำรเฉ่ียว และหรือกำรชนของยำนพหนะหรือสัตว์พำหนะ เช่น ชำ้ง มำ้ ววั ควำย เป็นตน้ ท ำใหเ้กิดควำมเสียหำย 
  ต่อทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัไว ้รวมถึงกำรเฉ่ียว ชน และหรือหล่นทบั โดยสินคำ้หรือทรัพยสิ์นท่ีบรรทุกมำกบั 
  ยำนพำหนะหรือสตัวพ์ำหนะ แตไ่ม่รวมถึงอำกำศยำน ทั้งน้ี บริษทัไม่ตอ้งรับผดิในควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์นท่ี 
  เอำประกนัภยัไวอ้นัเกิดจำกกำรเฉ่ียวและหรือกำรชนของยำนพำหนะหรือสตัวพ์ำหนะ ของผูเ้อำประกนัภยั สมำชิก 
  ในครอบครัวซ่ึงอยูด่ว้ยกนักบัผูเ้อำประกนัภยัหรือบุคคลใดท่ีกระท ำในทำงกำรท่ีจำ้งหรือถูกใชว้ำนโดยผูเ้อำประกนัภยั 

 2.5 ภัยจำกอำกำศยำน และหรือวตัถท่ีุตกจำกอำกำศยำนรวมถึงจรวดซ่ึงขบัเคล่ือนดว้ยตวัเองและยำนอวกำศ ยกเวน้จรวดท่ี 
  เป็นอำวธุ แต่ไม่รวมถึงควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกคล่ืนเสียง หรือคล่ืนควำมดนัท่ีมำจำกอำกำศยำนซ่ึงอยูใ่นสภำพกำรบิน 
  ปกติ 

 2.6 ภัยเน่ืองจำกน ำ้ อนัเกิดข้ึนโดยอุบติัเหตจุำกกำรปล่อย กำรร่ัวไหล หรือกำรลน้ออกมำของน ้ ำหรือไอน ้ ำ จำกท่อน ้ ำ ถงัน ้ ำ  
  ระบบท ำควำมร้อน ระบบท ำควำมเยน็ ระบบปรับอำกำศ เคร่ืองสูบน ้ ำ และรวมถึงน ้ ำฝนท่ีไหลผำ่นเขำ้ไปภำยในอำคำร 
  จำกกำรเสียหำยของหลงัคำ หนำ้ต่ำง ประตู วงกบประตหูนำ้ต่ำง ช่องลม ช่องรับแสงสวำ่ง ท่อน ้ ำหรือรำงน ้ ำ แต่ไม่ 
  รวมถึง 
   2.6.1 ควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกน ้ ำไหลบ่ำ น ้ ำท่วมจำกภำยนอกอำคำร หรือน ้ ำท่ีซึมผำ่นเขำ้มำทำงผนงั ฐำนรำกและพ้ืน 
    ของอำคำร 

  2.6.2 กำรลำ้งท่อระบำยน ้ ำ กำรแตกหรือกำรร่ัวไหลจำกระบบท่อประปำใตดิ้น หรือท่อน ้ ำดบัเพลิงใตดิ้น ซ่ึงเป็นท่อเมน 
    อยูน่อกสถำนท่ีเอำประกนัภยั หรือระบบพรมน ้ ำดบัเพลิงอตัโนมติั (Automatic Sprinkler System)  

 2.7 ภัยลมพำยุ ใหห้มำยควำมรวมถึง 
  2.7.1 ควำมเสียหำยของทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัจำกน ้ ำในทะเล ทะเลสำบ หรือมหำสมุทร ซ่ึงถูกพดัหรือหอบมำ 
    พร้อมกบัลมพำยแุลว้ท ำใหเ้กิดคล่ืนซดัเขำ้ท่วมชำยฝ่ัง 

  2.7.2 ควำมเสียหำยของทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัภำยในตวัอำคำร เน่ืองจำกน ้ ำฝน น ้ ำคำ้งแขง็ หิมะ ทรำย หรือฝุ่ น 
    ละอองท่ีผำ่นเขำ้ไปภำยในอำคำรตำมร่องแตกร้ำวของอำคำร ส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงไดรั้บควำมเสียหำยอนัเกิดจำก 
    ลมพำยโุดยตรงเท่ำนั้น 

  2.7.3 ควำมเสียหำยของทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัภำยในตวัอำคำรเน่ืองจำกเคร่ืองพรมน ้ ำหรือท่อน ้ ำอ่ืนๆ ซ่ึงไดรั้บ 
     ควำมเสียหำยจำกลมพำยโุดยตรงเท่ำนั้น 

  ทั้งน้ี ไม่คุม้ครอง 
  (1) ควำมเสียหำยโดยตรงหรือโดยทำงออ้มท่ีเกิดจำกคล่ืนใตน้ ้ ำ (Tidal Wave) หรือสึนำมิ (Tsunami) และ/หรือ 
     หรือน ้ ำหนุน (High Water) และ/หรือ น ้ ำท่ีไหลลน้ (Overflow) และ/หรือน ้ ำท่วม 



 

 

3 
 

  (2) ทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัท่ีเคล่ือนยำ้ยได ้ซ่ึงเก็บอยูใ่นอำคำรโปร่ง หรืออำคำรท่ีมีผนงัดำ้นหน่ึงเปิดโล่ง หรือเก็บอยู ่
    กลำงแจง้ ไม่วำ่จะมีกำรปกคลุมดว้ยผำ้ใบ หรือวสัดุปกคลุมใดๆ หรือไม่วำ่จะอยูภ่ำยในเตน็ทก็์ตำม 

 2.8 ภัยจำกน ำ้ท่วม ค  ำวำ่ “น ้ ำท่วม” ในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี หมำยถึง น ้ ำซ่ึงไหลลน้ หรือไหลออกจำกทำงน ้ ำปกติซ่ึง 
  จะเป็นทำงน ้ ำธรรมชำติ หรือจะเป็นทำงน ้ ำท่ีสร้ำงข้ึนก็ดี (ไม่รวมถึงรำงน ้ ำบนหลงัคำ) หรือเกิดจำกท่อน ้ ำสำธำรณะแตก  
  ท ำใหเ้กิดกำรท่วมของน ้ ำจำกภำยนอกของอำคำรท่ีเอำประกนัภยัไว ้หรืออำคำรท่ีเก็บทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัตำม 
  กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี รวมถึงน ้ ำท่วมอนัเกิดจำกลมพำย ุน ้ ำป่ำ และโคลนถล่ม 
  ทั้งน้ี ไม่คุม้ครอง 
  (1) ควำมเสียหำยโดยตรงหรือโดยทำงออ้มท่ีเกิดจำกคล่ืนใตน้ ้ ำ (Tidal Wave) หรือสึนำมิ (Tsunami) และ/หรือน ้ ำหนุน  
    (High Water) และ/หรือน ้ ำท่ีไหลลน้ (Overflow) และ/หรือน ้ ำท่วมอนัมีสำเหตจุำกแผน่ดินไหวหรือภูเขำไฟระเบิด 

  (2) ทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัเคล่ือนยำ้ยได ้ซ่ึงเก็บอยูใ่นอำคำรโปร่งหรืออำคำรท่ีมีผนงัดำ้นใดดำ้นหน่ึงเปิดโล่งหรือ 

    เก็บอยูก่ลำงแจง้ ไม่วำ่จะมีกำรปกคลุมดว้ยผำ้ใบ หรือวสัดุปกคลุมใดๆ หรือไม่วำ่จะอยูภ่ำยในเตน็ทก็์ตำม 

 2.9 ภัยจำกแผ่นดนิไหว หรือภูเขำไฟระเบิด หรือคล่ืนใต้น ำ้ หรือสึนำม ิท่ีมีสำเหตุจำกธรรมชำติและใหห้มำยควำมรวมถึง 
  น ้ำท่วม อนัมีสำเหตจุำกแผน่ดินไหวหรือภูเขำไฟระเบิดท่ีมีสำเหตจุำกธรรมชำติ 
  ทั้งน้ี ไม่คุม้ครองควำมเสียหำยโดยตรงหรือโดยทำงออ้มท่ีเกิดจำกภยัแผน่ดินไหวหรือภูเขำไฟระเบิดจำกวตัถุใดๆ จำก 
  อวกำศ 

 2.10 ภัยจำกลูกเห็บ ใหห้มำยควำมรวมถึง น ้ ำฝน น ้ ำคำ้งแขง็ หิมะ ทรำย หรือฝุ่ นละอองดงักล่ำวไหลผำ่นเขำ้ไปในอำคำร  
  ตำมร่องแตกร้ำวของอำคำรส่ิงปลูกสร้ำงท่ีไดรั้บควำมเสียหำยอนัเกิดจำกลูกเห็บโดยตรงเท่ำนั้น หรือน ้ ำจำกเคร่ือง 
  พรมน ้ ำหรือท่อน ้ ำอ่ืนๆ ท่ีเกิดเสียหำยข้ึนเน่ืองจำกลูกเห็บโดยตรง 

 ทั้งนี ้ควำมคุ้มครองภัยธรรมชำตติั้งแต่ข้อ 2.7 – 2.10 บริษัทจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมควำมเสียหำยทีเ่กดิขึน้จริง  
 ทุกภัยรวมกนัแล้วไม่เกนิ 20,000 บำท ต่อปี 

3. กำรขยำยควำมคุ้มครองค่ำเช่ำทีอ่ยู่อำศัยช่ัวครำว 
 ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีเป็นส่ิงปลูกสร้ำงและไดรั้บควำมเสียหำยอนัเน่ืองจำกภยั 
 ตำมขอ้ 2.1 – 2.6 จะมีกำรขยำยควำมคุม้ครอง ดงัน้ี 
 3.1 หำกควำมเสียหำยคิดเป็นมูลค่ำมำกกวำ่ 50% ของมูลค่ำกำรจดักำรทดแทนส่ิงปลูกสร้ำงหรืออำคำรท่ีเป็นกำรสร้ำง 
  ข้ึนใหม่ 

- ส่ิงปลูกสร้ำงชั้น 1 (มีผนงัก่ออิฐถือปูน มำกกวำ่ร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ีผนงัทั้งหมด) บริษทัจะชดใชค้่ำเช่ำท่ีอยูอ่ำศยั
ชัว่ครำวใหแ้ก่ผูเ้อำประกนัภยัเป็นจ ำนวนเงินไม่เกินวนัละ 1,000 บำท และรวมแลว้ไม่เกิน 50,000 บำทตลอด
ระยะเวลำเอำประกนัภยั 

- ส่ิงปลูกสร้ำงชั้น 2 (มีผนงัก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50 – 80 ของพ้ืนท่ีผนงัทั้งหมด) หรือส่ิงปลูกสร้ำงชั้น 3 (มีผนงัเป็น 
วสัดุอ่ืนๆ เช่น ไม ้สงักะสี กระเบ้ืองแผน่เรียบ มำกกวำ่ร้อยละ 50 ของพ้ืนท่ีผนงัทั้งหมด) บริษทัจะชดใชค้่ำเช่ำท่ีอยู่
อำศยัชัว่ครำวใหแ้ก่ผูเ้อำประกนัภยัเป็นจ ำนวนเงินไม่เกินวนัละ 500 บำท และรวมแลว้ไม่เกิน 25,000 บำทตลอด
ระยะเวลำเอำประกนัภยั 

 3.2 หำกควำมเสียหำยคิดเป็นมูลค่ำเท่ำกบัมูลค่ำกำรจดักำรทดแทนส่ิงปลูกสร้ำงหรืออำคำรท่ีเป็นกำรสร้ำงข้ึนใหม่ 
- ส่ิงปลูกสร้ำงชั้น 1 (มีผนงัก่ออิฐถือปูน มำกกวำ่ร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ีผนงัทั้งหมด) บริษทัจะชดใชค้่ำเช่ำท่ีอยูอ่ำศยั

ชัว่ครำวใหแ้ก่ผูเ้อำประกนัภยัเป็นจ ำนวนเงินไม่เกินวนัละ 1,000 บำท และรวมแลว้ไม่เกิน 100,000 บำทตลอด
ระยะเวลำเอำประกนัภยั 
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- ส่ิงปลูกสร้ำงชั้น 2 (มีผนงัก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50 – 80 ของพ้ืนท่ีผนงัทั้งหมด) หรือส่ิงปลูกสร้ำงชั้น 3 (มีผนงัเป็น 
วสัดุอ่ืนๆ เช่น ไม ้สงักะสี กระเบ้ืองแผน่เรียบ มำกกวำ่ร้อยละ 50 ของพ้ืนท่ีผนงัทั้งหมด) บริษทัจะชดใชค้่ำเช่ำท่ีอยู่
อำศยัชัว่ครำวใหแ้ก่ผูเ้อำประกนัภยัเป็นจ ำนวนเงินไม่เกินวนัละ 500 บำท และรวมแลว้ไม่เกิน 50,000 บำทตลอด
ระยะเวลำเอำประกนัภยั 

 3.3 ในกำรเรียกร้องใหช้ดใชค้่ำเช่ำท่ีอยูอ่ำศยัชัว่ครำวตำมกำรขยำยควำมคุม้ครองน้ี ผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งส่งมอบเอกสำร 
  แสดงกำรช ำระเงินค่ำเช่ำท่ีอยูอ่ำศยัชัว่ครำวใหบ้ริษทัเป็นหลกัฐำนโดยไม่ชกัชำ้ 

 3.4 จ ำนวนเงินจ ำกดัควำมรับผดิของบริษทัภำยใตก้ำรขยำยควำมคุม้ครองน้ี ถือเป็นควำมรับผิดเพ่ิมเติมแยกจำกจ ำนวนเงิน 

  เอำประกนัภยัเฉพำะรำยกำรส่ิงปลูกสร้ำงตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

4. ควำมรับผดิของบริษัท 
 ควำมรับผิดของบริษทัภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีจะไม่เกิน 
 4.1 จ ำนวนเงินเอำประกนัภยัตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี หรือจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัไวต้ำมรำยกำรแต่ละรำยกำร  
  ในขณะท่ีเกิดควำมเสียหำย 

 4.2 จ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีคงเหลืออยู ่ภำยหลงัจำกหกัมูลค่ำควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งระยะเวลำท่ี 
  เอำประกนัภยัเดียวกนั เวน้แต่บริษทัไดเ้คยตกลงไวก่้อนแลว้ในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ใหจ้ ำนวนเงินเอำประกนัภยั 
  ท่ีเหลืออยูน่ั้นกลบัเตม็จ ำนวนดงัเดิมตำมท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี รวมทั้งจ ำนวนเงินจ ำกดัควำมรับผดิ 
  และควำมเสียหำยส่วนแรก โดยผูเ้อำประกนัภยัตกลงท่ีจะช ำระเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมตำมระยะเวลำเอำประกนัภยั 
  ท่ีเหลืออยู ่(นบัตั้งแต่วนัท่ีเกิดควำมเสียหำยจนถึงวนัส้ินสุดระยะเวลำเอำประกนัภยั)  

 ทั้งน้ี ผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งรับผดิในควำมเสียหำยส่วนแรก (หำกมี) ตำมท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

5. ข้อยกเว้นทัว่ไป 
 กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไม่คุม้ครอง 
 5.1  ควำมเสียหำย หรือค่ำใชจ่้ำยใดๆ ก็ตำม ไม่วำ่จะเกิดจำกสำเหตุโดยตรงหรือโดยออ้ม และไม่วำ่จะเกิดจำกสำเหตหุรือ 
   เหตุกำรณ์ซ่ึงส่งผลกระทบอยำ่งตอ่เน่ือง หรือมีล ำดบัเหตุกำรณ์เป็นอยำ่งไรส ำหรับควำมเสียหำยนั้น อนัเป็นผลมำจำก 
   หรือเก่ียวเน่ืองมำจำกสงครำม กำรรุกรำน กำรกระท ำท่ีมุ่งร้ำยของศตัรูต่ำงชำติ หรือกำรกระท ำท่ีมุ่งร้ำยคลำ้ยสงครำม  
   ไม่วำ่จะไดมี้กำรประกำศสงครำมหรือไม่ก็ตำม หรือสงครำมกลำงเมืองซ่ึงหมำยถึงสงครำมระหวำ่งชนท่ีอำศยัอยูใ่น 
   ประเทศเดียวกนั กำรแขง็ขอ้ กำรกบฏ กำรปฏิวติั กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอยักำรศึก หรือเหตุกำรณ์ใดๆ ซ่ึงจะ 
   เป็นเหตใุหมี้กำรประกำศหรือคงไวซ่ึ้งกฎอยักำรศึก กำรก่อควำมวุน่วำยทำงกำรเมือง กำรก่อกำรร้ำย  
   กำรก่อวนิำศกรรม กำรนดัหยดุงำน หรือกำรจลำจล ไม่วำ่จะเก่ียวขอ้งกบัทำงกำรเมืองหรือไม่ก็ตำม กำรกระท ำ 
   อนัมีเจตนำร้ำยเพื่อผลทำงกำรเมือง ศำสนำ ลทัธินิยม  

 5.2  ควำมเสียหำย หรือค่ำใชจ่้ำยใดๆก็ตำม ไม่วำ่จะเกิดจำกสำเหตุโดยตรงหรือโดยออ้ม และไม่วำ่จะเกิดจำกสำเหตหุรือ 
   เหตุกำรณ์ซ่ึงส่งผลกระทบอยำ่งตอ่เน่ือง หรือมีล ำดบัเหตุกำรณ์เป็นอยำ่งไรส ำหรับควำมเสียหำยนั้น อนัเป็นผลมำจำก 
   หรือเก่ียวเน่ืองมำจำกสำเหตุดงัน้ี 
   5.2.1 กำรแผรั่งสี หรือกำรแพร่กมัมนัตภำพรังสีจำกเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจำกกำกนิวเคลียร์ใดๆ อนัเน่ืองมำจำก 
    กำรเผำไหมข้องเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจำกกรรมวธีิใดๆ แห่งกำรแตกแยกตวัทำงนิวเคลียร์ซ่ึงด ำเนินติดต่อกนั 
    ไปดว้ยตวัเอง 

   5.2.2 กำรระเบิดของกมัมนัตภำพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวตัถุอนัตรำยอ่ืนใดท่ีอำจเกิดกำรระเบิด 
    ในกระบวนกำรนิวเคลียร์ได ้
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 5.3  ทรัพยสิ์นต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้ะบุไวโ้ดยชดัเจนเป็นอยำ่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 
   5.3.1 เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองค ำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออญัมณี 

   5.3.2 โบรำณวตัถุหรือศิลปวตัถุอนัมีมูลค่ำ รวมทั้งส้ินเกินกวำ่ 10,000.- บำท 

   5.3.3 ตน้ฉบบัหรือส ำเนำเอกสำร แบบแปลน แผนผงั ภำพเขียน รูปออกแบบ ลวดลำยแบบ หรือแบบพิมพ ์ 
    หรือแม่พิมพ ์

   5.3.4 หลกัประกนัหน้ีสิน หลกัทรัพย ์เอกสำรส ำคญัต่ำงๆ ไปรษณียำกร อำกร แสตมป์ เงินตรำ ธนบตัร เช็ค  
    หรือเอกสำรทำงธุรกิจ 

   5.3.5 วตัถุระเบิด 

   5.3.6 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงๆ แผงวงจรไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ สำยไฟฟ้ำหรือหลอดไฟฟ้ำ ซ่ึง 
    ไดรั้บควำมเสียหำยเน่ืองจำกหรือเพรำะกำรเดินเคร่ืองเกินก ำลงั กำรใชค้วำมกดดนัเกินก ำหนด ไฟฟ้ำลดัวงจร  
    กำรเกิดประกำยไฟฟ้ำ กำรเผำไหมข้องสำยไฟในตวัเอง กำรร่ัวของกระแสไฟฟ้ำ รวมทั้งสำเหตุท่ีเกิดจำก 
    กำรเส่ือมสภำพตำมธรรมชำติ หรือจำกกำรใชง้ำนเฉพำะเคร่ืองท่ีเกิดควำมเสียหำยจำกสำเหตดุงักล่ำว 

   5.3.7 ยำนพำหนะทุกชนิด ไม่วำ่จะเป็นยำนพำหนะทำงบก ทำงน ้ ำ หรือทำงอำกำศ 

   5.3.8 ตน้ไม ้กำรจดัแต่งสวน สนำมหญำ้ 

 5.4  ควำมเสียหำยจำกกำรเผำทรัพยสิ์น โดยค ำสัง่เจำ้หนำ้ท่ี หรือพนกังำนผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย 

6. เง่ือนไขทัว่ไป 
 6.1  กำรบรรยำยคลำดเคล่ือนและกำรตกเป็นโมฆยีะของกรมธรรม์ประกนัภัย 
   ถำ้ไดมี้กำรบรรยำยคลำดเคล่ือนในสำระส ำคญัแห่งทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัหรือในสำระส ำคญัแห่งส่ิงปลูกสร้ำง  
   หรือสถำนท่ีตั้งของทรัพยสิ์น หรือลกัษณะกำรใชส่ิ้งปลูกสร้ำงดงักล่ำว หรือในขอ้ควำมจริง อนัเป็นสำระส ำคญัอนั 
   จ ำเป็นตอ้งรู้เพื่อกำรประเมินควำมเส่ียงภยั หรือเพ่ือกำรก ำหนดเบ้ียประกนัภยั หรือกำรละเวน้ไม่เปิดเผยขอ้ควำมจริง 
   ดงักล่ำวนั้น ใหถื้อวำ่สญัญำประกนัภยัตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีตกเป็นโมฆียะ และบริษทัทรงไวซ่ึ้งสิทธิ 
   ในกำรบอกลำ้งสญัญำประกนัภยัน้ีภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 6.2  หน้ำทีใ่นกำรรักษำสิทธิของบริษทัเพ่ือกำรรับช่วงสิทธิ 
   โดยค่ำใชจ่้ำยของบริษทั ผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งกระท ำทุกอยำ่งเท่ำท่ีจ ำเป็นหรือเท่ำท่ีบริษทัร้องขอใหท้ ำตำมสมควร  
   ไม่วำ่ก่อนหรือหลงักำรรับค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษทัเพื่อรักษำสิทธิของบริษทัในกำรรับช่วงสิทธิเรียกร้อง 
   ค่ำเสียหำยจำกบุคคลภำยนอก 

 6.3  กำรเรียกร้องให้ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
   เม่ือเกิดควำมเสียหำยข้ึน ผูเ้อำประกนัภยัมีหนำ้ท่ีดงัน้ี 
   6.3.1 ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทรำบโดยไม่ชกัชำ้ และตอ้งส่งมอบหลกัฐำนและเอกสำรตำมท่ีระบุไวข้ำ้งล่ำงน้ีใหบ้ริษทั 
    ภำยใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัเกิดควำมเสียหำย เวน้แต่ผูเ้อำประกนัภยัมีเหตุอนัสมควรไม่อำจกระท ำกำรดงักล่ำว 
    ไดภ้ำยในเวลำท่ีก ำหนดหรือภำยในก ำหนดเวลำท่ีบริษทัขยำยใหโ้ดยท ำเป็นหนงัสือ ทั้งน้ี ดว้ยค่ำใชจ่้ำยของ 
    ผูเ้อำประกนัภยัเอง 
    6.3.1.1 ส่งหนงัสือเรียกร้องเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซ่ึงตอ้งแจง้รำยละเอียดแห่งทรัพยสิ์นท่ีเสียหำยและมูลค่ำ 
     ควำมเสียหำยของทรัพยสิ์นนั้นๆ ในเวลำท่ีเกิดควำมเสียหำยโดยละเอียดเท่ำท่ีจะท ำได ้

    6.3.1.2 กำรประกนัภยัอ่ืนๆ รวมทั้งกำรประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัภยัอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ี 
     เอำประกนัภยัภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 
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   6.3.2 ตอ้งแสดง หรือจดัหำ หรือแจง้ หรือมอบใหบ้ริษทัซ่ึงพยำนหลกัฐำนและรำยกำรเพ่ิมเติม เช่น แผนผงั  
    เอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิ โฉนดท่ีดิน ตน้ฉบบั คู่ฉบบั หรือส ำเนำแห่งเอกสำรนั้นๆ และขอ้ควำมเก่ียวกบั 
    กำรเรียกร้องและตน้เพลิง หรือสำเหตุท่ีท ำใหเ้กิดควำมเสียหำย และพฤติกำรณ์ท่ีท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยตำมท่ี 
    บริษทัตอ้งกำรตำมสมควรแก่กรณี ทั้งน้ี ดว้ยค่ำใชจ่้ำยของผูเ้อำประกนัภยัเอง 

   6.3.3 จะตอ้งด ำเนินกำรและยนิยอมใหบ้ริษทัหรือตวัแทนกระท ำกำรใดๆ ท่ีเหมำะสมในกำรป้องกนัควำมเสียหำย 
    อนัอำจเพ่ิมข้ึน 

 6.4  กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
   บริษทัจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อำประกนัภยั ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐำนแสดง 
   ควำมเสียหำยท่ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ 

   ในกรณีมีเหตจุ ำเป็นท่ีท ำใหบ้ริษทัไม่อำจประเมินควำมเสียหำย ใหแ้ลว้เสร็จภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรค 1 ระยะเวลำท่ี 
   ก ำหนดไวอ้ำจขยำยออกไปไดต้ำมสมควร แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสำรครบถว้นแลว้ 

   หำกบริษทัไม่อำจจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนใหแ้ลว้เสร็จภำยในก ำหนดระยะเวลำขำ้งตน้ ไม่วำ่ดว้ยเหตุใดก็ตำม  
   จนเป็นเหตใุหผู้เ้อำประกนัภยัหรือผูเ้สียหำยน ำคดีข้ึนสู่กำรพิจำรณำคดีของศำล หรือเสนอขอ้พิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำร  
   หำกศำลพิพำกษำหรืออนุญำโตตลุำกำรช้ีขำดใหบ้ริษทัแพค้ดี บริษทัจะตอ้งรับผิดต่อผูเ้อำประกนัภยัหรือผูเ้สียหำยนั้น 
   โดยชดใชค้่ำเสียหำยตำมค ำพิพำกษำ หรือตำมค ำช้ีขำดของอนุญำโตตุลำกำร พร้อมดอกเบ้ียในฐำนะลูกหน้ีผิดนดั 
   ในอตัรำร้อยละ 15 ต่อปี นบัแต่วนัท่ีผดินดั 

 6.5  กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนกรณทีีใ่ช้สถำนทีเ่อำประกนัภัยเพิม่เตมิจำกกำรอยู่อำศัย 
   หำกปรำกฏวำ่สถำนท่ีเอำประกนัภยัซ่ึงยงัคงใชเ้ป็นท่ีอยูอ่ำศยันั้น ไดมี้กำรใชป้ระโยชน์อ่ืน นอกเหนือจำกกำรอยูอ่ำศยั 
   แมเ้พียงบำงส่วนในขณะท่ีเกิดควำมเสียหำย บริษทัจะชดใชจ้ ำนวนเงินค่ำสินไหมทดแทน โดยกำรค ำนวณตำม 
   ส่วนเฉล่ียของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีสำมำรถค ำนวณไดต้ำมพิกดัอตัรำเบ้ียประกนัอคัคีภยั ตำมลกัษณะของภยัท่ี 
   สถำนท่ีเอำประกนัภยัไดถู้กใชง้ำนจริงในจ ำนวนเบ้ียประกนัภยัสุทธิ (ไม่รวมอำกรแสตมป์และภำษีมูลค่ำเพ่ิม) ภำยใต ้
   กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีในขณะท่ีเกิดควำมเสียหำยนั้นกบัมูลค่ำแทจ้ริงของทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยั ทั้งน้ี จ ำนวน 
   เงินค่ำสินไหมทดแทนท่ีจะตอ้งชดใชภ้ำยใตเ้ง่ือนไขน้ี จะไม่เกินกวำ่จ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตำรำง 
   กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

 6.6  กำรก ำหนดจ ำนวนเงนิเอำประกนัภัย และกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
   ในกำรก ำหนดจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัและกำรชดใชท้ดแทน ผูเ้อำประกนัภยัมีสิทธ์ิเลือกวธีิหน่ึงวธีิใด ดงัต่อไปน้ี 
   6.6.1 ก ำหนดจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั ตำมวธีิมูลค่ำทรัพยสิ์นท่ีเป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation)  
    และชดใชค้่ำสินไหมทดแทนตำมวธีิมูลค่ำทรัพยสิ์นท่ีเป็นของใหม่ ณ เวลำ และสถำนท่ีท่ีเกิดควำมเสียหำย หรือ  

   6.6.2 ก ำหนดจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัตำมวธีิมูลค่ำท่ีแทจ้ริงของทรัพยสิ์น (Actual Cash Value) และชดใช ้
    ค่ำสินไหมทดแทนตำมวธีิมูลค่ำท่ีแทจ้ริงของทรัพยสิ์น ซ่ึงเท่ำกบัมูลค่ำทรัพยสิ์นท่ีเป็นของใหม่ หกัดว้ย 
    ค่ำเส่ือมรำคำ ณ เวลำ และสถำนท่ีท่ีเกิดควำมเสียหำย  

 6.7  กำรชดใช้โดยจดัหำทรัพย์สินมำทดแทน 
   บริษทัอำจจะเลือกท ำกำรสร้ำงใหใ้หม่ หรือจดัหำทรัพยสิ์นมำทดแทนทรัพยสิ์นท่ีเสียหำยทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหน่ึง 
   แทนกำรจ่ำยเงินชดใชค้วำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึน หรืออำจจะร่วมกบับริษทัประกนัภยัอ่ืนๆ กระท ำดงักล่ำวก็ได ้

   แต่บริษทัไม่ผกูพนัท่ีจะตอ้งจดัสร้ำงใหใ้หม่ใหเ้หมือนกบัทรัพยสิ์นเดิม หรือใหค้รบถว้นทุกประกำรเพียงแต่วำ่จดัไป 
   ตำมแต่สภำพกำรจะอ ำนวย โดยบริษทัจะกระท ำกำรใหส้มเหตุสมผลท่ีสุด และไม่วำ่กรณีใดๆ บริษทัไม่ผกูพนัท่ีจะตอ้ง 
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   ท ำกำรสร้ำงใหใ้หม่เกินกวำ่มูลค่ำของทรัพยสิ์นในขณะท่ีเกิดควำมเสียหำยหรือเกินกวำ่จ ำนวนเงินซ่ึงบริษทัไดรั้บ 
   ประกนัภยั 

   ถำ้บริษทัเลือกท่ีจะท ำกำรสร้ำงใหม่ หรือจดัหำทรัพยสิ์นมำแทน ผูเ้อำประกนัภยัโดยค่ำใชจ่้ำยของตนเองจะตอ้งจดัหำ 
   แปลน แผนผงั รำยละเอียดประกอบแปลน ปริมำณ ขนำด และรำยละเอียดอ่ืนๆ ตำมท่ีบริษทัตอ้งกำรใหแ้ก่บริษทั และ 
   กำรกระท ำใดๆ ท่ีบริษทัไดท้ ำไปหรือสัง่ใหท้ ำไปเพ่ือพิจำรณำท ำกำรสร้ำงใหม่ หรือจดัหำทรัพยสิ์นมำแทนไม่ถือวำ่ 
   เป็นกำรเลือกโดยบริษทัในอนัท่ีจะท ำกำรสร้ำงใหใ้หม่ หรือจดัหำทรัพยสิ์นมำทดแทน 

   ในกรณีท่ีบริษทัไม่สำมำรถท่ีจะจดัท ำกำรสร้ำงใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัน้ีเพรำะวำ่มีเทศบญัญติัหรือ 
   กฎขอ้บงัคบัใดๆ บญัญติัไวใ้นเร่ืองแนวของถนน หรือกำรก่อสร้ำงอำคำรหรือส่ิงอ่ืนๆบริษทัจะรับผิดชดใชเ้งินเพียงพอ 
   เท่ำท่ีจ ำเป็นเพ่ือกำรสร้ำงใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นนั้นๆ ใหคื้นสภำพเดิมหำกท ำไดต้ำมกฎหมำยโดยไม่หกั 
   ค่ำเส่ือมรำคำ 

 6.8  กำรประกนัภัยทรัพย์สินต ำ่กว่ำมูลค่ำทีแ่ท้จริง 
   ในกรณีท่ีจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัเท่ำกบัหรือมำกกวำ่ร้อยละ 70 ของมูลค่ำท่ีแทจ้ริงของทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยั  
   ในขณะเกิดควำมเสียหำย อนัเน่ืองมำจำกภยัท่ีไดรั้บควำมคุม้ครองตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี บริษทัจะชดใชใ้ห ้
   ผูเ้อำประกนัภยัตำมมูลค่ำควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจริง (แต่ไม่เกินจ ำนวนเงินประกนัภยั) โดยไม่น ำเง่ือนไขกำรประกนัภยั 
   ทรัพยสิ์นต ่ำกวำ่มูลค่ำท่ีแทจ้ริงมำใชบ้งัคบั 

   แต่หำกจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัต ่ำกวำ่ร้อยละ 70 ของมูลค่ำแทจ้ริงของทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัในขณะเกิด 
   ควำมเสียหำย อนัเน่ืองมำจำกภยัท่ีไดรั้บควำมคุม้ครองตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ใหถื้อวำ่ผูเ้อำประกนัภยัเป็น 
   ผูรั้บประกนัภยัตนเองในส่วนท่ีแตกต่ำงกนักบัมูลค่ำท่ีแทจ้ริงของทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยั และในกำรค ำนวณ 
   ค่ำสินไหมทดแทน ผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งรับภำระส่วนเฉล่ียควำมเสียหำยไปตำมส่วนในทุกรำยกำร และหำกมีมำกกวำ่ 
   หน่ึงรำยกำรใหแ้ยกพิจำรณำเป็นแต่ละรำยกำรไป โดยสูตรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณค่ำสินไหมทดแทนซ่ึงบริษทัจะตอ้ง 
   รับผิดชอบในกรณีน้ีคือ 

ค่ำสินไหมทดแทน              =          จ  ำนวนเงินท่ีเอำประกนัภยั 
   (ไม่เกินจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั)   มูลค่ำทรัพยสิ์น ณ เวลำเกิดควำมเสียหำย 

 
  อยำ่งไรก็ตำมหำกเกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัภำยใตค้วำมคุม้ครองขอ้ 2.7 ถึงขอ้ 2.10 บริษทัจะไม่น ำ 
  เง่ือนไขกำรประกนัภยัทรัพยสิ์นต ่ำกวำ่มูลค่ำท่ีแทจ้ริงมำใชใ้นกำรพิจำรณำค ำนวณค่ำสินไหมทดแทน 

 6.9 กำรประกนัภัยซ ้ำซ้อนและกำรร่วมเฉลีย่กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
  ผูเ้อำประกนัภยัตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหบ้ริษทัทรำบถึงกำรประกนัภยั ซ่ึงไดท้ ำไวแ้ลว้หรือท่ีจะมีข้ึนภำยหลงั  
  หำกทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัไวน้ี้ไดมี้กำรประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัอ่ืน ไม่วำ่โดยผูเ้อำประกนัภยัเอง หรือโดย 
  บุคคลอ่ืนใดท่ีกระท ำในนำมผูเ้อำประกนัภยัซ่ึงใหค้วำมคุม้ครองในภยัเดียวกนักบักรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไม่วำ่ 
  ทั้งหมดหรือบำงส่วน 

  ถำ้ในขณะท่ีเกิดควำมเสียหำยข้ึน ปรำกฏวำ่ทรัพยสิ์นรำยกำรเดียวกนัไดเ้อำประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัภยัอ่ืน บริษทั 
  จะร่วมเฉล่ียชดใชค้่ำสินไหมทดแทนใหไ้ม่เกินกวำ่ส่วนเฉล่ียตำมจ ำนวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บประกนัภยั ต่อจ ำนวนเงิน 
  เอำประกนัภยัรวมทั้งส้ินของทุกกรมธรรมป์ระกนัภยั แต่จะไม่เกินกวำ่จ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีบริษทัไดรั้บ 
  ประกนัภยัไวแ้ละเป็นท่ีตกลงวำ่กำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนเช่นน้ี บริษทัจะไม่ยกเอำล ำดบักำรรับประกนัภยัก่อนหรือ 
  หลงัข้ึนเป็นขอ้อำ้งในกำรร่วมเฉล่ียชดใชค้วำมเสียหำยดงักล่ำว 
 
 

X มูลค่ำควำมเสียหำย 
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 6.10 สิทธิของบริษัทในซำกทรัพย์ทีไ่ด้รับควำมเสียหำย 
  เม่ือมีควำมเสียหำยใดเกิดข้ึนต่อทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัไว ้ผูเ้อำประกนัภยัมีหนำ้ท่ีดูแลและจะละท้ิงทรัพยสิ์นท่ี 
  เอำประกนัภยัท่ีเสียหำยนั้นไม่ได ้และบริษทัอำจจะ 
  6.10.1 เรียกร้องใหส่้งมอบทรัพยสิ์นท่ีเสียหำยซ่ึงไดมี้กำรเอำประกนัภยัไวแ้ก่บริษทั 

  6.10.2 เขำ้ยดึถือครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัไวแ้ละส ำรวจ จดั คดั เลือก โยกยำ้ย หรือจดักำรอยำ่งใด 
    อยำ่งหน่ึงแก่ทรัพยสิ์น 

   6.10.3 ขำยหรือจ ำหน่ำยหรือท ำลำยทรัพยสิ์นท่ีเสียหำย เพื่อประโยชน์แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัอำจใชสิ้ทธิท่ีมีอยู ่
     ตำมเง่ือนไขน้ีไดต้ำมสมควร นบัตั้งแต่เกิดควำมเสียหำยจนกวำ่สิทธิเรียกร้องในควำมเสียหำยนั้นจะตกลงกนั 
     ไดเ้ป็นเดด็ขำด หรือไดมี้กำรบอกกล่ำวเป็นหนงัสือจำกผูเ้อำประกนัภยัวำ่ไดส้ละสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่ำสินไหม 
     ทดแทนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั 

   กำรใชสิ้ทธิของบริษทัขำ้งตน้จะไม่ก่อใหเ้กิดควำมรับผดิเพ่ิมข้ึนแก่บริษทั และจะไม่ท ำใหสิ้ทธิของบริษทัในกำรท่ีจะ 

   อำ้งเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัเพ่ือโตแ้ยง้กำรเรียกร้องใดๆ ลดนอ้ยลง 

 6.11  กำรปฏิเสธค่ำสินไหมทดแทน 
   บริษทัมีสิทธิปฏิเสธกำรชดใชค้่ำสินไหมทดแทนในควำมเสียหำย โดยไม่ตอ้งคืนเบ้ียประกนัภยัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
   6.11.1 ควำมเสียหำยนั้นเกิดข้ึนเพรำะควำมทุจริต หรือควำมประมำทเลินเล่ออยำ่งร้ำยแรงของผูเ้อำประกนัภยั 
     หรือผูรั้บประโยชน์ 

   6.11.2 กำรฉอ้ฉล 
     6.11.2.1 ควำมเสียหำยนั้นเกิดข้ึนจำกกำรกระท ำโดยเจตนำหรือสมรู้ของผูเ้อำประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์  
      หรือบุคคลใดท่ีกระท ำในนำมของผูเ้อำประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์เพื่อใหไ้ดรั้บผลประโยชน ์
      จำกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี และ/หรือ 

     6.11.2.2 ผูเ้อำประกนัภยัหรือผูแ้ทนของผูเ้อำประกนัภยัไดก้ระท ำกำรใด หรือแสดงขอ้ควำม หรือ 
      เอกสำรใดอนัเป็นเท็จเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

 6.12  กำรระงบัข้อพพิำทโดยอนุญำโตตุลำกำร 
   ในกรณีท่ีมีขอ้พิพำท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหวำ่งผูมี้สิทธิเรียกร้องตำม 
   กรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหำกผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยติุขอ้พิพำทนั้นโดยวธีิอนุญำโตตุลำกำร  
   บริษทัตกลงยนิยอมและใหท้ ำกำรวนิิจฉยัช้ีขำดโดยอนุญำโตตุลำกำร ตำมระเบียบส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและ 
   ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัวำ่ดว้ยอนุญำโตตุลำกำร 

 6.13  กำรระงบัไปแห่งสัญญำประกนัภยั 
   ควำมคุม้ครองตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี เป็นอนัระงบัส้ินไปทนัทีเม่ือ 
   6.13.1 มีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชส้ถำนท่ีเอำประกนัภยัจำกท่ีอยูอ่ำศยั เป็นกำรประกอบกำรประเภทอ่ืนโดยไม่มีกำร 
     ใชอ้ยูอ่ำศยั และกำรเปล่ียนแปลงนั้นไดท้ ำใหก้ำรเส่ียงภยัเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัตำมตำรำง 
     อตัรำเบ้ียประกนัภยัระยะสั้น 

   6.13.2 กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัไว ้ไดถู้กเปล่ียนมือจำกผูเ้อำประกนัภยัโดยวธีิอ่ืน นอกจำกทำง 
     พินยักรรมหรือโดยบทบญัญติัแห่งกฎหมำย อยำ่งไรก็ตำมเง่ือนไขขอ้น้ีจะไม่น ำมำบงัคบัใช ้หำกลกัษณะ 
     กำรใชส่ิ้งปลูกสร้ำงอนัเป็นทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยั หรือสถำนท่ีท่ีระบุเอำประกนัภยัในตำรำงกรมธรรม ์
     ประกนัภยัยงัคงใชเ้พ่ือกำรอยูอ่ำศยัต่อไป ทั้งน้ี บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัตำมตำรำงอตัรำเบ้ียประกนัภยั 
     ระยะสั้น 
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   6.13.3 ผูเ้อำประกนัภยัไม่ช ำระเบ้ียประกนัภยัเม่ือพน้ก ำหนด 60 วนั นบัแต่วนัเร่ิมตน้ ระยะเวลำเอำประกนัภยั  
     โดยใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลนบัแต่วนัท่ีครบก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำว 

   6.13.4 ส่ิงปลูกสร้ำงท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของส่ิงปลูกสร้ำงนั้นไดมี้กำร 
     พงัทลำยหรือเคล่ือนไปจำกเดิม ไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน จนท ำใหส่ิ้งปลูกสร้ำงนั้นเสียประโยชน์ในกำรใช ้
     ทั้งหมดหรือบำงส่วน หรือท ำใหส่ิ้งปลูกสร้ำงนั้น หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของส่ิงปลูกสร้ำงนั้น หรือทรัพยสิ์น 
     ท่ีอยูภ่ำยในส่ิงปลูกสร้ำงนั้นตกอยูใ่นกำรเส่ียงต่อวนิำศภยัเพ่ิมข้ึน เวน้แต่เหตดุงักล่ำวมำน้ีเป็นผลสืบเน่ือง 
     มำจำกภยัท่ีไดรั้บควำมคุม้ครองตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

   6.13.5 ส่ิงปลูกสร้ำงท่ีเอำประกนัภยั หรือสถำนท่ีตั้งทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัตกอยูใ่นสภำพไม่มีผูอ้ยูอ่ำศยัหรือไม่มี 
     ผูดู้แลรักษำ และยงัคงอยูใ่นสภำพเช่นนั้นเป็นเวลำเกินกวำ่ 60 วนั ติดต่อกนั 

   อยำ่งไรก็ตำม เง่ือนไขขอ้ 6.13.5 น้ี จะไม่น ำมำบงัคบัใช ้หำกผูเ้อำประกนัภยัไดแ้จง้ใหบ้ริษทัทรำบและบริษทัตกลง 
   ยนิยอมรับประกนัภยัต่อไป โดยไดอ้อกใบสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยัไวเ้ป็นหลกัฐำนแลว้ 

 6.14  กำรบอกเลกิควำมคุ้มครอง 
   6.14.1 บริษทัอำจบอกเลิกควำมคุม้ครองน้ีได ้ดว้ยกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้เป็นหนงัสือไม่นอ้ยกวำ่ 15 วนั โดยทำง 
     ไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อำประกนัภยัตำมท่ีอยูค่ร้ังสุดทำ้ยท่ีแจง้ใหบ้ริษทัทรำบ ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ีย 
     ประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อำประกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส ำหรับระยะเวลำท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ช ้
     บงัคบัมำแลว้ออกตำมส่วน 

   6.14.2 ผูเ้อำประกนัภยัอำจบอกเลิกควำมคุม้ครองน้ีได ้โดยแจง้ใหบ้ริษทัทรำบเป็นหนงัสือและมีสิทธิไดรั้บเบ้ีย 
     ประกนัภยัคืน หลงัจำกหกัเบ้ียประกนัภยัส ำหรับระยะเวลำท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมำแลว้ 
     ออกโดยคิดตำมอตัรำเบ้ียประกนัภยัระยะสั้น หรือหำกยงัไม่ไดช้ ำระเบ้ียประกนัภยั ผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้ง 
     ช ำระโดยคิดตำมระยะเวลำและอตัรำเบ้ียประกนัภยัในท ำนองเดียวกนั ดงัตำรำงต่อไปน้ี 
 

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 
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87.62

18.64

93.54

92.38

95.45

97.25

97.78

18.94

99.37

10.82

90.26

10.65

26.62

37.17

30.56

43.02

54.31

48.88

59.53

64.86

60.60

69.01

76.46

72.84

76.78

82.75

79.87

85.52

88.60

88.18

94.14

92.97

96.06

97.87

98.40
100.00

27.06

100.00

90.84

37.77

31.06

43.72

55.19

49.68

60.50

65.91

61.58

70.13

77.71

74.03

78.03

84.09

81.17

86.90

90.04

89.61

19.04

95.67

94.48

97.62

99.46

10.88

20.05

11.45

100.00
92.32

78.38

19.40

27.20

37.98

31.23

43.96

55.50

49.95

60.83

66.27

61.92

70.51

78.13

74.43

78.45

84.55

81.61

87.38

90.53

90.10

96.19

94.99

98.15

39.98

32.88

46.28

58.42

100.00

92.82

11.09

100.00

27.72

38.69

31.82

44.79

56.54
50.89

61.97

67.52
63.08

71.84

79.60

75.83

79.93

86.14

83.15

89.02

92.24

91.80

19.80

98.00

96.78

52.58

64.03

69.76

65.18

94.57

11.31

28.28

39.48

32.47

45.70

57.69

51.92

63.24

68.89

64.37

73.30

81.22

77.38

74.23

82.25

78.35

82.59

89.00

85.91

91.98

95.30

94.85

20.52

28.64

100.00

100.00

24.37

13.93

34.82

48.61

39.97

97.71

11.72

21.03

29.31

40.91

33.65

47.36

59.79

53.81

65.53

71.40

66.71

75.97

84.17

80.19

84.53

91.09

87.92

94.14

97.54

97.07

56.27

71.03

63.93

77.86

84.82

79.25

90.25

100.00

100.00

12.02

100.00

30.05

41.95

34.50

48.56

61.30

55.17

67.19

73.20

68.39

77.88

86.30

82.21

86.66

93.39

90.14

96.51

95.26

99.52

21.14
25.58

14.62

36.55

51.02

41.96

21.79

59.06

12.45

74.56

12.08

30.19

42.15

34.66

48.79

61.59

55.43

67.51

73.55

68.72

78.26

86.71

82.61

87.08

93.84

90.58

96.98

67.10

81.73

89.04

83.19

94.74
100.00

27.01

100.00

31.13

100.00

15.43

43.46

35.74

50.31

63.51

51.16

69.61

75.84

70.86

80.70

89.41

85.18

89.79

96.76

93.40

38.58

53.86

44.29

22.52

62.35

78.70

70.83

86.27

12.87

93.98

23.33

32.18

44.92

36.94

51.99

65.64

59.07

71.94

87.81
73.23

83.40

92.41

88.03

92.79

100.00

96.53

28.74

16.42

41.05

57.31

47.13

66.34

100.00

83.74

13.33

100.00

33.33

46.53

38.27

53.87

68.00

61.20

74.53

81.20

75.87

86.40

95.73

91.20

96.13

75.37

91.79

100.00
93.43

30.76
24.27

17.57

43.94

61.34

13.37

34.67

48.40

39.81

56.03

70.04

63.66

77.53

84.47

78.92

89.88

99.58

94.87

50.44

71.00

89.63

80.67

98.24
100.00

31.31

17.89

44.72

62.43

51.34

72.27

91.23

82.11

100.00

34.31

19.61

49.02

68.43

56.27

79.22

100.00
90.00

33.13

21.79

54.47

76.03

62.53

88.02
100.00

43.32
24.75

61.88

86.39
71.04

100.00

50.14

28.65

71.63

82.23

81.56

98.76

84.84

87.90

96.49

94.12

93.67

90.84

100.00
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(��ก��	���
����������� 2020)

แบบ อค.�.��

เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอนัเกดิขึ�นจากภัยลมพายุ (WindstormEndorsement)

��������ก
���������
�
������ก�������������� �����������ก��ก��� �

ก�����ก��������ก��!���"���ก�����#
�
��� ���$���%���%&��%���'��%����(��)��� ������"(������� �������ก������������ก��$���
��ก��������& ����������'��
1. %����(��)��$�������"(�����������ก�������ก��-�.����� ����(�
 )����)�(�&�� /���'0ก���)���)�
�������ก�
�����&

1����-�.)��ก��%����/���$��� ��2��345�
2. %����(��)��$�������"(�����.������%��������������ก�������� ��������ก��-�3� ��-�%���1$7� )��� ���� )���3&8���������9 ��

�$�������.���%������ ��1�ก����$����%��(�����0ก(���� /��������
%����(��)������ก����ก�����&:������� �����
3. %����(��)��$�������"(�����.������%��������������ก����������������ก �%����������-� )���� ���-�����< /��������


%����(��)����ก�����&:������� �����

��ก(��1�
������� .)�'������( ��)����$��ก��!���"���ก�����#
�
���

��ก(��1�
����#
�
��� �� %&��%���
ก. %����(��)��:�����)���:�������������ก��$�����ก%����.����-� (Tidal Wave) )���(����� (Tsunami) 1��/)�����-�)�&� (High

Water) 1��/)�����-�����)���� (Overflow) 1��/)�����-�� �� ����1� ��-�� ������ก����ก�����������
&���.�$�� 1
$. �����"(������%������������ /����ก7
��0 .���%��:�� � )�����%�������9�������)������U�:� �)����ก7
��0 ก���1��� �� � �����

ก���ก%�&�����9��.
)�����(�&�ก%�&�.�< )����� � �����0 ���.���7��"ก7���

โดยมีเงื1อนไขดังนี�
1) ก���-�ก��%�����
9��(-�)��
������ ���� �-��������$ก�����ก����������"(����-�ก� ��0�% �� ��1��������.2�.�ก�������V�%-���V

% �(���)���1��.�ก�V�����ก��%����(��)��1ก �����"(�����������ก�����
2) �-���������-�ก��%�����
9��(-�)��
������.)�'�������-��������(0�(&�.�ก��� ��% �(���)���1�����
����������� �
9��

������������������ก����� �������������ก��%����(��)��$��� 1��
�������2�.2�% �(���)���1�������%����(��)��1���
�-��������%�����
9��(0�(&����ก� ������������-��������% �(���)���1�����
�������2�.2���

3) �-���������-�ก��%�����
9��(-�)��
%����(��)��1� ��%����1��������������������ก����� .)�����������-���������-�ก��
%�����
9����������
&���.������ก��!���"���ก����� )���.���ก(��1�
���� )���.���ก(��(�&����ก����ก(��1�
����
��������-���������-�ก��%�����
9��1��%�����
9��( ��1�ก
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�� � �.�ก�V�.� %�����
9��$��
�������.����ก(��1�
������� 1�����.��ก��!���"���ก�����#
�
������ก��1������� �ก ��
�-��������������ก��������ก��!���"���ก�����#
�
��� ��������
&���.������ก��!���"���ก����� :��90�������ก�����������
��
9��.�%����(��)��( ��1�ก��������
&���.������ก��!���"���ก����� )���.���ก(��1�
���� )���.���ก(��(�&����ก��
��ก(��1�
������������-���������-�ก��%�����
9��1��%�����
9��( ��1�ก

�������$���ก�����.����ก(��1�
�������.)�.2�$���ก���� �������$������1��$��%�������< .�ก��!���"���ก�����#
�
���
��%�

������� ����1� �����ก��1ก��$ �������1��� �����������������ก(��1�
�������

แบบ อค.�.3�

เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอนัเกดิขึ�นจากภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื1นใต้นํ�า
หรือสึนามิ (Earthquakeor Volcanic Eruption or Tidal Wave or Tsunami Endorsement)
��ก(��1�
������� .)�'������( ��)����$��ก��!���"���ก�����#
�
���

��������ก
���������
�
������ก�������������� �����������ก��ก��� �

ก�����ก��������ก��!���"���ก�����#
�
��� ���$���%���%&��%���'��%����(��)��� ������"(������� �������ก�������� ����ก��$���
��ก���19 �����)� �0�$��W���
�� %����.����-� (Tidal Wave) )���(����� (Tsunami) )�����-�� �� �����(��)�&��ก19 �����)�)���
�0�$��W���
�� ������� 19 �����)� )����0�$��W���
�� �����ก��$���:��(��)�&���!���2����� �����

��ก(��1�
����#
�
��� �� %&��%���
%����(��)��:�����)���:�������������ก����ก���19 �����)�)����0�$��W���
������ก����ก���'&.�< ��ก��ก�X

โดยมีเงื1อนไขดังนี�
1) ก���-�ก��%�����
9��(-�)��
������ ���� �-��������$ก�����ก����������"(����-�ก� ��0�% �� ��1��������.2�.�ก�������V�%-���V

% �(���)���1��.�ก�V�����ก��%����(��)��1ก �����"(�����������ก�����
2) �-���������-�ก��%�����
9��(-�)��
������.)�'�������-��������(0�(&�.�ก��� ��% �(���)���1�����
����������� �
9��

������������������ก����� �������������ก��%����(��)��$��� 1��
�������2�.2�% �(���)���1�������%����(��)��1���
�-��������%�����
9��(0�(&����ก� ������������-��������% �(���)���1�����
�������2�.2���

3) �-���������-�ก��%�����
9��(-�)��
%����(��)��1� ��%����1��������������������ก����� .)�����������-���������-�ก��
%�����
9����������
&���.������ก��!���"���ก����� )���.���ก(��1�
���� )���.���ก(��(�&����ก����ก(��1�
����
��������-���������-�ก��%�����
9��1��%�����
9��( ��1�ก

�� � �.�ก�V�.� %�����
9��$��
�������.����ก(��1�
������� 1�����.��ก��!���"���ก�����#
�
������ก��1������� �ก ��
�-��������������ก��������ก��!���"���ก�����#
�
��� ��������
&���.������ก��!���"���ก����� :��90�������ก�����������
��
9��.�%����(��)��( ��1�ก��������
&���.������ก��!���"���ก����� )���.���ก(��1�
���� )���.���ก(��(�&����ก��
��ก(��1�
������������-���������-�ก��%�����
9��1��%�����
9��( ��1�ก

�������$���ก�����.����ก(��1�
�������.)�.2�$���ก���� �������$������1��$��%�������< .�ก��!���"���ก�����#
�
���
��%�

������� ����1� �����ก��1ก��$ �������1��� �����������������ก(��1�
�������
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แบบ อค.�.3G

เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอนัเกดิขึ�นจากภัยลูกเห็บ (Hail Endorsement)
��ก(��1�
������� .)�'������( ��)����$��ก��!���"���ก�����#
�
���

��������ก
���������
�
������ก�������������� �����������ก��ก��� �

ก�����ก��������ก��!���"���ก�����#
�
��� ���$���%���%&��%���'��%����(��)��� ������"(������� �������ก�������� ����ก��$���
��ก����0ก�)7



������ ������
9��.�%����(��)�����
1. �ก����ก

1.1 )��ก)�����ก�X)���
1.2 ��-�%���1$7�)���)���

2. �ก��$�����ก���.������%��)��������"(��������������ก ��������.������%�����ก��!���"���ก�����#
�
�����������ก
2.1 ��-�3� ��-�%���1$7� )��� ���� )���3&8������ ������� �� � ���'0ก�����:�������&)����� ก7��� ����1� ��-�3� ��-�%���1$7�

)��� ���� )���3&8���������ก� ���)�9 ���$����.���%������ ��1�ก����$����%��(�����0ก(���� /��������

%����(��)������ก����ก�0ก�)7
:������� �����

2.2 ��-���ก�%����������-�)���� ���-�����< ����1� �&�ก�V")���� ���-����ก� ������ก���(��)��$�����������ก�0ก�)7
:�����


������ ������
9��.�%����(��)������ก��1ก �����"(������ ������ ����1� �������
&���:��2����������� ������.�ก��!��� "
���ก�����
1. �/:� (Silo) )���(���$�����.��/:�
2. 9��ก��1�� �Z�� �� ���W����-�����:�)�
3. �����%�� ()���(���$�����.���%��) /�����0 ��)� ��ก �(���� :���������0 )���� �� )���%� 1��9��� ����� �����ก���������

����
����

�� ����ก7���
������ ������
9��.�%����(��)��:�����)���:�������������ก��$�����ก����0ก�)7
� ������"(������%������������
/����ก7
��0 .���%��:�� �)�����%�����9�������.�����)������U�:� � )����ก7
��0 ก���1��� �� � �����ก���ก%�&�����9��.

)�����(�&�ก%�&�.�< )����� � �����0 ���.���7��"ก7���

โดยมีเงื1อนไขดังนี�
1) ก���-�ก��%�����
9��(-�)��
������ ���� �-��������$ก�����ก����������"(����-�ก� ��0�% �� ��1��������.2�.�ก�������V�%-���V

% �(���)���1��.�ก�V�����ก��%����(��)��1ก �����"(�����������ก�����
2) �-���������-�ก��%�����
9��(-�)��
������.)�'�������-��������(0�(&�.�ก��� ��% �(���)���1�����
����������� �
9������

��������������ก����� �������������ก��%����(��)��$��� 1��
�������2�.2�% �(���)���1�������%����(��)��1��� �-��������
%�����
9��(0�(&����ก� ������������-��������% �(���)���1�����
�������2�.2���

3) �-���������-�ก��%�����
9��(-�)��
%����(��)��1� ��%����1��������������������ก����� .)�����������-���������-�ก��
%�����
9����������
&���.������ก��!���"���ก����� )���.���ก(��1�
���� )���.���ก(��(�&����ก����ก(��1�
����
��������-���������-�ก��%�����
9��1��%�����
9��( ��1�ก
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�� � �.�ก�V�.� %�����
9��$��
�������.����ก(��1�
������� 1�����.��ก��!���"���ก�����#
�
������ก��1������� �ก ��
�-��������������ก��������ก��!���"���ก�����#
�
��� ��������
&���.������ก��!���"���ก����� :��90�������ก�����������
��
9��.�%����(��)��( ��1�ก��������
&���.������ก��!���"���ก����� )���.���ก(��1�
���� )���.���ก(��(�&����ก��
��ก(��1�
������������-���������-�ก��%�����
9��1��%�����
9��( ��1�ก

�������$���ก�����.����ก(��1�
�������.)�.2�$���ก���� �������$������1��$��%�������< .�ก��!���"���ก�����#
�
���
��%�

������� ����1� �����ก��1ก��$ �������1��� �����������������ก(��1�
�������

แบบ อค.�.J�

เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอนัเกดิขึ�นจากภัยการนัดหยุดงานการจลาจล หรือการกระทํา
อนัมเีจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทําเพื1อผลทางการเมืองศาสนา หรือลทัธินิยม) Strike Riot or Malicious Act
Endorsement (Excluding any action for political religious or ideological purpose)
��ก(��1�
������� .)�'������( ��)����$��ก��!���"���ก�����#
�
���

��������ก
���������
�
������ก�������������� �����������ก��ก��� �

ก�����ก��������ก��!���"���ก�����#
�
��� ���$���%���%&��%���'��%����(��)��� ������"(������� �������ก��������
����ก��$�����ก���ก�����)�&���� ����� )���ก��ก���-��������������� �ก���� ก��ก���-������9����ก������� X�(��
)������!����� )����&����(�%"���%����%���ก��

�����.)����������%���%&��%��� ���.����ก(��1�
�������
1. %����(��)������ก����ก���ก�����)�&���� ก������� (Strike & Riot) )���'�� %����(��)��� ������"(�����������ก�����

�����(��)�&:���������ก
1.1 ก��ก���-�$��
&%%�.�< /���� ��ก�
ก�& �
&%%����� �����ก �ก��%���(�
(&$1) �(�!��V2�)���
1.2 ก��ก���-�:�������$��90����)�&���� )���%�������'0ก)����$���-���� �����( ��(���ก�����)�&���� )���ก��� �����

ก��)����$���-���� �� � �ก��ก���-����ก� ��������ก��ก �ก��%���(�
(&$1) �(�!��V2�)����� ก7��� )���
1.3 ก��ก���-�$������)������90����-�������ก^)���.�ก���_�
 ���)������ �����ก������
 )���
�����9�(�
������$��

ก��ก �ก��%���(�
(&$1) �(�!��V2�����-�������0 )��������ก���Z��ก��ก��ก���-�1��ก��
�����9�(�
��������ก
ก��ก���-����$�� 1.2

2. %����(��)��:�������กก��ก���-��������������� (Malicious Act) )���'�� ก��ก���-��� ����.� �����.)��ก��%����(��)��
:������ ���������"(�����������ก����� �� � �ก��ก���-����ก� ��������ก��ก �ก��%���(�
(&$1) �(�!��V2�)����� ก7���
1� ��������� ���%����(��)��.�< � �ก���ก (����1� ����ก���ก
�7�ก���.2�.�ก��ก �(����) /�������( ��)����$�������%��
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ข้อยกเว้น
�� ����ก7����� � �$��%���.�.��������$���ก� ��$���� ����$��)���1��������� ������ ก��$���%���%&��%������.����ก(��
1�
������� ���� %&��%���'��
1. %����(��)������ก��$����� � ������������
��( ��)�������)����กก��)�&��-���� )���ก��)�&�2���ก )���%���� �2��$�����

)���$��ก��
��ก�� )���ก���-�����ก��$��!&�ก��
2. %���(0c�(�� (�� � �����ก��2���%���)���'���) 1ก �����"(�����������ก����� )���( ��.�$�������"(������ก7��� ���������

����กก��'0ก��������" ก������ก�����:��%-�(������2�
����ก^)��� ก��'0ก��
�����" )���ก���$��%��
%���:��2�

����ก^)���)����� ก7���� ������"(������< )���� ���%�� �����)�� )���(���$��.�< ������������"(������<

3. ก��(0c�(�������� %����(��)����กก��� �2�� ก��(0c�(������ )���%����(��)��(�
������ )���%����(��)��:������
�� � �������กV�.�< ก7���

4. %����(��)���� � �������9�:�����)���:������ ��ก)�������9�(�
��������ก )����ก��������������ก(��)�&)����)�&ก��V".�<
���� ������

4.1 (�%��� (�� � ��������ก�����ก�X)����� ก7���) ก���&ก��� ก��ก���-�$��X���0� ��2��� ก��ก���-���������_��4ก"
)���ก���_�
���ก��������(�%��� (�%���ก��������

4.2 ก��ก
_ ก���_����� ก��ก ���e���)�� ก������-����ก���ก%��� ก��2 ��2���-���� ก��1$7�$�� )���ก��ก �ก��ก-����
$��
����)��������e

4.3 ก��ก���-�ก��ก �ก������ �������ก��ก���-�ก��ก �ก������ .)�)���%������'�� ก��ก���-�)���ก��ก���-��� ��
� �������ก�� ���.2�ก-����)���%����&�1�� )�����ก��$ �$0 � ���.2�ก-����)���%����&�1��:��
&%%�)���ก�& �
&%%�.� �� � �
������ก��ก���-�������-���� )���ก��ก���-�ก��1�� )�������ก����������ก�
��%"ก�.� )�����e
��.� /������ก���-������
ก. 9����ก������� X�(�� ���!����� )����&����(�%"���%����%���ก�� )���
$. ����ก��( �9�.)���e
��)���(�!��V2� )���( ��)����( ��.�$��(�!��V2��ก��0 .������������)�ก )���ก���

4.4 ก��ก �����Xก��� /���ก��ก �����Xก��� )���%���� � ก��ก���-�����& �����)����& ��-���� �����$��$���ก���-�����ก��
���ก��%��1��ก��
��ก������ก����(�� )���)� ���)�����ก������ �(���(�� /������ก���-������
ก. 9����ก������� X�(�� ���!����� )����&����(�%"���%����%���ก�� )���
$. ����ก��( �9�.)���e
��)���(�!��V2� )���( ��)����( ��.�$��(�!��V2��ก��0 .������������)�ก )���ก���

4.5 ก��������� ก������� ก�����)�&���� ก���U�ก���ก���$���-���� )���ก��ก �%����� (�
$�����2�2� �������
ก��ก���� � ����� )���%�
%&���e
�� )����-�.)�(�!��V2� )���( ��)����( ��.�$��(�!��V2��ก��0 .�����
�������)�ก )���ก��� /������ก���-������9����ก������� X�(�� ���!����� )����&����(�%"���%����%���ก��

5. %����(��)������ก����ก)�������������ก)�������9�:�����)���:�����������ก(��)�&$��ก��19 ���(� )���ก��1�� 
ก������������(���ก�2������������%����")������&!����%����" )�����กก�ก����%����".�< �������������กก���9��)��$���2��������
1����กก�����!�.�< 1) �ก��1�ก1�ก���$������%����" /����-��������� �ก��������������

6. %����(��)��.�< ����ก��$��� �������������กก��:��ก��� ก��
&ก�&ก)���ก��.2�ก-�����$����ก�����" ก�����������"
ก��������������"



0
25 �������	
� ������������� �
���� ก������� 10120
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120

0 2285 8888Tel.
Fax.0 2610 2100

เงื1อนไขพิเศษ
1. :��% �.2�� ��$��
���� 90�������ก�����������ก���-��&ก�� ���� �����-�����)����� ����
����������$�.)��-����(�%��

������Z��ก����ก�9����:�2�"$��
����
2. ก��
�ก���ก%���%&��%��������ก(��1�
�������

2.1 
������
�ก���ก%���%&��%��������ก(��1�
����������� ���ก��
�กก� ��� ��)�������)���(���� ����ก� � 15 ���
:��������V��"�����
���'��90�������ก����� ��������0 %����(&��������1���.)�
�������
 .�ก�V����
������%���
���
���ก�����:��)�ก�
������ก�����(-�)��
�������������ก(��1�
����������.2�
��%�
��1�����ก���( ��

2.2 90�������ก�������
�ก���ก%���%&��%��������ก(��1�
���������� :��1���.)�
�������
����)���(�� 1��
����
�� ����%���
������ก�����( ������)���.)�ก�
90�������ก�����

โดยมีเงื1อนไขดังนี�
1) ก���-�ก��%�����
9��(-�)��
������ ���� �-��������$ก�����ก����������"(����-�ก� ��0�% �� ��1��������.2�.�ก�������V�%-���V

% �(���)���1��.�ก�V�����ก��%����(��)��1ก �����"(�����������ก�����
2) �-���������-�ก��%�����
9��(-�)��
������.)�'�������-��������(0�(&�.�ก��� ��% �(���)���1�����
����������� �
9��

������������������ก����� �������������ก��%����(��)��$��� 1��
�������2�.2�% �(���)���1�������%����(��)��1���
�-��������%�����
9��(0�(&����ก� ������������-��������% �(���)���1�����
�������2�.2���

3) �-���������-�ก��%�����
9��(-�)��
%����(��)��1� ��%����1��������������������ก����� .)�����������-���������-�ก��
%�����
9����������
&���.������ก��!���"���ก����� )���.���ก(��1�
���� )���.���ก(��(�&����ก����ก(��1�
����
��������-���������-�ก��%�����
9��1��%�����
9��( ��1�ก

�� � �.�ก�V�.� %�����
9��$��
�������.����ก(��1�
������� 1�����.��ก��!���"���ก�����#
�
������ก��1������� �ก ��
�-��������������ก��������ก��!���"���ก�����#
�
��� ��������
&���.������ก��!���"���ก����� :��90�������ก�����������
��
9��.�%����(��)��( ��1�ก��������
&���.������ก��!���"���ก����� )���.���ก(��1�
���� )���.���ก(��(�&����ก��
��ก(��1�
������������-���������-�ก��%�����
9��1��%�����
9��( ��1�ก

�������$���ก�����.����ก(��1�
�������.)�.2�$���ก���� �������$������1��$��%�������< .�ก��!���"���ก�����#
�
���
��%�

������� ����1� �����ก��1ก��$ �������1��� �����������������ก(��1�
�������

แบบ อค.�.JG

เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอนัเกดิขึ�นต่อเครื1องไฟฟ้า (สําหรับกรมธรรม์ประกนัอคัคภัียสําหรับที1
อยู่อาศัย) Electrical Injury Endorsement (Applied for Fire Insurance Policy for Dwelling House)
��ก(��1�
������� .)�'������( ��)����$��ก��!���"���ก�����#
�
���

��������ก
���������
�
������ก�������������� �����������ก��ก��� �

ก�����ก��������ก��!���"���ก�����#
�
��� ���$���%���%&��%���'��%����(��)������ก��$���� ��%� �����WWZ� �&�ก�V"�WWZ�
��������%���������%�����.2��WWZ�� ��< ������������ก�����������ก��!���"���ก�������� /��������
%����(��)����������ก)���
���������ก�������%������ก��ก-���� ก��.2�1������WWZ��ก��ก-�)�� ก�������������$���WWZ� ก���ก�����ก��$���WWZ� ก���9��)��
$��(���WWZ�.������� ก������$��ก��1(�WWZ� 1� ������� %���%&��%������.����ก(��1�
������� ����9�� ������(��)�&
%����(��)�����ก� ��$��������9��-�.)��ก���W�)��$��� �� �����
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โดยมีเงื1อนไขดังนี�
1) ก���-�ก��%�����
9��(-�)��
������ ���� �-��������$ก�����ก����������"(����-�ก� ��0�% �� ��1��������.2�.�ก�������V�%-���V

% �(���)���1��.�ก�V�����ก��%����(��)��1ก �����"(�����������ก�����
2) �-���������-�ก��%�����
9��(-�)��
������.)�'�������-��������(0�(&�.�ก��� ��% �(���)���1�����
����������� �
9��

������������������ก����� �������������ก��%����(��)��$��� 1��
�������2�.2�% �(���)���1�������%����(��)��1���
�-��������%�����
9��(0�(&����ก� ������������-��������% �(���)���1�����
�������2�.2���

3) �-���������-�ก��%�����
9��(-�)��
%����(��)��1� ��%����1��������������������ก����� .)�����������-���������-�ก��
%�����
9����������
&���.������ก��!���"���ก����� )���.���ก(��1�
���� )���.���ก(��(�&����ก����ก(��1�
����
��������-���������-�ก��%�����
9��1��%�����
9��( ��1�ก

�� � �.�ก�V�.� %�����
9��$��
�������.����ก(��1�
������� 1�����.��ก��!���"���ก�����#
�
������ก��1������� �ก ��
�-��������������ก��������ก��!���"���ก�����#
�
��� ��������
&���.������ก��!���"���ก����� :��90�������ก�����������
��
9��.�%����(��)��( ��1�ก��������
&���.������ก��!���"���ก����� )���.���ก(��1�
���� )���.���ก(��(�&����ก��
��ก(��1�
������������-���������-�ก��%�����
9��1��%�����
9��( ��1�ก

�������$���ก�����.����ก(��1�
�������.)�.2�$���ก���� �������$������1��$��%�������< .�ก��!���"���ก�����#
�
���
��%�

������� ����1� �����ก��1ก��$ �������1��� �����������������ก(��1�
�������

ตามหน้าตารางกรมธรรม์ตามหน้าตารางกรมธรรม์

�		 �1./
�.1.03

��ก�����	
���16�71��8ก��9�:ก��;��
��<���=�>�;�?:�8=��@A� (Escalation)
��������ก90�������ก��������2-����
������ก���������������-���������� 50 $���
������ก�������7��i (-�)��
���ก�������"(�������
&
���$���� ����������������ก��� � �-��������������ก�����$�������"(��������ก�����ก� ��.���)� ����������������ก�����
�������$�������� 1 $�������( �������������� ��i������ก-�)�����

365
รายการทรัพย์สิน อัตราส่วนเพิ1มร้อยละต่อปีของจํานวนเงินเอาประกันภัย

( ���������$1��$��%�������< .�ก��!���"���ก��������%�.2�
��%�
�������

.�ก��� ����&ก��������ก�����1� ��%���� '��90�������ก����������1����������1��������� ������.)�'��� �
1. �-��������������ก�����$�������"(��1� �����ก�����ก� ��$������ ���-��������������ก�����$�������"(��1� �����ก��

��������
&���.�ก��!���"���ก����� (/���������������1���:��.
(��ก)���ก ������ ����&) 
�ก�����-����������������$���
�����ก(����� (��)� ����������������ก����� ��'��������� ����&����) 1��

2. �����( �������������� ��i$���-��������������ก����� �������ก��.)������.���������������ก������ ��� ��.2������( �������
����������-�������ก-�)�����.���ก(�����

'���������ก���ก�������� ������ $��ก-�)��.���ก(�������.2�ก�
�-��������������ก�������
1� �����������$����������
������ก������� �����
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ตามหน้าตารางกรมธรรม์
ตามหน้าตารางกรมธรรม์

�		 �1./
�.1.10

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื1อนไขพเิศษการขนย้ายซากทรัพย◌์สิน (Debris Removal)
��������ก��� � '��$��%���.�.���ก(�����$��)���1���ก�
$��%���������ก_.�ก��!���"���ก�������� .)�.2�$��%������������ก_
.���ก(�����
��%�
1��

( ���������$1��$��%�������< .�ก��!���"���ก��������%�.2�
��%�
�������

����� �-��������������ก��������ก��!���"���ก�������������������
ก�����
��&�.)����'��% �.2�� ��(-�)��
ก�����ก�  ��$������
1��%�����
9��2�
$��
����(-�)��
% �.2�� ��.�ก�V���� �� �ก�� $���-��������������ก�����
$�����ก����� �� ����ก7���%�����
9��$��
���������ก(��1�
�������
1�����ก��!���"���ก�����#
�
��� ���� �ก���-��������������ก�����

ก�����ก��������ก��!���"���ก�����������$���%���%&��%���'��% �.2�� ������-����� 1�� ����9�(�
����������ก%���(0c�(��
)���%����(��)��$�������"(�����������ก����� /��������
%���%&��%������ก��!���"���ก�����������1ก  
ก) �����ก��%�-�)������/�ก�����"(�����������ก�����
$) �����ก������'��)����-����/�ก�����"(�����������ก�����
%) �����ก��$�����/�ก�����"(�����������ก�����
�������.�ก���-�����ก�����ก� ��$������ �����������
%�����������ก
����ก ��

�		 �1./
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เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื1อนไขพเิศษค่าวชิาชีพ(Professional Fees)
��������ก��� � '��$��%���.�.���ก(�����$��)���1���ก�
$��%���������ก_.�ก��!���"���ก�������� .)�.2�$��%������������ก_
.���ก(�����
��%�
1��

( ���������$1��$��%�������< .�ก��!���"���ก��������%�.2�
��%�
�������

�-��������������ก��������ก��!���"���ก�����#
�
���.) ����'��% ���2�2�����%����-�����(-�)��
('����ก ���ก���(-����
��X�ก�������ก� ���'��������ก�ก^)��� 1��% �!������������< (�� �ก��ก� ���������ก-�)��$���:��('�
������ก����$��� V
�������ก��%���(0c�(��)���%����(��)�� 1� �� �ก��������(�
$���-��������������ก�����) �����ก�����������%� ��ก1


ก-�)������e�� ก������0� 1��ก��%�
%&��������ก����กก��/ ��1/� )���(����$���.)� 1�������"(���������ก��%���(0c�(��
)���%����(��)�����ก��!���"���ก�����#
�
��� (1� �� ���'��% �.2�� ��.�ก����������ก(����������ก�
ก������ก����
% �(���)���1��)
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เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื1อนไขพเิศษค่าใช้จ่ายในการดบัเพลงิ (Fire ExtinguishingExpenses)
��������ก��� � '��$��%���.�.���ก(�����$��)���1���ก�
$��%���������ก_.�ก��!���"���ก�������� .)�.2�$��%������������ก_
.���ก(�����
��%�
1��

( ���������$1��$��%�������< .�ก��!���"���ก��������%�.2�
��%�
�������

������� %�����
9��$��
��������ก����ก�
% �����1��% �.2�� �����ก� �����-�ก��.�( ������ก��$�����กก����
�����.�$V��ก���)�&ก��V"
)���.ก��ก�
�)�&ก��V"������)��� ������"(�����������ก�����.�ก��!���"���ก��������)���%&ก%��� ������"(�����ก� ���� �����

�-��������������ก��������.��ก��!���"���ก��������.)����'��
ก) % �.2�� ��(-�)��
���ก���$��90�������ก�����/������ก���-�ก����
����� ��������� ���'�����ก�������-�)��������
���������-�

('�����
�����:�����
$) % �.2�� ��.�ก�����)�����1�� )���/ ��1/��%�������
�����1���&�ก�V".�ก����
�����/ ��������
%����(��)����)� ��

�-�ก����
����� (���'���(���9��1�������"(��( �����$�����ก�������$��2 ��.�ก����
�����)
%) % �.2�� ������< ����ก��$�����กก����
����� )����Z��ก��ก��$������$�������)����&�ก�V"%����������2���%���

�������9���กก���ก��%����(��)����ก������)�� )�����กก����������%&ก%��#�
���� �-�.)��ก��%����(��)��)����������<
��������ก��������ก�����������ก��!���"���ก��������

�		 �1./
�.1.21

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื1อนไขพเิศษการเพิ1มเตมิทรัพย์สิน (Capital Additions)
��������ก��� � '��$��%���.�.���ก(�����$��)���1���ก�
$��%���������ก_.�ก��!���"���ก�������� .)�.2�$��%������������ก_
.���ก(�����
��%�
1��

( ���������$1��$��%�������< .�ก��!���"���ก��������%�.2�
��%�
�������

��������$��.�ก��� � 90�������ก���������1���.)�
�������
'��ก���������1������ก� ���&ก< 3 ����� :��������
����ก7����
ก�����
��&��
������ก��������������������<

ก�����ก��������ก��!���"���ก�������� .)����'��ก���������1��� ก����������� 1��ก�����
��&������"(�����������ก�����
������ก����� :���-�ก��%�����
9��(-�)��
ก��$���%���%&��%�������� �ก�� %
$���-��������������ก����� ��������� ���'���-����������������$��� ��������ก%����������1���$���0�% �$�������"(������

ตามหน้าตารางกรมธรรม์ ตามหน้าตารางกรมธรรม์

�		 �1./
�.1.29

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยม่านบังแดดม่านบังตา เครื1องหมาย ป้ายต่างๆ หรือสิ1งตดิตั�งตรึงตราอื1นๆนอกอาคาร
(Awnings, Blind, Signs or Other Outdoor Fixtured or Fittings of Any Description)
��������ก��� � '��$��%���.�.���ก(�����$��)���1���ก�
$��%���������ก_.�ก��!���"���ก�������� .)�.2�$��%������������ก_
.���ก(�����
��%�
1��

( ���������$1��$��%�������< .�ก��!���"���ก��������%�.2�
��%�
�������

ก��!���"���ก�����#
�
���.)�%���%&��%������'�� � ��
��1�� � ��
���� �%�����)��� �Z��� ��< )���(���������������������<
��ก��%�� :��%�����
9��$��
�������-�ก���-���������� �ก��.........
�� ������������������ก�����
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เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนบางส่วน (Claim Payment on Account Condition)
��������ก��� � '��$��%���.�.���ก(�����$��)���1���ก�
$��%���������ก_.�ก��!���"���ก�������� .)�.2�$��%������������ก_
.���ก(�����
��%�
1��

)�ก90�������ก�������%������(�%".)�
�������ก�����2�.2�% �(���)���1��%����(��)����������
%���%&��%������.��
ก��!���"���ก�����#
�
�������
��( ��ก ��ก7(����'ก���-����)�ก
�������ก�����1��90��������ก���������ก���  ��ก��
:��90��������%����(��)�� ()�ก��ก��1� �����) �������.)���)��กe��ก����
2�.2�% �(���)���1��
��( ������1��������
)�ก�-�����������ก� ����ก��ก�-��������% �(���)���1��� ���)��

( ���������$1��$��%�������< .�ก��!���"���ก��������%�.2�
��%�
�������

�		 �1./
�.1.35

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการป้องกนัชั1วคราว(Cost of TemporaryProtection)
��������ก��� � '��$��%���.�.���ก(�����$��)���1���ก�
$��%���������ก_.�ก��!���"���ก�������� .)�.2�$��%������������ก_
.���ก(�����
��%�
1��

( ���������$1��$��%�������< .�ก��!���"���ก��������%�.2�
��%�
�������

ก�����ก��������ก��!���"���ก�������� $���%���%&��%���'��% �.2�� ��.�ก���Z��ก��2���%������%����-����������%����������
1���Z��ก����%����������
%����(��)��/�����0 ��)� ����ก��/ ��1/�)���(����.)� :���-���������-�ก��%�����
9��
$��
�������� �ก�� 
�� � �%����(��)��1� ��%����

�		 �1./
�.1.42

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยฐานราก(Foundations)
��������ก��� � '��$��%���.�.���ก(�����$��)���1���ก�
$��%���������ก_.�ก��!���"���ก�������� .)�.2�$��%������������ก_
.���ก(�����
��%�
1��

( ���������$1��$��%�������< .�ก��!���"���ก��������%�.2�
��%�
�������

e����ก ��

�WWZ� ��

����� )�����

��
����-� /�����(0��"���� ��� (����'.2�ก�������������ก%����( ��)������ก��$��� V
('��������������ก�����.)�'���(��������( ��)����$��%����(��)��� ������"(��/����ก����ก������������ก��� ��

�		 �1./
�.1.43

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยต้นไม้ที1ปลูกไว้เพื1อการตกแต่ง(Growing Tree)
��������ก��� � '��$��%���.�.���ก(�����$��)���1���ก�
$��%���������ก_.�ก��!���"���ก�������� .)�.2�$��%������������ก_
.���ก(�����
��%�
1��

( ���������$1��$��%�������< .�ก��!���"���ก��������%�.2�
��%�
�������

�����������
 ������������ 1��(����������กV�%����< ก�� ��������'&���(�%"(-�)��
.2�.�ก���ก1� �:�����90�������ก���������
����$��)���90��2 � �����
%���%&��%��������ก(��1�
������� :�����������$� � �������)� �������������0ก)���������0 ���.�('�����
������ก������� ����� 1��%�����
9��$��
�������.���������$���X����-�ก���� �ก��.........
�� � ���� 1�����ก������)���� �ก��
............
�� � ��)�&ก��V"%����(��)��1� ��%����
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เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าเสียหายในการยบัยั�งหรือระงับภัย (Inhibition Costs)
��������ก��� � '��$��%���.�.���ก(�����$��)���1���ก�
$��%���������ก_.�ก��!���"���ก�������� .)�.2�$��%������������ก_
.���ก(�����
��%�
1��

( ���������$1��$��%�������< .�ก��!���"���ก��������%�.2�
��%�
�������

�-��������������ก�����.)����'���0�% �$�������"(�� ������������ก�����/��������
%����(��)����������กก����
����)���)�&�����
ก���&ก���$����%%���� )����������.����������ก������������

�		 �1./
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เอกสารแนบท้ายว่าด้วยสิ1งปลูกสร้างภายนอกสถานที1เอาประกนัภัย (Outside Buildings)
��������ก��� � '��$��%���.�.���ก(�����$��)���1���ก�
$��%���������ก_.�ก��!���"���ก�������� .)�.2�$��%������������ก_
.���ก(�����
��%�
1��

( ���������$1��$��%�������< .�ก��!���"���ก��������%�.2�
��%�
�������

(�����0ก(����$���� �������0 �����ก�����%�� ( ��� ������2����:��$��(�����0ก(����)���(�����0ก(� �������-����%���(���ก.)�1ก 
('�����������ก�����/���'������( ��)���� )������ก�
(�����0ก(�������������ก�������� .)�'��� ����������ก������������

�		 �1./
�.1.64

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการรั1วไหลของนํ�าจากระบบพรมนํ�าดับเพลงิอตัโนมตัิ (Sprinkler Leakage)
��������ก��� � '��$��%���.�.���ก(�����$��)���1���ก�
$��%���������ก_.�ก��!���"���ก�������� .)�.2�$��%������������ก_
.���ก(�����
��%�
1��

ก��!���"���ก�����������$���%���%&��%���� ������"(�����������ก�����)���( ��.�< $�������"(�����ก� �� ��ก%���(0c�(��
)���%����(��)�� ��������ก��-������ �� )��� �����)���ก��

�����-���
��������:�����.�('����������
&���.�)��������
ก��!���"���ก�����.�������)� �����ก��!���"���ก�������9�
��%�
��0 

( ���������$1��$��%�������< .�ก��!���"���ก��������%�.2�
��%�
�������

ก. %�������.�< �����ก�)�����ก�W�)��
$. ก��/ �� )��� ก���������1�����%�� ('�����
%. ��

�����-���
��������:����������0 ��)� ��ก��/ �� ����'�� )�������������������
�. %-�(���$����2ก�� )�����X
�� )���)� �����������-�������ก^)���
�. 19 �����)� ก������� ก���&กk��$�����2�2� (�%��� ก���&ก��� ก��ก���-�$��X���0� ��2��� ก��ก���-�����������4ก"

(�� � �����ก�����ก�X(�%��� )����� ก7���) (�%���ก�������� ก������-���� ก���_����� ก��&ก��� ก��.2�ก-�����)��
#. ก�����
�� ���'�� ก��������
����%��
2. %���
ก�� ��.�ก��ก �(���� )���(������90�������ก�����������
��0 ก ��1���
/. %����(��)��� ���

�����-���
��������:�����

1� ������� ก���� �� )��� �����)� $����-� �������ก��$���:���&
����)�&1���� ����ก��$�����ก
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เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นภัยสงครามและการก่อการร้าย(War and Terrorism Exclusion)
'��$��%���.�.���ก(�����$��)���1���ก�
$��%���������ก_.�ก��!���"���ก�����)���(��ก)���.�< .)���������ก��ก��� �

(1) (�%��� ก���&ก��� ก��ก���-�$��X���0� ��2��� ก��ก���-���������_��4ก")���ก���_�
���ก��������(�%��� (�� � ���
��ก�����ก�X)����� ก7���) (�%���ก�������� ก��ก-����
 ก��ก �%����� (�
$�����2�2�'��$����&กk��� �������e
��
ก��1$7������ ก��ก
_ ก���_����� ก������-����ก���ก%���:���)��

(2) ก��ก���-�ก��ก �ก������:���&����(�%"$��$���ก������� ก��ก���-�ก �ก������.)�)���%������'��ก��ก���-�/���.2�ก-����
)���%����&�1�� 1��/)�����ก��$ �$0 :��
&%%�)���ก�& �
&%%�.� �� � �������ก��ก���-�������-���� ก��ก���-�1��
)�������ก����������ก�
��%"ก�.� )�����e
��.� /���ก���-������9����ก������� X�(�� ���!�����)����&����(�%"���%����%���ก��
����������������ก��( �9�.)���e
��1��)���(�!��V2� )���( ��)����( ��.�$��(�!��V2��ก��0 .������������)�ก
)���ก���

ก��!���"���ก���������� %&��%���%���(0c�(�� %����(��)�� )���% �.2�� ��.�< ก7����� � �������(��)�&:�����)���:������
����9�����ก )����ก��������������ก�)�&ก��V"���� ������ �� � ����ก����ก(��)�& )����)�&ก��V"/���( �9�ก���
�� ��� �������
)������-���
�)�&ก��V"������ ���� (-�)��
%���(0c�(������

( ���������$1��$��%�������< .�ก��!���"���ก��������%�.2�
��%�
�������

.�ก�V����( ��)����( ��.�$��$���ก��������� (����'�-���.2�
��%�
���.)�'��� �( ������)������%���9�
��%�


��ก(��1�
��������� %&��%���%���(0c�(�� %����(��)�� % �.2�� ��.�< �� � �������(��)�&:�����)���:������ ����9�����ก
)��� ��( ���ก����������ก�
ก��ก���-�.�< �������ก���-�$��������%�
%&� �Z��ก�� )�&����� �� � ����0�1

.� /����ก����������ก�

�)�&ก��V".�$�� 1 1�� $�� 2 $������

�		 �1./
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เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆของเจ้าหน้าที1ผจญการดับเพลงิ(Fire Brigade Charges Clause)
��������ก��ก��� � '��$��%���.�.���ก(�����$��)���1���ก�
$��%���������ก_.�ก��!���"���ก�������� .)�.2�$��%���������
���ก_.���ก(�����
��%�
1��

�-��������������ก��������$��������'��% �.2�� ��� ��< �������ก�ก7
:��)� �����$����e.�ก�����)��&�ก�V"��
������ ��<
��������'&���(�%".�ก���Z��ก��('��������������ก���������������$$��ก�����ก��������

������� %�����
9��$��
����(-�)��
% �.2�� �����ก� ���� �ก��.........% $���-��������������ก������ �%����(��)��1� ��%����1��
�-���������-�ก��%�����
9�����ก��(0�(&�������������������ก������� �ก��.........
��

( ���������$1��$��%�������< .�ก��!���"���ก��������%�.2�
��%�
�������
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เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเรื1องการคงไว้ซึ1งจํานวนเงินเอาประกนัภัย (Reinstatement of Sum Insured following
a loss)
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1. ก��>���?;�@ก2�A27L323�9HMI�7�7K���K���K�6��=�

1.1 N3��O�2
���8@P48;�2
�� A�7	�����4� 30,000.-3��
1.2 K���B���9:67E�6�P27B2:�K����@�����S�6��S�6�K���9:��97��7T�กK���K���K�6���
�U�� ก�O9�9:M��������67E�6�P27MI�

67������T�4�BI	B�	��
��K��	B�T��7T�4�NI7�9K���K���K�6�I2��9H
- ก�O9K�����97��7M���ก4� 50% K���K�6�M���ก4��2�8@ 1,000.-3�� ����8��M���ก4� 30,000.-3��
- ก�O9K�����97��7��กก��� 50% K���K�6�M���ก4��2�8@ 1,000.-3�� ����8��M���ก4� 60,000.-3��
- ก�O9K�����97��7NI7�4H��B4� K���K�6�M���ก4��2�8@ 1,000.-3�� ����8��M���ก4� 120,000.-3��

1.3 K�����97��7
�6
2�6�K�� (M������2H��8@;�@
E�2H�) �9:�9����
���T�กก��NT�ก���A�7	�����4� 50,000.-3��
1.4 ��4��I	�ก�O9�9:�4MI��6�;�@ก2�A27M��
�����ก T@MI��23ก��BI	B��;<�TF������4��6�;�@ก2�A27M���ก4� 20,000.-3��
1.5 �6ก���
��L323 �F�����6ก��� ��C:6�ก4Iก���EZ��97��C6��97��7
��ก��>���? T@MI��23ก��BI	B���97���K�6�;ก�O?

��K��K�C:6��97����K��	B�T��7	�ก���F�=H�	��� �
�M������=��E8K��6��6K����8@��CH6��6��6ก����2H�[
NI7TF�ก2I�;<�TF������4�M���ก4� 15,000.-3��

2. ก��>���?;�@ก2�A27L323�9HMI�7�7K���K���K�6��=� ��C:6�M�4�P5 ก��;�@ก2�A27��2�7?�4�	�A��@��4��\]6 10% (6K./��.1.03),
ก���7��7S�ก��2�7?�4� �E���I 10% 6�TF������4��6�;�@ก2�A27 (6K./��./1.10), K���4B�B9� �E���IM���ก4� 10%
6�TF������4��6�;�@ก2�A27 (6K./��.1.14), K��	B�T��7	�ก��I23��84� (6K./��.1.16), ก����4:��
4���2�7?�4��E���IM���ก4� 10%
6�TF������4��6�;�@ก2�A27 (6K./��.1.21), ����32��II ����32�
� �K�C:6����7 ;]�7
���[ ��C6�4:�
4I
2H�
�=�
�6C:�[�6ก6�K��
15,000.-3��/;_ (6K./��.1.29), ก��T��7K���4�M���I���3������ (6K./��.1.33), K��	B�T��7	�ก��;]6�ก2�B2:�K���
��C:6K���;86IA27�8@;]6�ก2�6�K���9:MI��23K�����97��7 NI7TF�ก2IK����23D4IM���ก4� 10,000.-3�� (6K./��.1.35), U����ก
�@33M\\]� �@33;�@;� ��C6�@33�@3�7�HF� M��������	B�ก��MI�S=:���97��7T�กA27�9:�6�;�@ก2�A27 (6K./��.1.42),

��M���9:;8EกM����C:6ก��
ก�
�� 1,000.-3��/
�� M���ก4� 10,000 3��/;_ (6.K./��.1.43), K����97��7	�ก��72372H���C6�@�23A27
(6K./��.1.45), �4:�;8Eก�����A�7�6ก�����9:�6�;�@ก2�A27 20,000.-3��/;_ (6K./��.1.55), ก���2:�M�86��HF�T�ก�@33����HF�
I23��84�62
N��2
4 10,000.-3��/
�6;_ (6K./��.1.64), K��	B�T��7
���[6��T�������9:DTZก��I23��84� �E���I 5% 6��E8K����2�7?�4�
�9:��97��7 (6K./��.1.72), ก��K�M��S=:�TF������4��6�;�@ก2�A27 (6K./��.1.89)

3. ก��;�@ก2�A27
��ก��>���?;�@ก2�A27L323�9H �;<�ก��กF���ITF������4��6�;�@ก2�A27
���E8K����2�7?�4��9:�;<�6�	���
�8@ก��BI	B�K���4�M���I��� 
���E8K����2�7?�4��9:�;<�6�	��� O ��8� �8@�����9:�9:�ก4IK�����97��7

4. K����23D4I6�3�452�� 	���กก�O9 3�452��23D4IB63
������4��9:กF���I 
�6�����9:�6�;�@ก2�A27 �F���23K�����97��7
�6K�2H�
�8@
86I�@7@��8��6�;�@ก2�A27 �2H��9H ���ก2��8��M���ก4�TF������4��6�;�@ก2�A273�กI��7TF������4��9:��4:�

��A��@��4��\]6	���C:6�M��3 ���K���B���9:67E�6�P27B2:�K���
���6 1.2
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