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สรุ ปความคุ้มครองประกันอัคคีภัยทีอยู่อาศั ยแบบกลุ่ม
สํ าหรั บลูกค้ าสิ นเชื อทีอยู่อาศั ย TTB Bank
(เริ มมีผลคุม้ ครองสําหรับความเสี ยหายทีเกิดขึนตังแต่วนั ที 15/2/2565 เป็ นต้นไป)
สถานทีใช้ เป็ น

:

ทีอยู่อาศัย รวมถึงอาคารพาณิ ชย์ อาคารชุด (ตึกแถว/ห้องแถว) ทีใช้อยู่อาศัย

ทรั พย์ สินทีเอาประกันภัย

:

สิ งปลูก สร้า ง (ไม่ร วมฐานราก) รวมส่ ว นปรับ ปรุ ง ต่อ เติม อาคาร อาคารย่อ ย รั ว
กําแพง และประตู ที ใช้เป็ นหลัก ประกันสิ น เชื อของธนาคารฯ ภายใต้สัญ ญาเงิน กู้
สําหรับสิ นเชื อบ้าน ทีทีบี (TTB Home Loan) และสิ นเชื อบ้านอเนกประสงค์ (TTB
Home For Cash)

ความคุ้มครอง

:

คุ ม้ ครองความสู ญ เสี ย หรื อ เสี ย หายต่อ ทรัพ ย์สิ น ที เอาประกัน ภัย อัน มีส าเหตุ

เนื องมาจาก
1. ไฟไหม้
2. ฟ้ าผ่า (รวมถึงความเสี ยหายต่อเครื องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีเกิดจากการลัดวงจร
จากฟ้ าผ่า)
3. ระเบิด
4. ภัยจากการเฉียว และหรื อการชนของยานพาหนะหรื อสัตว์พาหนะ
5. ภัยจากอากาศยาน และหรื อวัตถุทีตกจากอากาศยาน
6. ภัยเนืองจากนํา
1. ภัยต่อเครื องใช้ไฟฟ้ า(แบบ อค.O.PQ) คุม้ ครองสู งสุ ดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี
ต่อสถานทีเอาประกันภัย(Location หลักประกัน)
2. ค่าใช้จ่าย/ค่าเช่าเพือหาทีพักอาศัยใหม่ชัวคราวอันเนื องมาจากความคุม้ ครอง
ข้อ 1 ถึง ข้อ 6
2.1 สิ งปลูกสร้างชัน 1 ไม่เกินวันละ 1,000 บาท และรวมแล้ว\
ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ต่อสถานทีเอาประกันภัย(Location หลักประกัน)
2.2 สิ งปลูกสร้างชัน 2 ไม่เกินวันละ 500 บาท และรวมแล้วไม่เกิน
100,000 บาทบาทต่อปี ต่อสถานทีเอาประกันภัย (Location หลักประกัน)

ขยายความคุ้มครอง

เงือนไขพิเศษ

:

1. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง (แบบ อค./ทส.O.OX) คุม้ ครองไม่เกิน 10% ของทุน
ประกันภัย สู งสุ ดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปี ต่อสถานทีเอาประกันภัย
(Location หลักประกัน)
2. ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์ทีได้รับความเสี ยหาย (แบบ อค./ทส.O.O[)
คุม้ ครองไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัย สู งสุ ดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปี
ต่อสถานทีเอาประกันภัย(Location หลักประกัน)
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ผู้รับผลประโยชน์

:

3. ค่าใช้จ่ายค่าวิชาชี พ (แบบ อค./ทส.1.14) คุม้ ครองไม่เกิน 10% ของทุน
ประกันภัย สู งสุ ดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปี ต่อสถานทีเอาประกันภัย
(Location หลักประกัน)
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน และ
และส่วนทีเหลือจะชดใช้คืน ให้แก่เจ้าของหลักประกันตามสัญญาสิ นเชือทีอยูอ่ าศัย

3
กรมธรรม์ ประกันอัคคีภัย
สํ าหรับทีอยู่อาศัย
1. คําจํากัดความทัวไป
ถ้อ ยคํา และคํา บรรยายซึ งมี ค วามหมายเฉพาะ ที ได้ใ ห้ ไ ว้ใ นส่ ว นใดก็ ต ามของกรมธรรม์
ประกันภัยนี จะถือเป็ นความหมายเดียวกันทังหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ น
อย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี
คําว่า "กรมธรรม์ ประกันภัย" หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย คําจํากัดความ ความคุม้ ครอง
ข้อยกเว้น เงือนไข ข้อรับรอง เอกสารแนบท้าย และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ งถือเป็ นส่ วนหนึ ง
แห่งสัญญาประกันภัย
คําว่า "บริษัท" หมายถึง ผูร้ ับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี
คําว่า "ผู้เอาประกันภัย" หมายถึง บุคคล หรื อนิติบุคคล ตามทีปรากฏชือเป็ นผูเ้ อาประกันภัยใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึงตกลงจะชําระเบียประกันภัยให้แก่บริ ษทั
คําว่า "ความเสี ยหาย" หมายถึง การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่ วน อันเกิด
จากภัยทีได้รับความคุม้ ครองทีเกิดขึนแก่ทรัพย์สินทีเอาประกันภัยไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี
คําว่า “ความเสี ยหายส่ วนแรก” หมายถึ ง จํานวนเงินซึ งผูเ้ อาประกันภัยต้องรั บ ผิดชอบเอง
ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ป ระกันภัยต่ อความเสี ยหายที ได้รับ ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ป ระกันภัย
ฉบับนีแต่ละครัง และทุกครัง
คําว่า "ทรัพย์ สินทีเอาประกันภัย" หมายถึง สิ งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และหรื อทรัพย์สิน
ภายในสิ งปลู กสร้ าง รวมถึ งทรั พย์สิ นที อยู่ภายในสถานที เอาประกันภัยตามที ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย

4
คําว่า "สิ งปลูกสร้ าง (ไม่ รวมฐานราก)" หมายถึง
ก) บ้าน ทาวน์ เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึ ก แถว สํ าหรั บ อยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่ น
เรื อนคนรั บ ใช้ เรื อนครั ว เป็ นต้น กําแพง รั ว ประตู รวมทังส่ วนปรั บ ปรุ งต่ อเติ ม
ยกเว้นฐานราก
ข) ห้องชุดสําหรับอยูอ่ าศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเว้นฐานราก
คําว่า "ทรั พ ย์ สินภายในสิ งปลูกสร้ าง" หมายถึ ง เฟอร์ นิเจอร์ เครื องตกแต่ง สิ งติ ดตังตรึ งตรา
เครื องมือ เครื องใช้ภายในบ้าน เครื องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในบ้าน เครื องดนตรี เครื องเสี ยง เครื องครัว
เครื องนุ่งห่ ม และทรัพย์สินอืนๆ (ทีมิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้นทัวไป 5.3) เพือการอยู่อาศัยของผูเ้ อาประกันภัย
หรื อบุคคล ซึงตามปกติพกั อาศัยอยูก่ บั ผูเ้ อาประกันภัย
2. ความคุ้มครอง
เพือเป็ นการตอบแทนเบียประกันภัยทีผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระให้แก่บริ ษทั ในการเอาประกันภัย
ทรัพย์สินตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี บริ ษทั ให้สัญญาต่อผูเ้ อาประกันภัยว่า บริ ษทั จะ
ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย หากทรัพย์สินทีเอาประกันภัยไว้ได้รับความเสี ยหายเนื องจาก
สาเหตุ ดังต่อไปนี
2.1 ไฟไหม้
2.2 ฟ้ าผ่ า (รวมถึงความเสี ยหายต่อเครื องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีเกิดจากการลัดวงจรจากฟ้ าผ่า)
2.3 ระเบิด
2.4 ภัยจากการเฉี ยว และหรื อการชนของยานพาหนะหรื อสั ตว์ พ าหนะ เช่ น ช้าง ม้า วัว ควาย
เป็ นต้น ทําให้เกิ ดความเสี ยหายต่อทรัพ ย์สินที เอาประกันภัยไว้ รวมถึ งการเฉี ยว ชน และ
หรื อหล่ น ทับ โดยสิ น ค้าหรื อทรั พ ย์สิ น ที บรรทุ ก มากับ ยานพาหนะหรื อสั ตว์พ าหนะ แต่
ไม่รวมถึงอากาศยาน ทังนี บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดในความเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีเอาประกันภัย
ไว้อัน เกิ ดขึ นจากการเฉี ยวและหรื อ การชนของยานพาหนะหรื อสั ต ว์พ าหนะ ของผูเ้ อา
ประกันภัย สมาชิ กในครอบครัวซึ งอยู่ดว้ ยกันกับผูเ้ อาประกันภัยหรื อบุคคลใดทีกระทําใน
ทางการทีจ้างหรื อถูกใช้วานโดยผูเ้ อาประกันภัย
2.5 ภัยจากอากาศยาน และหรื อวัตถุทีตกจากอากาศยาน รวมถึง จรวดซึ งขับเคลือนด้วยตัวเอง
และยานอวกาศ ยกเว้นจรวดทีเป็ นอาวุธ แต่ไม่รวมถึงความเสี ยหายทีเกิดจากคลืนเสี ยง หรื อ
คลืนความดันทีมาจากอากาศยานซึงอยูใ่ นสภาพการบินปกติ
2.6 ภัยเนืองจากนํDา อันเกิดขึนโดยอุบตั ิเหตุจากการปล่อย การรัวไหล หรื อการล้นออกมา ของ
นําหรื อไอนํา จากท่ อนํา ถังนํา ระบบทําความร้ อน ระบบทําความเย็น ระบบปรับ อากาศ
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เครื องสู บนํา และรวมถึงนําฝนทีไหลผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสี ยหายของหลังคา
หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ท่อนําหรื อรางนํา แต่ไม่รวมถึง
2.6.1 ความเสี ยหายทีเกิดจากนําไหลบ่า นําท่วมจากภายนอกอาคาร หรื อนําทีซึ มผ่านเข้ามา
ทางผนัง ฐานรากและพืนของอาคาร
2.6.2 การล้างท่อระบายนํา การแตกหรื อการรัวไหลจากระบบท่อประปาใต้ดิน หรื อท่อนํา
ดับ เพลิ ง ใต้ดิ น ซึ งเป็ นท่ อ เมนอยู่น อกสถานที เอาประกัน ภัย หรื อ ระบบพรมนํ า
ดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)
3. การขยายความคุ้มครองค่ าเช่ าทีอยู่อาศัยชัวคราว
ในกรณี ทีทรัพย์สินทีเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี เป็ นสิ งปลูกสร้างและได้รับ
ความเสี ยหายอันเนืองจากภัยตามข้อ 2.1 - 2.6 จะมีการขยายความคุม้ ครอง ดังนี
3.1 หากความเสี ยหายคิดเป็ นมูลค่ามากกว่า 50% ของมูลค่าการจัดการทดแทนสิ งปลูกสร้างหรื อ
อาคารทีเป็ นการสร้างขึนใหม่
- สิ งปลูกสร้างชัน 1 (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพืนทีผนังทังหมด) บริ ษทั
จะชดใช้ค่าเช่าทีอยู่อาศัยชัวคราวให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นจํานวนเงินไม่เกินวันละ 1,000 บาท
และรวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- สิ งปลูกสร้างชัน 2 (มี ผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพืนทีผนังทังหมด) บริ ษทั จะ
ชดใช้ค่าเช่ าที อยู่อาศัยชัวคราวให้แก่ ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นจํานวนเงิ นไม่เกิ นวันละ 500
บาท และรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
3.3 ในการเรี ยกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าทีอยู่อาศัยชัวคราวตามการขยายความคุม้ ครองนี ผูเ้ อาประกันภัย
จะต้องส่ งมอบเอกสาร แสดงการชําระเงินค่าเช่ าที อยู่อาศัยชัวคราวให้บริ ษทั เป็ นหลักฐาน
โดยไม่ชกั ช้า
3.4 จํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริ ษทั ภายใต้การขยายความคุม้ ครองนี ถือเป็ นความรับผิด
เพิ มเติ ม แยกจากจํานวนเงิ นเอาประกัน ภัยเฉพาะรายการสิ งปลูก สร้ างตามที ได้ระบุ ไ ว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี
4. ความรับผิดของบริษัท
ความรับผิดของบริ ษทั ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีจะไม่เกิน
1) จํานวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี หรื อจํานวนเงินเอาประกันภัยไว้ตาม
รายการแต่ละรายการในขณะทีเกิดความเสี ยหาย
2) จํานวนเงินเอาประกันภัยทีคงเหลืออยู่ ภายหลังจากหักมูลค่าความเสี ยหายทีเกิดขึนในระหว่าง
ระยะเวลาที เอาประกัน ภัย เดี ย วกั น เว้น แต่ บ ริ ษ ัท ได้ เคยตกลงไว้ก่ อ นแล้ว ในกรมธรรม์
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ประกันภัยฉบับนี ให้จาํ นวนเงินเอาประกันภัยทีเหลืออยู่นันกลับเต็มจํานวนดังเดิมตามทีระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี รวมทังจํานวนเงินจํากัดความรับผิดและความเสี ยหายส่ วนแรก
โดยผู เ้ อาประกัน ภัย ตกลงที จะชําระเบี ยประกัน ภัยเพิ มเติ ม ตามระยะเวลาเอาประกัน ภัย ที
เหลืออยู่ (นับตังแต่วนั ทีเกิดความเสี ยหายจนถึงวันสิ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัย)
ทังนี ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสี ยหายส่ วนแรก (หากมี) ตามทีระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี
5. ข้ อยกเว้ นทัวไป
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีไม่คุม้ ครอง
5.1 ความเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรื อโดยอ้อม และไม่ว่า
จะเกิ ดจากสาเหตุ หรื อเหตุ การณ์ ซึ งส่ งผลกระทบอย่างต่ อเนื อง หรื อมี ล าํ ดับเหตุ การณ์ เป็ น
อย่างไรสําหรับความเสี ยหายนัน อันเป็ นผลมาจากหรื อเกียวเนื องมาจากสงคราม การรุ กราน
การกระทําทีมุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทําที มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการ
ประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมืองซึ งหมายถึงสงครามระหว่างชนทีอาศัย
อยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก
หรื อเหตุการณ์ ใดๆ ซึ งจะเป็ นเหตุ ให้มี การประกาศหรื อคงไว้ซึ งกฎอัยการศึ ก การก่ อความ
วุ่นวายทางการเมือง การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงาน หรื อการจลาจลไม่ว่า
จะเกี ยวข้องกับทางการเมื องหรื อไม่ ก็ ตาม การกระทําอันมี เจตนาร้ ายเพื อผลทางการเมื อง
ศาสนา ลัทธินิยม
5.2 ความเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรื อโดยอ้อม และไม่ว่า
จะเกิ ดจากสาเหตุ หรื อเหตุ การณ์ ซึ งส่ งผลกระทบอย่างต่ อเนื อง หรื อมี ล าํ ดับเหตุ การณ์ เป็ น
อย่างไรสําหรับความเสี ยหายนัน อันเป็ นผลมาจากหรื อเกียวเนื องมาจากสาเหตุดงั นี
5.2.1 การแผ่ รัง สี หรื อการแพร่ กัม มัน ตภาพรั ง สี จากเชื อเพลิ งนิ วเคลี ย ร์ หรื อจากกาก
นิ วเคลียร์ ใดๆ อันเนื องมาจากการเผาไหม้ของเชือเพลิงนิ วเคลียร์ และจากกรรมวิธี
ใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึงดําเนินติดต่อกันไปด้วยตัวเอง
5.2.2 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอนั ตราย
อืนใดทีอาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิ วเคลียร์ได้
5.3 ทรัพย์สินต่อไปนี เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดเจนเป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี
5.3.1 เงินแท่ง หรื อเงินรู ปพรรณ หรื อทองคําแท่ง หรื อทองรู ปพรรณ หรื ออัญมณี
5.3.2 โบราณวัตถุหรื อศิลปวัตถุอนั มีมูลค่า รวมทังสิ นเกินกว่า O[,[[[.- บาท
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5.3.3 ต้นฉบับหรื อสําเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รู ปออกแบบ ลวดลาย
แบบ หรื อแบบพิมพ์ หรื อแม่พิมพ์
5.3.4 หลักประกันหนี สิ น หลักทรัพย์ เอกสารสําคัญต่างๆ ไปรษณี ยากร อากร แสตมป์
เงินตรา ธนบัตร เช็ค หรื อเอกสารทางธุรกิจ
5.3.5 วัตถุระเบิด
5.3.6 เครื องใช้ไฟฟ้ าและอุป กรณ์ ไ ฟฟ้ าต่ างๆ แผงวงจรไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ อิเล็กทรอนิ ก ส์
สายไฟฟ้ าหรื อ หลอดไฟฟ้ า ซึ งได้ รั บ ความเสี ย หายเนื องจากหรื อ เพราะการ
เดินเครื องเกินกําลัง การใช้ความกดดันเกินกําหนด ไฟฟ้ าลัดวงจร การเกิดประกาย
ไฟฟ้ า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรัวของกระแสไฟฟ้ า รวมทังสาเหตุที
เกิดจากการเสื อมสภาพตามธรรมชาติ หรื อจากการใช้งานเฉพาะเครื องทีเกิดความ
เสี ยหายจากสาเหตุดงั กล่าว
5.3.7 ยานพาหนะทุกชนิด ไม่วา่ จะเป็ นยานพาหนะทางบก ทางนํา หรื อทางอากาศ
5.3.8 ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า
5.4 ความเสี ยหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยคําสังเจ้าหน้าที หรื อพนักงานผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมาย
6. เงือนไขทัวไป
6.1 การบรรยายคลาดเคลือนและการตกเป็ นโมฆียะของกรมธรรม์ ประกันภัย
ถ้า ได้มี ก ารบรรยายคลาดเคลื อนในสาระสํ า คัญ แห่ ง ทรั พ ย์สิ น ที เอาประกัน ภัย หรื อ ใน
สาระสําคัญแห่ งสิ งปลูกสร้าง หรื อสถานทีตังของทรัพย์สิน หรื อลักษณะการใช้สิงปลูกสร้างดังกล่าว หรื อใน
ข้อความจริ ง อันเป็ นสาระสํ าคัญ อันจําเป็ นต้องรู ้ เพื อการประเมิ นความเสี ยงภัย หรื อเพื อการกําหนดเบี ย
ประกันภัย หรื อมี การละเว้นไม่ เปิ ดเผยข้อความจริ งดังกล่าวนัน ให้ถือว่าสัญญาประกันภัยตามกรมธรรม์
ประกัน ภัย ฉบับ นี ตกเป็ นโมฆี ย ะ และบริ ษ ัท ทรงไว้ซึ งสิ ท ธิ ใ นการบอกล้า งสั ญ ญาประกัน ภัย นี ภายใน
ระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด
6.2 หน้ าทีในการรักษาสิ ทธิของบริษัทเพือการรับช่ วงสิ ทธิ
โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องกระทําทุกอย่างเท่าทีจําเป็ นหรื อเท่าทีบริ ษทั
ร้องขอให้ทาํ ตามสมควรไม่ว่าก่อนหรื อหลังการรับค่าสิ นไหมทดแทนจากบริ ษทั เพือรักษาสิ ทธิ ของบริ ษทั
ในการรับช่วงสิ ทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบุคคลภายนอก
6.3 การเรียกร้ องให้ ชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทน
เมือเกิดความเสี ยหายขึน ผูเ้ อาประกันภัยมีหน้าทีดังนี
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6.3.1 ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า และต้องส่ งมอบหลักฐานและเอกสารตามที
ระบุไ ว้ข า้ งล่า งนี ให้บ ริ ษ ทั ภายใน 30 วัน นับ ตังแต่วนั เกิดความเสี ย หาย เว้น แต่ผูเ้ อาประกันภัยมีเหตุอนั
สมควรไม่อาจกระทําการดังกล่าวได้ภายในเวลาทีกําหนดหรื อภายในกําหนดเวลาที บริ ษทั ขยายให้โดยทํา
เป็ นหนังสื อ ทังนีด้วยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัยเอง
1) ส่ ง หนัง สื อเรี ย กร้ อ งความเสี ย หายเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร ซึ งต้อ งแจ้ง รายละเอี ย ดแห่ ง
ทรัพย์สินทีเสี ยหายและมูลค่าความเสี ยหายของทรัพย์สินนันๆ ในเวลาทีเกิดความเสี ยหายโดยละเอียดเท่าทีจะ
ทําได้
2) การประกันภัยอืนๆ รวมทังการประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ประกันภัยอืนในส่ วนทีเกียวข้อง
กับทรัพย์สินทีเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี
6.3.2 ต้องแสดง หรื อจัดหา หรื อแจ้ง หรื อมอบให้บ ริ ษทั ซึ งพยานหลัก ฐานและรายการ
เพิมเติม เช่น แผนผัง เอกสารแสดงกรรมสิ ท ธิn โฉนดที ดิน ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรื อสําเนาแห่ งเอกสารนันๆ
และข้อความเกี ยวกับการเรี ยกร้องและต้นเพลิง หรื อสาเหตุทีทําให้เกิดความเสี ยหาย และพฤติการณ์ทีทํา
ให้เกิดความเสี ยหายตามทีบริ ษทั ต้องการตามสมควรแก่กรณี ทังนี ด้วยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัยเอง
6.3.3 จะต้องดําเนิ นการและยินยอมให้บริ ษทั หรื อตัวแทนกระทําการใดๆ ทีเหมาะสมใน
การป้ องกันความเสี ยหายอันอาจเพิมขึน
6.4 การชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับ
หลักฐานแสดงความเสี ยหายทีครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
ในกรณี มี เหตุ จ ํา เป็ นที ทํา ให้ บ ริ ษ ัท ไม่ อ าจประเมิ น ความเสี ย หาย ให้ แ ล้ว เสร็ จ ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรค O ระยะเวลาทีกําหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามสมควร แต่ทงนี
ั จะไม่เกิน 90 วันนับ
แต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แล้วเสร็ จภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น ไม่ว่า
ด้วยเหตุใดก็ตาม จนเป็ นเหตุให้ผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูเ้ สี ยหายนําคดี ขึนสู่ การพิจารณาคดี ของศาล หรื อเสนอข้อ
พิพาทต่ออนุ ญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรื ออนุ ญาโตตุลาการชีขาดให้บริ ษทั แพ้คดี บริ ษทั จะต้องรับผิดต่อ
ผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูเ้ สี ยหายนันโดยชดใช้ค่าเสี ยหายตามคําพิพากษา หรื อตามคําชี ขาดของอนุ ญาโตตุลาการ
พร้อมดอกเบียในฐานะลูกหนีผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ผิดนัด
6.5 การชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนกรณีทีใช้ สถานทีเอาประกันภัยเพิมเติมจากการอยู่อาศัย
หากปรากฏว่าสถานทีเอาประกันภัยซึ งยังคงใช้เป็ นทีอยู่อาศัยนัน ได้มีการใช้ประโยชน์อืน
นอกเหนื อจากการอยู่อาศัยแม้เพียงบางส่ วนในขณะทีเกิดความเสี ยหาย บริ ษทั จะชดใช้จาํ นวนเงินค่าสิ นไหม
ทดแทน โดยการคํานวณตามส่ วนเฉลียของจํานวนเงินเอาประกันภัยทีสามารถคํานวณได้ตามพิกดั อัตราเบีย
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ประกันอัคคีภยั ตามลักษณะของภัยที สถานที เอาประกันภัยได้ถูกใช้งานจริ งในจํานวนเบียประกันภัยสุ ทธิ
(ไม่รวมอากรแสตมป์ และภาษีมูลค่าเพิม) ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ในขณะทีเกิดความเสี ยหายนัน
กับ มูลค่ าแท้จริ งของทรัพ ย์สิ นที เอาประกันภัย ทังนี จํานวนเงิ นค่าสิ นไหมทดแทนที จะต้องชดใช้ภายใต้
เงือนไขนี จะไม่เกินกว่าจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี
6.6 การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัย และการชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทน
ในการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยและการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน ผูเ้ อาประกันภัยมี
สิ ทธิnเลือกวิธีหนึงวิธีใด ดังต่อไปนี
1. กําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัย ตามวิธีมูลค่าทรัพย์สินที เป็ นของใหม่ (Replacement
Cost Valuation) และชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามวิธีมูลค่าทรัพย์สินที เป็ นของใหม่ ณ เวลา และสถานที ที
เกิดความเสี ยหาย หรื อ
2. กํา หนดจํานวนเงิ น เอาประกัน ภัย ตามวิ ธี มู ล ค่ า ที แท้จ ริ งของทรั พ ย์สิ น (Actual Cash
Value) และชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามวิธีมูลค่าที แท้จริ งของทรั พย์สิน ซึ งเท่ากับ มูลค่าทรั พย์สินที เป็ น
ของใหม่ หักด้วยค่าเสื อมราคา ณ เวลา และสถานทีทีเกิดความเสี ยหาย
6.7 การชดใช้ โดยจัดหาทรัพย์ สินมาทดแทน
บริ ษทั อาจจะเลือกทําการสร้างให้ใหม่ หรื อจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที เสี ยหาย
ทังหมด หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ งแทนการจ่ ายเงิ น ชดใช้ค วามเสี ย หายที เกิ ด ขึ น หรื อ อาจจะร่ วมกับ บริ ษ ัท
ประกันภัยอืนๆ กระทําดังกล่าวก็ได้
แต่บริ ษทั ไม่ผูกพันทีจะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิม หรื อให้ครบถ้วนทุก
ประการเพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอํานวย โดยบริ ษทั จะกระทําการให้สมเหตุสมผลทีสุ ด และไม่ว่า
กรณี ใดๆ บริ ษทั ไม่ผกู พันทีจะต้องทําการสร้างให้ใหม่เกินกว่ามูลค่าของทรัพย์สินในขณะทีเกิดความเสี ยหาย
หรื อเกินกว่าจํานวนเงินซึงบริ ษทั ได้รับประกันภัย
ถ้าบริ ษทั เลื อกที จะทําการสร้ างให้ใหม่ หรื อจัดหาทรั พ ย์สินมาแทน ผูเ้ อาประกันภัยโดย
ค่าใช้จ่ายของตนเองจะต้องจัดหาแปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริ มาณ ขนาด และรายละเอียด
อืนๆ ตามทีบริ ษทั ต้องการให้แก่บริ ษทั และการกระทําใดๆ ทีบริ ษทั ได้ทาํ ไปหรื อสังให้ทาํ ไปเพือพิจารณาทํา
การสร้างให้ใหม่ หรื อจัดหาทรัพย์สินมาแทนไม่ถือว่าเป็ นการเลือกโดยบริ ษทั ในอันทีจะทําการสร้างให้ใหม่
หรื อจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน
ในกรณี ทีบริ ษทั ไม่สามารถทีจะจัดทําการสร้างใหม่ หรื อซ่ อมแซมทรัพย์สินทีเอาประกันภัย
นีเพราะว่ามีเทศบัญญัติหรื อกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื องแนวของถนนหรื อการก่อสร้างอาคารหรื อสิ ง
อืนๆ บริ ษทั จะรับผิดชดใช้เงินเพียงพอเท่าที จําเป็ นเพือการสร้างใหม่ หรื อซ่ อมแซมทรัพย์สินนันๆ ให้คืน
สภาพเดิมหากทําได้ตามกฎหมายโดยไม่หกั ค่าเสื อมราคา
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6.8 การประกันภัยทรัพย์ สินตํากว่ ามูลค่ าทีแท้ จริง
ในกรณี ทีจํานวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 70 ของมูลค่าที แท้จริ งของ
ทรัพย์สินทีเอาประกันภัยในขณะเกิดความเสี ยหาย อันเนื องมาจากภัยทีได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี บริ ษทั จะชดใช้ให้ผูเ้ อาประกันภัยตามมูลค่าความเสี ยหายทีเกิดขึนจริ ง (แต่ไม่เกินจํานวน
เงินเอาประกันภัย) โดยไม่นาํ เงือนไขการประกันภัยทรัพย์สินตํากว่ามูลค่าทีแท้จริ งมาใช้บงั คับ
แต่ห ากจํา นวนเงิน เอาประกัน ภัย ตํากว่า ร้อ ยละ 70 ของมูล ค่า แท้จ ริ ง ของทรัพ ย์สิ น ที
เอาประกันภัยในขณะเกิ ดความเสี ยหาย อันเนื องมาจากภัยที ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับ นี ให้ ถื อว่ าผูเ้ อาประกัน ภัย เป็ นผู ร้ ั บ ประกัน ภัย ตนเองในส่ วนที แตกต่ า งกัน กับ มู ล ค่ า ที แท้จริ งของ
ทรัพย์สินทีเอาประกันภัย และในการคํานวณค่าสิ นไหมทดแทน ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับภาระส่ วนเฉลีย
ความเสี ยหายไปตามส่ วนในทุกรายการ และหากมีมากกว่าหนึ งรายการให้แยกพิจารณาเป็ นแต่ละรายการไป
โดยสูตรทีใช้ในการคํานวณค่าสิ นไหมทดแทนซึงบริ ษทั จะต้องรับผิดชอบในกรณี นีคือ
ค่าสิ นไหมทดแทน =
(ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัย)

จํานวนเงินเอาประกันภัย

x มูลค่าความเสี ยหาย

มูลค่าทรัพย์สิน ณ เวลาเกิดความเสี ยหาย

อย่างไรก็ตามหากเกิดความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินทีเอาประกันภัยภายใต้ความคุม้ ครองข้อ 2.7
ถึงข้อ 2.10 บริ ษทั จะไม่นาํ เงือนไขการประกันภัยทรัพย์สินตํากว่ามูลค่าทีแท้จริ งมาใช้ในการพิจารณาคํานวณ
ค่าสิ นไหมทดแทน
6.9 การประกันภัยซํDาซ้ อนและการร่ วมเฉลียการชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้บริ ษทั ทราบถึงการประกันภัย ซึ งได้ทาํ ไว้แล้วหรื อที
จะมี ขึนภายหลัง หากทรัพย์สินที เอาประกันภัยไว้นีได้มีการประกันภัยกับบริ ษทั ประกันภัยอื น ไม่ว่า โดย
ผู เ้ อาประกัน ภัย เอง หรื อ โดยบุค คลอื นใดที กระทํา ในนามผูเ้ อาประกัน ภัย ซึ งให้ ค วามคุ ้ม ครองในภัย
เดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วน
ถ้าในขณะทีเกิดความเสี ยหายขึน ปรากฏว่าทรัพย์สินรายการเดียวกันได้เอาประกันภัยไว้ก ับ
บริ ษ ทั ประกัน ภัย อื น บริ ษทั จะร่ วมเฉลียชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่ วนเฉลียตามจํานวนเงินที
บริ ษทั ได้รับประกันภัย ต่อจํานวนเงินเอาประกันภัยรวมทังสิ นของทุกกรมธรรม์ประกันภัย แต่จะไม่เกินกว่า
จํานวนเงินเอาประกันภัยที บริ ษ ทั ได้รับประกันภัยไว้ และเป็ นที ตกลงว่าการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนเช่ นนี
บริ ษทั จะไม่ยกเอาลําดับการรับประกันภัยก่อนหรื อหลังขึนเป็ นข้ออ้างในการร่ วมเฉลียชดใช้ความเสี ยหายดังกล่าว
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6.10 สิ ทธิของบริษัทในซากทรัพย์ ทีได้ รับความเสี ยหาย
เมือมีความเสี ยหายใดเกิดขึนต่อทรัพย์สินที เอาประกันภัยไว้ ผูเ้ อาประกันภัยมี หน้าที ดูแล
และจะละทิงทรัพย์สินทีเอาประกันภัยทีเสี ยหายนันไม่ได้ และบริ ษทั อาจจะ
6.10.1 เรี ยกร้องให้ส่งมอบทรัพย์สินทีเสี ยหายซึงได้มีการเอาประกันภัยไว้แก่บริ ษทั
6.10.2 เข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินที เอาประกันภัยไว้และสํารวจ จัด คัด เลือก โยกย้าย
หรื อจัดการอย่างใดอย่างหนึงแก่ทรัพย์สิน
6.10.3 ขายหรื อจําหน่ายหรื อทําลายทรัพย์สินทีเสี ยหาย เพือประโยชน์แก่บุคคลทีเกียวข้อง
บริ ษทั อาจใช้สิทธิทีมีอยูต่ ามเงือนไขนีได้ตามสมควร นับตังแต่เกิดความเสี ยหายจนกว่าสิ ทธิ
เรี ยกร้องในความเสี ยหายนันจะตกลงกันได้เป็ นเด็ดขาด หรื อได้มีการบอกกล่าวเป็ นหนังสื อจากผูเ้ อาประกันภัยว่าได้
สละสิ ทธิทีจะเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
การใช้สิทธิ ของบริ ษ ทั ข้างต้นจะไม่ก่อให้เกิ ดความรับผิดเพิ มขึนแก่ บริ ษทั และจะไม่ทาํ ให้
สิ ทธิของบริ ษทั ในการทีจะอ้างเงือนไขแห่ งกรมธรรม์ประกันภัยเพือโต้แย้งการเรี ยกร้องใดๆ ลดน้อยลง
6.11 การปฏิเสธค่ าสิ นไหมทดแทน
บริ ษ ัท มี สิ ท ธิ ป ฏิ เสธการชดใช้ค่ าสิ น ไหมทดแทนในความเสี ย หาย โดยไม่ ต้องคื น เบี ย
ประกันภัยในกรณี ดงั ต่อไปนี
6.11.1 ความเสี ยหายนันเกิดขึนเพราะความทุจริ ต หรื อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ของผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์
6.11.2 การฉ้อฉล
1) ความเสี ยหายนันเกิดขึนจากการกระทําโดยเจตนาหรื อสมรู ้ของผูเ้ อาประกันภัย
หรื อผูร้ ั บประโยชน์ หรื อบุ คคลใดที กระทําในนามของผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับ ประโยชน์ เพื อให้ได้รับ
ผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี และ/หรื อ
2) ผู เ้ อาประกัน ภัย หรื อ ผู แ้ ทนของผู เ้ อาประกัน ภัย ได้ก ระทํา การใด หรื อ แสดง
ข้อความ หรื อเอกสารใดอันเป็ นเท็จเพือให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี
6.12 การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ทีมี ขอ้ พิพ าท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับ นี
ระหว่างผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์และเห็นควร
ยุติขอ้ พิพาทนันโดยวิธีอนุ ญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาํ การวินิจฉัยชีขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการ
ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
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6.13 การระงับไปแห่ งสั ญญาประกันภัย
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี เป็ นอันระงับสิ นไปทันทีเมือ
6.13.1 มีการเปลียนแปลงการใช้สถานทีเอาประกันภัยจากทีอยู่อาศัย เป็ นการประกอบการ
ประเภทอืนโดยไม่มีการใช้อยู่อาศัย และการเปลียนแปลงนันได้ทาํ ให้การเสี ยงภัย
เพิมขึน ทังนี บริ ษทั จะคืนเบียประกันภัยตามตารางอัตราเบียประกันภัยระยะสัน
6.13.2 กรรมสิ ทธิn ในทรัพย์สินทีเอาประกันภัยไว้ ได้ถูกเปลียนมือจากผูเ้ อาประกันภัยโดย
วิธี อืน นอกจากทางพิ นัย กรรมหรื อโดยบทบัญ ญัติแห่ งกฎหมาย อย่างไรก็ ตาม
เงือนไขข้อนี จะไม่นาํ มาบังคับใช้ หากลักษณะการใช้สิงปลูกสร้างอันเป็ นทรัพย์สิน
ที เอาประกันภัย หรื อสถานที ที ระบุ เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ป ระกันภัย
ยังคงใช้เพือการอยู่อาศัยต่อไป ทังนี บริ ษทั จะคืนเบียประกันภัยตามตารางอัตราเบีย
ประกันภัยระยะสัน
6.13.3 ผูเ้ อาประกัน ภัย ไม่ ช ําระเบี ยประกัน ภัย เมื อพ้น กํา หนด X[ วัน นับ แต่ วนั เริ มต้น
ระยะเวลาเอาประกันภัย โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ นผลนับแต่วนั ทีครบกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าว
6.13.4 สิ งปลู กสร้ างที ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์ป ระกันภัย หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ งของ
สิ งปลูกสร้างนันได้มีการพังทลายหรื อเคลือนไปจากเดิม ไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วน
จนทําให้สิงปลูกสร้างนันเสี ยประโยชน์ในการใช้ทงหมดหรื
ั
อบางส่ วน หรื อทําให้
สิ งปลูกสร้ างนัน หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ งของสิ งปลูกสร้ างนัน หรื อทรั พย์สิ นที อยู่
ภายในสิ งปลูกสร้างนันตกอยู่ในการเสี ยงต่อวินาศภัยเพิมขึน เว้นแต่เหตุดงั กล่าวมา
นี เป็ นผลสื บเนืองมาจากภัยทีได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี
6.13.5 สิ งปลู กสร้ างที เอาประกันภัย หรื อสถานที ตังทรั พ ย์สิ นที เอาประกันภัยตกอยู่ใน
สภาพไม่มีผูอ้ ยู่อาศัยหรื อไม่มีผูด้ ูแลรั กษา และยังคงอยู่ในสภาพเช่ นนันเป็ นเวลา
เกินกว่า X[ วันติดต่อกัน
อย่างไรก็ ต าม เงื อนไขข้อ 6.13.5 นี จะไม่ นํา มาบัง คับ ใช้ หากผู เ้ อาประกัน ภัยได้แจ้งให้
บริ ษทั ทราบและบริ ษทั ตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป โดยได้ออกใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยไว้
เป็ นหลักฐานแล้ว
6.14 การบอกเลิกความคุ้มครอง
6.14.1 บริ ษทั อาจบอกเลิกความคุม้ ครองนี ได้ ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นหนังสื อไม่นอ้ ย
กว่า 15 วัน โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามทีอยู่ครังสุ ดท้ายทีแจ้ง
ให้บริ ษทั ทราบ ในกรณี นีบริ ษทั จะคืนเบียประกันภัยให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย โดยหักเบีย
ประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
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6.14.2 ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิ กความคุม้ ครองนี ได้ โดยแจ้งให้บริ ษ ทั ทราบเป็ นหนังสื อ
และมี สิ ทธิ ได้รับเบี ยประกันภัยคื น หลังจากหั กเบี ยประกันภัยสํ าหรั บระยะเวลาที
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกโดยคิดตามอัตราเบี ยประกันภัย
ระยะสัน หรื อหากยังไม่ได้ชาํ ระเบียประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องชําระโดยคิดตาม
ระยะเวลาและอัตราเบียประกันภัยในทํานองเดียวกัน ดังตารางต่อไปนี
ตารางอัตราเบียD ประกันภัยระยะสัD น
ระยะเวลาประกันภัย
ร้ อยละของ
(ไม่ เกิน/เดือน)
เบียD ประกันภัยเต็มปี
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100
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แบบ อค.1.52
เอกสารแนบท้ ายคุ้มครองความเสี ยหายอันเกิดขึนD ต่ อเครืองไฟฟ้ า
(สํ าหรับกรมธรรม์ ประกันอัคคีภัยสํ าหรับทีอยู่อาศัย)
เอกสารแนบท้ายนีให้ถือเป็ นส่ วนหนึงของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี
เนืองจากบริ ษทั ได้รับเบียประกันภัยเพิมเติม จึงเป็ นทีตกลงกันว่า
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ได้ขยายความคุม้ ครองถึงความเสี ยหายทีเกิดขึน
ต่อเครื องไฟฟ้ า อุปกรณ์ ไฟฟ้ า รวมทังเครื องมื อเครื องใช้ไฟฟ้ าต่างๆ ที ได้เอาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี ซึ งได้รับความเสี ยหายเนื องจากหรื อเป็ นเพราะการเดินเครื องเกินกําลัง การใช้แรงดันไฟฟ้ าเกิน
กําหนด การเดินลัดวงจรของไฟฟ้ า การเกิดประกายของไฟฟ้ า การเผาไหม้ของสายไฟฟ้ าในตัวเอง การรัว
ของกระแสไฟฟ้ า แต่ทงนี
ั ความคุม้ ครองภายใต้เอกสารแนบท้ายนี จะมีผลต่อเมือสาเหตุความเสี ยหายดังกล่าว
ข้างต้นมีผลทําให้เกิดไฟไหม้ขึน เท่านัน
โดยมีเงือนไขดังนีD
1) การจํากัดความรั บผิดสําหรับภัยนี จะไม่นําเงือนไขการประกันภัยทรั พย์สินตํากว่า
มูลค่าที แท้จริ งมาใช้ในการพิจารณาคํานวณค่าสิ นไหมทดแทนในกรณี ทีเกิ ดความ
เสี ยหายแก่ทรัพย์สินทีเอาประกันภัย
2) จํานวนเงิ น จํากัดความรั บ ผิ ด สํา หรั บ ภัย นี ให้ ถื อ เป็ นจํานวนเงิ น สู ง สุ ดในการจ่ า ย
ค่าสิ นไหมทดแทนทีบริ ษทั จะต้องรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทังนี เมือเกิด
ความเสี ย หายขึ น และบริ ษ ัท ได้ช ดใช้ค่ า สิ น ไหมทดแทนเพื อความเสี ย หายแล้ว
จํานวนเงินความรับผิดสู งสุ ดดังกล่าวจะลดลงตามจํานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทนที
บริ ษทั ได้ชดใช้ไป
3) จํานวนเงิ นจํากัดความรั บ ผิ ดสําหรั บ ความเสี ยหายแต่ล ะครั งและตลอดระยะเวลา
เอาประกัน ภัย ให้ เป็ นไปตามจํา นวนเงิ น จํากัด ความรั บ ผิ ด ที ได้ระบุ ไ ว้ใ นตาราง
กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย หรื อในเอกสารแนบท้ า ย หรื อ ในเอกสารสรุ ป รายการ
เอกสารแนบท้ายรวมทังจํานวนเงินจํากัดความรับผิดและความรับผิดส่ วนแรก
ไม่ ว่ า ในกรณี ใ ด ความรั บ ผิ ด ของบริ ษ ัท ภายใต้เอกสารแนบท้ า ยนี และภายใต้ก รมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี รวมกันแล้วจะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ทีได้ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสี ยหายส่ วนแรกตามทีระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรื อในเอกสารแนบท้าย หรื อในเอกสารสรุ ปรายการเอกสารแนบท้ายรวมทัง
จํานวนเงินจํากัดความรับผิดและความรับผิดส่ วนแรก
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ทังนี ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี ให้ใช้ขอ้ ยกเว้น เงื อนไขทัวไปและข้อความอื นๆ ใน
กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ฉบั บ นี บั ง คั บ ตามเดิ ม เว้ น แต่ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไ ข เปลี ยนแปลง เพิ มเติ ม ไว้ ต าม
เอกสารแนบท้ายนี
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แบบ อค./ทส.1.16
เอกสารแนบท้ ายว่ าด้ วยเงือนไขพิเศษค่ าใช้ จ่ายในการดับเพลิง
(Fire Extinguishing Expenses)
เอกสารแนบท้ายเลขที…………..เป็ นส่ วนหนึงของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที…………….วันทําเอกสาร……
ชือผูเ้ อาประกันภัย…………………………………………………………………………………………………………...
ระยะเวลามีผลบังคับ เริ มต้นวันที…………………..เวลา…………...น. สิ นสุ ดวันที………………………เวลา 16.00 น.
เบียประกันภัยเพิม…………บาท อากรแสตมป์ …………บาท ภาษีมูลค่าเพิม…………บาท รวม………………บาท
เป็ นที ตกลงว่ า ถ้า ข้อ ความใดในเอกสารนี ขัด หรื อ แย้ง กับ ข้อ ความที ปรากฏในกรมธรรม์
ประกันภัยนี ให้ใช้ขอ้ ความตามทีปรากฏในเอกสารนีบังคับแทน
จํานวนเงินเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนีให้รวมถึง
ก) ค่าใช้จ่ายสําหรั บ พนักงานของผูเ้ อาประกัน ภัยซึ งได้ก ระทําการดับ เพลิ ง ทังนี ไม่ รวมถึ ง
พนักงานทีทําหน้าทีดับเพลิงประจําสถานีดบั เพลิงโดยตรง
ข) ค่าใช้จ่ายในการจัดหามาทดแทน หรื อซ่ อมแซมเครื องดับเพลิงและอุปกรณ์ในการดับเพลิง
ซึงได้รับความเสี ยหายระหว่างทําการดับเพลิง (รวมถึงเสื อผ้าและทรัพย์สินส่ วนตัวของพนักงานทีเข้าช่วยใน
การดับเพลิง)
ค) ค่าใช้จ่ายอืนๆ อันเกิ ดขึนจากการดับเพลิง หรื อป้ องกันการขยายตัวของเพลิงหรื ออุปกรณ์
ความปลอดภัยชัวคราว อันเป็ นผลจากการเกิดความเสี ยหายจากเพลิงไหม้ หรื อจากการทีเพลิงคุกคามฉับพลัน
ทําให้เกิดความเสี ยหายหรื อภัยอืนๆ ทีได้มีการเอาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี
ทังนี ความรับผิดของบริ ษทั อันเกียวกับค่าจ้างและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะจํากัดในส่ วนทีเกิดขึนจาก
การดับเพลิงในขณะเกิดเหตุการณ์ หรื อใกล้กบั เหตุการณ์เพลิงไหม้ต่อทรัพย์สินทีเอาประกันภัยในกรมธรรม์
ประกันภัยนีหรื อคุกคามต่อทรัพย์สินดังกล่าวเท่านัน
ส่ วนเงือนไขและข้อความอืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนีคงใช้บงั คับตามเดิม

17

แบบ อค./ทส.1.10
เอกสารแนบท้ ายว่ าด้ วยเงือนไขพิเศษการขนย้ ายซากทรัพย์ สิน
(Debris Removal)
เอกสารแนบท้ายเลขที……..เป็ นส่ วนหนึงของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที………….วันทําเอกสาร…………………..
ชือผูเ้ อาประกันภัย……………………………………………………………………………………………………...
ระยะเวลามีผลบังคับ เริ มต้นวันที…………………..เวลา…………...น. สิ นสุ ดวันที…………………เวลา 16.00 น.
เบียประกันภัยเพิม…………บาท อากรแสตมป์ …………บาท ภาษีมูลค่าเพิม…………บาท รวม……………บาท
เป็ นทีตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี ขัดหรื อแย้งกับข้อความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี
ให้ใช้ขอ้ ความตามทีปรากฏในเอกสารนีบังคับแทน
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนีได้ขยายความคุม้ ครองถึงค่าใช้จ่ายทีจําเป็ น และ เป็ นผลสื บ
เนืองมาจากความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายของทรัพย์สินทีเอาประกันภัย ซึงได้รับความคุม้ ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยอันได้แก่
ก) เพือการคําหรื อยันซากทรัพย์สินทีเอาประกันภัย
ข) เพือการรื อถอนหรื อทําลายซากทรัพย์สินทีเอาประกันภัย
ค) เพือการขนย้ายซากทรัพย์สินทีเอาประกันภัย
ทังนีในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั ก่อน
อนึง จํานวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี จะต้องได้รับการปรับปรุ งให้รวมถึงค่าใช้จ่าย
สําหรับการดังกล่าวข้างต้น และความรับผิดชอบของบริ ษทั สําหรับค่าใช้จ่ายในกรณี นี ไม่
เกิน………………..ของจํานวนเงินเอาประกันภัยของรายการที………….อย่างไรก็ตามความรับผิดของ
บริ ษทั ตามเอกสารแนบท้ายนี และตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีจะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยไม่วา่ ใน
กรณี ใด
ส่ วนเงือนไขและข้อความอืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนีคงใช้บงั คับตามเดิม
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แบบ อค./ทส.1.14
เอกสารแนบท้ ายว่ าด้ วยเงือนไขพิเศษค่ าวิชาชีพ
(Professional Fees)
เอกสารแนบท้ายเลขที…………..เป็ นส่ วนหนึงของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที…………….วันทําเอกสาร………..
ชือผูเ้ อาประกันภัย…………………………………………………………………………………………………...
ระยะเวลามีผลบังคับ เริ มต้นวันที…………………..เวลา…………...น. สิ นสุ ดวันที………………เวลา 16.00 น.
เบียประกันภัยเพิม……………บาท อากรแสตมป์ …………บาท ภาษีมูลค่าเพิม………บาท รวม…………บาท
เป็ นทีตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนีขัดหรื อแย้งกับข้อความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี
ให้ใช้ขอ้ ความตามทีปรากฏในเอกสารนีบังคับแทน
จํานวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีให้รวมถึงค่าวิชาชีพตามความจําเป็ นสําหรับ
สถาปนิก พนักงานสํารวจ วิศวกรทีปรึ กษา รวมถึงทีปรึ กษากฎหมาย และค่าธรรมเนียมอืนๆ (ไม่เกินกว่า
อัตราทีกําหนดขึนโดยสถาบันทีเกียวข้อง ณ วันทีเกิดความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหาย แต่ไม่เกินร้อยละสิ บ
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย) เพือการประเมินราคา ออกแบบ กําหนดมาตรฐาน การประมูล และการ
ควบคุมงานอันเกิดจากการซ่อมแซม หรื อสร้างขึนใหม่แทนทรัพย์สินทีได้เกิดความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหาย
ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี(แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมเอกสารเพือประกอบการเรี ยกร้องค่า
สิ นไหมทดแทน)
ส่ วนเงือนไขและข้อความอืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนีคงใช้บงั คับตามเดิม

