กรมธรรม์ ประกันอัคคีภัย
คำจำกัดควำม
ถ้อยคำและคำบรรยำยซึ่งมีควำมหมำยเฉพำะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตำมของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะถือเป็ นควำมหมำยเดียวกัน
ทั้งหมดไม่วำ่ จะปรำกฏในส่วนใดก็ตำม เว้นแต่จะคงไว้เป็ นอย่ำงอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
กรมธรรม์ ประกันภัย

หมำยถึง

ใบคำขอเอำประกันภัย ตำรำงกรมธรรม์ เงื่อนไข ข้อยกเว้น ข้อกำหนด
เอกสำรแนบท้ำย ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม์
ประกันภัยซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งแห่งสัญญำประกันภัยเดียวกัน

บริษัท

หมำยถึง

ผูร้ ับประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

ผู้เอำประกันภัย

หมำยถึง

บุคคล หรื อนิติบุคคล ตำมที่ปรำกฏชื่อเป็ นผูเ้ อำประกันภัยในหน้ำตำรำง
กรมธรรม์ ซึ่งตกลงจะชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริ ษทั

ควำมเสียหำย

หมำยถึง

กำรสูญเสี ยหรื อเสี ยหำยไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่วนอันเกิดจำกภัยที่ได้รับ
ควำมคุม้ ครองที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอำประกันภัยไว้ภำยใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้

ควำมเสียหำยสื บเนื่อง

หมำยถึง

ควำมเสี ยหำยทำงกำรเงินซึ่งเป็ นผลสื บเนื่องและนอกเหนือจำกควำมเสี ยหำย
ทำงวัตถุ อันเกิดจำกภัยที่เอำประกันภัยไว้

อัคคีภัย

หมำยถึง

ไฟไหม้ หรื อฟ้ำผ่ำ หรื อกำรระเบิดของแก๊สเฉพำะที่ได้กำหนดไว้วำ่ ได้รับ
ควำมคุม้ ครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

ควำมคุ้มครอง
เพื่อเป็ นกำรตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อำประกันภัยต้องชำระให้แก่บริ ษทั ในกำรเอำประกันภัยทรัพย์สินตำมที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บริ ษทั ให้สญ
ั ญำต่อผูเ้ อำประกันภัยว่ำ หำกทรัพย์สินที่เอำประกันภัยไว้ได้รับควำมเสี ยหำย เนื่องจำก :1. ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงควำมเสี ยหำย : 1.1 จำกแรงระเบิด อันเป็ นผลมำจำกไฟไหม้ เว้นแต่แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับแสงสว่ำง หรื อประโยชน์เพื่อกำรอยูอ่ ำศัย
1.2 โดยตรงหรื อโดยอ้อมจำกแผ่นดินไหว
1.3 ต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัย อันเกิดจำก
1.3.1 กำรบูดเน่ำหรื อกำรระอุตำมธรรมชำติ หรื อกำรลุกไหม้ข้ ึนเองเฉพำะที่เกิดจำกตัวทรัพย์สินนั้นเองเท่ำนั้น หรื อ
1.3.2 กำรที่ทรัพย์สินนั้นอยูใ่ นระหว่ำงกรรมวิธีใดๆ ซึ่งใช้ควำมร้อน หรื อกำรทำให้แห้ง
2. ฟ้ ำผ่ำ
3. แรงระเบิดของแก๊ ส ที่ใช้สำหรับทำแสงสว่ำงหรื อประโยชน์เพื่อกำรอยูอ่ ำศัยเท่ำนั้น แต่ไม่รวมถึงควำมเสี ยหำยจำกกำรระเบิด
ของแก๊สจำกแผ่นดินไหว
4. ควำมเสียหำยเนื่องจำกภัยเพิม่ พิเศษ ที่ได้ระบุไว้ชดั เจนในกรมธรรม์ประกันภัยในระหว่ำงระยะเวลำที่ได้เอำประกันภัยตำมที่
ได้ระบุในตำรำงกรมธรรม์ซ่ ึงรวมถึงช่วงเวลำที่ผรู ้ ับประกันภัยได้ตกลงต่ออำยุสญ
ั ญำประกันภัย (หำกมี) บริ ษทั จะจ่ำยสิ นไหม
ทดแทนให้แก่ผเู ้ อำประกันภัยตำมมูลค่ำควำมเสี ยหำยที่แท้จริ งในขณะเกิดควำมเสี ยหำยแก่ทรัพย์สินที่เอำประกันภัยหรื อเลือก
ที่จะทำกำรสร้ำงให้ใหม่ หรื อซ่อมแซมให้คืนสภำพเดิม หรื อจัดหำทรัพย์สินมำทดแทนทรัพย์สินที่ได้รับควำมเสี ยหำยทั้งหมด
หรื อบำงส่วน
1

ควำมรับผิดของบริษัทภำยใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนีจ้ ะไม่ เกิน
1. จำนวนเงินที่เอำประกันภัยไว้ท้ งั หมด หรื อจำนวนเงินที่เอำประกันภัยไว้ตำมรำยกำรแต่ละรำยกำรในขณะที่เกิดควำมเสี ยหำย
2. จำนวนเงินเอำประกันภัยที่คงเหลืออยูภ่ ำยหลังจำกหักมูลค่ำควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นในระหว่ำงระยะเวลำที่เอำประกันภัยเดียวกัน
เว้นแต่บริ ษทั ได้เคยตกลงไว้ก่อนแล้วในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้จำนวนเงินเอำประกันภัยที่คงเหลืออยูน่ ้ นั กลับเต็ม
จำนวนดังเดิม โดยผูเ้ อำประกันภัยตกลงที่จะชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

ข้ อยกเว้น
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คมุ ้ ครอง
1. ควำมเสี ยหำยซึ่งเกิดจำกสงครำม กำรรุ กรำน กำรกระทำที่มุ่งร้ำยของศัตรู ต่ำงชำติ หรื อกำรกระทำที่มุ่งร้ำยคล้ำยสงครำม
ไม่วำ่ จะได้มีกำรประกำศสงครำมหรื อไม่ก็ตำม หรื อสงครำมกลำงเมือง กำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน
กำรก่อควำมวุน่ วำย กำรกระทำของผูก้ ่อกำรร้ำย กำรปฏิวตั ิ กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรื อเหตุกำรณ์ใดๆ
ซึ่งจะเป็ นเหตุให้มีกำรประกำศหรื อคงไว้ซ่ ึงกฎอัยกำรศึก
2. ควำมเสี ยหำยที่เป็ นผลโดยตรง หรื อโดยอ้อมจำกสำเหตุดงั นี้ :2.1 กำรแผ่รังสี หรื อกำรแพร่ กมั มันตภำพรังสี จำกเชื้อเพลงนิวเคลียร์หรื อจำกกำกนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมำจำกกำรเผำไหม้
ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
2.2 กำรระเบิดของกัมมันตรังสี หรื อส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อทรัพย์อนั ตรำยอื่นใดที่อำจเกิดกำรระเบิดใน
กระบวนกำรนิวเคลียร์ได้
3. ควำมเสี ยหำยต่อทรัพย์สินซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ผเู ้ อำประกันภัยสำมำรถเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยหรื อมีสิทธิได้รับกำรชดใช้ค่ำสิ นไหม
ทดแทนจำกกรมธรรม์ประกันภัยทำงทะเลหรื อกรมธรรม์ประกันภัยกำรขนส่ง ยกเว้นควำมเสี ยหำยส่วนที่เกินกว่ำจำนวนเงิน
ซึ่งจะได้รับกำรชดใช้จำกกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวนั้น
4. ทรัพย์สินต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็ นอย่ำงอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
4.1 สิ นค้ำที่อยูใ่ นกำรดูแลรักษำของผูเ้ อำประกันภัยในฐำนะผูร้ ับฝำกทรัพย์
4.2 เงินแท่ง หรื อเงินรู ปพรรณ หรื อทองคำแท่ง หรื อทองรู ปพรรณ หรื ออัญมณี
4.3 โบรำณวัตถุหรื อศิลปวัตถุสำหรับควำมเสี ยหำยรวมส่วนที่เกินกว่ำ 10,000 บำท
4.4 ต้นฉบับหรื อสำเนำเอกสำร แบบแปลน แผนผัง ภำพเขียน รู ปออกแบบ ลวดลำยแบบ หรื อแบบพิมพ์ หรื อแม่พิมพ์
4.5 หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสำรสำคัญต่ำงๆ ไปรษณี ยำกร อำกรแสตมป์ เงินตรำ ธนบัตร เช็ค สมุดบัญชี หรื อสมุด
หนังสื อเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ
4.6 วัตถุระเบิด
4.7 ไดนำโม หม้อแปลงไฟฟ้ำ เครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำ มอเตอร์ไฟฟ้ำ แผงควบคุมไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรื อเครื่ องใช้
ไฟฟ้ำอื่นๆ ซึ่งได้รับควำมเสี ยหำยเนื่องจำกหรื อเพรำะกำรเดินเครื่ องเกินกำลัง หรื อได้รับกระแสไฟฟ้ำเกินกำลังหรื อ
ไฟฟ้ำลัดวงจร รวมถึงไฟฟ้ำลัดวงจรเนื่องจำกฟ้ำผ่ำเฉพำะเครื่ องที่เกิดกำรเสี ยหำยในกรณีดงั กล่ำว
5. ควำมเสี ยหำยต่อเนื่องใดๆ ทุกชนิดเว้นแต่กำรสูญเสี ยรำยได้จำกค่ำเช่ำที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้วำ่ ได้รับ
ควำมคุม้ ครอง
6. ควำมเสี ยหำยจำกกำรเผำทรัพย์สินโดยคำสัง่ เจ้ำหน้ำที่ หรื อพนักงำนผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำย
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เงื่อนไขทัว่ ไปในกำรรับประกันภัย
1. กำรประกันภัยทรัพย์ สินตำ่ กว่ ำมูลค่ ำทีแ่ ท้ จริง
ในกรณี ที่เกิดควำมเสี ยหำยขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอำประกันภัย และปรำกฏว่ำทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ำสูงกว่ำจำนวนเงินที่ได้
เอำประกันภัยไว้ ให้ถือว่ำผูเ้ อำประกันภัยเป็ นผูร้ ับประกันภัยเองในส่วนที่ต่ำงกันและในกำรคำนวณค่ำสิ นไหมทดแทน
ผูเ้ อำประกันภัยต้องรับภำระส่วนเฉลี่ยควำมเสี ยหำยไปตำมส่วนทุกๆ รำยกำร และหำกมีมำกกว่ำหนึ่งรำยกำรให้แยกพิจำรณำ
เป็ นแต่ละรำยกำร โดยบริ ษทั จะชดใช้ค่ำสิ นไหมทดแทนควำมเสี ยหำยแต่ละรำยกำรตำมหลักกำรต่อไปนี้
ค่ำสิ นไหมทดแทนที่บริ ษทั จะชดใช้แต่ละรำยกำร เท่ำกับ
จำนวนเงินเอำประกันภัย
มูลค่ำที่แท้จริ งของทรัพย์สิน ณ เวลำที่เกิดควำมเสี ยหำย

X มูลค่ำควำมเสี ยหำย

- ควำมเสี ยหำยส่วนแรก (ถ้ำมี)

2. กำรตกเป็ นโมฆียะของกรมธรรม์ ประกันภัย
ถ้ำได้มีกำรบรรยำยคลำดเคลื่อนในสำระสำคัญแห่งทรัพย์สินที่เอำประกันภัยหรื อในสำระสำคัญแห่งสิ่ งปลูกสร้ำงหรื อ
สถำนที่ต้ งั ของทรัพย์สินหรื อสิ่ งปลูกสร้ำงดังกล่ำวหรื อในข้อควำมจริ งอันเป็ นสำระสำคัญอันจำเป็ นต้องรู ้เพื่อกำรประเมิน
ควำมเสี่ ยงภัยหรื อเพื่อกำรกำหนดเบี้ยประกันภัยหรื อมีกำรละเว้นไม่เปิ ดเผยข้อควำมจริ งดังกล่ำวนั้น ให้ถือว่ำสัญญำประกันภัย
ตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ตกเป็ นโมฆียะและบริ ษทั ทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิในกำรบอกล้ำงสัญญำประกันภัยนี้ภำยในระยะเวลำ
ที่กฎหมำยกำหนด
3. หน้ ำทีใ่ นกำรรักษำสิทธิของบริษัทเพื่อกำรรับช่ วงสิทธิ
โดยค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั ผูเ้ อำประกันภัยจะต้องกระทำทุกอย่ำงเท่ำที่จำเป็ นหรื อเท่ำที่บริ ษทั จะร้องขอให้ทำตำมสมควรไม่วำ่
ก่อนหรื อหลังกำรรับค่ำสิ นไหมทดแทนจำกบริ ษทั เพื่อรักษำสิ ทธิของบริ ษทั ในกำรเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยจำกบุคคลภำยนอก
4. กำรผิดคำรับรอง
เมื่อผูเ้ อำประกันภัยมีหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบตั ิตำมข้อรับรองต่ำงๆ ที่แนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ แต่เจตนำไม่ปฏิบตั ิตำม
ข้อรับรองดังกล่ำว จนเป็ นเหตุให้ทรัพย์สินที่เอำประกันภัยนั้นมีควำมเสี่ ยงภัยสูงขึ้น บริ ษทั มีสิทธิปฏิเสธกำรชดใช้ค่ำสิ นไหม
ทดแทนสำหรับควำมเสี ยหำยอันเนื่องมำจำกควำมเสี่ ยงภัยที่สูงขึ้นนั้น
5. เงื่อนไขกำรเรียกร้ องและชดใช้ ค่ำสินไหมทดแทน
5.1 หน้ ำทีข่ องผู้เอำประกันภัยในกำรเรียกร้ องค่ ำสินไหมทดแทน
เมื่อเกิดควำมเสี ยหำยขึ้น ผูเ้ อำประกันภัยมีหน้ำที่ดงั นี้
5.1.1 ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำและต้องส่งมอบหลักฐำนและเอกสำรตำมที่ระบุไว้ขำ้ งล่ำงนี้ให้บริ ษทั ภำยใน
30 วันนับตั้งแต่วนั เกิดควำมเสี ยหำย เว้นแต่ผเู ้ อำประกันภัยมีเหตุอนั สมควรไม่อำจกระทำดังกล่ำวได้ภำยในเวลำที่
กำหนดหรื อภำยในกำหนดเวลำที่บริ ษทั ขยำยให้โดยทำเป็ นหนังสื อ ทั้งนี้ ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผูเ้ อำประกันภัยเอง
(1) คำเรี ยกร้องเป็ นหนังสื อเกี่ยวกับควำมเสี ยหำยซึ่งต้องแจ้งรำยละเอียดแห่งทรัพย์สินที่สูญเสี ยหรื อเสี ยหำย
และมูลค่ำควำมเสี ยหำยของทรัพย์สินนั้นๆ โดยละเอียดเท่ำที่จะทำได้ตำมมูลค่ำในเวลำเกิดควำมเสี ยหำย
ซึ่งไม่ได้รวมกำไร
(2) กำรประกันภัยอื่นๆ รวมทั้งกำรประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ประกันภัยอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
ที่เอำประกันภัยภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
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5.1.2 ต้องแสดง หรื อจัดหำ หรื อแจ้ง หรื อมอบให้บริ ษทั ซึ่งพยำนหลักฐำนและรำยกำรเพิ่มเติม เช่น แผนผัง รำยกำร
ละเอียด สมุดบัญชี ใบสำคัญกำรบัญชี ใบกำกับสิ นค้ำ ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรื อสำเนำแห่งเอกสำรนั้นๆ ข้อพิสูจน์และ
ข้อควำมเกี่ยวกับกำรเรี ยกร้องและต้นเพลิงหรื อสำเหตุที่ทำให้เกิดอัคคีภยั และพฤติกำรณ์ที่ทำให้เกิดควำมเสี ยหำย
ตำมที่บริ ษทั ต้องกำรตำมสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ดว้ ยค่ำใช้จ่ำยของผูเ้ อำประกันภัยเอง
5.1.3 จะต้องดำเนินกำรและยินยอมให้บริ ษทั หรื อตัวแทนกระทำกำรใดๆ ที่เหมำะสมในกำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
อันอำจเพิ่มขึ้น
บริ ษทั อำจไม่รับพิจำรณำชดใช้ค่ำสิ นไหมทดแทน หำกผูเ้ อำประกันภัยจงใจหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อได้วำ่ เจตนำไม่ปฏิบตั ิ
ตำมเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นแม้วำ่ เพียงข้อหนึ่งข้อใดก็ตำม
5.2 กำรชดใช้ โดยกำรเลือกทำกำรสร้ ำงให้ ใหม่ หรื อจัดหำทรัพย์ สินมำทดแทน
บริ ษทั อำจจะเลือกทำกำรสร้ำงให้ใหม่ หรื อจัดหำทรัพย์สินมำทดแทนทรัพย์สินที่สูญเสี ยหรื อเสี ยหำยทั้งหมด หรื อส่ วนใด
ส่วนหนึ่งแทนกำรจ่ำยเงินชดใช้กำรสูญเสี ยหรื อกำรเสี ยหำยที่เกิดขึ้น หรื ออำจจะร่ วมกับบริ ษทั ประกันภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กระทำกำรดังกล่ำวก็ได้
แต่บริ ษทั ไม่ผกู พันที่จะต้องจัดสร้ำงให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรื อให้ครบถ้วนทุกประกำร เพียงแต่วำ่ จัดไป
ตำมแต่สภำพกำรจะอำนวย โดยบริ ษทั จะกระทำกำรให้สมเหตุสมผลที่สุดและไม่วำ่ กรณี ใดๆ บริ ษทั ไม่ผกู พันที่จะต้องทำ
กำรสร้ำงให้ใหม่เกินกว่ำมูลค่ำของทรัพย์สินในขณะที่เกิดควำมเสี ยหำยหรื อเกินกว่ำจำนวนเงินซึ่งบริ ษทั ได้รับประกันภัย
ถ้ำบริ ษทั เลือกที่จะทำกำรสร้ำงให้ใหม่ หรื อจัดหำทรัพย์สินมำแทน ผูเ้ อำประกันภัยโดยค่ำใช้จ่ำยของตนเองจะต้องจัดหำ
แปลน แผนผัง รำยละเอียดประกอบแปลน ปริ มำณ ขนำดและรำยละเอียดอื่นๆ ตำมที่บริ ษทั ต้องกำรให้แก่บริ ษทั และ
กำรกระทำใดๆ ที่บริ ษทั ได้ทำไปหรื อสัง่ ให้ทำไปเพื่อที่จะพิจำรณำทำกำรสร้ำงใหม่ หรื อจัดหำทรัพย์สินมำทดแทน
ไม่ถือว่ำเป็ นกำรเลือกโดยบริ ษทั ในอันที่จะทำกำรสร้ำงให้ใหม่หรื อจัดหำทรัพย์สินมำทดแทน
ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สำมำรถที่จะจัดทำกำรสร้ำงให้ใหม่ หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอำประกันภัยนี้ เพรำะเหตุวำ่ มี
เทศบัญญัติหรื อกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่ องแนวของถนนหรื อกำรก่อสร้ำงอำคำรหรื อสิ่ งอื่นๆ บริ ษทั จะ
รับผิดชดใช้เงินเพียงเท่ำที่จำเป็ น เพื่อกำรสร้ำงให้ใหม่ หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภำพเดิมหำกทำได้ตำม
กฎหมำย
5.3 กำรประกันภัยซ้ำซ้ อนและกำรร่ วมเฉลีย่ กำรชดใช้ ค่ำสินไหมทดแทน
ผูเ้ อำประกันภัยต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้บริ ษทั ทรำบถึงกำรประกันภัยซึ่งได้ทำไว้แล้วหรื อที่จะมีข้ นึ ภำยหลังหำกทรัพย์สิน
ที่ได้เอำประกันภัยไว้น้ ีได้มีกำรประกันภัยกับบริ ษทั ประกันภัยอื่นซึ่งให้ควำมคุม้ ครองในภัยเดียวกันกับกรมธรรม์ฉบับนี้
ไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่วน
ถ้ำในขณะที่เกิดควำมเสี ยหำยขึ้นและปรำกฏว่ำทรัพย์สินรำยเดียวกันได้เอำประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ประกันภัยอื่นไม่วำ่ โดย
ผูเ้ อำประกันภัยเองหรื อโดยบุคคลอื่นใดที่กระทำในนำมผูเ้ อำประกันภัย บริ ษทั จะร่ วมเฉลี่ยชดใช้ค่ำสิ นไหมทดแทนให้
ไม่เกินกว่ำส่วนเฉลี่ยตำมจำนวนเงินที่บริ ษทั ได้รับประกันภัยต่อจำนวนเงินเอำประกันภัยรวมทั้งสิ้นแต่ไม่เกินกว่ำจำนวนเงิน
เอำประกันภัยที่บริ ษทั ได้รับประกันภัยไว้ และเป็ นที่ตกลงว่ำกำรจ่ำยค่ำสิ นไหมทดแทนเช่นนี้ บริ ษทั จะไม่ยกเอำลำดับ
กำรรับประกันภัยก่อน – หลัง ขึ้นเป็ นข้ออ้ำงในกำรเข้ำร่ วมเฉลี่ยชดใช้ควำมเสี ยหำยดังกล่ำว
5.4 สิทธิของบริษัทในซำกทรัพย์ สินทีไ่ ด้ รับควำมเสียหำย
เมื่อมีควำมเสี ยหำยใดเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอำประกันภัย ผูเ้ อำประกันภัยจะละทิ้งทรัพย์สินที่เอำประกันภัยนั้นไม่ได้
และบริ ษทั อำจจะ
5.4.1 เรี ยกร้องให้ส่งมอบทรัพย์สินที่ได้เอำประกันภัยแก่บริ ษทั
4

5.4.2 เข้ำยึดถือครอบครองทรัพย์สินที่ได้เอำประกันภัยและสำรวจ จัด คัด เลือก โยกย้ำย หรื อจัดกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแก่
ทรัพย์สินนั้น
5.4.3 ขำยหรื อจำหน่ำยซึ่งทรัพย์สินที่ได้เอำประกันภัย เพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั อำจใช้สิทธิที่มีอยูต่ ำมเงื่อนไขนี้ได้ทุกเวลำนับตั้งแต่เกิดควำมเสี ยหำยจนกว่ำสิ ทธิเรี ยกร้องในควำมเสี ยหำยนั้นๆ
จะตกลงกันได้เป็ นเด็ดขำดหรื อได้มีกำรบอกกล่ำวเป็ นหนังสื อจำกผูเ้ อำประกันภัยว่ำได้สละสิ ทธิที่จะเรี ยกร้องค่ำสิ นไหม
ทดแทนตำมกรมธรรม์ประกันภัย
กำรใช้สิทธิของบริ ษทั ข้ำงต้นจะไม่ก่อให้เกิดควำมรับผิดเพิ่มขึ้นแก่บริ ษทั และจะไม่ทำให้สิทธิของบริ ษทั ในกำรที่จะอ้ำง
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อโต้แย้งกำรเรี ยกร้องใดๆ ลดน้อยลง
5.5 กำรทุจริต
บริ ษทั มีสิทธิปฏิเสธกำรชดใช้ค่ำสิ นไหมทดแทนในควำมเสี ยหำยเนื่องจำกกำรทุจริ ตของผูเ้ อำประกันภัยในกรณี
ดังต่อไปนี้
5.5.1 ควำมเสี ยหำยนั้นเกิดขึ้นจำกกำรกระทำโดยเจตนำหรื อกำรสมรู ้ของผูเ้ อำประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์หรื อบุคคล
ใดที่กระทำในนำมของผูเ้ อำประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จำกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
นี้ และ/หรื อ
5.5.2 ผูเ้ อำประกันภัยหรื อผูแ้ ทนของผูเ้ อำประกันภัยได้กระทำกำรใดหรื อแสดงข้อควำมหรื อเอกสำรใดอันเป็ นเท็จเพื่อให้
ได้มำซึ่งผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
5.6 กำรระงับข้ อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพำท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่ำงผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องตำม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหำกผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้อง ประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพำทนั้นโดยวิธีกำร
อนุญำโตตุลำกำร บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทำกำรวินิจฉัยชี้ขำดโดยอนุญำโตตุลำกำรตำมข้อบังคับกรมกำรประกันภัย
ว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร
6. กำรระงับไปแห่ งสัญญำประกันภัย
ควำมคุม้ ครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เป็ นอันระงับสิ้นไปทันทีเมื่อ : 6.1 กำรค้ำหรื อกำรผลิต ซึ่งดำเนินอยูภ่ ำยในสิ่ งปลูกสร้ำงหรื อทรัพย์สินที่เก็บไว้ในสถำนที่ที่เอำประกันภัยได้มีกำร
เปลี่ยนแปลงไปจำกที่ได้ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ และกำรเปลี่ยนแปลงนั้นได้ทำให้กำรเสี่ ยงภัยเพิ่มขึ้น
6.2 ทรัพย์สินซึ่งเอำประกันภัยไว้ ถูกโยกย้ำยไปยังสิ่ งปลูกสร้ำงหรื อสถำนที่อื่นใดนอกจำกที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์
6.3 กรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งเอำประกันภัยไว้ ได้ถูกเปลี่ยนมือจำกผูเ้ อำประกันภัยโดยวิธีอื่นนอกจำกทำงพินยั กรรมหรื อ
โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
6.4 สิ่ งปลูกสร้ำงที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ หรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่ งปลูกสร้ำงนั้นได้มีกำรพังทลำยหรื อเคลื่อนไปจำก
ที่เดิมไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่วน จนทำให้สิ่งปลูกสร้ำงนั้นเสื่ อมประโยชน์ในกำรใช้ท้ งั หมดหรื อบำงส่วนหรื อทำให้
สิ่ งปลูกสร้ำงนั้น หรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่ งปลูกสร้ำงนั้นหรื อทรัพย์สินที่อยูภ่ ำยในสิ่ งปลูกสร้ำงนั้นตกอยูใ่ น
กำรเสี่ ยงต่อวินำศภัยเพิ่มขึ้นเว้นแต่เหตุดงั กล่ำวมำนี้สืบเนื่องมำจำกอัคคีภยั หรื อสำเหตุอื่นซึ่งกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ให้ควำมคุม้ ครอง

5

6.5 ผูเ้ อำประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วนั เริ่ มต้นระยะเวลำเอำประกันภัย อย่ำงไรก็ตำม
เงื่อนไขข้อ 6 นี้ จะไม่นำมำบังคับใช้หำกผูเ้ อำประกันภัยได้แจ้งให้บริ ษทั ทรำบและบริ ษทั ตกลงยินยอมรับประกันภัย
ต่อไป โดยได้บนั ทึกกำรแก้ไขแสดงไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้แล้ว
7. กำรบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
7.1 บริ ษทั อำจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้โดยไม่จำเป็ นต้องคืนเบี้ยประกันภัยหำกผูเ้ อำประกันภัยทุจริ ต
7.2 บริ ษทั อำจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ดว้ ยกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นหนังสื อไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน โดยทำง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อำประกันภัยตำมที่อยูค่ รั้งสุดท้ำยที่แจ้งให้บริ ษทั ทรำบ ในกรณี น้ ีบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัย
ให้แก่ผเู ้ อำประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมำแล้ว
ออกตำมส่ วน
7.3 ผูเ้ อำประกันภัยอำจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริ ษทั ทรำบเป็ นหนังสื อและมีสิทธิได้รับ
เบี้ยประกันภัยคืน หลังจำกหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์ฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมำแล้วออก โดยคิดตำมอัตรำ
เบี้ยประกันภัยระยะสั้น หรื อหำกยังไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย ผูเ้ อำประกันภัยจะต้องชำระโดยคิดตำมระยะเวลำและอัตรำ
เบี้ยประกันภัยในทำนองเดียวกัน ตำมตำรำงต่อไปนี้
ตำรำงอัตรำเบีย้ ประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลำประกันภัย (ไม่ เกิน/เดือน)
ร้ อยละของเบีย้ ประกันภัยเต็มปี
1

15

2
3

25
35

4

45

5

55

6
7

65
75

8

80

9

85

10

90

11
12

95
100

8. อำยุควำม
ควำมรับผิดของผูร้ ับประกันภัยเพื่อควำมเสี ยหำยตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยอ่ มเป็ นอันสิ้นสุดลงในทุกกรณี
หำกผูเ้ อำประกันภัยมิได้ดำเนินคดีทำงศำลหรื อยืน่ ข้อพิพำทให้อนุญำโตตุลำกำรชี้ขำดภำยในกำหนดระยะเวลำสองปี
นับแต่วนั เกิดควำมเสี ยหำยเว้นแต่ขอ้ เรี ยกร้องนั้นยังอยูใ่ นระหว่ำงดำเนินคดีในศำล หรื อกำรพิจำรณำโดย
อนุญำโตตุลำกำรหรื อผูช้ ้ ีขำด
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9. กำรบอกกล่ ำว
คำบอกกล่ำวและกำรติดต่อใดๆ ระหว่ำงผูเ้ อำประกันภัยและบริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ตอ้ ง
กระทำเป็ นหนังสื อจึงจะมีผลบังคับได้
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