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กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์บ้านหายห่วง (ไมโครอินชัวรันส์)  
 
 
1. คำจำกัดความ 

ถ้อยคำและคำบรรยายซ่ึงมคีวามหมายเฉพาะที่ไดใ้ห้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนีจ้ะถือเป็นความหมาย
เดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม 
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
คำว่า "กรมธรรม์ประกันภัย" หมายความรวมถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไข ข้อยกเว้น ข้อกำหนด 

เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ ขอ้รับรอง และใบสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัย ซ่ึงถือเป็นสว่นหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย 

คำว่า "บริษทั" หมายความถึง ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ้
คำว่า "ผู้เอาประกนัภัย" หมายความถึง บุคคล ตามที่ปรากฏช่ือเป็นผู้เอาประกันภัย ในตารางกรมธรรม์

ประกันภัย ซ่ึงตกลงจะชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่บรษิัท 
คำว่า "ความเสียหาย" หมายความถึง การสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเกิดจาก

ภัยที่ได้รับความคุ้มครองที่เกดิขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ้

คำว่า "ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย" หมายความถึง ส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ซ่ึงตั้งอยู่ ณ สถานที่ 
เอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

คำว่า "ส่ิงปลูกสร้าง 
(ไม่รวมฐานราก)" 

หมายความถึง ก) บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว สำหรับอยู่อาศัย โรงรถ 
และอาคารย่อย เช่นเรือนคนรบัใช้ เรือนครัว เปน็ต้น 
กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรบัปรุงต่อเติม 
ยกเว้นฐานราก  

ข) ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมเินียม 
ยกเว้นฐานราก 

คำว่า “การลักทรัพย”์ หมายความว่า การเอาทรัพย์ของผู้อืน่หรือที่ผู้อืน่เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไป
โดยทุจริต 

คำว่า “การชิงทรัพย์” หมายความว่า การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทษุร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้น 
จะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ 
ก) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 

หรือ 
ข) ให้ยื่นให้ซ่ึงทรัพย์นั้น หรือ 
ค) ยึดถือเอาทรัพย์นัน้ไว้ หรือ 
ง) ปกปิดการกระทำความผิดนัน้ หรอื 
จ) ให้พ้นจากการจับกุม 

คำว่า “การปล้นทรัพย์” หมายความว่า การชิงทรัพย์ โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 
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2. ความคุ้มครอง 
เพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระให้แก่บริษัท ในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบบันี้ หากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ได้รับความเสียหายเนื่องจากภัยดังต่อไปนี้ บริษัทให้
สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยว่าบริษัทจะทำการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่  ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์ตามทีร่ะบุ
ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หากทรัพย์สินที่เอาประกนัภัยไว้ได้รับความเสียหายเนื่องจาก 

2.1 ไฟไหม ้
2.2 ฟ้าผ่า  
2.3 ระเบิด 
สำหรับความคุ้มครองความเสียหายเนื่องจากภัยที่ระบุไว้ในข้อ 2.1-2.3 บรษิัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่
เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามลักษณะส่ิงปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
2.4 ภัยจากลมพายุ ใหห้มายความรวมถึง ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากน้ำในทะเล ทะเลสาบ 

หรือมหาสมุทร ซ่ึงถูกพัดหรือหอบมาพร้อมกับลมพายุแล้วทำให้เกดิคลื่นซัดเข้าท่วมชายฝั่ง 
2.5 ภัยจากน้ำท่วม คำว่า “น้ำท่วม” หมายถึง น้ำซ่ึงไหลล้นหรือไหลออกจากทางน้ำปกติซ่ึงจะเป็นทางนำ้ธรรมชาติ 

หรือจะเปน็ทางน้ำที่สร้างขึ้นกด็ี (ไม่รวมถึงรางน้ำบนหลงัคา) หรือเกิดจากท่อน้ำสาธารณะแตก ทำให้เกิดการท่วมของ
น้ำจากภายนอกของอาคารทีเ่อาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บทรพัย์สินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบบันี้ 
รวมถึงน้ำท่วมอันเกิดจากลมพายุ น้ำป่า และโคลนถล่ม 

2.6 ภัยจากแผ่นดินไหว หรอืภูเขาไฟระเบิด หรือคลืน่ใต้น้ำ หรือสนึาม ิที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ และให้หมายความรวมถึงน้ำ
ท่วม อันมีสาเหตุจากแผน่ดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดที่มีสาเหตจุากธรรมชาติ 
ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบดิอันเกิดจากวัตถุใดๆ 
จากอวกาศ 

2.7 ภัยจากลูกเห็บ  
ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยลูกเห็บซึ่งทำความเสียหายต่อตัวอาคารซ่ึงอยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้างโดยที่ประตู หน้าต่าง หลังคา และผนังยงัมิไดม้ีการติดตั้งเรียบร้อย 

ทั้งนี้ ความคุ้มครองภัยธรรมชาตติั้งแต่ข้อ 2.4-2.7 บรษิัทจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 1,000 บาท ต่อปี  
ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษทัสำหรบัความคุ้มครองตามข้อ 2 นี้ 
1) บริษทัจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามลักษณะส่ิงปลูกสร้างตามความเป็นจริง ณ วันที่เกิดความเสียหาย ในกรณีที่

ผู้เอาประกนัภัยได้แจ้งลักษณะส่ิงปลูกสร้างไม่ตรงตามความเปน็จริงทำใหจ้ำนวนเงินเอาประกันภัยที่เลือกซ้ือไว้
สูงขึ้นหรือต่ำลงกว่าลักษณะส่ิงปลูกสร้างตามความเป็นจรงิจะซ้ือได้ ทั้งนีค้วามรับผดิของบรษิัทจะไม่เกินจำนวนเงิน
เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย สำหรับลักษณะส่ิงปลูกสร้าง
ตามความเป็นจริงจะซ้ือได้เท่านั้น  

2) ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยทีค่งเหลืออยู่ภายหลังจากหักมูลค่าความเสียหาย ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลา 
ที่เอาประกันภัยเดียวกัน เว้นแตบ่ริษัทไดเ้คยตกลงไว้ก่อนแล้ว ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ใหจ้ำนวนเงิน 
เอาประกันภัยทีเ่หลืออยู่นัน้กลับเต็มจำนวนดงัเดิมตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผูเ้อาประกันภัย 
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ตกลงที่จะชำระเบี้ยประกันภัยเพิม่เติมตามระยะเวลาคุ้มครองที่เหลือ นับตั้งแต่วันที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย
จนถึงวันส้ินสุดระยะเวลาเอาประกันภัย 

3. การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว 
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบบันี้เป็นส่ิงปลูกสร้าง และได้รบัความสูญเสีย หรือ 
ความเสียหายอันเนื่องจากภัยตามข้อ 2.1-2.3 บรษิทัจะขยายความคุม้ครองเพิ่มเติมจากความคุ้มครองข้อ 2 ดังนี้ 
3.1 บรษิัทจะชดใชค้่าเช่าที่อยู่อาศยัช่ัวคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยเปน็จำนวนเงินไม่เกินวันละ 300 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 

30 วัน ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภัย  

ในการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยช่ัวคราวตามการขยายความคุ้มครองนี้ ผู้เอาประกันภัยจะตอ้งส่งมอบเอกสาร
แสดงการชำระเงินค่าเช่าทีอ่ยู่อาศยัช่ัวคราวให้บริษทัเป็นหลักฐานโดยไม่ชักช้า 

3.2 จำนวนเงินจำกัดความรับผิดของบริษทัภายใต้การขยายความคุม้ครองนี้ถือเป็นความรับผดิเพิ่มเติมแยกจากจำนวนเงิน 
เอาประกันภัยสำหรับส่ิงปลูกสร้างตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี ้

4. การประกนัภัยการโจรกรรม การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.2) 

4.1 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินทีเ่อาประกันภัย 
บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจาก 
การลักทรัพย์โดยบุคคลใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น ซ่ึงได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เอาประกนัภัย โดยการใช้กำลัง
อย่างรุนแรงและทำให้เกดิร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อสถานทีท่ี่เอาประกันภัย จากการใช้เครื่องมือ 
วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ รวมทั้งความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจาก 
ความพยายามกระทำการดังกล่าว 

4.2 ความเสียหายต่อตัวอาคารซ่ึงเก็บทรัพย์สินทีเ่อาประกันภัย 
บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อส่วนหนึ่งสว่นใดของตัวอาคาร อันเกิดจากการกระทำ ซ่ึงได้รับ
ความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 4.1 ข้างต้น 

การทำบัญชีสต๊อกสินค้า: ผู้เอาประกันภัยต้องจัดทำบัญชีรายละเอียดของสต๊อกสินค้าที่เอาประกันภัยและเก็บรักษาไว้
เพื่อที่บรษิัทจะสามารถตรวจสอบได้ในกรณีทีเ่กิดความสูญเสียหรือความเสียหาย 

วิธีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และการจำกัดความรับผิดของบริษทั: บริษทัจะพจิารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีใดวิธี
หนึ่งดงัต่อไปนี ้
1) ซ่อมแซมตามความเสียหายที่แท้จริง หรือ 
2) จัดหาทรัพย์สินทีค่ล้ายคลึงกันมาทดแทน หรือ 
3) จ่ายเปน็เงนิตามมูลค่าที่แท้จรงิ (ไม่รวมกำไร) ของทรัพย์สินนั้น ขณะที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย 
ทั้งนีค้วามรับผิดของบริษทัตลอดระยะเวลาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน 
ที่เอาประกันภัยและตัวอาคารทีเ่ก็บทรัพย์สินรวมกันไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ 

หน้าทีข่องผูเ้อาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน: เมื่อได้เกิดการสูญเสียหรือการเสียหายผู้เอาประกนัภัยต้อง
ปฏิบตัิดังต่อไปนี ้
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- แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที และแจ้งความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวต่อบริษทัโดยไม่ชักช้า 
- ส่งรายการความสูญเสียหรือความเสียหายโดยละะเอียดเป็นลายลกัษณ์อักษรให้แก่บริษทัภายใน 15 วัน นับแต่ไดท้ราบ
ถึงความสูญเสียหรือความเสียหายนั้น ผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของตนเองต้องจัดส่งบรรดารายละเอียดและเอกสาร
หลักฐานอันเกี่ยวกับความสูญเสียหรือความเสียหายตามทีบ่รษิัทต้องการ และต้องใหค้วามร่วมมือกับบริษทัตาม 
ความจำเปน็ 

การเฉลี่ยความเสียหาย: ถ้าในขณะที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินทีเ่อาประกนัภัย และปรากฏว่า
ทรัพย์สินรายเดียวกันได้มีการเอาประกันภัยอื่น ซ่ึงทำโดยหรือในนามของผูเ้อาประกันภัย บรษิทัจะรับผดิชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนไมเ่กินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจำนวนเงินที่บรษิทัไดร้ับประกนัภัยต่อจำนวนเงินซึ่งไดเ้อาประกันภัยทัง้สิ้น 
และไม่เกินกว่าจำนวนเงนิเอาประกันภัย 

การประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่าค่าเต็ม: ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าสูงกว่าจำนวนเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้ ให้ถือว่า 
ผู้เอาประกนัภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนแตกต่างกันและในการคำนวณค่าสินไหมทดแทนผู้เอาประกันภัยต้อง
รับภาระส่วนเฉลี่ยความสูญเสียหรือความเสียหายไปตามส่วนทุกๆ รายการและหากมีมากกว่าหนึ่งรายการให้แยก
พิจารณาเป็นแต่ละรายการ 

การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย: สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะโอนได้ต่อเมื่อได้รบั 
ความยินยอมเปน็ลายลักษณ์อักษรจากบริษทั เว้นแต่การโอนโดยพนิัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติกฎหมายและได้แจ้งให้
บริษทัทราบแล้ว 

การรับช่วงสิทธิ: ผู้เอาประกันภัยจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อการรับช่วงสิทธิของบริษทัต่อ
ผู้กระทำผิด และต้องร่วมมือกับบริษัท ในการที่บรษิัทจะใช้สิทธิเรยีกร้องจากบุคคลอื่น 

5. ข้อยกเว้น  
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุม้ครอง 
5.1   ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตหุรือ

เหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างตอ่เนื่อง หรือมีลำดบัเหตุการณ์เปน็อย่างไรสำหรับความเสียหายนั้น อันเปน็ผลมาจาก
หรือเกี่ยวเนื่องมาจากสงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 
ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะ
เป็นเหตใุห้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอัยการศึก การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม 
การนัดหยุดงาน หรือการจลาจลไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม การกระทำอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทาง
การเมือง ศาสนา ลัทธินิยม  

5.2   ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตหุรือ
เหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างตอ่เนื่อง หรือมีลำดบัเหตุการณ์เปน็อย่างไรสำหรับความเสียหายนั้น อันเปน็ผลมาจาก
หรือเกี่ยวเนื่องมาจากสาเหตุดงันี ้
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5.2.1 การแผ่รังส ีหรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลยีร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผา
ไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึงดำเนนิติดต่อกันไปด้วย
ตัวเอง รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัย หรือระเบดิ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตใุดก็ตาม เว้น
แต่ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการระเบิด อันเปน็ผลมาจากการเข้าไปในสถานที่เอาประกันภัยโดยการใช้
วัตถุระเบิด และมเีจตนาเพื่อทีจ่ะทำการลักทรัพย์ หรือชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ 

5.2.2 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิด 
ในกระบวนการนิวเคลียร์ได ้

5.3  ความเสียหายจากการเผาทรพัย์สิน โดยคำส่ังเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 
5.4  ความเสียหายของกระจกหรอืส่ิงประดบับนกระจกหรือข้อความบนกระจก 
5.5  ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการกระทำหรือการมีส่วนร่วมโดยบุคคลใดๆ ซ่ึงอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายใน

สถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางแหง่กรมธรรม์ หรือเกิดจากการกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือหุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัย
หรือกรรมการ หรือพนักงาน หรอืลูกจ้าง ของผูเ้อาประกันภัย ทัง้นี้ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิด
กับบุคคลอื่น 

5.6 ความสูญเสีย หรือความเสียหายของ เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ ตน้ฉบบัเอกสาร โฉนด แบบแปลน 
แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ 
ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร บัตรเครดติ บัตรธนาคาร เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ 
เว้นแต่ระบุให้รวมอยู่ในการประกันภัยนี้โดยชัดแจ้ง 

5.7 ความสูญเสียหรือความเสียหายซ่ึงเกิดขึ้นในขณะที่สถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรมถ์ูกทอดทิ้ง โดยไม่มี 
ผู้อาศัยอยู่ หรือไม่มีผูดู้แลรักษา เป็นเวลาเกินกว่า 15 วันติดต่อกัน 

5.8 ความสูญเสียหรือความเสียหายซ่ึงพบเมื่อตรวจสอบบัญชีสินค้า 

6. เงื่อนไขทั่วไป 
6.1 การประกนัภัยซ้ำซ้อน  
 ถ้าในขณะทีเ่กิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่น 

ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระทำในนามผู้เอาประกันภัย บรษิัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจำนวนเงินที่บริษทัได้รับประกันภัยต่อจำนวนเงนิเอาประกันภัยรวมทั้งส้ินของทุก
กรมธรรม์ประกันภัย อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผูเ้อาประกันภัยได้รบัการชดใช้สินไหมทดแทนรวมจากทุกกรมธรรม์
ประกันภัยแล้ว น้อยกว่าจำนวนความเสียหายที่แท้จรงิ และน้อยกว่า จำนวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ 
บริษัทจะชดใช้เพิ่มให้จนครบจำนวนความเสียหายที่แท้จริงนั้น  

6.2 การบรรยายคลาดเคลื่อนและการตกเป็นโมฆียะของกรมธรรมป์ระกันภัย 

ถ้าได้มีการบรรยายคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญ แห่งสถานที่ตั้งของทรัพย์สิน หรือลักษณะการใช้ส่ิงปลูกสร้างดังกล่าว 
หรือในข้อความจริง อันเป็นสาระสำคัญอันจำเป็นต้องรู้เพื่อการประเมินความเสี่ยงภัย หรือเพื่อการกำหนดเบี้ยประกันภัย 
หรือมีการละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงดังกล่าวนั้น ให้ถือว่าสัญญาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกนัภัยฉบับนีต้กเปน็
โมฆียะ และบรษิัททรงไว้ซ่ึงสิทธิในการบอกล้างสัญญาประกันภัยนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

6.3 หน้าท่ีในการรักษาสิทธิของบริษทัเพื่อการรับช่วงสิทธ ิ
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โดยค่าใช้จ่ายของบริษทั ผู้เอาประกันภัยจะต้องกระทำทุกอย่างเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่บรษิทัร้องขอให้ทำตามสมควรไม่ว่า
ก่อนหรือหลังการรบัค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั เพื่อรักษาสิทธขิองบริษทัในการรับช่วงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก
บุคคลภายนอก 

 
6.4 การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผูเ้อาประกันภัยมีหน้าที่ดงันี้ 
6.4.1 ต้องแจ้งใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ให้บริษทัภายใน 

30 วัน นับตั้งแต่วันเกิดความเสียหาย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่อาจกระทำการดังกล่าวได้ภายใน
เวลาที่กำหนดหรือภายในกำหนดเวลาที่บริษทัขยายให้โดยทำเป็นหนังสือ  
1) ส่งหนังสือเรียกร้องความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงต้องแจ้งรายละเอียดแหง่ทรัพย์สินที่สูญเสียหรือ

เสียหาย และมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินนั้นๆ ในเวลาที่เกิดความเสียหายโดยละเอียดเท่าทีจ่ะทำได้ 
2) การประกันภัยอื่นๆ รวมทั้งการประกันภัยไว้กับบริษทัประกนัภัยอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน 

ที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบบันี ้
6.4.2 ต้องแสดง หรือจัดหา หรือแจง้ หรือมอบใหบ้รษิัทซึ่งพยานหลักฐานและรายการเพิ่มเติม เช่น แผนผงั เอกสาร

แสดงกรรมสิทธิ์ โฉนดทีด่ิน ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือสำเนาแหง่เอกสารนั้นๆ และข้อความเกี่ยวกับการเรียกร้องและ
ต้นเพลิง หรือสาเหตุทีท่ำใหเ้กิดความเสียหาย และพฤติการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายตามที่บรษิทัตอ้งการตาม
สมควรแก่กรณี ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของผูเ้อาประกันภัยเอง 

6.4.3 จะต้องดำเนินการและยินยอมใหบ้ริษทัหรือตัวแทนกระทำการใด ๆ ที่เหมาะสมในการป้องกันความเสียหายอัน
อาจเพิ่มขึน้ 

6.5 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษทัได้รับหลักฐานแสดงความเสียหาย
ที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บรษิัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เปน็ไปตาม
ข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทัง้นี้จะไม่เกิน 
90 วัน นับแต่วันทีบ่ริษทัได้รบัเอกสารครบถ้วนแล้ว 

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาข้างตน้ บรษิัทจะรบัผดิชดใช้ดอกเบี้ยให้อีก
ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปขีองจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งนีน้ับแต่วันทีค่รบกำหนดชำระ 

6.6 หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้กำหนดหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการจัดการทดแทนทรพัย์สิน ดังต่อไปนี้ 
1. ในกรณีที่เกิดความเสียหายโดยส้ินเชิง การจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารจะเป็นเพื่อการสร้างขึ้นมาใหม่แทน 

ทรัพย์สินที่ได้รบัความเสียหายซ่ึงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แตจ่ะต้องเปน็ทรัพย์สินชนิด
เดียวกันกับที่ได้รับความเสียหายโดยไม่หักค่าเสื่อมราคา และจะตอ้งไม่ดีกว่าหรือขยายออกไปมากกว่าในสภาพใหม่ 

2. ในกรณีที่เกิดความเสียหายแคเ่พียงบางส่วน การจัดการทดแทนทรพัย์สินจะเป็นเพื่อการซ่อมแซม ในส่วนที่ได้รับ
ความเสียหายโดยไม่หักค่าเสื่อมราคาหรือเป็นเพื่อการจดัหาทรัพย์สินมาเปลี่ยนให้ เพื่อกลับสู่สภาพที่ใช้การได้อย่าง
ปกติ และจะตอ้งไม่ดีกว่าหรือขยายออกไปมากกว่าในสภาพใหม่ 
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3. ผู้เอาประกนัภัยจะต้องแสดงความประสงคต์่อบรษิัทฯ ในการจดัการทดแทนทรัพย์สิน ซ่ึงจะต้องเริม่และดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวันทีเ่กิดความเสียหาย หากผู้เอาประกันภัยไม่สามารถที่จะดำเนินการ
ดังกล่าว หรือไม่มีความประสงคท์ี่จะดำเนินการแล้ว การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามหลักการจัดการทดแทน
ทรัพย์สินจะเปลี่ยนเปน็หลักของมูลค่าที่แทจ้ริง 

4. บริษทัจะไมน่ำเงื่อนไขการประกนัภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แทจ้ริงมาใช้ในการพิจารณาคำนวณคา่สินไหมทดแทน 
6.7 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณทีี่ใช้สถานที่เอาประกันภัยเพิ่มเตมิจากการอยู่อาศัย 

หากปรากฏว่าสถานที่เอาประกันภัยซ่ึงยังคงใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้น ได้มีการใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการอยู่อาศัยแม้
เพียงบางส่วนในขณะที่เกิดความเสียหาย บริษัทจะชดใช้จำนวนเงินค่าสินไหมทดแทน ไม่เกนิร้อยละ 50 ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัยตามลักษณะส่ิงปลกูสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้  

6.8 การปฏิเสธค่าสินไหมทดแทน 
บริษทัมีสิทธิปฏเิสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหาย โดยไม่ต้องคนืเบี้ยประกนัภัยในกรณีดังต่อไปนี้ 
6.8.1 ความเสียหายนัน้เกิดขึ้นเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือ 

ผู้รับประโยชน ์
6.8.2 การฉ้อฉล 

1) ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำโดยเจตนา หรือสมรู้ของผู้เอาประกนัภัยหรือผู้รบัประโยชน์ หรือ
บุคคลใดที่กระทำในนามของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รบัประโยชน์ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์
ประกันภัยฉบบันี้ และ/หรือ 

2) ผู้เอาประกนัภัยหรือผู้แทนของผูเ้อาประกันภัยได้กระทำการใด หรอืแสดงข้อความหรือเอกสารใดอนัเปน็เทจ็
เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกันภัยฉบบันี ้

6.9 การระงบัข้อพิพาทโดยอนญุาโตตุลาการ  
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขดัแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบบันี้ ระหว่างผูม้ีสิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบรษิัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยุตขิ้อพิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
บริษทัตกลงยินยอมและใหท้ำการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

6.10 การระงบัไปแหง่สัญญาประกันภยั  
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เป็นอนัระงบัสิ้นไปทันทเีมื่อ:- 
6.10.1 ส่ิงปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของส่ิงปลูกสร้างนัน้ได้มีการพังทลายหรือเคลื่อน

ไปจากเดิม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนทำให้     ส่ิงปลูกสร้างนั้นเสียประโยชนใ์นการใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน 
หรือทำให้ส่ิงปลูกสร้างนั้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของส่ิงปลูกสร้างนั้น หรือทรัพย์สินที่อยู่ภายใน ส่ิงปลูกสร้างนั้น
ตกอยู่ในการเสี่ยงต่อวินาศภัยเพิ่มขึ้น เว้นแตเ่หตดุังกล่าวมานี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากภัยที่ได้รบัความคุ้มครองตาม
กรมธรรมป์ระกันภัยฉบับนี ้

6.10.2 ส่ิงปลูกสร้างที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้อยู่อาศัยหรือไม่มีผู้ดูแล
รักษา และคงยังอยู่ในสภาพเช่นนัน้เปน็เวลาเกินกว่า 15 วันติดต่อกนั 

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขข้อ 6.10 นี้ จะไม่นำมาบังคับใช้ หากผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บรษิัททราบและบริษทัตกลงยินยอม
รับประกนัภัยต่อไป  
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สรุปสาระสำคัญ 
กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์บ้านหายห่วง (ไมโครอินชัวรันส์) 

 
 
 
1. ความคุ้มครอง 

1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า  ระเบิด    5,000 – 30,000 บาท 
1.2  ภัยจากลมพายุ  ภัยจากน้ำท่วม  ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 1,000  บาทต่อปี 
   ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด 

   หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ 

1.3 ค่าเช่าที่พักอาศัยช่ัวคราว  300 บาท / วัน (ไม่เกิน 30 วัน) 

   (กรณีส่ิงปลูกสร้างได้รับความเสยีหาย 

   จนเป็นผลใหผู้้เอาประกันภัยต้องหาที่พักอาศัยช่ัวคราว) 

2. จำนวนเงินเอาประกนัภัยตามลกัษณะสิ่งปลูกสร้าง 

- 30,000.00 บาท ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต 
  (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพืน้ทีผ่นังทั้งหมด) 
- 15,000.00 บาท       ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม ้

 (มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นทีผ่นังทั้งหมด) 
- 10,000.00 บาท  ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้และไม่เป็นห้องแถวไม้ 
  (มีผนังเปน็วัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นทีผ่นังทั้งหมด) 
- 5,000.00 บาท       ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม้ 

3. การประกันภัยโจรกรรม คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.2) ที่อยู่อาศัย 
ปัจจุบนัของผู้เอาประกันภัย จำนวนเงินไม่เกิน 5,000 บาท 
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในส่ิงปลูกสร้าง ที่ระบุร่องรอย 
- ความเสียหายต่อส่ิงปลูกสร้างและ/หรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนล็อคประตูหน้าต่าง 

4. เบี้ยประกันภัยรวม 10 บาท  คุ้มครองระยะเวลา 30 วัน 

5. ข้อยกเว้น 

5.1. ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย 

5.2. ภัยจากการแผ่รังสี ภัยจากนิวเคลียร์ และการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี 
5.3. ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สินโดยคำส่ังเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 

5.4. ความเสียหายของกระจกหรือส่ิงประดบับนกระจกหรือข้อความบนกระจก 

5.5. ความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากการกระทำหรือการมีส่วนร่วมโดยบคุคลใดๆ เกิดจากการกระทำโดยผูเ้อา
ประกันภัยหรือหุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัยหรือกรรมการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง ของผูเ้อาประกันภัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะ
กระทำด้วยตนเองโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบคุคลอืน่ 

5.6. ความสูญเสีย หรือความเสียหายของ เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ ต้นฉบบัเอกสาร โฉนด แบบแปลน 
แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณี
ยากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบตัร บัตรเครดติ บัตรธนาคาร เชค็ สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ เว้นแต่
ระบุให้รวมอยู่ในการประกันภัยนี้โดยชัดแจง้ 
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5.7. ความสูญเสียหรือความเสียหายซ่ึงเกิดขึน้ในขณะที่สถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยถูกทอดทิ้ง 
โดยไม่มีผู้อาศัยอยู่ หรือไม่มผีู้ดูแลรักษา เป็นเวลาเกินกว่า 15 วันตดิต่อกัน 

5.8. ความสูญเสียหรือความเสียหายซ่ึงพบเมื่อตรวจสอบบัญชีสินค้า 

6. เงื่อนไขที่สำคัญ 

6.1. ผู้เอาประกนัภัยจะต้องเปดิเผยข้อเท็จจริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หากพบว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริง จะทำให้
กรมธรรม์ประกันภัยไม่มีผลบังคบัตั้งแต่ตน้ 

6.2. เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผูเ้อาประกันภัยต้องแจ้งใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชักช้า และส่งรายละเอียดความเสียหายให้บรษิัท
ภายใน 30 วัน 

6.3. หากเกิดความเสียหายบริษทัจะชดใช้ตามความเสียหายทีเ่กิดขึน้จรงิแต่ไม่เกินจำนวนเงนิเอาประกันภัย 

6.4. บริษทัจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหากความเสียหายเกิดขึน้จากการทจุรติ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเกิดจากการ
กระทำโดยเจตนาของผูเ้อาประกนัภัยหรือผู้รบัประโยชน์  

6.5. การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทีเ่อาประกันภัย เมื่อผูเ้อาประกนัภัยได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยให้แก่
บุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้รบัโอนเปน็ผูเ้อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษทัจะต้องรบัผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภยัทีเ่หลืออยู ่

7. การระงบัไปแหง่สัญญาประกันภยั 

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เป็นอนัระงบัสิ้นไปทันทเีมื่อ 

7.1. ส่ิงปลูกสร้างพังทลายหรือเคลื่อนไปจากเดิม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนทำให้ส่ิงปลูกสร้างนั้นเสียประโยชน์ในการ
ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนัน้ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อวินาศภัยเพิ่มขึ้น เว้นแตเ่หตุ
ดังกล่าวนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ 

7.2. ส่ิงปลูกสร้าง หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้อยู่อาศัยหรือไม่มีผูดู้แลรกัษาและคงอยู่ใน
สภาพเช่นนั้นเป็นเวลาเกิน 15 วันติดต่อกัน 

หมายเหตุ 
1. เอกสารฉบับนีเ้ป็นเพียงเอกสารสรุปสาระสำคัญ เงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยเท่านัน้ 

2. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับสมบูรณ์ หากมีข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภยั ให้ใช้ข้อความที่ปรากฏ
ในกรมธรรม์ประกันภัยบังคบัแทน 


