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กรมธรรม์ประกนัอคัคีภัยท่ีอยู่อาศัย ปีใหม่สุขใจ บ้านปลอดภัย (ไมโครอนิชัวรันส์) 
 
 

1. คําจํากดัความ  
ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะถือเป็นความหมาย

เดียวกนัทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง  ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั เง่ือนไข ขอ้ยกเวน้ ขอ้กาํหนด 

เอกสารแนบทา้ย ขอ้ระบุพิเศษ ขอ้รับรอง และใบสลกัหลงั

กรมธรรมป์ระกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยั 

บริษัท หมายถึง  ผูรั้บประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

ผู้เอาประกันภัย หมายถึง  บุคคลตามท่ีปรากฏช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรม์

ประกนัภยั ซ่ึงตกลงจะชาํระเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่บริษทั 

ความเสียหาย หมายถึง  การสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อนัเกิดจาก

ภยัท่ีไดรั้บความคุม้ครองท่ีเกิดขึ้นแก่ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัไว ้

ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

ทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภัย หมายถึง  ส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ซ่ึงตั้งอยู ่ณ สถานท่ี 

เอาประกนัภยัตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ไม่รวมฐานราก) 

หมายถึง  ก. บา้น ทาวน์เฮา้ส์ บา้นแฝด ตึกแถวสาํหรับอยูอ่าศยั โรงรถ 

 และอาคารยอ่ย เช่น เรือนคนรับใช ้เรือนครัว เป็นตน้  

 กาํแพง ร้ัว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม  

 ยกเวน้ฐานราก  

ข. ห้องชุดสาํหรับอยูอ่าศยัในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม 

 ยกเวน้ฐานราก 

การลักทรัพย์ หมายถึง  การเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นหรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย 

ไปโดยทจุริต 

การชิงทรัพย์ หมายถึง  การลกัทรัพยโ์ดยใชก้าํลงัประทษุร้ายหรือขู่เขญ็ว่าในทนัใดนั้น

จะใชก้าํลงัประทุษร้ายเพ่ือ 

ก. ให้ความสะดวกแก่การลกัทรัพยห์รือการพาทรัพยน์ั้นไป หรือ 

ข. ให้ย่ืนให้ซ่ึงทรัพยน์ั้น หรือ 

ค. ยึดถือเอาทรัพยน์ั้นไว ้หรือ 

ง. ปกปิดการกระทาํความผิดนั้น หรือ 

จ. ให้พน้จากการจบักุม 

การปล้นทรัพย์ หมายถึง  การชิงทรัพย ์โดยร่วมกนักระทาํความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 

 

2. ความคุ้มครอง 
 เพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระใหแ้ก่บริษทั ในการเอาประกนัภยัทรัพยสิ์นตามท่ีระบุไวใ้น 

 ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี หากทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัไวไ้ดรั้บความเสียหายเน่ืองจากภยัดงัต่อไปน้ี บริษทัให้สัญญา 

 ต่อผูเ้อาประกนัภยัว่าบริษทัจะทาํการชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ตามท่ีระบุไวใ้น 

 กรมธรรมป์ระกนัภยั หากทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัไวไ้ดรั้บความเสียหายเน่ืองจาก 

 2.1 ไฟไหม ้

 2.2 ฟ้าผา่  

 2.3 ระเบิด 
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 สาํหรับความคุม้ครองความเสียหายเน่ืองจากภยัท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.1-2.3 บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามความเสียหาย 

 ท่ีเกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามลกัษณะส่ิงปลูกสร้างท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 2.4 ภยัจากลมพาย ุให้หมายความรวมถึง ความเสียหายของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัจากนํ้าในทะเล ทะเลสาบ หรือ

มหาสมุทร ซ่ึงถูกพดัหรือหอบมาพร้อมกบัลมพายแุลว้ทาํให้เกิดคล่ืนซดัเขา้ท่วมชายฝ่ัง 

 2.5 ภยัจากนํ้าท่วม คาํว่า “นํ้าท่วม” หมายถึง นํ้าซ่ึงไหลลน้หรือไหลออกจากทางนํ้าปกติซ่ึงจะเป็นทางนํ้าธรรมชาติ หรือจะ

เป็นทางนํ้าท่ีสร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรางนํ้าบนหลงัคา) หรือเกิดจากท่อนํ้าสาธารณะแตก ทาํให้เกิดการท่วมของนํ้าจาก

ภายนอกของอาคารท่ีเอาประกนัภยัไว ้หรืออาคารท่ีเก็บทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี รวมถึง

นํ้าท่วมอนัเกิดจากลมพาย ุนํ้าป่า และโคลนถล่ม 

 2.6 ภยัจากแผน่ดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคล่ืนใตน้ํ้า หรือสึนามิ ท่ีมีสาเหตุจากธรรมชาติ และใหห้มายความรวมถึง 

นํ้าท่วม อนัมีสาเหตจุากแผน่ดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดท่ีมีสาเหตจุากธรรมชาติ  

 ทั้งน้ี ไม่คุม้ครองความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางออ้มท่ีเกิดจากภยัแผน่ดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดอนัเกิดจากวตัถุใดๆ  

 จากอวกาศ 

 2.7  ภยัจากลูกเห็บ  

             ทั้งน้ี ไม่คุม้ครองความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางออ้มท่ีเกิดจากภยัลูกเห็บซ่ึงทาํความเสียหายต่อตวัอาคารซ่ึงอยูใ่น 

  ระหว่างการก่อสร้างโดยท่ีประตู หนา้ต่าง หลงัคา และผนงัยงัมิไดมี้การติดตั้งเรียบร้อย 

  ทั้งน้ี ความคุม้ครองภยัธรรมชาติตั้งแต่ขอ้ 2.4-2.7 บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริง  

  ทุกภยัรวมกนัแลว้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อปี  

  ทั้งน้ี ความรับผิดของบริษทัสาํหรับความคุม้ครองตามขอ้ 2 น้ี 

  1. บริษทัจะจ่ายจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามลกัษณะส่ิงปลูกสร้างตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีเกิดความเสียหาย ในกรณีท่ี 

   ผูเ้อาประกนัภยัไดแ้จง้ลกัษณะส่ิงปลูกสร้างไม่ตรงตามความเป็นจริงทาํใหจ้าํนวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือไว ้

   สูงขึ้นหรือตํ่าลงกว่าลกัษณะส่ิงปลูกสร้างตามความเป็นจริงจะซ้ือได ้ทั้งน้ี ความรับผิดของบริษทัจะไม่เกินจาํนวนเงิน 

   เอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือใบรับรองการประกนัภยั สาํหรับลกัษณะส่ิงปลูกสร้าง 

   ตามความเป็นจริงจะซ้ือไดเ้ท่านั้น  

  2. ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัท่ีคงเหลืออยูภ่ายหลงัจากหกัมูลค่าความเสียหาย ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาท่ี 

   เอาประกนัภยัเดียวกนั เวน้แต่บริษทัไดเ้คยตกลงไวก่้อนแลว้ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ให้จาํนวนเงิน 

   เอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูน่ั้นกลบัเตม็จาํนวนดงัเดิมตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยผูเ้อาประกนัภยั 

   ตกลงท่ีจะชาํระเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมตามระยะเวลาคุม้ครองท่ีเหลือ นบัตั้งแต่วนัท่ีเกิดความสูญเสียหรือเสียหาย 

   จนถึงวนัส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

3. การขยายความคุ้มครองค่าเช่าท่ีอยู่อาศัยช่ัวคราว 

ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีเป็นส่ิงปลูกสร้าง และไดรั้บความสูญเสีย หรือ 

ความเสียหายอนัเน่ืองจากภยัตามขอ้ 2.1-2.3 บริษทัจะขยายความคุม้ครองเพ่ิมเติมจากความคุม้ครองขอ้ 2 ดงัน้ี 

3.1 บริษทัจะชดใชค้่าเช่าท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราวให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นจาํนวนเงินไม่เกินวนัละ 300 บาท และรวมแลว้ไม่เกิน 

30 วนั ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั  

ในการเรียกร้องให้ชดใชค้่าเช่าท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราวตามการขยายความคุม้ครองน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งมอบเอกสารแสดง

การชาํระเงินค่าเช่าท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราวให้บริษทัเป็นหลกัฐานโดยไม่ชกัชา้ 

3.2 จาํนวนเงินจาํกดัความรับผดิของบริษทัภายใตก้ารขยายความคุม้ครองน้ีถือเป็นความรับผิดเพ่ิมเติมแยกจากจาํนวนเงิน 

 เอาประกนัภยัสาํหรับส่ิงปลูกสร้างตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
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4. การประกนัภัยการโจรกรรม  

 การลกัทรัพยท่ี์ปรากฏร่องรอยงดัแงะ การชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์(จร.2) 

4.1 ความสูญเสียหรือความเสียหายตอ่ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั 

 บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั อนัเกิดจากการลกัทรัพย ์

 โดยบุคคลใดๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ ซ่ึงไดเ้ขา้ไปหรือออกจากสถานท่ีท่ีเอาประกนัภยั โดยการใชก้าํลงัอยา่งรุนแรง 

 และทาํให้เกิดร่องรอยความเสียหายท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนต่อสถานท่ีท่ีเอาประกนัภยั จากการใชเ้คร่ืองมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้า 

 เคมี หรือเกิดจากการชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากความพยายามกระทาํการ 

 ดงักล่าว 

4.2 ความเสียหายต่อตวัอาคารซ่ึงเก็บทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั 

 บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายต่อส่วนหน่ึงส่วนใดของตวัอาคาร อนัเกิดจากการกระทาํ ซ่ึงไดรั้บ 

 ความคุม้ครองตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 4.1 ขา้งตน้ 

การทําบัญชีสต๊อกสินค้า: ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งจดัทาํบญัชีรายละเอียดของสต๊อกสินคา้ท่ีเอาประกนัภยัและเก็บรักษาไว ้

เพ่ือท่ีบริษทัจะสามารถตรวจสอบไดใ้นกรณีท่ีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย 

วิธีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และการจํากัดความรับผิดของบริษัท: บริษทัจะพิจารณาชดใชค้่าสินไหมทดแทนดว้ยวิธีใด 

วิธีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. ซ่อมแซมตามความเสียหายท่ีแทจ้ริง หรือ 

2 จดัหาทรัพยสิ์นท่ีคลา้ยคลึงกนัมาทดแทน หรือ 

3. จ่ายเป็นเงินตามมูลค่าท่ีแทจ้ริง (ไม่รวมกาํไร) ของทรัพยสิ์นนั้น ขณะท่ีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย 

ทั้งน้ี ความรับผิดของบริษทัตลอดระยะเวลาประกนัภยัสาํหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั 

และตวัอาคารท่ีเก็บทรัพยสิ์นรวมกนัไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม ์

หน้าท่ีของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน: เม่ือไดเ้กิดการสูญเสียหรือการเสียหาย ผูเ้อาประกนัภยั 

ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

- แจง้ความต่อเจา้หนา้ท่ีตาํรวจโดยทนัที และแจง้ความสูญเสียหรือความเสียหายดงักล่าวต่อบริษทัโดยไม่ชกัชา้ 

- ส่งรายการความสูญเสียหรือความเสียหายโดยละเอียดเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่บริษทัภายใน 15 วนั นบัแต่ไดท้ราบถึง 

 ความสูญเสียหรือความเสียหายนั้น ผูเ้อาประกนัภยัโดยค่าใชจ้่ายของตนเองตอ้งจดัส่งบรรดารายละเอียดและเอกสาร 

 หลกัฐานอนัเก่ียวกบัความสูญเสียหรือความเสียหายตามท่ีบริษทัตอ้งการ และตอ้งให้ความร่วมมือกบับริษทัตามความจาํเป็น 

การเฉลี่ยความเสียหาย: ถา้ในขณะท่ีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั และปรากฏว่าทรัพยสิ์น

รายเดียวกนัไดมี้การเอาประกนัภยัอ่ืน ซ่ึงทาํโดยหรือในนามของผูเ้อาประกนัภยั บริษทัจะรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทน 

ไม่เกินกว่าส่วนเฉล่ียตามจาํนวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บประกนัภยัต่อจาํนวนเงินซ่ึงไดเ้อาประกนัภยัทั้งส้ิน และไม่เกินกว่าจาํนวนเงิน

เอาประกนัภยั 

การประกนัภัยทรัพย์สินตํ่ากว่าค่าเตม็: ในกรณีท่ีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัไวต้าม

กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี และปรากฏว่าทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าสูงกว่าจาํนวนเงินท่ีไดเ้อาประกนัภยัไว ้ให้ถือว่า 

ผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูรั้บประกนัภยัเองในส่วนแตกต่างกนัและในการคาํนวณค่าสินไหมทดแทน ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับภาระ

ส่วนเฉล่ียความสูญเสียหรือความเสียหายไปตามส่วนทุกๆ รายการ และหากมีมากกว่าหน่ึงรายการให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ 

การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกนัภัย: สิทธิของผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี จะโอนไดต้่อเม่ือไดรั้บ 

ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั เวน้แต่การโอนโดยพินยักรรมหรือโดยบทบญัญติักฎหมายและไดแ้จง้ให้บริษทั

ทราบแลว้ 
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การรับช่วงสิทธิ: ผูเ้อาประกนัภยัจะไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการกระทบกระเทือนต่อการรับช่วงสิทธิของบริษทัต่อผูก้ระทาํผิด 

และตอ้งร่วมมือกบับริษทั ในการท่ีบริษทัจะใชสิ้ทธิเรียกร้องจากบคุคลอ่ืน 

 

5. ข้อยกเว้น  
 กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไม่คุม้ครอง 

 5.1 ความเสียหาย หรือค่าใชจ้่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยออ้ม และไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตหุรือ 

  เหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งตอ่เน่ือง หรือมีลาํดบัเหตุการณ์เป็นอยา่งไรสาํหรับความเสียหายนั้น อนัเป็นผลมาจาก 

  หรือเก่ียวเน่ืองมาจากสงคราม การรุกราน การกระทาํท่ีมุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระทาํท่ีมุ่งร้ายคลา้ยสงคราม  

  ไม่ว่าจะไดมี้การประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชนท่ีอาศยัอยูใ่น 

  ประเทศเดียวกนั การแขง็ขอ้ การกบฏ การปฏิวติั การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะ 

  เป็นเหตใุห้มีการประกาศหรือคงไวซ่ึ้งกฎอยัการศึก การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม  

  การนดัหยดุงาน หรือการจลาจลไม่ว่าจะเก่ียวขอ้งกบัทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม การกระทาํอนัมีเจตนาร้ายเพ่ือผลทาง 

  การเมือง ศาสนา ลทัธินิยม  

 5.2 ความเสียหาย หรือค่าใชจ้่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยออ้ม และไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตหุรือ 

  เหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งตอ่เน่ือง หรือมีลาํดบัเหตุการณ์เป็นอยา่งไรสาํหรับความเสียหายนั้น อนัเป็นผลมาจาก 

  หรือเก่ียวเน่ืองมาจากสาเหตุดงัน้ี 

  5.2.1 การแผรั่งสี หรือการแพร่กมัมนัตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อนัเน่ืองมาจาก 

    การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซ่ึงดาํเนินติดต่อกนัไป 

    ดว้ยตวัเอง รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากอคัคีภยั หรือระเบิด ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม 

     เวน้แต่ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการระเบิด อนัเป็นผลมาจากการเขา้ไปในสถานท่ีเอาประกนัภยั 

    โดยการใชว้ตัถุระเบิด และมีเจตนาเพ่ือท่ีจะทาํการลกัทรัพย ์หรือชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์

  5.2.2 การระเบิดของกมัมนัตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวตัถุอนัตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดการระเบิด 

    ในกระบวนการนิวเคลียร์ได ้

 5.3 ความเสียหายจากการเผาทรัพยสิ์น โดยคาํส่ังเจา้หนา้ท่ี หรือพนกังานผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย 

 5.4 ความเสียหายของกระจกหรือส่ิงประดบับนกระจกหรือขอ้ความบนกระจก 

 5.5 ความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากการกระทาํหรือการมีส่วนร่วมโดยบคุคลใดๆ ซ่ึงอยูโ่ดยชอบดว้ยกฎหมายใน 

  สถานท่ีตามท่ีระบุไวใ้นตารางแห่งกรมธรรม์ หรือเกิดจากการกระทาํโดยผูเ้อาประกนัภยัหรือหุ้นส่วนของผูเ้อาประกนัภยั 

  หรือกรรมการ หรือพนกังาน หรือลูกจา้ง ของผูเ้อาประกนัภยั ทั้งน้ี ไม่ว่าจะกระทาํดว้ยตนเองโดยลาํพงั หรือสมรู้ร่วมคิด 

  กบับุคคลอ่ืน 

 5.6 ความสูญเสีย หรือความเสียหายของ เงิน ทอง อญัมณี โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ เหรียญ ตน้ฉบบัเอกสาร โฉนด แบบแปลน  

  แผนผงั ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ ์หลกัประกนัหน้ีสิน หลกัทรัพย ์เอกสารสาํคญัต่างๆ 

  ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบตัร บตัรเครดิต บตัรธนาคาร เช็ค สมุดบญัชี หรือสมุดหนงัสือเก่ียวกบัธุรกิจใดๆ  

  เวน้แต่ระบุให้รวมอยูใ่นการประกนัภยัน้ีโดยชดัแจง้ 

 5.7 ความสูญเสียหรือความเสียหายซ่ึงเกิดขึ้นในขณะท่ีสถานท่ีตามท่ีระบุไวใ้นตารางแห่งกรมธรรมถู์กทอดทิง้ โดยไม่มี 

ผูอ้าศยัอยู ่หรือไม่มีผูดู้แลรักษา เป็นเวลาเกินกว่า  15 วนัติดต่อกนั 

 5.8 ความสูญเสียหรือความเสียหายซ่ึงพบเม่ือตรวจสอบบญัชีสินคา้ 
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6. เง่ือนไขท่ัวไป 

 6.1 การประกนัภัยซ้ําซ้อน  

  ถา้ในขณะท่ีเกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าทรัพยสิ์นรายเดียวกนัไดเ้อาประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัภยัอ่ืน  

  ไม่ว่าโดยผูเ้อาประกนัภยัเอง หรือโดยบุคคลอ่ืนใดท่ีกระทาํในนามผูเ้อาประกนัภยั บริษทัจะร่วมเฉล่ียชดใชค้า่สินไหมทดแทน 

  ให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉล่ียตามจาํนวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บประกนัภยัต่อจาํนวนเงินเอาประกนัภยัรวมทั้งส้ินของทุกกรมธรรม ์

  ประกนัภยั อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชสิ้นไหมทดแทนรวมจากทุกกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้  

  นอ้ยกว่าจาํนวนความเสียหายท่ีแทจ้ริง และนอ้ยกว่าจาํนวนเงินเอาประกนัภยัท่ีบริษทัไดรั้บประกนัภยัไว ้บริษทัจะชดใช ้

  เพ่ิมใหจ้นครบจาํนวนความเสียหายท่ีแทจ้ริงนั้น  

 6.2 การบรรยายคลาดเคล่ือนและการตกเป็นโมฆียะของกรมธรรม์ประกันภัย 

  ถา้ไดมี้การบรรยายคลาดเคล่ือนในสาระสาํคญั แห่งสถานท่ีตั้งของทรัพยสิ์น หรือลกัษณะการใชส่ิ้งปลูกสร้างดงักล่าว  

  หรือในขอ้ความจริง อนัเป็นสาระสาํคญัอนัจาํเป็นตอ้งรู้เพ่ือการประเมินความเส่ียงภยั หรือเพ่ือการกาํหนดเบ้ียประกนัภยั  

  หรือมีการละเวน้ไม่เปิดเผยขอ้ความจริงดงักล่าวนั้น ให้ถือว่าสัญญาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีตกเป็น 

  โมฆียะ และบริษทัทรงไวซ่ึ้งสิทธิในการบอกลา้งสัญญาประกนัภยัน้ีภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 

 6.3 หน้าท่ีในการรักษาสิทธิของบริษทัเพ่ือการรับช่วงสิทธ ิ

  โดยค่าใชจ้่ายของบริษทั ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระทาํทุกอยา่งเท่าท่ีจาํเป็นหรือเท่าท่ีบริษทัร้องขอให้ทาํตามสมควร 

  ไม่ว่าก่อนหรือหลงัการรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั เพ่ือรักษาสิทธิของบริษทัในการรับช่วงสิทธิเรียกร้อง 

  ค่าเสียหายจากบคุคลภายนอก 

 6.4 การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

  เม่ือเกิดความเสียหายขึ้น ผูเ้อาประกนัภยัมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

  6.4.1 ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ และตอ้งส่งมอบหลกัฐานและเอกสารตามท่ีระบุไวข้า้งล่างน้ีให้บริษทั 

   ภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัเกิดความเสียหาย เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัมีเหตุอนัสมควรไม่อาจกระทาํการดงักล่าวได ้

   ภายในเวลาท่ีกาํหนดหรือภายในกาํหนดเวลาท่ีบริษทัขยายให้โดยทาํเป็นหนงัสือ  

  1. ส่งหนงัสือเรียกร้องความเสียหายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงตอ้งแจง้รายละเอียดแห่งทรัพยสิ์นท่ีสูญเสียหรือ

เสียหาย และมูลค่าความเสียหายของทรัพยสิ์นนั้นๆ ในเวลาท่ีเกิดความเสียหายโดยละเอียดเท่าท่ีจะทาํได ้

  2. การประกนัภยัอ่ืนๆ รวมทั้งการประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัภยัอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ี 

    เอาประกนัภยัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

  6.4.2 ตอ้งแสดง หรือจดัหา หรือแจง้ หรือมอบใหบ้ริษทัซ่ึงพยานหลกัฐานและรายการเพ่ิมเติม เช่น แผนผงั เอกสาร 

    แสดงกรรมสิทธ์ิ โฉนดท่ีดิน ตน้ฉบบั คู่ฉบบั หรือสาํเนาแห่งเอกสารนั้นๆ และขอ้ความเก่ียวกบัการเรียกร้อง 

    และตน้เพลิง หรือสาเหตท่ีุทาํให้เกิดความเสียหาย และพฤติการณ์ท่ีทาํให้เกิดความเสียหายตามท่ีบริษทัตอ้งการ 

    ตามสมควรแก่กรณี ทั้งน้ี ดว้ยค่าใชจ้่ายของผูเ้อาประกนัภยัเอง 

  6.4.3 จะตอ้งดาํเนินการและยินยอมใหบ้ริษทัหรือตวัแทนกระทาํการใด ๆ ท่ีเหมาะสมในการป้องกนัความเสียหาย 

    อนัอาจเพ่ิมขึ้น 

 6.5 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

  บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความเสียหาย 

  ท่ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ 

  ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพ่ือให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตาม 

  ขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจาํเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน  

  90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 

  หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แลว้เสร็จภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผดิชดใชด้อกเบ้ีย 

  ให้อีกในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ี นบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดชาํระ 
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 6.6 หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

  กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือการจดัการทดแทนทรัพยสิ์น ดงัต่อไปน้ี 

  1. ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายโดยส้ินเชิง การจดัการทดแทนส่ิงปลูกสร้าง หรืออาคารจะเป็นเพ่ือการสร้างขึ้นมาใหม่แทน  

   ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเสียหายซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี แตจ่ะตอ้งเป็นทรัพยสิ์นชนิด 

   เดียวกนักบัท่ีไดรั้บความเสียหายโดยไม่หกัค่าเส่ือมราคา และจะตอ้งไม่ดีกว่าหรือขยายออกไปมากกว่าในสภาพใหม่ 

  2. ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแคเ่พียงบางส่วน การจดัการทดแทนทรัพยสิ์นจะเป็นเพ่ือการซ่อมแซม ในส่วนท่ีไดรั้บ 

   ความเสียหายโดยไม่หกัค่าเส่ือมราคาหรือเป็นเพ่ือการจดัหาทรัพยสิ์นมาเปล่ียนให้ เพ่ือกลบัสู่สภาพท่ีใชก้ารไดอ้ยา่งปกติ 

    และจะตอ้งไม่ดีกว่าหรือขยายออกไปมากกว่าในสภาพใหม่ 

  3. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแสดงความประสงคต์่อบริษทั ในการจดัการทดแทนทรัพยสิ์น ซ่ึงจะตอ้งเร่ิมและดาํเนินการ 

   ให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัท่ีเกิดความเสียหาย หากผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถท่ีจะดาํเนินการ 

   ดงักล่าว หรือไม่มีความประสงคท่ี์จะดาํเนินการแลว้ การชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามหลกัการจดัการทดแทน 

   ทรัพยสิ์นจะเปล่ียนเป็นหลกัของมูลค่าท่ีแทจ้ริง 

  4. บริษทัจะไม่นาํเง่ือนไขการประกนัภยัทรัพยสิ์นตํ่ากว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงมาใชใ้นการพิจารณาคาํนวณค่าสินไหมทดแทน 

 6.7 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณท่ีีใช้สถานท่ีเอาประกันภัยเพิม่เตมิจากการอยู่อาศัย 

  หากปรากฏว่าสถานท่ีเอาประกนัภยัซ่ึงยงัคงใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยันั้น ไดมี้การใชป้ระโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากการอยูอ่าศยั 

  แมเ้พียงบางส่วนในขณะท่ีเกิดความเสียหาย บริษทัจะชดใชจ้าํนวนเงินค่าสินไหมทดแทน ไม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวน 

  เงินเอาประกนัภยัตามลกัษณะส่ิงปลูกสร้างท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  

 6.8 การปฏิเสธค่าสินไหมทดแทน 

  บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการชดใชค้่าสินไหมทดแทนในความเสียหาย โดยไม่ตอ้งคนืเบ้ียประกนัภยัในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  6.8.1 ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงของผูเ้อาประกนัภยัหรือ 

    ผูรั้บประโยชน ์

  6.8.2 การฉ้อฉล 

   1. ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทาํโดยเจตนา หรือสมรู้ของผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน ์

    หรือบุคคลใดท่ีกระทาํในนามของผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ เพ่ือให้ไดรั้บผลประโยชน์จากกรมธรรม์ 

    ประกนัภยัฉบบัน้ี และ/หรือ 

   2. ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูแ้ทนของผูเ้อาประกนัภยัไดก้ระทาํการใด หรือแสดงขอ้ความหรือเอกสารใดอนัเป็นเทจ็ 

    เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

 6.9 การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ  

  ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้องตาม 

  กรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ  

  บริษทัตกลงยินยอมและใหท้าํการวินิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ 

  ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

 6.10 การระงบัไปแห่งสัญญาประกันภยั  

  ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี เป็นอนัระงบัส้ินไปทนัทีเม่ือ 

  6.10.1 ส่ิงปลูกสร้างท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม ์หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของส่ิงปลูกสร้างนั้นไดมี้การพงัทลายหรือ

เคล่ือนไปจากเดิม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนทาํให้ส่ิงปลูกสร้างนั้นเสียประโยชน์ในการใชท้ั้งหมด 

หรือบางส่วน หรือทาํให้ส่ิงปลูกสร้างนั้น หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของส่ิงปลูกสร้างนั้น หรือทรัพยสิ์นท่ีอยู่

ภายในส่ิงปลูกสร้างนั้นตกอยูใ่นการเส่ียงต่อวินาศภยัเพ่ิมขึ้น เวน้แต่เหตดุงักล่าวมาน้ี เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก

ภยัท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

  6.10.2 ส่ิงปลูกสร้างท่ีเอาประกนัภยั หรือสถานท่ีตั้งทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัตกอยูใ่นสภาพไม่มีผูอ้ยูอ่าศยัหรือไม่มี

ผูดู้แลรักษา และคงยงัอยูใ่นสภาพเช่นนั้นเป็นเวลาเกินกว่า 15 วนัติดต่อกนั 

 อยา่งไรก็ตาม เง่ือนไขขอ้ 6.10 น้ี จะไม่นาํมาบงัคบัใช ้หากผูเ้อาประกนัภยัไดแ้จง้ให้บริษทัทราบและบริษทัตกลงยินยอม 

 รับประกนัภยัต่อไป 
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สรุปสาระสําคัญ 

กรมธรรม์ประกนัอคัคีภัยท่ีอยู่อาศัย ปีใหม่สุขใจ บ้านปลอดภัย (ไมโครอนิชัวรันส์) 
 
 

1.  ความคุ้มครอง 

 1.1 ไฟไหม ้ฟ้าผา่  ระเบิด   5,000 – 30,000 บาท 

 1.2 ภยัจากลมพาย ุ ภยัจากนํ้าท่วม ทุกภยัรวมกนัแลว้ไม่เกิน 1,000  บาทต่อปี       

  ภยัจากแผน่ดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด  

  หรือคล่ืนใตน้ํ้า หรือสึนามิ ภยัจากลูกเห็บ  

 1.3 ค่าเช่าท่ีพกัอาศยัชัว่คราว 300 บาท/วนั (ไม่เกิน 30 วนั) 

          (กรณีส่ิงปลูกสร้างไดรั้บความเสียหายจนเป็นผล 

  ให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งหาท่ีพกัอาศยัชัว่คราว) 

2.  จํานวนเงินเอาประกันภัยตามลักษณะส่ิงปลูกสร้าง  

 • 30,000  บาท ในกรณีท่ีส่ิงปลูกสร้างเป็นคอนกรีต 

     (มีผนงัก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ีผนงัทั้งหมด) 

 • 15,000  บาท      ในกรณีท่ีส่ิงปลูกสร้างเป็นอาคารคร่ึงตึกคร่ึงไม ้

     (มีผนงัก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพ้ืนท่ีผนงัทั้งหมด) 

 • 10,000  บาท  ในกรณีท่ีส่ิงปลูกสร้างเป็นอาคารท่ีไม่ใช่ตึกหรือคร่ึงตึกคร่ึงไม ้และไม่เป็นห้องแถวไม ้

     (มีผนงัเป็นวสัดุอ่ืนๆ เช่น ไม ้สังกะสี กระเบ้ืองแผน่เรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนท่ีผนงัทั้งหมด) 

 •  5,000  บาท      ในกรณีท่ีส่ิงปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม ้

3. การประกนัภัยโจรกรรม คุ้มครองการลักทรัพย์ท่ีปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.2)  

ท่ีอยู่อาศัยปัจจุบันของผู้เอาประกนัภัย จํานวนเงินไม่เกิน 5,000 บาท 

 • ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นภายในส่ิงปลูกสร้าง ท่ีระบุร่องรอย 

 • ความเสียหายต่อส่ิงปลูกสร้าง และ/หรือ ค่าใชจ้่ายในการเปล่ียนลอ็กประตูหนา้ต่าง 

4.  เบีย้ประกันภัยรวม  10  บาท  คุ้มครองระยะเวลา 30 วัน 

5.  ข้อยกเว้น 

 5.1 ภยัสงคราม ภยัก่อการร้าย การจลาจล การนดัหยดุงาน การก่อความวุ่นวาย 

 5.2 ภยัจากการแผรั่งสี ภยัจากนิวเคลียร์ และการระเบิดของกมัมนัตภาพรังสี 

 5.3 ความเสียหายจากการเผาทรัพยสิ์นโดยคาํส่ังเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมาย 

 5.4 ความเสียหายของกระจกหรือส่ิงประดบับนกระจกหรือขอ้ความบนกระจก 

    5.5 ความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากการกระทาํหรือการมีส่วนร่วมโดยบคุคลใดๆ เกิดจากการกระทาํ 

โดยผูเ้อาประกนัภยั หรือหุน้ส่วนของผูเ้อาประกนัภยั หรือกรรมการ หรือพนกังาน หรือลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยั ทั้งน้ี 

ไม่ว่าจะกระทาํดว้ยตนเองโดยลาํพงั หรือสมรู้ร่วมคิดกบับุคคลอ่ืน 

    5.6 ความสูญเสียหรือความเสียหายของ เงิน ทอง อญัมณี โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ เหรียญ ตน้ฉบบัเอกสาร โฉนด แบบแปลน 

แผนผงั ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ ์หลกัประกนัหน้ีสิน หลกัทรัพย ์เอกสารสําคญัต่างๆ ไปรษณียากร 

อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบตัร บตัรเครดิต บตัรธนาคาร เช็ค สมุดบญัชี หรือสมุดหนงัสือเก่ียวกบัธุรกิจใดๆ เวน้แต่ระบุ

ให้รวมอยูใ่นการประกนัภยัน้ีโดยชดัแจง้ 

 5.7 ความสูญเสียหรือความเสียหายซ่ึงเกิดขึ้นในขณะท่ีสถานท่ีตามท่ีระบุไวใ้นตารางแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัถูกทอดทิ้ง 

โดยไม่มีผูอ้าศยัอยู ่หรือไม่มีผูดู้แลรักษา เป็นเวลาเกินกว่า 15 วนัติดต่อกนั 

 5.8 ความสูญเสียหรือความเสียหายซ่ึงพบเม่ือตรวจสอบบญัชีสินคา้ 
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6.  เง่ือนไขท่ีสําคัญ 

 6.1 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเปิดเผยขอ้เทจ็จริงของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั หากพบว่ามีการปกปิดขอ้เทจ็จริง จะทาํให้

กรมธรรมป์ระกนัภยัไม่มีผลบงัคบัตั้งแต่ตน้ 

 6.2 เม่ือเกิดความเสียหายขึ้น ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ และส่งรายละเอียดความเสียหายให้บริษทั

ภายใน 30 วนั 

 6.3 หากเกิดความเสียหาย บริษทัจะชดใชต้ามความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 

 6.4 บริษทัจะไม่ชดใชค้่าเสียหายหากความเสียหายเกิดขึ้นจากการทจุริต หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง หรือเกิดจาก 

การกระทาํโดยเจตนาของผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์  

 6.5 การโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัให้แก่

บุคคลอ่ืน ให้ถือว่าผูรั้บโอนเป็นผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และบริษทัจะตอ้งรับผิดตามกรมธรรม์

ประกนัภยัต่อไปตลอดอายกุรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีเหลืออยู ่

7. การระงบัไปแห่งสัญญาประกันภยั 

 ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี เป็นอนัระงบัส้ินไปทนัทีเม่ือ 

 7.1 ส่ิงปลูกสร้างพงัทลายหรือเคล่ือนไปจากเดิม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนทาํให้ส่ิงปลูกสร้างนั้นเสียประโยชน์ในการใช้

ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของส่ิงปลูกสร้างนั้นตกอยูใ่นความเส่ียงต่อวินาศภยัเพ่ิมขึ้น เวน้แตเ่หตุ

ดงักล่าวน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากภยัท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรม ์

 7.2 ส่ิงปลูกสร้าง หรือสถานท่ีตั้งทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัตกอยูใ่นสภาพไม่มีผูอ้ยูอ่าศยัหรือไม่มีผูดู้แลรักษาและคงอยูใ่น

สภาพเช่นนั้นเป็นเวลาเกิน 15 วนัติดต่อกนั 

หมายเหตุ 

1. เอกสารฉบบัน้ีเป็นเพียงเอกสารสรุปสาระสาํคญั เง่ือนไขทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัเท่านั้น 

2. เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัควรศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากกรมธรรมป์ระกนัภยั

ฉบบัสมบูรณ์ หากมีขอ้ความใดในเอกสารน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยั ให้ใชข้อ้ความท่ีปรากฏ

ในกรมธรรมป์ระกนัภยับงัคบัแทน 


