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กรมธรรมป์ระกนัภยัสมารท์ โฮม 
 
 

โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้และ
เพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระภายใต้ข้อบังคับ ข้อกำหนดและเง่ือนไขทั่วไป 
ข้ อ ย ก เว้ น  ข้ อ ต ก ล ง คุ้ ม ค ร อ ง  เอ ก ส า ร แน บ ท้ าย  แล ะใบ ส ลั ก ห ลั งข อ งก ร ม ธ ร ร ม์ ป ร ะกั น ภั ย                         
บริษัทให้สัญญากับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ 
 
  หมวดที่ 1 คำจำกัดความ - 

คำจำกัดความและความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในหมวดนี้จะถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมด                
ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์
ประกันภัย 
 

กรมธรรมป์ระกนัภยั ห ม าย ค ว าม
ถึง 

ใบ ค ำ ข อ เอ า ป ร ะกั น ภั ย  ต า ร า ง ก ร ม ธ ร ร ม์ ป ร ะกั น ภั ย                         
ข้อ ก ำห น ด แล ะเง่ือ น ไขทั่ ว ไป  ข้อยก เว้น  ข้อต ก ล งคุ้ม ค รอ ง 
เอกสารแนบท้าย และใบสลักหลังของกรมธรรม์ประกันภัย               
ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัยเดียวกัน 

บรษิทั ห ม าย ค ว าม
ถึง 

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผู้รับประกันภัย
ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

ผูเ้อาประกนัภยั  ห ม าย ค ว าม
ถึง 

บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ซ่ึงตกลงจะชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัท  

ความเสยีหาย  ห ม าย ค ว าม
ถึง 

ความสูญเสีย หรือความเสียหายทางกายภาพจากอุบัติเหตุ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

ความรบัผดิสว่นแรก  ห ม าย ค ว าม
ถึง 

จำนวนเงิน ซ่ึงผู้ เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามที่ ระบุ                
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือในเอกสารสรุปรายการ
เอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) ต่อความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้งที่
ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

สิง่ปลกูสรา้ง  
(ไมร่วมฐานราก) 

ห ม าย ค ว าม
ถึง 

ก) บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และ
อาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นต้น กำแพง รั้ว 
ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐานราก 

ข) ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม 
อพารท์เม้นท์ ยกเว้นฐานราก 

ทรพัยส์นิภายในสิง่
ปลกูสรา้ง 

 

ห ม าย ค ว าม
ถึง 

เฟ อ ร์ นิ เจ อ ร์  เค รื่ อ งต ก แต่ ง  สิ่ ง ติ ด ต้ั งต รึ งต รา เค รื่ อ งมื อ                   
เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 
เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สิน
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อื่นๆ (ที่มิได้ระบุอยู่ในข้อ 2 ของข้อยกเว้นเฉพาะสำหรับข้อตกลง
คุ้มครองที่ 1) เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคล ซ่ึง
ตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย รวมถึงสังหาริมทรัพย์ที่
ติดต้ังตรึงตราอยู่นอกสิ่งปลูกสร้าง อันได้แก่ เสาอากาศโทรทัศน์ 
แท็งค์น้ำ มอเตอร์ปั๊มน้ำ คอมเพลสเซอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
ซักผ้าไฟฟ้า เครื่องล้างจานไฟฟ้า จานรับสัญญาณเคเบิลทีวี และ
จานรับสัญญาณดาวเทียม 

ทรพัยส์นิทีเ่อา
ประกนัภยั 

ห ม าย ค ว าม
ถึง 

สิ่ งปลูกสร้าง (ไม่ รวมฐานราก) และ/ห รือทรัพ ย์สินภายใน                
สิ่งปลูกสร้าง 

การลกัทรพัย ์ ห ม าย ค ว าม
ถึง 

การเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดย
ทุจริต 

การชงิทรพัย ์ ห ม าย ค ว าม
ถึง 

การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้
กำลังประทุษร้ายเพื่อ 
1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือ 
2. ให้ย่ืนให้ซ่ึงทรัพย์นั้น หรือ 
3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ หรือ 
4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้น หรือ 
5. ให้พ้นจากการจับกุม 

การปลน้ทรพัย ์ ห ม าย ค ว าม
ถึง 

การชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป 

เงนิ ห ม าย ค ว าม
ถึง 

ธ น บั ต รห รือ เห รี ย ญ ก ษ าป ณ์ ที่ ช ำร ะห นี้ ได้ ต าม ก ฎ ห ม าย                  
เช็คที่ ธน าคารรับรองการจ่าย เงิน  ธนาณั ติ  เช็ค ไปรษ ณี ย์                   
ดวงตราไปรษณีย์ที่ยังไม่ได้ขีดฆ่าและหลักทรัพย์ที่ระบุประเภทไว้
ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัยซ่ึงทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ 
ผู้เอาประกันภัยหรืออยู่ในความรับผิดชอบของผูเ้อาประกันภัย 

การโจรกรรมเงนิ 
จากตูน้ริภัยหรอืหอ้ง
นริภัย 

ห ม าย ค ว าม
ถึง 

ก) การลักทรัพ ย์ โดยการใช้กำลั งอย่างรุนแรงและปรากฏ               
ร่องรอยต่อผนังด้านนอกของตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัยซ่ึงได้
ปิดล็อกไว้เรียบร้อยแล้วตามระบบของตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย
ชนิดนั้นๆ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด 
เครื่องไฟฟ้าหรือเคมี หรือ 

ข) การโจรกรรมตู้นิรภัยไปทั้งตู้จากสถานที่ต้ังหรือเก็บทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภัย 

สมาชกิในครอบครวั ห ม าย ค ว าม
ถึง 

1. คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย 
2. บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย 
3. บิดามารดาที่ถูกต้องตามกฎหมายของผูเ้อาประกันภัย 
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4. บิดามารดาที่ถูกต้องตามกฎหมายของคู่สมรสที่ถูกต้องตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัย 

 
  หมวดที่ 2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป - 
1. การเปลี่ยนแปลงสัญญาประกนัภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซ่ึงรวมถึงข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสัญญา
ประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และ
บริษัทได้ออกบันทึกสลักหลังในกรมธรรม์ประกันภัยไว้เปน็หลักฐานแล้ว 
 

2. การบรรยายสาระสำคัญคลาดเคลื่อน 
หากมีการบรรยายสาระสำคัญคลาดเคลื่อนโดยผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดที่กระทำการแทน                           

ผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรืออาคารใดหรือสถานที่ซ่ึงมีทรัพย์สินนั้นเก็บอยู่
ภายในหรือสถานที่ต้ังทรัพย์สิน ซ่ึงกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อ้างถึง หรือมีการบรรยายข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำคัญซ่ึงอาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา 
หรือมีการละเว้นที่จะแถลงข้อเท็จจริงนั้น บริษัทจะไม่รับผิดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ สำหรับ
ทรัพย์สินที่ได้มีการบรรยายสาระสำคัญคลาดเคลื่อน การแถลงข้อความเป็นเท็จ หรือละเลยการให้
ข้อเท็จจริงดังกลา่วข้างต้น 

 

3. การปฏิเสธค่าสินไหมทดแทน  
บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหาย โดยไม่ต้องคืนเบี้ยประกันภัยใน

กรณีดังต่อไปนี้ 
3.1 ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเพราะความทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ                               

ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ 
3.2 การฉ้อฉล  

3.2.1 ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำโดยเจตนาหรือสมรู้ของผู้เอาประกันภัยหรือ                          
ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลใดที่กระทำในนามของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์                      
เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และ/หรือ 

3.2.2 ผู้เอาประกันภัยหรือผู้แทนของผู้เอาประกันภัยได้กระทำการใด หรือแสดงข้อความหรือ
เอกสารใดอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

 

4. การรับช่วงสิทธ ิ
ผู้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะต้องกระทำ ให้ความร่วมมือ

ในการกระทำ หรืออนุญาตให้บริษัทกระทำทุกสิ่งเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่บริษัทเรียกร้องให้ทำตามสมควร
ในการที่บริษัทจะใช้สิทธิหรือการรักษาสิทธิใดๆหรือได้รับการบรรเทาหรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จากบุคคลอื่น ซ่ึงบริษัทจะได้รับสิทธิหรือรับช่วงสิทธิหลังจากได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือทำให้ความ
เสียหายกลับสู่สภาพปกติภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ทั้งนี้ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นจะเป็น
เวลาก่อนหรือหลังที่ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของบริษัทเอง 
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5. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐาน

แสดงความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 
ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ทำให้บริษัทไม่อาจประเมินความเสียหายให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตาม

วรรค 1 ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามสมควร แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัท
ได้รับเอกสารครบถว้นแล้ว 

หากบริษัทไม่อาจจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาข้างต้น ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็
ตาม จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล หรือเสนอข้อพิพาท
ต่ออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชีข้าดให้บรษิัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิด
ต่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายนั้นโดยชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษา หรือตามคำชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผดินัดในอัตรารอ้ยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด 
 

6. สิทธิของบริษัทในซากทรัพย์ที่ได้รับความเสียหาย 
เมือ่มีความเสยีหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ผู้เอาประกันภัยมี

หน้าที่ดูแล และจะละทิ้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เสียหายนั้นไม่ได้ และบริษัทอาจจะ 
6.1 เรียกร้องให้ส่งมอบทรัพย์สินที่เสียหายซ่ึงได้มีการเอาประกันภัยไว้แก่บริษัท 
6.2 เข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ และสำรวจ จัด คัด เลือก โยกย้ายหรือ

จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ทรัพย์สินนั้น 
6.3 ขายหรือจำหน่ายหรือทำลายทรัพย์สินที่เสียหายเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
บริษัทอาจใช้สิทธิที่มีอยู่ตามเง่ือนไขนี้ ได้ทุกเวลานับต้ังแต่เกิดความเสียหายจนกว่าสิทธิการ

เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะได้ตกลงกันเป็นเด็ดขาด หรือได้มีการบอกกล่าวเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้เอาประกันภัยว่าได้สละสิทธิ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้  

การใช้สิทธิของบริษัทขา้งต้นจะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดเพิ่มขึ้นแก่บริษทัและจะไม่ทำให้สิทธิของบริษัท
ในการที่จะอ้างเง่ือนไขใดๆแหง่กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อโต้แย้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใดๆ 

 

7. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มี

สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อ
พิ พ าท นั้ น โด ยวิธีอนุ ญ าโต ตุ ล าก าร บริษั ทต ก ล งยิน ยอม แล ะให้ ทำการวินิจฉั ยชี้ ขาด โด ย
อนุญาโตตุลาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

 

8. การใช้ความระมัดระวังตามสมควร 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องดูแลรักษา รวมทั้งซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ให้อยู่ในสภาพ

ที่ดีและจะต้องใชค้วามระมัดระวังตามสมควรที่จะป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินทีเ่อาประกันภัย 
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9. ความรบัผิดส่วนแรก 
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยหรือในเอกสารสรุปรายการเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) สำหรับความเสียหายแต่ละครั้ง
และทกุครั้ง 

 

10. การบอกกล่าว 
คำบอกกล่าวและการติดต่อใดๆระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์

ประกันภัยฉบับนี้ต้องกระทำเป็นหนังสือจึงจะมีผลบังคับได้ 
 

11. การระงับไปแห่งสัญญากรมธรรม์ประกันภัย 
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เป็นอันระงับสิ้นไปทันทีโดยผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ

ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้
บังคับมาแล้วออกโดยคิดตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามข้อ 12. เมื่อ:- 

11.1 สถานที่ต้ังหรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงจากที่อยู่อาศัย ไปเป็นการ
ประกอบการประเภทอื่น และการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ทำให้การเสี่ยงภัยเพิม่ขึ้น 

11.2 สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ซ่ึงเอาประกันภัยหรือสถานที่ ต้ังหรือเก็บทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยตกอยู่ในสภาพที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย หรือไม่
มีผู้ดูแลรักษา และยังคงอยู่ในสภาพนั้นเป็นเวลาเกินกว่า 30 วันติดต่อกัน 

11.3 ทรัพย์สินที่ เอาประกันภัยไว้ได้เปลี่ยนมือจากผู้ เอาประกันภัยโดยวิธีอื่น นอกจากทาง
พินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

11.4 ผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาเอา
ประกันภัย โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว 

11.5 สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือส่วนใดส่วน
หนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้นได้ มีการพังทลายหรือเคลื่อนไปจากเดิม  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
จนทำให้สิ่งปลูกสร้างนั้น เสียประโยชน์ในการใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือทำให้สิ่งปลูกสร้าง
นั้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างนั้นตกอยู่ใน
การ  เสี่ยงต่อวินาศภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่เหตุดังกล่าวมานี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากภัยที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

อย่างไรก็ตามเง่ือนไขขอ้ 11 นี้จะไม่นำมาบังคับใช้ หากผูเ้อาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบและบริษัท
ตกลงยินยอมรับประกนัภัยต่อไป โดยได้ออกใบสลักหลังของกรมธรรม์ประกันภัยไว้เป็นหลักฐานแล้ว 

 

12. การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภัย 
12.1 บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์

อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้ง
สุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหัก
เบีย้ประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมป์ระกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

12.2 ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ
และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์
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ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกโดยคิดตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น หรือหากยัง
ไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระโดยคิดตามระยะเวลาและอัตราเบี้ย
ประกันภัยในทำนองเดียวกัน ตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นต่อไปนี้ 
 

  

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 

ระยะเวลาประกันภัย (ไม่เกินเดือน) ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

15 
25 
35 
45 
55 
65 

ระยะเวลาประกันภัย (ไม่เกินเดือน) ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

75 
80 
85 
90 
95 

100 

 
 
  หมวดที่ 3 ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป - 
กรมธรรม์ประกันภยัฉบับนี้ไม่คุ้มครอง 
1. ความเสียหายอันมีสาเหตมุาจากหรือเกิดขึ้นจาก 

1.1 การกระทำโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อย่างรา้ยแรงของผูเ้อาประกนัภัยหรอืผูก้ระทำการแทนหรอื
ในนามของผู้เอาประกันภัย 

1.2 ความเสียหายต่อเนื่องใดๆ หรือความเสียหายโดยอ้อมไม่ว่าชนิดใดหรือลักษณะใด  
2. ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสาเหตโุดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นผลมาจากหรือเกี่ยว

เนื่องมาจากเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผล
กระทบอย่างต่อเนื่องหรือมีลำดับเหตุการณ์เปน็อย่างไรสำหรับความเสียหายนั้น 
2.1 สงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์หรือการปฏิบัติการ

เยี่ยงสงคราม (ไม่ว่าจะมกีารประกาศสงครามหรอืไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกำเริบ การก่อ
ความไม่สงบของประชาชนหรือทหารถึงขนาดลุกฮือต่อตา้นรัฐบาล 

2.2 การแขง็เมอืง การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอ่ความวุ่นวาย การกอ่วินาศกรรม การ
ปฏิวัต ิการรฐัประหาร การยดึอำนาจการปกครองโดยทหาร การแขง็ขอ้ การประกาศกฎอัยการศึก 
หรอืเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก 
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2.3 การกระทำการก่อการร้ายโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดซึ่งกระทำการในนามหรือเกี่ยวข้องกับ
องคก์รหรือขบวนการใดๆ โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้  

การกระทำก่อการก่อร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทำซึ่งใช้กำลังหรือความรุนแรง และ/
หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าเป็นการกระทำเพียงลำพัง หรือการกระทำการ
แทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใดหรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินยิม
หรอืจดุประสงคท์ีค่ลา้ยคลงึกนั รวมทัง้เพือ่ตอ้งการสง่ผลใหร้ฐับาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วน
หนึ่งสว่นใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะ ตื่นตระหนกหวาดกลัว 

2.4 การสูญ เสียการครอบครองไม่ว่าอย่างถาวรหรือชั่วคราว เนื่ องจากการถูกยึดทรัพ ย์                            
การยึดกจิการเปน็ของรฐั การยดึทรพัยเ์พือ่ประโยชนท์างทหารหรอืสาธารณประโยชน ์หรือการยดึ
ทรัพย์โดยอาศัยอำนาจตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

2.5 การสูญเสียการครอบครองอาคารไม่ว่าอย่างถาวรหรือชั่วคราวจากการเข้าครอบครองที่มิชอบ
ด้วยกฎหมายโดยบุคคลใดๆ  

ทัง้นี ้บริษัทยังต้องรบัผดิตอ่ผูเ้อาประกันภัยสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
อันเกดิจากภยัทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภัยฉบบันีซ้ึ่งเกิดขึ้นก่อนการสูญเสียการ
ครอบครองตามข้อ 2.4 และ 2.5 

2.6 การทำลายทรัพย์สินโดยคำสั่งเจ้าหน้าที่หรือพนกังานที่มอีำนาจตามกฎหมาย 
2.7 การกระทำใดๆ ที่ต้องกระทำขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ไม่ว่าจะรูปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ

เหตุการณ์ในข้อ 2.1 ถึง 2.6  
3. ความเสียหายไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากหรือเป็นผลเนื่องจาก 

หรอืมสี่วนมาจาก 
3.1 การแผ่รงัสี หรอืการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลยีร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน

เนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทาง
นิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวเอง 

3.2 การระเบิด ขอ งกัมมัน ต ภ าพ รังสีห รือวัต ถุอัน ต รายอื่น ใด ที่ อาจ เกิด จาก การระเบิด ใน                               
กระบวนการนิวเคลียร์ได้หรือส่วนประกอบของนิวเคลยีร ์

4. ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษา หรือกระบวนการยุติธรรมนอกเขตอำนาจศาลไทย หรือที่
เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากคำพิพากษาของศาลไทยที่มีผลให้เกิดการบังคับคดนีอกราชอาณาจักรไทย 

 
  หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง - 

ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีผลบังคับ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อกำหนดและเง่ือนไขทั่วไป  ข้อยกเว้น 
ข้อตกลงคุ้มครอง เอกสารแนบท้าย ใบสลักหลังของกรมธรรม์ประกันภัย และถ้อยแถลงอื่นใดที่ผู้ เอา
ประกันภัยได้ลงนามไว้ ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทน                       เบี้ย
ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองและ/หรือ
เอกสารแนบท้ายที่แนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ซ่ึงมีการระบุจำนวนเงินเอาประกันภัยและ/หรือ
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือในเอกสารสรุปรายการ
เอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) เท่านั้น 
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ขอ้ตกลงคุม้ครองที ่1 
การประกนัภยัความเสีย่งภยั สำหรบัทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภัย 

 

  ความคุ้มครอง - 
บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครองสำหรับความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย        

อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่มิไดม้ีการระบุยกเว้นไว้ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัย โดยบริษัทจะจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ เอาประกันภัย ตามมูลค่าทรัพ ย์สิน ณ  เวลาที่ เกิดอุบั ติ เหตุที่ทำให้ เกิด                  
ความเสียหาย หรือตามสิทธิของบริษัทที่จะทดแทนหรือเปลี่ยนทรัพย์สินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สิน
นั้นใหม่ รวมกันไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยและ/หรือจำนวนเงินจำกัดความรับผิดตามข้อตกลง
คุ้มครองนี้ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 

  การขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม -v สำหรับข้อตกลงคุ้มครองที่ 1    
ข้อตกลงคุ้มครองนี้ได้ขยายความคุ้มครองสำหรับกรณีดังต่อไปนี้ 

1. การขนย้ายซากทรพัยส์ิน (บรษิัทกำหนดสูงสุดไม่เกิน 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม) 
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซ่ึงได้รับ

ความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองนี้อันได้แก ่
1.1 เพื่อการค้ำหรือยันซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
1.2 เพื่อการรื้อถอนหรือทำลายซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
1.3 เพื่อการขนย้ายซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 

ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวขา้งต้น จะต้องไดร้ับความยินยอมจากบริษัทก่อน  

2. ค่าวิชาชีพ (บรษิัทกำหนดสูงสุดไม่เกิน 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม) 
ค่าวิชาชีพตามความจำเป็นสำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษา

กฎหมาย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ไม่เกินกว่าอัตราที่กำหนดขึ้นโดยสถาบันที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เกิดความ
เสียหาย) เพื่อการประเมินราคา ออกแบบ กำหนดมาตรฐาน การประมูล และการควบคุมงานอันเกิดจาก
การซ่อมแซม หรอืสร้างขึ้นใหม่แทนทรัพย์สินที่ได้เกิดความเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ (แต่ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน)  

3. ทรัพย์สินในขณะขนย้าย (บริษัทกำหนดสูงสุดไม่เกิน 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของทรัพย์สิน
ภายในสิ่งปลูกสร้าง) 

ความเสียหายของทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ขณะที่ถูกเคลื่อนย้ายชั่วคราวจากสถานที่ต้ังหรือ
เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อไปทำความสะอาด ปรับปรุง
ใหม ่เปลี่ยนแปลง และซ่อมแซม แต่ยังคงอยู่ภายในอาณาเขตประเทศไทย ในขณะขนส่งทั้งขาไปและขากลับ  

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่คุ้มครองทรัพย์สินดงักล่าวที่ถูกทิ้งไว้ในรถที่ไม่มีใครดูแล 
4. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราว (บริษัทกำหนดสูงสุดไมเ่กิน 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม) 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราวตามความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอาคารที่ได้รับ            
ความเสียหายซ่ึงอยู่ระหว่างรอการซ่อมแซมหรอืสร้างใหม่ 

ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดความรับผิดของบริษัทภายใต้การขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมตามข้อ 1 ถึง 4 
ข้างต้น และภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้ รวมกันแล้วจะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อตกลง
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คุ้มครองนี้ที่ ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้ เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองใน                 
ความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) ตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

5. ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว (บริษัทกำหนดสูงสุดไม่เกินวันละ 5,000 บาท และรวมกันแล้วไม่เกิน 200,000 
บาทสำหรับความเสียหายต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) 

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เป็นเจ้าของหรือมีการประกันภัยสิง่ปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) 
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้ เป็นสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และ

ได้รับความเสียหายอันเนื่องจากภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ คิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่า
การจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่เป็นการก่อสร้างขึ้นใหม่ จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้                     
บริษัทจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวนเงินและจำนวนวันที่ไม่สามารถอยู่
อาศัยได้ แต่ทั้งนี้  ไม่เกินจำนวนวันและจำนวนเงินต่อวัน สำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ในการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าที่อ ยู่อาศัยชั่วคราวตามการขยายความคุ้มครองเพิ่ม เติมนี้                                 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งมอบเอกสารแสดงการชำระเงินค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้บริษัทเป็นหลักฐาน
โดยไม่ชักช้า 

ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดความรับผิดของบริษัทภายใต้การขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมตามข้อ 5 ข้างต้น
ถือเป็นความรับผิดเพิ่มเติมแยกจากจำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย  

 

  การจำกัดจำนวนเงินความรับผิด - สำหรับข้อตกลงคุ้มครองที่ 1 
1. ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า (Electrical Injury) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้จะจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับความเสียหายที่
เกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ได้เอาประกันภัยไว้ตาม
ข้อตกลงคุ้มครองนี้ ซ่ึงได้รับความเสียหายเนื่องจากหรือเป็นเพราะการเดินเครื่องเกินกำลัง การใช้
แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเกิดประกายของไฟฟ้า การเผาไหม้ของ
สายไฟฟ้าในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า หรือการเดินลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า แต่ทั้งนี้ความ
คุ้มครองภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้ จะมีผลต่อเมื่อสาเหตุความเสียหายดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้เกิด
ไฟไหม้ขึ้นหรือความเสียหายดังกลา่วเกิดจากฟ้าผ่าเท่านั้น 

แต่ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ต้องรับผิด หากความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้าดังกล่าว หรือส่วนประกอบ หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบไฟฟ้า เกดิจากสาเหตุที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นเฉพาะสำหรับข้อตกลงคุ้มครองนี้ 

 
2. การลกัทรพัยท์ีป่รากฏรอ่งรอยงดัแงะ 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้จะจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับความเสียหายของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการลักทรัพย์โดยบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย หรือ 
สมาชิกในครอบครัว หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดๆ ซ่ึงอยู่อาศัยโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ในสถานที่ต้ังหรือเก็บทรัพย์สนิที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  ทั้งนี้ไม่ว่าจะ 

กระทำดว้ยตนเองโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น ซ่ึงได้เข้าไปหรือออกจากตัวอาคารสถาน
ที่ต้ังหรือเก็บทรัพย์สนิที่เอาประกันภัย โดยการใช้กำลังอย่างรุนแรง และทำให้เกิดร่องรอยความเสียหาย
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ที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวอาคารสถานที่ต้ังหรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากการใช้เครื่องมือ วัตถุ
ระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ รวมทั้งความเสียหายอันเกิดจาก
ความพยายามกระทำการดังกล่าว 

3. ค่าใช้จ่ายในการดบัเพลิง 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้จะจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับค่าใช้จ่ายในการ

ดับเพลิง ดังต่อไปนี้  
3.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานของผู้ เอาประกันภัยซ่ึงได้กระทำการดับเพลิง ทั้งนี้ ไม่รวมถึง                  

พนักงานที่ทำหน้าที่ดับเพลงิประจำสถานีดับเพลิงโดยตรง 
3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดหามาทดแทน หรือซ่อมแซมเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ในการดับเพลิงซ่ึง

ได้รับความเสียหายระหว่างทำการดับเพลิง (รวมถึงเสื้อผ้าและทรพัย์สินส่วนตัวของพนักงานที่
เข้าช่วยในการดับเพลิง) 

3.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดขึ้นจากการดับเพลิง หรือป้องกันการขยายตัวของเพลิงหรืออุปกรณ์                   
ความปลอดภัยชั่วคราว อันเป็นผลจากการเกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้ หรือจากการที่
เพลิงคุกคามฉับพลัน ทำให้เกิดความเสียหายหรือภัยอื่นๆ ที่ได้มีการเอาประกันภัยไว้ตาม
ข้อตกลงคุ้มครองนี้ 

ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทอันเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะจำกัดในส่วนที่เกิดขึ้นจาก
การดับเพลิงในขณะเกิดเหตุการณ์ หรือใกล้กับเหตุการณ์เพลิงไหม้ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยใน
ข้อตกลงคุ้มครองนี้หรือคุกคามต่อทรัพย์สินดังกล่าวเท่านั้น 
 

 ทั้งนี้ ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดตามข้อ 1 ถึง 3 ข้างต้น จะมี

เง่ือนไขดังนี้ 

1. การจำกัดความรับผิดนี้ บริษัทจะไม่นำเง่ือนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้ใน

การพิจารณาคำนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 

2. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัท

จะต้องรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนเพื่อความเสียหายแล้ว จำนวนเงินความรับผิดสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจำนวนเงินค่าสินไหม

ทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไปแล้ว 

3. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย                

ให้เป็นไปตามจำนวนเงินจำกัดความรับผดิตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

ไม่ว่ากรณีใด ความรับผิดของบริษัทภายใต้การจำกัดจำนวนเงินความรับผิดข้อ 1 ถึง 3 ข้างต้น และ

ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้ รวมกันแล้วจะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ที่ได้ระบุไว้

ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองในความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) ตามที่

ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
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  ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป - สำหรับข้อตกลงคุ้มครองที่ 1 
1. การจำกดัความรับผิดของบริษัท   

บริษัทจะรับผิดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยและ/หรือจำนวนเงินจำกัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือในเอกสารสรุปรายการเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ความรับผิด
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยของบริษัทต่อความเสียหายแต่ละครัง้หรือความเสียหายหลายครั้งรวมกัน
ไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยและ/หรือจำนวนเงินจำกัดความรับผิดไว้ตามรายการแต่ละรายการ และ
เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยมี
เง่ือนไขว่า ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองในความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) ตามที่ได้ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือในเอกสารสรุปรายการเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) 

 

2. การประกันภัยซ้ำซ้อนและการร่วมเฉลีย่การชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน 
ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบถึงการประกันภัยอื่นที่ให้ความคุ้มครองลักษณะ

เดียวกนักบัข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซ่ึงได้ทำไว้แล้วหรือที่จะมีขึ้นภายหลังกับบริษัท
ประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระทำในนามผูเ้อาประกันภัย 

ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น ปรากฏว่าทรัพย์สินรายการเดียวกันได้มีการเอาประกันภัยไว้กับ
บริษ ัทประกันภัยอื ่น  ไม่ว่าโดยผู้ เอาประกันภัยเอง หรือบุคคลอื่นก็ตาม บริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้                  
ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัยต่อจำนวนเงินเอา
ประกันภัยรวมทั้งสิ้นของทุกกรมธรรม์ประกันภัย แต่จะไม่เกินกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยและ/หรือ
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เช่นนี้ บริษัทจะไม่ยกเอาลำดับการรับประกันภัยก่อนหรือหลังขึ้นเป็นข้ออ้างในการร่วมเฉลี่ยชดใช้ความ
เสียหายดังกล่าว 

 

3. หน้าที่ของผู้เอาประกนัภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
เมือ่เกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ดังนี้ 
3.1 ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

ให้บริษัทภายใน 30 วันนับต้ังแต่วันเกิดความเสียหาย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีเหตุ อันสมควรไม่
อาจกระทำการดังกล่าวได้ภายในเวลาที่กำหนดหรือภายในกำหนดเวลาที่บริษัทขยายให้โดยทำ
เป็นหนังสือ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง 
3.1.1 ส่งหนังสือเรียกร้องความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงต้องแจ้งรายละเอียดแห่ง 

ทรัพย์สินที่เสียหาย และมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินนั้นๆ ในเวลาที่เกิดความ
เสียหายโดยละเอียดเท่าที่จะทำได้ 

3.1.2 การประกันภัยอื่นๆ รวมทั้งการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้ 

3.2 ต้องแสดง หรือจัดหา หรือแจ้ง หรือมอบให้บริษัทซ่ึงพยานหลักฐานและรายการเพิ่มเติม เช่น 
แผนผัง เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดิน ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือสำเนาแห่งเอกสารนั้นๆ และ
ข้อความเกี่ยวกับการเรียกร้องและต้นเพลิง หรือสาเหตุที่ทำให้ เกิดความเสียหาย และ
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พฤติการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายตามที่บริษัทต้องการตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ด้วย
ค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง 

3.3 จะต้องดำเนินการและยินยอมให้บริษัทหรือตัวแทนกระทำการใดๆ ที่เหมาะสมในการป้องกัน
ความเสียหายอนัอาจเพิ่มขึ้น 

 

4. การชดใช้โดยการซ่อมแซมและการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
บริษัทอาจจะเลือกทำการซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่เสียหายทั้งหมดหรือ

ส่วนใด แทนการจ่ายเงินชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออาจจะร่วมกับบริษัทประกันภัยอื่นกระทำการ
ดังกลา่วก็ได้  

แต่บริษัทไม่ผูกพันที่จะต้องซ่อมแซมให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรือให้ครบถ้วนทุกประการ เพียงแต่
ว่าจัดไปตามสภาพการจะอำนวยโดยบริษัทจะกระทำการให้สมเหตุสมผลที่สุด และไมว่่ากรณีใดๆ บริษัท
ไม่ผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าซ่อมแซมทรัพย์สินเกินกว่ามูลค่าของทรัพย์สินในขณะที่เกิดความเสียหายหรือ
เกนิกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยและ/หรือจำนวนเงินจำกัดความรับผิดซ่ึงบริษัทได้รับประกันภัย 

ถ้าบริษัทเลือกที่จะจัดทำการซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน ผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเองจะต้องจัดหาแบบแปลน รายละเอียดประกอบ แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ 
ขนาด จำนวนและรายละเอียดอื่นๆตามที่บริษัทต้องการให้แก่บริษัท และการกระทำใดๆที่บริษัทได้ทำไป
หรือสั่งทำไปเพื่อการซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนไม่ถือว่าเป็นการเลือกโดยบริษัทในอันที่จะ
จัดการซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถที่จะจัดทำการซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยนี้เพราะเทศบัญญัติหรือกฎข้อบังคับใดๆบัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนน หรือการก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งอื่นๆ บริษัทจะรับผิดชดใช้ไม่เกินกว่าจำนวนเงินเพื่อการซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมา
ทดแทนทรัพย์สินนั้นๆให้คืนสภาพเดิมหากทำได้ตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซ่ึงเป็นทรัพย์สินแบบเป็นคู่ หรือเป็นชุด 
บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินตามส่วนที่เกิดความเสียหาย 
 

5. การประกนัภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง 
ในกรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ เอา

ประกันภัย ในขณะเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ 
บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ เอาประกันภัยตามมูลค่าความเสียหายที่ เกิดขึ้นจริง (แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอา
ประกันภัย) โดยไม่นำเง่ือนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าทีแ่ท้จริงมาใช้บังคับ 

แต่หากจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ในขณะเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ให้ถือว่าผู้
เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยตนเองในส่วนที่แตกต่างกันกับมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย และในการคำนวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความเสียหาย
ไปตามส่วนในทุกรายการ และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการไป โดยสูตร
ที่ใช้ในการคำนวณค่าสินไหมทดแทนซ่ึงบริษัทจะต้องรบัผิดชอบในกรณีนี้คือ 
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ค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษัท 
จะชดใช้แต่ละรายการ 

= 
จำนวนเงินเอาประกันภัย x  มูลคา่ความเสียหาย – 

ความรับผิดสว่นแรก 
(ถ้ามี) 

มูลค่าท่ีแท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาท่ีเกิดความ
เสียหาย 

 
  เงือ่นไขเฉพาะ - สำหรับข้อตกลงคุ้มครองที่ 1 
การคงไว้ซึ่งจำนวนเงนิเอาประกันภัยโดยอัตโนมัต ิ
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้มีเง่ือนไขเฉพาะในกรณีที่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองนี้แล้ว แต่บริษัทจะคงให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยครั้งแรกนั้น โดยไม่ลดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามจำนวนเงินค่าสินไหม
ทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไปและหากผู้เอาประกันภัยได้จัดทำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายนั้นกลับสภาพเดิม
แล้ว  ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในเบี้ยประกันภัยสำหรับมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จัดหามาเพื่อการกลับ
สภาพเดิมนับแต่วันที่เกดิความเสียหาย 
 

  ข้อยกเว้นเฉพาะ - สำหรับข้อตกลงคุ้มครองที่ 1 
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
1. ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากสาเหตดุังต่อไปนี ้

1.1 ความผิดพลาดหรือความบกพร่องของการออกแบบ การใช้วัสดุ หรือฝีมือแรงงาน ความ
บกพร่องในตวัเอง ความชำรุดบกพร่องที่มองไม่เห็น  

1.2 การเสือ่มสภาพหรอืโดยสภาพของทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยันัน้เอง การเสยีรปูหรอืการบดิเบี้ยว 
การสึกหรอ 

1.3 การหยดุชะงกัของระบบจา่ยนำ้  ก๊าซ  กระแสไฟฟา้  หรือระบบเชื้อเพลิง  หรือความล้มเหลวของ
ระบบกำจัดของเสียเหลวที่เข้าไปสู่หรือออกจากสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกนัภัย 

    อย่างไรกต็าม บริษัทจะรบัผดิต่อความเสียหายอื่นที่ติดตามมาจากข้อ 1.1 ถึง 1.3 ถ้าหากความ
เสียหายที่ติดตามนั้นเกิดจากสาเหตุทีม่ไิด้ระบุการยกเว้นไว้ในขอ้ตกลงคุ้มครองนี ้
1.4 การพงัทลายหรือการแตกร้าวของอาคารหรอืสิ่งปลูกสรา้ง (ไม่รวมฐานราก) 
1.5 การกัดกร่อนหรือการผุกร่อน  การเกิดสนิม  ความรุนแรงหรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ  

ความชื้น  ความแห้ง  การผุพัง  การบูดเน่า  การขึ้นรา  การหดตัว การเปลี่ยนแปลงของสี รส 
เนื้อวตัถุ  หรอืความเป็นเงามัน  ปฏิกิริยาของแสง  สัตว์ แมลง การเป็นตำหนิ  หรือรอยขดีข่วน  

    อย่างไรกต็าม บริษัทจะรบัผดิสำหรบัความเสยีหายตามขอ้ 1.4 และ 1.5 หากเป็นผลโดยตรงจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหรือสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินดังกล่าวจาก
สาเหตุที่มิได้ระบุยกเวน้ไวใ้นข้อตกลงคุ้มครองนี ้
1.6 การลักทรัพย์ เว้นแต่การลกัทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะตามการจำกัดจำนวนเงินความรับ

ผิด ข้อ 2. 
1.7 การกระทำอันเป็นการฉ้อโกง หรือไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัยหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
1.8 การสูญหายโดยมิทราบสาเหตุ การขาดหายซึ่งไม่สามารถอธิบายได้  หรือพบเมื่อตรวจสอบ

จำนวนทรัพย์สิน  
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1.9 การชำรุดเสียหายหรือการขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟา้ของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์  
1.10 การเออ่ลน้  การปลอ่ย  การรัว่ไหล  การแตกหรือการระเบิดของถังเก็บน้ำ หรอือุปกรณ์หรือทอ่    

ในขณะที่สถานที่ตั้งหรือเก็บทรพัย์สินที่เอาประกันภัยนั้นถูกทิ้งร้างหรือมิได้ใช้งาน  
    อย่างไรก็ตาม บริษัทจะรับผิดต่อความเสียหายอื่นที่ติดตามมาจากข้อ 1.6 ถึง 1.10 ถ้าหาก

ความเสียหายที่ติดตามมานั้นเกิดจากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในข้อตกลงคุ้มครองนี้ หรือความ
เสียหายตามข้อ 1.6 ถึง 1.10 นั้น เป็นผลโดยตรงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยหรือสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินดังกล่าวอันเกิดจากสาเหตุที่มิไดร้ะบุยกเว้นไว้ในข้อตกลง
คุ้มครองนี้ 
1.11  การเซาะ หรือพังทลายของชายฝั่งทะเล หรือแม่น้ำลำคลอง 
1.12  การยุบตัว การโกง่ตัว หรือการเคลือ่นตัวของพื้นดิน 
1.13  การทรดุตัว หรือการปรับตัวตามปกติของสิ่งปลูกสรา้ง         
1.14 ลม ฝน ลูกเห็บ น้ำค้างแข็ง หิมะ น้ำท่วม ทราย หรือฝุ่น ซึ่งทำให้ เกิดความเสียหายต่อ 

สังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่กลางแจ้ง หรือที่เก็บอยู่ในอาคารโปร่ง หรืออาคารทีม่ีผนังด้านใดด้านหนึ่ง
เปิดโล่ง ทั้งนี้ไม่รวมถึงสังหาริมทรัพย์ที่ติดตั้งตรึงตราอยู่นอกสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้ เสา
อากาศโทรทัศน์ แท็งค์น้ำ มอเตอรป์ั๊มน้ำ คอมเพลสเซอร์เครือ่งปรับอากาศ เครื่องซกัผ้าไฟฟ้า 
เครื่องล้างจานไฟฟ้า จานรับสัญญาณเคเบิลทวี ีจานรับสัญญาณดาวเทียมเท่านัน้ 

2. ทรัพย์สินดงัต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เปน็การเฉพาะว่าได้เอาประกันภัยไว้ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี ้
2.1 เงิน เช็ค แสตมป ์พันธบตัร บัตรเครดติ หลักทรพัย์ทกุประเภท เพชรพลอย วัตถุหายาก หนังสือ 
2.2 อัญมณี ทอง โลหะมีค่า ขนสัตว์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรืองานศิลปะ สำหรับความเสียหายที่

เกินกวา่ 10,000 บาทต่อเหตุการณ ์
2.3 กระจกที่ติดตั้งถาวร 

 อย่างไรกต็าม บริษทัจะรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยจากการระเบิด 
ภัยจากอากาศยาน ภยัจากการเฉีย่วและ/หรอืการชนของยวดยานพาหนะ การลกัทรพัยจ์ากตวั
อาคาร 

2.4 กระจก (นอกจากกระจกที่ติดตั้งถาวร) เครื่องกระเบื้อง เครือ่งเคลือบดนิเผา หินอ่อน หรือวัตถุ
อื่นที่เปราะบางหรือแตกงา่ย 

     อย่างไรก็ตาม บริษัทจะรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยจากการระเบิด 
ภัยจากอากาศยาน ภยัจากการเฉี่ยวและ/หรือการชนของยวดยานพาหนะ 

2.5 ทรัพยส์นิในการดแูลของผู้เอาประกนัภยัในฐานะผูร้กัษาทรพัย ์เอกสาร เอกสารต้นฉบบั เอกสาร
ทางธุรกิจ ข้อมูลที่บันทึกโดยระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล รูปแบบ แบบจำลอง 
แม่พิมพ์ แผนผัง แบบที่ออก วัตถุระเบิด 

2.6 ยานพาหนะทุกชนิดที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รวมทั้งยานใดๆ ที่ดันหรอืลากโดยเครื่องยนต์ 
(รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องตกแตง่ทุกชนดิ)  

2.7 ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ซ่อมแซม ทดลอง ติดตั้ง ซ่อม
บำรุง รื้อถอน ก่อสร้าง รวมทั้งวัตถุหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการนั้น ซึ่งความเสียหายเป็นผล
โดยตรงจากการปฏบิัติการหรือจากงานที่เกี่ยวข้อง  
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2.8 ที่ดิน (รวมทัง้หนา้ดนิ ดนิกลบแตง่ ท่อระบายนำ้ หรืออโุมงค์สง่นำ้) ทางสัญจร ทางเทา้ ถนน ลาน
บิน อา่งเกบ็นำ้ สระน้ำรวมถึงสระว่ายน้ำ คลอง บอ่น้ำ ท่อลำเลียงตา่งๆ อุโมงค์ สะพาน ท่าจอด
หรือท่าเทียบเรือทุกประเภท สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ยื่นไปในทะเล 
ทรัพย์สินที่อยู่ใต้ดิน  

2.9 สัตว์และพืช หรือต้นไม ้รวมทั้งสนามหญ้า 
2.10 ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายอันเปน็ผลของการผ่านกระบวนการใดๆตามประเภทการใช้งาน

ของทรัพย์สินนั้น  
2.11 เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ระหว่างการติดตั้ง รื้อถอน หรือการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง (รวมถึง การ

ถอดเครื่องและการติดตั้งเครื่องจักรเข้าไปใหม่) ซึ่งความเสียหายเป็นผลโดยตรงจากปฏิบัติการ
ดังกล่าว  

2.12 ทรัพย์สินที่ได้จัดทำประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
2.13 ทรัพย์สินอื่นๆ ในหมวดเครื่องอุปโภคบริโภค อาทเิช่น เครื่องดื่ม อาหาร เป็นตน้  
2.14 คอมพวิเตอรแ์บบพกพา (เช่น โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต เป็นต้น) กล้องถ่ายภาพหรือกล้องถ่ายวีดีโอและ

อุปกรณ์ส่วนควบ นาฬิกาข้อมอื โทรศัพท์มือถือ และทรัพย์สินแบบพกพาที่มีลักษณะเดียวกัน 
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ขอ้ตกลงคุม้ครองที ่2 
การประกนัภยัเงนิ 

 

  ความคุม้ครอง -  
 บริษัทตกลงว่าในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยนี้ บริษัทจะคุ้มครองความสูญเสียของเงินของ                  
ผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ประจำ ณ สถานที่ต้ังหรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ดังต่อไปนี ้

1. ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่ต้ังหรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือความพยายามกระทำการ
ดังกล่าว 

2. ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย อันเกิดจากการโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัย
หรือห้องนิรภัยหรือความพยายามกระทำการดังกล่าว ขณะที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย
ซ่ึงได้ปิดล็อกไว้เรียบร้อยตามระบบของตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยชนิดนั้นๆ 

 

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป - สำหรับข้อตกลงคุ้มครองที่ 2 
1. การจำกัดความรับผิดของบริษัท  

 บริษัทจะรบัผิดไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดย ผู้
เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองในความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย  
 

2. หน้าที่ของผู้เอาประกนัภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
 เมือ่ได้เกิดความสูญเสีย ผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

2.1 แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที และแจ้งความสูญเสียดังกล่าวต่อบริษัทโดยไม่ชักช้า 
2.2 ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดความ

สูญเสียโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง 

(1) แบบฟอรม์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 

(2) สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี 

(3) หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเปน็ 
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้

ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุด
เท่าที่จะกระทำได้แล้ว 

3. การประกันภัยซ้ำซ้อนและการร่วมเฉลีย่การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบถึงการประกันภัยอื่นที่ให้ความคุ้มครองลักษณะ
เดียวกนักับข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซ่ึงได้ทำไว้แล้วหรือที่จะมีขึ้นภายหลังกับบริษัท
ประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระทำในนามผู้เอาประกันภัย 

ถ้าในขณะที่เกิดความสูญเสียขึ้น ปรากฏว่าความคุ้มครองที่เอาประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง
นี้ มกีารเอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่น ไมว่่าโดยผู้เอาประกันภัยเองหรือบุคคลอื่นก็ตาม บริษัท
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จะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัยต่อ
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดรวมทั้งสิ้นของทุกกรมธรรม์ประกันภัย แต่จะไม่เกินกว่าจำนวนเงินจำกัด
ความรับผิดที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ บริษัทจะไม่ยก
เอาลำดับการรับประกันภัยก่อนหรือหลังขึ้นเป็นข้ออ้างในการรว่มเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว 

 
 

  ข้อยกเวน้เฉพาะ - สำหรับข้อตกลงคุ้มครองที่ 2 
 การประกนัภัยนีไ้มคุ่้มครองความสญูเสยีอนัเกดิจากหรอืสบืเนือ่งจาก การฉอ้โกงหรอืยักยอก  การ
กระทำผิดตอ่ทรพัยต์ามประมวลกฎหมายอาญาโดยผู้เอาประกันภัย หรือ สมาชิกในครอบครัว หรือลูกจา้ง
ของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดๆ ซึ่งอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายในสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินที่เอา
ประกนัภัยตามทีร่ะบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  ทั้งนีไ้มว่า่จะกระทำดว้ยตนเองโดยลำพงั หรอืสมรู้ร่วม
คิดกับบุคคลอื่น 
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ขอ้ตกลงคุม้ครองที ่3 
การประกนัภยัการเสยีชวีติจากอบุตัเิหต ุ

 

  คำจำกัดความเพิม่เติม - สำหรับข้อตกลงคุ้มครองที่ 3 
ผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง ห ม าย ค วาม

ถึง 
ผู้เอาประกันภัย และ/หรือสมาชิกในครอบครัวตามที่ระบุในเอกสาร
สรุปรายการเอกสารแนบท้าย 

 

  ความคุม้ครอง - 
 บริษัทตกลงว่าในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยนี้  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณี            
ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต ภายใน 180 วันนับจากวันที่เกิดเหตุ อันเนื่องมาจากอัคคีภัย การชิงทรัพย์ 
หรือ การปล้นทรัพย์ ณ สถานที่ ต้ังหรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย   
 

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป - สำหรับข้อตกลงคุ้มครองที่ 3 
1. การจำกดัความรบัผดิของบรษิทั 

บริษัทจะรับผิดไม่เกินจำนวนคนและจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคนสำหรับผู้ได้รับความคุ้มครอง
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

 

2. หนา้ทีข่องผู้เอาประกนัภยัในการเรียกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน  
 ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วันนับจาก
วันที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยหรือผูร้ับประโยชน์เอง  

(1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 

(2) ใบมรณบัตร 

(3) สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดหีรอืหน่วยงานที่ออกรายงาน 

(4) สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 

(5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทบั “ตาย” ของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

(6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี)   

(7) หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น 
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้

ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุด
เท่าที่จะกระทำได้แล้ว 

 

3. ผูร้บัประโยชนต์ามขอ้ตกลงคุม้ครอง 
 ผู้ได้รับความคุ้มครองสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต บริษัทจะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุนั้น หากมิได้ระบุชื่อ
ผู้รับประโยชน์ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ ของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
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 ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิต
ก่อนผู้ได้รับความคุ้มครองหรือพร้อมกับผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้ได้รับความคุ้มครองมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้ง
ให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
 ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใด
เสียชีวิตก่อนผู้ได้รับความคุ้มครองหรือพร้อมกับผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องแจ้ง
ให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของ
ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผู้ได้รับความคุ้มครองมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการ
เปลี่ยนตัวผู้ รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้ ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน 
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ขอ้ตกลงคุม้ครองที ่4 
การประกนัภยัความรบัผดิสว่นบคุคล 

 

  คำจำกดัความเพิ่มเติม - สำหรับข้อตกลงคุ้มครองที่ 4 
ผูเ้อาประกนัภยั ห ม าย ค วาม

ถึง 
บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงสมาชิกในครอบครัว หรือคนรับใช้ที่
อยู่อาศัยกับผู้เอาประกันภัย 

บุคคลภายนอก ห ม าย ค วาม
ถึง 

บุคคลใดๆ ที่มิใช่ผู้เอาประกันภัยและไมใ่ช่บุคคล ดังต่อไปนี้ 
1. บุคคลผู้ ซ่ึงในขณะเกิดอุบัติเหตุอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงาน

ให้กบัผู้เอาประกันภัย  
2. บุคคลใดๆ ที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันในสถานที่ ต้ั งหรือ เก็บ

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
อบุตัิเหต ุ ห ม าย ค วาม

ถึง 
เหตุการณ์ใดๆ ที่ เกิดขึ้นโดยผู้ เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือ
มุ่งหวัง และทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ 
เจ็บป่วย หรืออนามัย และ/หรือความสูญเสียหรือเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  

ความสูญเสยีตอ่ชวีติ 
รา่งกาย การบาดเจบ็ 
เจบ็ปว่ย หรอือนามยั 

ห ม าย ค วาม
ถึง 

การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยทางร่างกาย รวมถึง
อนามัย โดยอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจ 

ความสูญเสยีหรอื
เสียหายตอ่ทรพัยส์นิ 

ห ม าย ค วาม
ถึง 

ความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน รวมถึงความสูญเสีย
จากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือ
ทั้งหมดโดยอุบัติเหตุ 

ค่าใชจ้า่ยในการตอ่สู้
คด ี

ห ม าย ค วาม
ถึง 

ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการต่อสู้
คดี ซ่ึงผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไป ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน  

 

  ความคุ้มครอง - 
 บริษัทตกลงว่าในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยนี้ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของ                     
ผู้เอาประกันภัยให้แก่บุคคลภายนอก อันมีสาเหตุมาจากหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความรับผิด
ตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นภายในอาณาเขตประเทศไทยสำหรับ 

1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก  
2. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สนิของบุคคลภายนอก 
ทั้งนี้ ข้อ 1 และ 2 ให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซ่ึง               

ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกรอ้ง 
3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 

 

 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของทายาทโดยธรรมตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัย ภายใต้ข้อบังคับ ข้อกำหนดและเง่ือนไขทั่วไป ข้อยกเว้น ข้อตกลงคุ้มครอง 
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ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย และใบสลักหลังของข้อตกลงคุ้มครองนี้ สำหรับความรับผิดซ่ึงผู้เอาประกันภัยก่อ
ไว้ แต่ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นต้องปฏิบัติครบถ้วนตามและอยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงคุ้มครองนี้ 
เท่าที่จะใช้บังคับได้เสมือนว่าตนเป็นผู้เอาประกันภัย 
 

  การขยายความคุ้มครองเพิม่เติม - สำหรับข้อตกลงคุ้มครองที่ 4 
1. ความรบัผิดตามกฎหมายจากอัคคีภัยและภัยระเบิดสำหรบัทรพัย์สินทีผู่้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นเจ้าของ 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้ได้ขยายความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย สำหรับ
ความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากอัคคีภัยหรือการระเบิด (ยกเว้นการระเบิดของหม้อน้ำ) 

1.1 ต่อสิ่งก่อสร้าง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งปลูกสร้างซ่ึงผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นเจ้าของ                 
แต่อยู่ในความครอบครองดูแล 

1.2 ต่อทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว                    
ซ่ึงผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นเจ้าของแต่อยู่ในการครอบครองดูแลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตามความรับผิดของบริษัทจะไม่รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายของผู้ เอา
ประกันภัยในฐานะที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์  

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้อง
รับผิดตามกฎหมาย โดยมีจำนวนเงินจำกัดความรับผิด สำหรับความเสียหายต่อคนและแต่ละครั้งและ
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยให้ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดความรับผิดของบริษัทในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใต้การขยายความ
คุ้มครองเพิ่มเติมนี้ และภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้ รวมกันแล้วจะไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง
ในความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรมป์ระกันภัย 

 

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป - สำหรับข้อตกลงคุ้มครองที่ 4 
1. การจำกดัความรบัผดิของบรษิทั 

 บริษัทจะรับผิดไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
และ/หรือในเอกสารสรุปรายการเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) โดยมีเง่ือนไขว่าผู้ เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบเองในความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใน
เอกสารสรุปรายการเอกสารแนบทา้ย (ถ้ามี) 

2. หนา้ทีข่องผู้เอาประกนัภยัในการจดัการปอ้งกนั 
 ผู้เอาประกันภัยต้องป้องกันหรือจัดให้มีการป้องกันตามสมควร เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุ และต้อง
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของเจ้าหน้าที่ราชการ ซ่ึงบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 
 

3. หนา้ทีข่องผู้เอาประกนัภยัในการเรียกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้                  
ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า 

3.1 ส่งต่อให้บริษัททันทีเมื่อได้รับหมายศาลหรือคำสั่งหรือคำบังคับของศาล 
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3.2 ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอมเสนอหรือสัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใด
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท เว้นแต่บริษัทมิได้จัดการต่อการเรียกรอ้งนั้น 

3.3 ส่งรายละเอียดในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและช่วยเหลือบริษัทในการตกลงชดใช้            
ค่าสินไหมทดแทน หรือการต่อสู้ข้อเรียกร้องใดๆ หรือการฟอ้งคดี ในกรณีที่ได้รับการร้องขอ 

 

4. การประกนัภยัซำ้ซอ้นและการรว่มเฉลีย่การชดใช้คา่สนิไหมทดแทน 
 ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบถึงการประกันภัยอื่นที่ให้ความคุ้มครองลักษณะ
เดียวกนักบัข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซ่ึงได้ทำไว้แล้วหรือที่จะมีขึ้นภายหลงักับบรษิัท
ประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระทำในนามผู้เอาประกันภัย 

ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายซ่ึงเป็นผลให้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ 
มีการประกันภัยอื่นคุ้มครองถึงความวินาศภัยอย่างเดียวกัน ไม่ว่าโดยผู้เอาประกนัภัยเอง หรือบุคคลอื่น
ก็ตาม บริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับ
ประกันภัยต่อจำนวนเงินจำกัดความรับผิดรวมทั้งสิ้นของทุกกรมธรรม์ประกันภัย แต่จะไม่เกินกว่า
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เช่นนี้ บริษัทจะไม่ยกเอาลำดับการรับประกันภัยก่อนหรือหลังขึ้นเป็นข้ออ้างในการร่วมเฉลี่ยชดใช้ความ
เสียหายดังกล่าว 

 

  ข้อยกเว้นเฉพาะ - สำหรับข้อตกลงคุ้มครองที่ 4 

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
1. ความรบัผดิใดๆ อันเปน็ผลมาจากหรอืเกดิขึน้จากการเปน็เจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล 

ถูกเก็บรักษา หรือควบคุม หรือกำลังใช้ หรือกำลังปฏิบัติงาน หรือการบำรุงรักษา หรือ การให้สัญญา
หรือการชี้แนะโดยผู้เอาประกันภัย  หรือในนามของผู้เอาประกันภัย สำหรับยานพาหนะทุกชนิดที่
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รวมทั้งเครื่องจักรหรือยานพาหนะใดๆ ทีด่ันหรือลากโดยเครื่องยนต์  

2. ความรับผิดตามกฎหมายเป็นผลมาจากสัตว์ เว้นแต่แมวหรือสนุัข 
3. ความรบัผิดใดๆ ซึง่เกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก 

3.1 งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานซ่อมแซม งานต่อเติม หรือรื้อถอนอาคาร อาคารหรือสิ่งปลูก
สร้างใดๆ เว้นแต่งานดังกล่าวได้ถูกกระทำโดยผู้เอาประกันภัยแต่เพียงผู้เดียวและเฉพาะภายใน
สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินทีเ่อาประกันภยัตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

3.2 สินค้าหรือสิ่งของใดๆ ซึ่งผลิต ขาย จัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัย 
หรอืผู้กระทำการแทนผูเ้อาประกันภัย  

3.3 คำแนะนำหรอืบรกิารทางเทคนคิหรอืวชิาชพีใดๆ โดยผูเ้อาประกนัภยั หรือผูท้ีก่ระทำการแทนผู้เอา
ประกนัภัย  

3.4 การที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย ให้การรักษา เว้นแต่การปฐม
พยาบาล  

4. ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก 
หรือเป็นผลโดยตรงหรอืโดยอ้อมจาก 
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4.1 ฝุ่น ควัน ไอน้ำ เขม่า กรด ดา่ง สารเคมหีรอืกากเคมีที่เป็นพิษ ของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซที่เป็นพิษ 
สิ่งปฏิกูลหรือสิ่งที่ทำให้ระคายเคือง มลพิษ หรือมลภาวะใดๆ 

4.2 น้ำท่วม 
5. ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีผลมาจากแร่ใยหินทุกกรณ ี
6. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นเงินตราเพียงอย่างเดียว โดยไม่มี

ความสูญเสียต่อ ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่น
ของบุคคลภายนอกเกิดขึ้นก่อน หรือไม่ได้เป็นผลเนื่องมาจากความสูญเสียต่อ ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ 
อนามัย หรือความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่นของบุคคลภายนอก 

7. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องเสียไป เพื่อเรียกทรัพย์สินใดๆ คืนจากบุคคลภายนอก 
8. ความรับผิดใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากหรือเป็นผลมาจากแผ่นดินทรุด ความสั่นสะเทือน การ

เคลื่อนตวัของดนิ หรอืการเคลือ่นยา้ยสิง่ค้ำจนุหรอืทำใหส้ิง่คำ้จุนออ่นกำลงัลง หรอืเปน็ผลสืบเนื่องจาก
สาเหตุดังกลา่ว 

9. ความรบัผดิซึ่งเกดิจากหรอืสบืเนือ่งจากสญัญาทีผู่เ้อาประกันภัยทำขึ้นซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าวความ
รับผิดของผูเ้อาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น 

10. การทุจริต การฉ้อโกงของผู้เอาประกันภัย หรอืผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย 
11. ความสูญเสียหรือความผิดใดที่ เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนมาจากโอกาสเสี่ยงภัยจากการโดนคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใด 

12. ความรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ใน
ความดูแล ถูกเก็บรักษา หรอืควบคุม หรือกำลังใช ้หรอืกำลงัปฏิบัติงาน โดยบุคคลดังต่อไปนี ้
12.1 ผู้เอาประกันภยั  
12.2 ลูก จ้ างขอ งผู้ เอ าป ร ะกั น ภั ย  ซึ่ งอ ยู่ ใน ร ะห ว่ างท างก ารที่ จ้ า ง  ห รือ ผู้ ก ร ะท ำก ารแท น                            

ผู้เอาประกันภัย 
12.3 ความรบัผดิสำหรับความสูญเสียตอ่ชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของลูกจ้าง

ของผูเ้อาประกันภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง หรอืผู้กระทำการแทนผูเ้อาประกันภัย 
13. ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าสินไหมทดแทนเพือ่การลงโทษ 
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ขอ้ตกลงคุม้ครองที ่5 
การประกนัภยัเงนิชดเชยสำหรบัลกูจา้งในบา้น 

 

  คำจำกดัความเพิม่เตมิ - สำหรับข้อตกลงคุ้มครองที่ 5 
ผู้ได้รับความคุ้มครอง ห ม าย ค ว าม

ถึง 
ลูกจ้างซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงมีนิติสัมพันธ์โดยตรงตาม
สัญญาจ้างแรงงานกับผู้เอาประกันภัยเพื่อทำงานบ้าน หรือ           
ทำสวนให้กับผู้ เอาประกันภัย ซ่ึงมิได้มีการประกอบธุรกิจ
รวมอยู่ด้วย 

การบาดเจบ็ ห ม าย ค ว าม
ถึง 

การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ                 
ซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น 

การเจบ็ปว่ย ห ม าย ค ว าม
ถึง 

อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับ 
ผู้ได้รับความคุ้มครอง    

ค่าปลงศพหรอืคา่ใชจ้า่ย
ในการจดัการงานศพ  

ห ม าย ค ว าม
ถึง 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานศพ ซ่ึงหมายรวมถึง           
ค่าโลงศพ การเผาศพ หรือฝังศพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
เพื่อการนั้น  

 

  ความคุม้ครอง - 
 บริษัทตกลงว่าในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยนี้ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของ                     
ผู้เอาประกันภัยให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองผู้ใดซ่ึงทำงานให้แก่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในขณะนั้น (ไม่รวมถึง           
ผู้ได้รับความคุ้มครองขณะขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์) ได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกายโดย
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยซ่ึงเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานตามทางการที่จ้างของผู้เอาประกันภัย ให้ผู้ได้รับ
ความคุ้มครองมสีิทธิรับ ดังต่อไปนี้ 

1. ค่ารักษาพยาบาล  
บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง
ตามความจำเป็นแต่ไม่ เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดอัตราค่า
รักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

2. ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ 
บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีผู้ได้รับความคุ้มครอง
เสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ให้แก่
ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นจำนวน 100 เท่าของอัตราสูงสุด
ของค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในท้องที่ที่ผู้ได้รับความ
คุ้มครองทำงานอยู่ (บริษัทกำหนดสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท) ทั้งนี้ โดยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่
แท้จริงตามสมควรในการจัดการศพตามสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
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  ข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ไป - สำหรับข้อตกลงคุ้มครองที่ 5 
1. การจำกดัความรบัผดิของบรษิทั 

 บริษัทจะรับผิดไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดย ผู้
เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองในความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) ตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย  
 

2. หนา้ทีข่องผู้เอาประกนัภัยในการจดัการปอ้งกนั 
 ผู้เอาประกันภัยจะต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรค และต้องปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดหรอืกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  
 

3. หนา้ทีข่องผูเ้อาประกนัภัยในการเรียกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 
3.1 ในกรณีที่เกิดเหตุอันเป็นมูลให้เรียกร้องได้ตามข้อตกลงความคุ้มครองนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้อง

แจ้งให้บริษัททราบในทันทีที่กระทำได้ โดยทำเป็นหนังสือชี้แจงรายละเอียดของการเกิดเหตุ และ
ทุกครั้งที่ผู้เอาประกันภัยได้รับจดหมาย หนังสือเรียกร้อง หมาย หมายศาล และหรือ คำสั่ง คำ
บังคับใด ๆ ต้องส่งต่อไปให้บริษัททันทีที่ได้รับหนังสือดังกล่าว 

3.2 สำหรับค่ารักษาพยาบาล 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออก

จากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของ
ผู้เอาประกันภัยเอง 

(1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 

(2) ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา 

(3) ใบ เส ร็จรับ เงิน ต้นฉบับที่ แส ดงรายการค่าใช้ จ่าย ห รือ ใบสรุปปิดหน้ างบกับ
ใบเสร็จรับเงิน 

ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืน
ต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้ได้รับความคุ้มครองไปเรียกร้องส่วนที่ขาด
จากผูร้ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ 
หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้ได้รับความคุ้มครองส่งสำเนา
ใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้อง
ส่วนที่ขาดจากบริษัท 
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3.3 สำหรับค่าปลงศพหรือค่าใชจ่้ายในการจัดการงานศพ 
ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของผู้ได้รับความคุ้มครอง จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้

ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตโดยค่าใช้จ่ายของทายาท
โดยธรรมตามกฎหมายของผู้ได้รับความคุ้มครองเอง 

(1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 

(2) ใบมรณบัตร 

(3) สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออก
รายงาน (กรณีเสียชวิีตจากการบาดเจ็บ) 

(4) สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี (กรณีเสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บ) 

(5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของ ผู้ได้รับ
ความคุ้มครอง 

(6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทโดยธรรมตาม
กฎหมายของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

 การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุด
เท่าที่จะกระทำได้แล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

ขอ้ตกลงคุม้ครองที ่6 
การประกนัภยักระจก (กระจกที่ตดิตั้งถาวร) 

 

  ความคุ้มครอง - 
 บริษัทตกลงว่าในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะชดใช้ ค่าสิน ไหมทดแทนให้แก่                    
ผู้เอาประกันภัย หรือเลือกที่จะหากระจกอื่นทดแทนหรือซ่อมแซมกระจกที่แตกไป พร้อมทั้งจ่ายค่าใช้จ่ายที่
จำเป็นและสมควรเพื่อนำสิ่งอื่นมาปิดไว้ในระหว่างที่ยังไม่ได้นำกระจกมาใส่แทน หากกระจกที่เอาประกันภัยไว้
ได้รับความเสียหายแตกร้าวตลอดความหนาของกระจกเนื่องมาจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้ 

1. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุและ/หรือภัยลูกเห็บ  
2. อุบัติเหตุ  

 

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป - สำหรับข้อตกลงคุ้มครองที่ 6 
1. การจำกัดความรบัผิดของบริษัท   

 บริษัทจะรับผิดไม่ เกินจำนวนเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดย                         
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองในความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย  
 

2. การประกนัภัยซ้ำซ้อนและการร่วมเฉลีย่การชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน 
 ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบถึงการประกันภัยอื่นที่ให้ความคุ้มครองลักษณะ
เดียวกนักบัข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซ่ึงได้ทำไว้แล้วหรือที่จะมีขึ้นภายหลังกับบริษัท
ประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระทำในนามผู้เอาประกันภัย 

ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น ปรากฏว่าความคุ้มครองที่เอาประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง
นี้มีการเอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่น บริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่า
ส่วนเฉลี่ยตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้นของทุก
กรมธรรม์ประกันภัย แต่จะไม่เกินกว่าจำนวนเงินเงินเอาประกันภัยที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตก
ลงว่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ บริษัทจะไม่ยกเอาลำดับการรับประกันภัยก่อนหรือหลังขึ้นเป็น
ข้ออ้างในการร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว 
 

3. หน้าที่ของผู้เอาประกนัภัยในการเรยีกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 เมือ่เกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ดังนี้ 
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3.1 ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้
ให้บริษัทภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันเกิดความเสียหาย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควร
ไม่อาจกระทำการดังกล่าวได้ภายในเวลาที่กำหนดหรือภายในกำหนดเวลาที่บริษัทขยายให้โดย
ทำเป็นหนังสือ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง 
3.1.1 ส่งหนังสือเรียกร้องความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงต้องแจ้งรายละเอียดแห่ง

ทรัพย์สินที่เสียหาย และมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินนั้นๆ ในเวลาที่เกิดความ
เสียหายโดยละเอียดเท่าที่จะทำได้ 

3.1.2 การประกันภัยอื่นๆ รวมทั้งการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

3.2 จะต้องดำเนินการและยินยอมให้บริษัทหรือตัวแทนกระทำการใดๆ ที่เหมาะสมในการป้องกัน
ความเสียหายอันอาจเพิ่มขึ้น 

 

  ข้อยกเว้นเฉพาะ - สำหรับข้อตกลงคุ้มครองที่ 6 
การประกนัภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสยีหายอันเกิดจากหรอืสืบเนื่องจากสาเหต ุ
1. การเสยีรูปหรือเสียหายนอกจากการร้าวที่ร้าวตลอดความหนาของกระจก 
2. การแตกหกัซึ่งเกดิขึน้ในระหวา่งการขนสง่ หรือในระหวา่งทีต่ดิตัง้หรอืถอดออกหรอืในระหว่างที่ดดัแปลง

สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินทีเ่อาประกนัภัยตามที่ระบไุว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 
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สฮ. 0.01 
เอกสารแนบทา้ยวา่ดว้ยขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิส ์และอนิเตอรเ์น็ต 

(ใช้สำหรับเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสมาร์ทโฮม) 
 

 เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถอืเป็นสว่นหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
 

 เป็นที่ตกลงว่า บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายสำหรับความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหาย
ต่อเนื่องอันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมซ่ึงเกิดจาก : 

1. การทำงาน หรือการทำงานบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต (internet) หรือระบบใบแบบเดียวกัน 
หรือเครือข่ายภายใน (intranet) หรือเครือข่ายส่วนตัว หรือเครือข่ายในแบบเดียวกัน 

2. ความเสียหาย การถูกทำลาย ความผิดพลาด การถูกลบ หรือความเสยีหายหรือเสียหายอื่น ๆ ของ
ข้อมูลซอฟท์แวร ์หรือชุดคำสั่งของการเขียนโปรแกรม หรือชดุคำสั่งประเภทใด 

3. การเสียประโยชน์ ในการใช้  หรือ ในการทำงานทั้ งหมด หรือส่วนหนึ่ งส่ วน ใดของข้อมูล                         
การเข้ารหัสโปรแกรมซอฟท์แวร ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดซ่ึง
ทำงานโดยใช้ไมโครชิป (microchip) หรือตรรกะที่ฝังอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ (embedded logic) 
และการไม่สามารถปฏิบัติ หรือความขัดข้องที่เกิดขึ้นตามมาในการดำเนินธุรกิจของผู้เอาประกันภัย 

 

 เอกสารแนบท้ายนี้ยังคงคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา หรือความเสียหายต่อเนื่องอันเป็น
ผลมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และเป็นภัยที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ คือ ไฟไหม้ 
ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว การระเบิด อากาศยาน น้ำท่วม ควัน ยวดยานพาหนะ ลมพายุ  
 

 ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้รวมกันแล้วจะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยและ/หรือจำนวนเงินจำกัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือในเอกสารสรุปรายการเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) โดยผู้เอาประกันภัย
จะต้องรับผิดชอบเองในความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือใน
เอกสารสรุปรายการเอกสารแนบท้าย  
 

 ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เง่ือนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
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สฮ. 0.02 
เอกสารแนบทา้ยคุม้ครองการชดใช้ตามมลูคา่ในการจดัการทดแทนทรพัยส์นิ 

(ใช้สำหรับเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสมาร์ทโฮม) 
 

 เอกสารแนบท้ายน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ี 
 
 เป็นท่ีตกลงว่า ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยน้ีได้รับความเสียหาย     
หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการจัดการทดแทนทรัพย์สินให้หมายความถึง 

ก. ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยโดยส้ินเชิง 

• กรณีทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยเป็นส่ิงปลูกสร้างหรืออาคาร การจัดการทดแทนทรัพย์สินจะเป็น
เพ่ือการสร้างขึ้นมาใหม่ แทนทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายซึ่งได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยน้ี 

• กรณีทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น การจัดการทดแทนทรัพย์สินจะเป็นเพ่ือ
การจัดหาทรัพย์สินท่ีเป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกัน หรือเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมาทดแทนให้ 

แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามทรัพย์สินท่ีใช้ในการจัดการทดแทนน้ันจะต้องเป็นทรัพย์สินชนิดเดียวกันกับ
ทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายและจะต้องไม่ดีกว่าหรือมากกว่าทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายในสภาพใหม่ 

ข. ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยแต่เพียงบางส่วน การจัดการทดแทน
ทรัพย์สินจะเป็นเพ่ือการซ่อมแซมทรัพย์สิน ในส่วนท่ีได้รับความเสียหายหรือเป็นเพ่ือการจัดการ
ทรัพย์สินมาเปล่ียนให้ในสภาพใหม่แทนส่วนท่ีได้รับความเสียหายเพ่ือให้ทรัพย์สินน้ันกลับสู่สภาพท่ีใช้
การได้อย่างปกติ แต่จะต้องไม่ดีกว่าหรือมากกว่าทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายในสภาพใหม่ 

 
ท้ังน้ี ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ดังระบุไว้ต่อไปน้ี 

1. การกระทำการเพ่ือการจัดการทดแทนทรัพย์สิน (ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่หรือทำขึ้นมาใหม่ 
ณ สถานท่ีแห่งอื่นหรือในสภาวะท่ีแตกต่างออกไปท้ังน้ีเพ่ือความเหมาะสมและตรงต่อเจตนารมณ์แห่งผู้เอาประกันภัย
แต่จะต้องไม่ทำให้ความรับผิดของบริษัทสูงขึ้นจากการท่ีต้องกระทำการ ณ สถานท่ีเดิมสภาวะเดิม) จะต้องเริ่มและ
ดำเนินการจัดการทดแทนทรัพย์สินภายในเวลาท่ีสมควร แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นใดก็ตามจะต้องกระทำการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันท่ีทรัพย์สินได้รับความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี หรือภายใน
ระยะเวลาเกินกว่าน้ันแต่จะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะน้ันบริษัทอาจจะปฏิเสธการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการจัดการทดแทนทรัพย์สินตามเอกสารแนบท้ายน้ี 

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวนเงินจำกัดความรับผิดของ
บริษัทในการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหาย หรือเปล่ียนทดแทนส่วนท่ีได้รับความเสียหายจะมีไม่เกิน
จำนวนเงินซึ่งบริษัทจะต้องชดใช้ ถ้าทรัพย์สินดังกล่าวได้รับความเสียหายโดยส้ินเชิง 

3. บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการจัดการทดแทนทรัพย์สินตามเอกสารแนบท้ายน้ีก็
ต่อเม่ือผู้เอาประกันภัยได้แสดงให้ปรากฏค่าใช้จ่ายท่ีแน่นอนในการจัดการทดแทนทรัพย์สินแล้วเท่าน้ัน 

4. ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยไว้ตามเอกสารแนบท้ายน้ีและปรากฏว่า                      
จำนวนเงินท่ีเป็นมูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สินของทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยไว้ท้ังหมดในขณะท่ีทำการจัดการ
ทดแทนทรัพย์สินน้ัน สูงกว่าจำนวนเงินท่ีได้เอาประกันภัยไว้ ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย ให้ถือว่า ผู้เอาประกันภัย
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เป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนท่ีแตกต่างกัน และในการคำนวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระส่วน
เฉล่ียความเสียหายไปตามส่วนทุกๆรายการ และหากมีมากกว่าหน่ึงรายการให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ 

5. ในขณะท่ีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย และหากว่าทรัพย์สินดังกล่าวได้รับ                       
ความคุ้มครองโดยกรมธรรม์ประกันภัยอื่นท่ีมีความคุ้มครองต่อภัยอย่างเดียวกัน ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะเอา
ประกันภัยเอง หรือผู้อื่นกระทำการในนามผู้เอาประกันภัยก็ตาม ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไม่ว่าจะมีหลักการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการจัดการทดแทนทรัพย์สินหรือไม่ก็ตามเงื่อนไขการชดใช้ตามมูลค่าการจัดการ
ทดแทนทรัพย์สินภายใต้เอกสารแนบท้ายน้ีให้ถือว่ามีผลบังคับใช้ต่อไป 

6. เอกสารแนบท้ายน้ีจะไม่มีผลบังคับในกรณีดังต่อไปน้ี 
ก. ผู้เอาประกันภัยมิได้แสดงความประสงค์ต่อบริษัทว่าจะดำเนินการเพ่ือการจัดการทดแทน

ทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหาย ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันท่ีทรัพย์สินได้รับความ
เสียหาย หรือภายในระยะเวลานานกว่าน้ัน ตามท่ีได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท 

ข. ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถท่ีจะดำเนินการเพ่ือการทดแทนทรัพย์สินหรือไม่มีความประสงค์ท่ีจะ
ดำเนินการเพ่ือจัดการทดแทนทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายดังกล่าว 

  
ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายน้ี และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ี

รวมกันแล้วจะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยและ/หรือจำนวนเงินจำกัดความรับผิดตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยและ/หรือในเอกสารสรุปรายการเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองใน
ความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี ) ตามท่ีระบุ ไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  หรือ ในเอกสารสรุปรายการ
เอกสารแนบท้าย 
 
 ท้ังน้ีข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายน้ีให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขท่ัวไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับน้ีบังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายน้ี 
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สฮ. 1.01 
เอกสารแนบทา้ยวา่ดว้ยการขยายความคุม้ครองคา่เชา่ทีอ่ยูอ่าศยัชัว่คราว 

(ใช้สำหรับเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสมาร์ทโฮม) 
ใช้สำหรับเป็นเอกสารแนบท้ายของข้อตกลงคุ้มครองท่ี 1 การประกันภัยความเสี่ยงภัยสำหรับทรัพยส์ินท่ีเอาประกันภัย 

 

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
 

เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า การประกันภัยตามข้อตกลง
คุ้มครองนี้ได้ขยายความคุ้มครองถึงค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้
ข้อตกลงคุ้มครองนี้เป็นสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และได้รบัความเสียหายอันเนื่องจากภัยตามข้อตกลง
คุ้มครองนี้ คิดเปน็มูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่เป็นการ
ก่อสร้างขึ้นใหม่ จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ โดยบริษัทจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
เป็นจำนวนเงินและจำนวนวันทีไ่ม่สามารถอยู่อาศัยได้ แต่ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวนวันและจำนวนเงินต่อวัน สำหรับ
ความเสียหายแต่ละครั้ งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ระบุ ไว้ ใน เอกสารสรุปรายการ
เอกสารแนบท้าย 

 

ในการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวตามเอกสารแนบท้ายนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่ง
มอบเอกสารแสดงการชำระเงินค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้บริษัทเป็นหลักฐานโดยไม่ชักช้า 

 

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ ถือเป็นความรับผิดเพิ่มเติมแยก
จากความรับผิดของบริษัทภายใต้การขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมข้อ 5 ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวภายใต้
ข้อตกลงคุ้มครองที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  
  

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เง่ือนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
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สฮ. 1.03 
เอกสารแนบทา้ยวา่ดว้ยการจำกดัจำนวนเงนิความรบัผดิสำหรบัภยันำ้ทว่ม 

(ใช้สำหรบัเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสมาร์ทโฮม) 
ใช้สำหรับเป็นเอกสารแนบท้ายของข้อตกลงคุ้มครองท่ี 1 การประกันภัยความเส่ียงภัยสำหรับทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย 

 

 เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
 
 เป็นที่ตกลงว่า การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้จะจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้ อันเกิดขึ้นจากภัยน้ำท่วม 
 
 คำว่า “น้ำท่วม” ในเอกสารแนบท้ายนี้หมายถึง น้ำซ่ึงไหลล้นหรือไหลออกจากทางน้ำปกติซ่ึงจะเป็นทางน้ำ
ธรรมชาติ หรือจะเป็นทางน้ำที่สร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรางนำ้บนหลังคา) หรือเกิดจากท่อน้ำสาธารณะแตก ทำให้เกิดการ
ท่วมของน้ำจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรมป์ระกันภัยฉบับนี้ รวมถึงน้ำท่วมอันเกิดจากลมพายุ น้ำป่า และโคลนถล่ม 
 
  โดยมีเงื่อนไขดังนี้ - 

1. การจำกัดความรับผิดสำหรับภัยนี้ บริษัทจะไม่นำเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง
มาใช้ในการพิจารณาคำนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 

2. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัท
จะต้องรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพ่ือความเสียหายแล้ว จำนวนเงินความรับผิดสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจำนวนเงินค่าสินไหม
ทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไปแล้ว 

3. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย                
ให้เป็นไปตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ได้ระบุไว้ในในเอกสารสรุปรายการเอกสารแนบท้าย  

 
 ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้รวมกันแล้วจะไม่
เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบเองในความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) ตามที่ระบุไว้ในเอกสารสรุปรายการเอกสารแนบท้าย 
 
 ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ใหใ้ช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
นี้บังคับตามเดมิ เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี ้
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สฮ. 1.10 

เอกสารแนบทา้ยวา่ดว้ยการขยายความคุม้ครองคา่ใชจ้า่ยสำหรบัการบาดเจบ็หรอืตายของสตัวเ์ลีย้ง 

(ใช้สำหรับเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสมาร์ทโฮม) 
ใช้สำหรับเป็นเอกสารแนบท้ายของข้อตกลงคุ้มครองท่ี 1 การประกันภัยความเสี่ยงภัยสำหรับทรัพยส์ินท่ีเอาประกันภัย 

 

 เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
 

 เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงว่า การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครอง
นี้ได้ขยายความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกายและ/หรือการตายของสัตว์เลี้ยงของผู้
เอาประกันภัยซ่ึงในที่นี้หมายถึง สุนัข แมว หรือนกของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า การ
เฉี่ยวและ/หรือการชนของยวดยานพาหนะ หรือแผ่นดินไหว ภายในสถานที่ ต้ังหรือเก็บทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 

  เงื่อนไขการจ่ายค่าทดแทน - 
1. การบาดเจบ็ของสัตว์เลี้ยง (บรษิัทกำหนดสูงสุดไม่เกิน 5% ของจำนวนเอาประกันภัย) 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดขึ้น
จากการรักษาพยาบาลตามการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของสัตว์เลี้ยงที่เข้ารับ
บริการ และนำมาซ่ึงแผนการรักษาที่เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินจำนวน
เงินจำกัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ในเอกสารสรุปรายการเอกสารแนบท้าย  

ในการเรียกร้องให้ชดใช้การบาดเจ็บของสัตว์เลี้ยงตามการขยายความคุ้มครองนี้ ผู้เอาประกันภัย 
จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่สัตว์เลี้ยงได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย
เนื่องจากภัยที่ได้รับความคุ้มครอง โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง  

(4) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 

(5) ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรกัษา 

(6) ใบเสรจ็รับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน 

(7) หลักฐานที่แสดงความเป็นเจ้าของสุนัข แมวหรือนกของผู้เอาประกันภัย เช่น รูปถ่าย ใบประวัติ
สัตว์เลี้ยง เป็นต้น 

2. การตายของสัตว์เลี้ยง (บรษิัทกำหนดสูงสุดไม่เกิน 5% ของจำนวนเอาประกันภัย) 
 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในรายการ
เอกสารสรุปเอกสารแนบท้าย  
 

 ในการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าทดแทนเนื่องจากการตายของสัตว์เลี้ยงตามการขยายความคุ้มครองนี้              
ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ โดย
ค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง 

(1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
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(2) หลักฐานที่แสดงความเป็นเจ้าของสุนัข แมวหรือนกของผู้เอาประกันภัย เช่น รูปถ่าย ใบประวัติ
สัตว์เลี้ยง เป็นต้น 

 

 การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลา่ว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเทา่ที่
จะกระทำไดแ้ล้ว  
 

 ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ ถือเป็นความรับผิดเพิ่มเติมแยก
จากจำนวนเงินเอาประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดย                  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองในความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในเอกสารสรุปรายการ
เอกสารแนบท้าย 
 

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เง่ือนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
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สฮ. 1.16 
เอกสารแนบทา้ยวา่ดว้ยการขยายความคุม้ครอง 

สำหรบัทรพัยส์นิอืน่ภายในสถานทีต่ั้งหรอืเกบ็ทรพัยส์นิที่เอาประกนัภยั 
(ใช้สำหรับเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสมาร์ทโฮม) 

ใช้สำหรับเป็นเอกสารแนบท้ายของข้อตกลงคุ้มครองท่ี 1 การประกันภัยความเสี่ยงภัยสำหรับทรัพยส์ินท่ีเอาประกันภัย 
 

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกนัภัยฉบับนี้ 
 

เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่าตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ได้ขยาย
ความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สินอื่น ดังต่อไปนี้ ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องจากภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ 
ภายในสถานที่ต้ังหรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

 

รายการทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ีอยู่ภายในสถานท่ีต้ังหรือเก็บ
ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยตามท่ีระบุในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย 

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด 
ความรับผิด 

ส่วนแรก ต่อชิ้น แต่ละคร้ัง 
ตลอดระยะเวลา 
เอาประกันภัย 

1. เพชรพลอย     

2. วัตถุหายาก     

3. หนังสือ     

4. อัญมณี      

5. ทอง     

6. โลหะมีค่า     

7. ขนสัตว์     

8. โบราณวัตถุ     

9. ศิลปวัตถุ      

10. งานศิลปะ     

11. สระน้ำ     

12. สระว่ายน้ำ     

13. ทรัพย์สินอ่ืนๆ ในหมวดเคร่ืองอุปโภคบริโภค อาทิ
เช่น เคร่ืองด่ืม อาหาร เป็นต้น 

    

14. คอมพิวเตอร์แบบพกพา (เช่น โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต เป็น
ต้น) กล้องถ่ายภาพหรือกล้องถ่ายวี ดี โอและ
อุปกรณ์ส่วนควบ นาฬิกาข้อมือ โทรศัพท์มือถือ 
และทรัพย์สินแบบพกพาท่ีมีลกัษณะเดียวกัน 

    

 
  ข้อยกเว้นเฉพาะ - 
 บริษัทจะไมคุ่ม้ครองความเสยีหายต่อทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั ตามขอ้ 4. ถงึ 10. ภายในสถานที่ตั้ง
หรอืเกบ็ทรพัยส์นิทีเ่อาประกันภยัตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย สำหรับความเสียหายจำนวนเงิน 
10,000 บาทแรกต่อเหตุการณ์ที่ไดร้ับความคุ้มครองภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้แล้ว 
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ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ ถือเป็นความรับผิดเพิ่มเติมแยก
จากจำนวนเงินเอาประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดย                     
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ 
  

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เง่ือนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
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สฮ. 4.01 
เอกสารแนบทา้ยขยายความคุ้มครองความรบัผดิตามกฎหมายจากภยัเนือ่งจากนำ้ (ไมร่วมนำ้ทว่ม) 

สำหรบัทรพัยส์นิทีผู่เ้อาประกนัภัยไมไ่ด้เปน็เจา้ของ 
 (ใช้สำหรับเป็นเอกสารแนบทา้ยกรมธรรม์ประกันภัยสมาร์ทโฮม)  

ใช้สำหรับเป็นเอกสารแนบท้ายของข้อตกลงคุ้มครองที่ 4 การประกันภัยความรับผิดส่วนบุคคล 
 

 เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
 

 เป็นที่ตกลงว่า การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ได้ขยายความคุ้มครองให้รวมถึงความรับผิด
ตามกฎหมายของผูเ้อาประกันภัยสำหรับความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) 

1. ต่อสิ่งก่อสร้าง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งปลูกสร้างซ่ึงผู้ เอาประกันภัยไม่ได้เป็นเจ้าของ                             
แต่อยู่ในความครอบครองดูแล 

2. ต่อทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ซ่ึง                
ผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นเจ้าของแต่อยู่ในการครอบครองดูแลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าในกรณี
ใดก็ตามความรับผิดของบริษัทจะไม่รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยใน
ฐานะทีเ่ป็นผูร้ับฝากทรัพย์  

 

 บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้อง
รับผิดตามกฎหมาย โดยมีจำนวนเงินจำกัดความรับผิด สำหรับความเสียหายต่อชิ้นและแต่ละครั้งและตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัยให้ เป็นไปตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในเอกสารสรุปรายการ
เอกสารแนบท้าย 
 

 ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้
รวมกันแล้วจะไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองในความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร
สรุปรายการเอกสารแนบท้าย 

 

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เง่ือนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
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เอกสารแนบทา้ยการขยายความคุม้ครองคา่ใชจ้า่ยในการทำความสะอาดและ / หรอืบรกิารฆา่เชือ้ เนือ่งจาก

มกีาร ยนืยนัผูป้ว่ย COVID-19 ทีส่ถานทีเ่อาประกนัภยั 

(ใช้เฉพาะเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสมาร์ทโฮม) 

 

เอกสารแนบท้ายเลขที่ เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่  วันทำเอกสาร 

ชื่อผู้เอาประกันภัย  

ระยะเวลามีผลบังคับ: เริ่มวันที่        เวลา          น.     สิ้นสุดวันที่   เวลา   16.30     
 

จำนวนเงินเอาประกันภัย                         บาท 

เบีย้ประกันภัย      บาท  อากรแสตมป ์       บาท ภาษมีูลค่าเพิ่ม        บาท รวม                  บาท 

 

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  

เป็นที่ตกลงกันว่าการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  ได้ขยายความคุ้มครองถึง

ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและ/ หรือ บริการฆ่าเชื้อ เนื่องจากมีการยืนยันผู้ป่วย COVID-19 ณ 

สถานที่เอาประกันภัยแลว้  

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ตามที่ระบุในกรมธรรม์ โดยไม่เกิน 8,000 บาท ตลอดระยะเวลาการเอา

ประกันภัย  

  โดยมีเงื่อนไขดังนี ้- 

1. กรมธรรม์ที่ระยะเวลายังมีผลบังคับ และมีการยืนยันผู้ป่วย COVID-19 ที่สถานที่เอาประกันภัย  

2. ผู้ป่วย COVID-19 ที่ได้รับการยืนยัน จะต้องเป็นผู้เอาประกันที่ระบุในกรมธรรม์ หรือ ครอบครัวของ
ผู้เอาประกัน หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันที่อาศัยอยู่กับผู้เอาประกัน ครอบครัวหมายถึงคู่สมรสที่
ถูกต้องตามกฏหมาย รวมถึงบตุร บุพการี หรือ บุพการีของคู่สมรส 

3. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่
บริษัทจะต้องรับผิด ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อหนึ่งกรมธรรม์ประกันภัย ถึงแม้จะมีหลาย 
สถานที่เอาประกันภัยหรือการมีผู้ป่วย COVID-19 หลายคน ภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกันก็ตาม  

4. บริการทำความสะอาดและ / หรือการฆ่าเชื้อจะต้องดำเนินการโดย บริษัท ทำความสะอาดมืออาชีพ 
ณ สถานที่ ของผู้เอาประกัน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม นับจากวันที่ไดร้ับการยืนยันว่ามีผู้ป่วยติด
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เชื้อ COVID-19 (ตามที่  อ้างถึงในเว็บไซต์ศูนยก์ารบริหารจัดการสถานการณ์  COVID- 19 
(CCSA)) 

5. ผู้เอาประกันจะต้องแจ้งเคลมให้บริษัทประกันภัยภายใน 30 วัน หลังจากวันที่มีการยืนยันผู้ป่วย 
COVID-19  โดยแนบเอกสารดังนี้ 

ก. ผลการตรวจ COVID-19 ที่ระบุการติดเชื้อเป็น บวก 

ข. หลักฐานที่อยู่อาศัย 

ค. หลักฐานแสดงตัวตน และความสัมพันธใ์นครอบครวั หรือลูกจ้าง 

ง. ใบเสร็จค่าบริการในการทำความสะอาดและ / หรือบริการฆ่าเชื้อสำหรับสถานที่ เอา
ประกันภัย (โดยระบสุถานที่และขอบเขตการบริการ) 

 

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความใน

เอกสารแนบท้ายนี้ 

ส่วนเง่ือนไข สัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม  

 

 

 

 

 

 

 
 



อุดรธานี
111/17 หมู� 8 ถ.ทหาร ต.หมากแข�ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

0-4234 1991-3
axa.udonthani@axa.co.th

0-4234-1994
ขอนแก�น
272/15 หมู� 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก�า อ.เมือง จ.ขอนแก�น 40000

0-4336-5091-3
axa.khonkaen@axa.co.th

0-4332-4505

อุบลราชธานี
145/10 หมู� 20 ต.ขามใหญ� อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-4531 5871-3
axa.ubonratchathani@axa.co.th

0-4531 5874
นครราชสีมา
2169/2 ถ.สืบศิร� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4427-8661-3
axa.nakhonratchasima@axa.co.th

0-4427-8664

ชลบุร�
96/5-6 หมู� 3 ถ.พระยาสัจจา ต.บ�านสวน อ.เมือง จ.ชลบุร� 20000

0-3828-3244
axa.chonburi@axa.co.th

0-3828-3698 
พัทยา
1/47-48 หมู� 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร� 20150

0-3848-8907-9
axa.pattaya@axa.co.th

0-3848-8906

ระยอง
331/4 ถ.สุข�มว�ท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

0-3880-9223-5
axa.rayong@axa.co.th

0-3880-9226
จันทบุร�
979/7 ถ.ท�าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุร� 22000

0-3933-2103-4
axa.chanthaburi@axa.co.th

0-3931-3100

หัวหิน
4/104 ซ.หมู�บ�านหนองแก ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีร�ขันธ� 77110

0-3253-6557, 0-3253-6823
axa.huahin@axa.co.th

0-3253-6101

0-5375-0179

สุราษฎร�ธานี
201/30-31 หมู� 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ� ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร�ธานี 84000

0-7720-5300-2
axa.suratthani@axa.co.th

0-7720-5488

หาดใหญ�
17, 19 ถนนจ�ติอุทิศ 4 ต.หาดใหญ� อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 90110

0-7434-6670-2, 0-7434-6654, 0-7434-6508-9
0-7434-6670-2 กด 11
axa.hatyai@axa.co.th

ภูเก็ต
2/18-19 ถ.ว�รัชหงส�หยก ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

0-7621-9251, 0-7621-9254-55, 0-7621-9257-9
0-7621-9249
axa.phuket@axa.co.th

06-1386-4324
axa.nakhonpathom@axa.co.th

เชียงราย

0-5375 0176-8
axa.chiangrai@axa.co.th

เชียงใหม�

0-5326-2096-7, 0-5326-1157-8
axa.chiangmai@axa.co.th

0-5326-2098

พ�ษณุโลก
666/50 หมู� 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พ�ษณุโลก 65000

0-5598-6300-2
axa.phisanulok@axa.co.th

0-5598-6303

นครสวรรค�
605/380-1 หมู�10 ถ.นครสวรรค�-พ�ษณุโลก ต.นครสวรรค�ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค� 60000

0-5622-3151
axa.nakhonsawan@axa.co.th

0-5622-3154

สำนักงานใหญ�
1168/67 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร� ชั้น 23 ถนนพระรามสี่ แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

0-2118-8000 0-2285-6383 axathai@axa.co.th www.axa.co.th

เคร�อข�ายแอกซ�า

เคร�อข�ายแอกซ�าในประเทศไทย

35/82 หมู� 22 ต.รอบเว�ยง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 114/14 หมู� 4 ถ.เชียงใหม�-ลำปาง ต.หนองป�าครั่ง  อ.เชียงใหม� 
จ.เชียงใหม� 50000

นครปฐม
174/24 หมู� 4 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
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ติดต�อตัวแทน หร�อนายหน�าของบร�ษัทฯ ได�ที่

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมได�ที่ตัวแทน นายหน�าของบร�ษัทฯ หร�อสายงานประกันภัยธุรกิจตรง 
สำนักงานใหญ� 0 2118 8000 ต�อ 8319, 8320, 8321, 8322
เคร�อข�ายแอกซ�าในประเทศไทย เชียงราย 0 5375 0176-8 / เชียงใหม� 0 5326 2096-7 / นครสวรรค� 0 5622 3151 / อุบลราชธานี 0 4531 5871-3 / ขอนแก�น
0 4336 5091-3 / อุดรธานี 0 4234 1991-3 / นครราชสีมา 0 4427 8661-3 / พ�ษณุโลก 0 5598 6300-2 / นครปฐม 0 3430 5580 1 / ชลบุร� 0 3828 3244 /
พัทยา 0 3848 8907-9 / จันทบุร� 0 3933 2103-5 / ระยอง 0 3880 9223-5 / หัวหิน 0 3253 6557 / สุราษฎร�ธานี 0 7720 5300-2 / หาดใหญ� 0 7434 6670-2 /
ภูเก็ต 0 7621 9251
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