
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

หมวดที่ 1 เงื่อนไขทั่วไป
  1.  คําจํากัดความ

  เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยนี้
  คําวา “กรมธรรมประกันภัย”   ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไข ขอยกเวน ขอกําหนด

  เอกสารแนบทาย ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย
  เอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่ง
  แหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน ถอยคําและคําบรรยาย
  ซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของ
  กรมธรรมประกันภัยนี้ จะถือเปนความหมายเดียวกัน
  ทั้งหมดไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม

  2.  การเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัท
  ทั้งนี้ บริษัทจะไดออกใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัยไวเพื่อเปนหลักฐาน

  คลาดเคลื่อน การแถลงขอความเท็จ หรือการละเวนไมแถลงขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญเพื่อการประเมินความเสี่ยงภัย ซึ่งอาจ
  3.  การบรรยายคลาดเคลื่อน ถาผูเอาประกันภัย หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนผูเอาประกันภัยไดมีการบรรยาย

  เฉพาะความเสียหายตอทรัพยสินที่ไดมีการบรรยายคลาดเคลื่อน การแถลงขอความเท็จ หรือการละเวนไมแถลงขอเท็จจริง
  เปนเหตุใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปดไมยอมทําสัญญาบริษัทไมตองรับผิดภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้

  ดังกลาวขางตน

 หมายความรวมถึง

  คําวา “บริษัท”  หมายความรวมถึง   ผูรับประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้
  บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเปนผูเอาประกันภัย
  ในตารางกรมธรรมประกันภัย
  ความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพไมวาทั้งหมด
  หรือบางสวนที่เกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว

  จํานวนเงินซึ่งผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเองตามที่
  ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

  คําวา “ผูเอาประกันภัย”  หมายความรวมถึง

  คําวา “ความเสียหาย”  หมายความรวมถึง

  ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยตอความเสียหาย
  แตละครั้ง และทุกครั้งที่ไดรับการชดใชคาสินไหม
  ทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้
  ขอตกลงระหวางผูเอาประกันภัยและบริษัทวาแตละฝ่าย

  เมื่อมีการลงลายมือชื่อของผูเอาประกันภัย
  จะปฏิบัติโดยเครงครัด ทั้งนี้ ขอรับรองจะมีผลสมบูรณ

  คําวา "ความเสียหายสวนแรก"  หมายความรวมถึง

  คําวา “ขอรับรอง”  หมายความรวมถึง
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  4.  การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
  4.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยการบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน

  โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย
  ใหแกผูเอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน

  4.2  ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร และมีสิทธิไดรับ
  เบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ย
  ประกันภัยระยะสั้นดังนี้

อัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาการประกันภัยที่มีกําหนดอายุสัญญาต่ํากวา  1 ปนั้นตองถือตามอัตราเบี้ยประกันภัยดังตอไปนี้ :-

  5.  การฉ้อฉล บริษัทจะไมรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้หากการเรียกรอง
  คาสินไหมทดแทนภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้กระทําโดยเจตนาที่จะฉอฉลหรือมีการแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือมีการใช

  กระทําการฉอฉลเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยนี้
  หลักฐานเท็จประกอบการเรียกรอง หรือผูเอาประกันภัยหรือบุคคล ที่มีอํานาจทําการแทนผูเอาประกันภัยใชวิธีการหรือเครื่องมือ

  โดยคาใชจายของบริษัทในการที่บริษัทจะเขารับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยเพื่อเรียกรองคาชดเชยหรือคาทดแทนจากบุคคลอื่น
  6.  การรับช่วงสิทธิ ผูเอาประกันภัยตองกระทําทุกอยางเทาที่จําเปน หรือเทาที่บริษัทเรียกรองใหกระทําตามสมควร

  ทั้งนี้ไมวาการกระทําดังกลาวนั้นจะกอนหรือหลังที่ผูเอาประกันภัยไดรับคาสินไหมทดแทนจากบริษัท

ระยะเวลาที่เอาประกันภัย
เกิน/เดือน ไมเกิน/เดือน

เบี้ยรอยละ / ของเบี้ยประกันภัยเต็มป

1 1 15
2 2 25
3 3 35
4 4 45
5 5 55
6 6 65
7 7 75
8 8 80
9 9 85
10 10 90
11 11 95
12 12 100
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  7.  การเฉลี่ยความเสียหาย ถาในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้นและปรากฏวาทรัพยสินรายเดียวกันไดเอาประกันภัยไว
  กับบริษัทประกันภัยอื่น ไมวาโดยผูเอาประกันภัยเองหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม บริษัทจะรวมชดใชคาสินไหมทดแทนใหไมเกินกวา
  สวนเฉลี่ยตามจํานวนเงินที่บริษัทไดรับประกันภัยตอจํานวนเงินเอาประกันภัย หรือจํานวนเงินจํากัดความรับผิด รวมของทุกกรมธรรม
  ประกันภัย แตไมเกินกวาจํานวนเงินที่บริษัทไดรับประกันภัยไว และเปนที่ตกลงวาการจายคาสินไหมทดแทนเชนนี้บริษัทจะไม
  ยกเอาลําดับการรับประกันภัยกอน-หลัง ขึ้นเปนขออางในการเขารวมเฉลี่ยชดใชความเสียหายดังกลาว
  8.  การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรม
  ประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติ
  ขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ

  ข. แจงบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร
  ค. แจงความตอเจาหนาที่ตํารวจในกรณีการถูกโจรกรรมหรือสันนิษฐานวาเปนการโจรกรรม หรือการกระทําโดยเจตนา

  10.2 ผูเอาประกันภัยมีหนาที่จะตองดําเนินการตอไปนี้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดความเสียหาย
  หรือการมุงราย

  พรอมทั้งแจงจํานวนคาเสียหายตามมูลคาของทรัพยสิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย
  ก. จัดสงหนังสือเรียกรองคาเสียหาย ซึ่งมีรายละเอียดครบถวนเทาที่จะกระทําไดเกี่ยวกับทรัพยสินที่เกิดความเสียหาย

  ข. แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันภัยอื่น (ถามี)
  การไมดําเนินการภายในกําหนดดังกลาวจะไมทําใหสิทธิเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันควรที่ไมสามารถเรียกรอง

  9.5 ผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัยเมื่อพนกําหนด 60 วัน นับแตวันเริ่มตนระยะเวลาเอาประกันภัย ใหกรมธรรม
  แหงกฎหมาย

  9.4 ทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวไดเปลี่ยนมือจากผูเอาประกันภัยโดยวิธีอื่น นอกจากทางพินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติ
  9.3   มีการโยกยายทรัพยสินที่เอาประกันภัยไปยังอาคารหรือสถานที่อื่นใดนอกจากสถานที่ที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย

  และยังคงอยูในสภาพนั้นเปนเวลาเกินกวา 30 วัน ติดตอกัน
  9.2   สิ่งปลูกสรางซึ่งเอาประกันภัยหรือสถานที่ตั้งทรัพยสินที่เอาประกันภัยตกอยูในสภาพไมมีผูอยูอาศัย หรือไมมีผูดูแลรักษา

  นั้นมีผลกระทบตออาคารหรือสถานที่เก็บทรัพยสินที่เอาประกันภัยและทําใหความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
  9.1 มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจการคา การผลิตหรือลักษณะการใชสถานที่หรือสภาพแวดลอม ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

  9.  การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้เปนอันระงับไปทันทีเมื่อ : -

  ขอ 9.1 ถึง 9.4 จะไดรับความคุมครอง เมื่อผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบกอนเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทตกลง
  ชําระเบี้ยประกันภัยกอนวันครบกําหนดดังกลาวไมนอยกวา 7 วัน
  ประกันภัยสิ้นผลบังคับนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว โดยบริษัทจะตองเคยมีหนังสือแจงเตือนใหผูเอาประกันภัย

  ยินยอมรับประกันภัยตอไป ทั้งนี้ บริษัทจะออกใบสลักหลังแนบทายไวในกรมธรรมประกันภัยนี้
  10. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยทราบวามีเหตุการณที่กอใหเกิดสิทธิหรืออาจกอใหเกิด

  สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้
  10.1 ผูเอาประกันภัยจะตองกระทําการตอไปนี้โดยไมชักชา

  ก. ดําเนินการบรรเทาความเสียหายและติดตามเอาทรัพยสินที่สูญหายกลับคืนมา

  ไดภายในกําหนด และไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
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  ผูเอาประกันภัยจะตองมีหรือจัดหาและสงมอบใหแกบริษัทเทาที่บริษัทตองการตามสมควรซึ่งบรรดารายละเอียดตางๆ
  แบบแปลน รายละเอียดประกอบ สมุดบัญชี ใบสําคัญการบัญชี ใบกํากับสินคา คูฉบับหรือสําเนาแหงเอกสารนั้นๆ หลักฐาน
  และขอมูลอันเกี่ยวกับการเรียกรองคาสินไหมทดแทน และระบุถึงสาเหตุการเกิดความเสียหายและสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับความรับผิด
  ของบริษัทหรือจํานวนเงินที่บริษัทจะตองรับผิด ทั้งนี้โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัยเอง
  11. สิทธิของบริษัทในซากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย เมื่อมีความเสียหายใดเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เอาประกันภัย

  ผูเอาประกันภัยจะละทิ้งทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นไมได และบริษัทอาจจะ
  11.1 เรียกรองใหสงมอบทรัพยสินที่ไดเอาประกันภัยแกบริษัท
  11.2 เขายึดถือครอบครองทรัพยสินที่เอาประกันภัยและสํารวจ จัด คัด เลือก โยกยาย หรือจัดการอยางใดอยางหนึ่ง

  แกทรัพยสินนั้น

  12.2 บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดตกลงคาสินไหมทดแทน
  เปนที่ยุติแลว และบริษัทไดรับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถวนถูกตอง

  ใหผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายนําคดีขึ้นสูการพิจารณาคดีของศาล หรือเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรือ
  หากบริษัทไมอาจจะจายคาสินไหมทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จนเปนเหตุ

  หรือตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พรอมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตรารอยละ 15 ตอป นับแตวันผิดนัด
  อนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหบริษัทแพคดี บริษัทจะตองรับผิดตอผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายนั้นโดยชดใชคาเสียหายตามคําพิพากษา

  13. การใช้ความระมัดระวังตามควร ผูเอาประกันภัยจะตองดูแลรักษา รวมทั้งซอมบํารุงทรัพยสินที่เอาประกันภัยใหอยูในสภาพ
  ที่เหมาะสมและใชความระมัดระวังตามสมควรที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย

  ที่เสียหายแทนการจายคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
  12.1 บริษัทอาจจะเลือกทําการจายคาสินไหมทดแทนเปนเงิน หรือจัดหาทรัพยสินมาทดแทน หรือซอมแซมทรัพยสิน

  12. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
  แหงกรมธรรมประกันภัยเพื่อโตแยงการเรียกรองใดๆ ลดนอยลง

  การใชสิทธิของบริษัทขางตนจะไมกอใหเกิดความรับผิดเพิ่มขึ้นแกบริษัท และจะไมทําใหสิทธิของบริษัทในการที่จะอางเงื่อนไข
  ตามกรมธรรมประกันภัย
  จะตกลงกันไดเปนเด็ดขาด หรือไดมีการบอกกลาวเปนหนังสือจากผูเอาประกันภัยวาไดสละสิทธิที่จะเรียกรองคาสินไหมทดแทน

  บริษัทอาจใชสิทธิที่มีอยูตามเงื่อนไขนี้ไดทุกเวลา นับตั้งแตเกิดความเสียหายจนกวาสิทธิการเรียกรองในความเสียหายนั้นๆ
  11.3 ขายหรือจําหนายซึ่งทรัพยสินที่เอาประกันภัยเพื่อประโยชนแกบุคคลที่เกี่ยวของ

  แตบริษัทไมผูกพันที่จะตองซอมแซม หรือจัดหาทรัพยสินมาทดแทนใหเหมือนกับทรัพยสินเดิมทุกประการ เพียงแตวาจัดไปตามสภาพ
  แผนผัง ขนาด จํานวนและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่บริษัทรองขอตามสมควรใหแกบริษัทโดยคาใชจายของผูเอาประกันภัยเอง

  ถาบริษัทเลือกที่จะซอมแซมหรือจัดหาทรัพยสินมาทดแทน ผูเอาประกันภัยจะตองจัดหา แบบแปลน รายละเอียดประกอบ

  การจะอํานวย โดยบริษัทจะกระทําการใหสมเหตุสมผลที่สุด และไมวากรณีใดๆ บริษัทจะจายไมเกินคาซอมแซมทรัพยสินนั้น
  ในขณะที่เกิดความเสียหายหรือไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย

  ในกรณีที่บริษัทไมสามารถซอมแซม หรือจัดหาทรัพยสินมาทดแทนเพราะเทศบัญญัติ หรือกฎขอบังคับใดๆ บัญญัติไวในเรื่อง
  แนวของถนนหรือการกอสรางอาคารหรือสิ่งอื่นๆ บริษัทจะรับผิดชดใชไมเกินจํานวนเงินเพื่อการซอมแซมหรือจัดหาทรัพยสิน
  มาทดแทนทรัพยสินนั้นๆ ใหคืนสภาพเดิมหากทําไดตามกฎหมาย
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  14. การประกันภัยต่ํากว่ามูลค่าที่แท้จริง ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏวาจํานวนเงินที่ไดเอาประกันภัยไวต่ํากวา
  มูลคาที่แทจริงใหถือวาผูเอาประกันภัยเปนผูรับประกันภัยเองในสวนที่แตกตางกัน และในการคํานวณคาสินไหมทดแทน
  ผูเอาประกันภัยตองรับภาระสวนเฉลี่ยความเสียหายไปตามสวนทุกๆ รายการและหากมีมากกวาหนึ่งรายการใหแยกพิจารณา
  เปนแตละรายการ โดยบริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายแตละรายการตามหลักการตอไปนี้
  คาสินไหมทดแทนที่บริษัทจะชดใชแตละรายการ =

มูลคาที่แทจริง

  15. การปฏิบัติตามข้อรับรอง ถากรมธรรมประกันภัยฉบับนี้มีการตกลงที่จะบังคับใชขอรับรอง บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธ
  ความรับผิดไดหากผูเอาประกันภัยไมปฏิบัติตามขอรับรอง

  จํานวนเงินเอาประกันภัย x จํานวนเงินคาเสียหายทั้งหมดที่ไดรับความคุมครอง
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หมวดที่ 2 ความคุ้มครอง
  ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง เงื่อนไขทั่วไป ขอกําหนด ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อ

  เปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ บริษัทตกลงจะใหความคุมครองสําหรับความเสียหายของทรัพยสิน
  ที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่มิไดมีการระบุยกเวนไว ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ไดระบุไว
  ในกรมธรรมประกันภัย

  ความรับผิดของบริษัทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง หรือความเสียหายหลายครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
  รวมกันไม่เกิน

  1.   จํานวนเงินเอาประกันภัยตามแตละรายการที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย หรือ
  2.   จํานวนเงินจํากัดความรับผิดที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย หรือ

  1.5   การกัดกรอนหรือการผุกรอน การเกิดสนิม การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้น ความแหง การบูดเนา การขึ้นรา
  การหดตัว การระเหยหรือการระเหิด การสูญเสียน้ําหนัก มลพิษหรือมลภาวะ การปนเปอน การเปลี่ยนแปลงของสี รส กลิ่น

         อยางไรก็ตาม บริษัทจะรับผิดตอความเสียหายตามขอ 1.4 และ 1.5 หากเปนผลโดยตรงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นตอ
  องคประกอบสสาร หรือผิววัตถุ การทําปฏิกิริยาของแสง การกัดแทะของแมลงหรือสัตว การเปนตําหนิ การขีดขวนผิววัตถุ

  1.6   การลักทรัพย เวนแตเปนการลักทรัพยจากตัวอาคารโดยการเขาไปหรือออกจากตัวอาคารนั้นดวยการใชกําลังอยางรุนแรง
  ทรัพยสินที่เอาประกันภัยหรือสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพยสินดังกลาว อันเกิดจากสาเหตุที่มิไดระบุยกเวนไวในกรมธรรมประกันภัยนี้ 

  และทําใหเกิดรองรอยความเสียหายที่เห็นไดอยางชัดเจนตอตัวอาคาร
  1.7   การกระทําอันมีลักษณะฉอโกงหรือไมซื่อสัตยตอผูเอาประกันภัยหรือทรัพยสินที่เอาประกันภัย

  ก.  สาเหตุของความเสียหายที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น

  เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยนี้
  ทั้งนี้ความรับผิดของบริษัทที่กลาวขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย และเงื่อนไขตาม

  (หากมี) ในระหวางระยะเวลาประกันภัย
  จํานวนคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดชดใชไปหรือที่บริษัทไดตกลงเปนลายลักษณอักษรวาจะชดใชภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้
  3.   จํานวนเงินเอาประกันภัย หรือจํานวนเงินจํากัดความรับผิด ที่คงเหลืออยู หลังจากถูกหักทุกครั้งดวย

  1.2   การเสื่อมสภาพหรือโดยสภาพของทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นเอง การเสียรูปหรือการบิดเบี้ยว การสึกหรอ
  1.1   ความผิดพลาดหรือความบกพรองจากการออกแบบ การใชวัสดุ หรือฝมือแรงงาน

  1.      ความเสียหาย อันเกิดจาก 

  1.3   การหยุดชะงักของระบบการจายน้ํา กาซ กระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิง หรือความบกพรองของระบบกําจัดของเสียที่เขาไปสู
  หรือออกจากสถานที่เอาประกันภัย

         อยางไรก็ตาม บริษัทจะรับผิดตอความเสียหายอื่นที่ติดตามมาจากขอ 1.1 ถึง 1.3 ถาหากความเสียหายที่ติดตามมานั้น
  เกิดจากสาเหตุที่มิไดระบุยกเวนไวในกรมธรรมประกันภัยนี้ 

  1.4   การพังทลายหรือการแตกราวของอาคาร สิ่งปลูกสราง กําแพง รั้ว

  1.8   การสูญหายโดยมิทราบสาเหตุ หรือการขาดหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบจํานวนทรัพยสิน การเก็บขอมูล ผิดพลาด การขาดหาย

   (Economisers) หรือถังเก็บความดัน หลอดหรือทอ หรือการรั่วไหลของชิ้นสวนปลอยความดันหรือระบายไอน้ําหรือความบกพรอง
  1.9   การราว การแตก การยุบแฟบ หรือการไดรับความรอนเกินขนาดของหมอกําเนิดไอน้ํา อุปกรณหรือทอประหยัดเชื้อเพลิง

  ในการรับหรือสงมอบวัสดุไมครบจํานวน  หรือเนื่องจากความผิดพลาดในการจดบันทึกทางบัญชี

   ของรอยเชื่อมของหมอกําเนิดไอน้ํา
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  1.10   การชํารุดเสียหายหรือการขัดของของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรหรืออุปกรณ
  1.11   การเออลน การปลอย การรั่ว การแตกหรือการระเบิดของถังเก็บน้ํา หรืออุปกรณ หรือทอในขณะสถานที่นั้นถูกทิ้งราง

  วางเปลาหรือมิไดใชงาน
         อยางไรก็ตาม บริษัทจะรับผิดตอความเสียหายอื่นที่ติดตามมาจากขอ 1.6 ถึง 1.11 ถาหากความเสียหายที่ติดตามมานั้น

  เกิดจากสาเหตุที่มิไดระบุยกเวนไวในกรมธรรมประกันภัยนี้  หรือความเสียหายตามขอ 1.6 ถึง 1.11 นั้นเปนผลโดยตรงจาก
  ความเสียหายที่เกิดขึ้นตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพยสินดังกลาวอันเกิดจากสาเหตุที่มิไดระบุยกเวน
  ไวในกรมธรรมประกันภัยนี้

  1.12   การเซาะหรือพังทลายของชายฝงทะเลหรือแมน้ําลําคลอง
  1.13   การยุบตัว  การโกงตัว  หรือการเคลื่อนตัวของพื้นดิน

  ก. ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน หรือ
  ข. ตองการสงผลใหรัฐบาล หรือสาธารณชนหรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว

  ทางการคาและการบริการตามปกติวิสัย หรือหนวงเหนี่ยวการติดตอสื่อสาร ซึ่งไดกระทําเพื่อ
  3.4   การกอวินาศกรรม ซึ่งการกอวินาศกรรม หมายความวา การกระทําที่มุงรายหรือมุงทําลาย ที่จะขัดขวางการดําเนินการ

  ข. ตองการสงผลใหรัฐบาล หรือสาธารณชนหรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
  ก. ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน หรือ

  3.5   การประทวง การจลาจล การนัดหยุดงาน การปดกั้นการเขาทํางาน หรือการกอความไมสงบของประชาชน รวมทั้งการกดดัน
  ตอตาน หรือควบคุมรัฐบาล หรือทําใหสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว

  3.  ความเสียหายไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม จากหรือเป็นผลสืบเนื่องจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากสาเหตุ
  2.2   การหยุดทํางาน การลาชา การสูญเสียตลาด หรือความเสียหายตอเนื่องหรือความเสียหายโดยออมไมวาลักษณะใดๆ ก็ตาม

  ผูเอาประกันภัย
  2.1   การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย หรือผูกระทําการแทน หรือในนามของ

  2.  ความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากหรือเกิดขึ้นจาก
  1.16   การแข็งตัวของความเย็น หรือการแข็งตัว หรือการรั่วไหลของวัตถุหลอมละลาย

  หรือที่เก็บอยูในอาคารโปรงหรืออาคารที่มีผนังดานใดดานหนึ่งเปดโลง หรือตอรั้ว หรือประตูรั้ว
  1.15   ลม ฝน ลูกเห็บ น้ําคางแข็ง หิมะ น้ําทวม ทรายหรือฝุ่น ซึ่งทําใหเกิดความเสียหายตอสังหาริมทรัพยซึ่งอยูกลางแจง
  1.14   การทรุดตัวตามปกติของสิ่งปลูกสราง

  หรือการปฏิบัติการเยี่ยงสงคราม  สงครามกลางเมือง
  3.1   สงคราม (ไมวาจะไดมีการประกาศหรือไมก็ตาม) การรุกราน การกระทําของศัตรูตางชาติ การกระทําอันเปนปฏิปกษ

  หรือเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี้

  3.2   การกบฎ การปฏิวัติ การกอรัฐประหาร การยึดอํานาจการปกครอง การชวงชิงอํานาจ การแข็งขอ หรือการกอการกําเริบ
  ของเจาหนาที่รัฐ

  3.3   การกระทําการกอการราย ทั้งนี้การกระทําการกอการราย ใหหมายความรวมถึง การกระทําหรือการกระทําอยางตอเนื่องกัน
  ที่ใชกําลังหรือความรุนแรง หรือมีการขมขูวาจะใชกําลังหรือความรุนแรงโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใด ไมวาจะเปนการกระทําเพียง
  ลําพัง หรือการกระทําการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งไดกระทําเพื่อ

  ซึ่งไดกระทําเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน

   ของเจาหนาที่ หรือเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามกฎหมายในการเพิกถอนสิทธิ    ผูเอาประกันภัยจากการใช หรือการไดประโยชน
  การเรียกเอาทรัพย การยึดทรัพย การยึดหนวงทรัพย การกักไว การทําลายทรัพย หรือเปนผลใดๆ มาจากคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย

  3.6   การสูญเสียการครอบครองไมวาโดยถาวร หรือชั่วคราว เนื่องจากการริบทรัพย การโอน ทรัพยสินเปนของรัฐ

   ทรัพยสินใดๆ
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  3.7   การสูญเสียการครอบครองอาคารไมวาโดยถาวร หรือชั่วคราว จากการเขาครอบครองที่มิชอบดวยกฎหมายโดยบุคคลใดๆ
  ทั้งนี้ บริษัทยังตองรับผิดตอผูเอาประกันภัย สําหรับความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัยที่เกิดจากภัยที่ไดรับความคุมครอง

  ตามกรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเกิดขึ้นกอนการสูญเสียการครอบครองตามขอ 3.6 และ 3.7
  การประกันภัยนี้ไมคุมครองความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ไมวาจะเปนเหตุโดยตรงหรือโดยออม เปนผลมาจาก หรือ มีสวน

  เกี่ยวเนื่องกับการกระทําใดๆ ที่ตองกระทําขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ปราบปราม หรือบรรเทาการกระทํา ไมวาจะเปนรูปแบบใด
  ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ ตามขอ 3.1-3.7
  4.  ความเสียหายไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากหรือเป็นผลเนื่องจาก
  หรือมีส่วนมาจาก 

  4.1   อาวุธนิวเคลียร

  ขอยกเวนขอ 5 ถึง 7 จะไดรับความคุมครองหากไดมีการระบุเฉพาะไวตามกรมธรรมประกันภัยนี้
  8.   ยานพาหนะทางบกที่จดทะเบียนสําหรับใชบนถนน (รวมทั้งอุปกรณและเครื่องตกแตงทุกชนิด) หัวรถจักร รถไฟ ยานพาหนะ

  9.   ทรัพยสินที่อยูในระหวางการขนสง แตไมรวมถึงการเคลื่อนยาย ภายในอาคารหรือบริเวณ ณ สถานที่ตั้งหรือ
  ทางน้ํา อากาศยาน ยานอวกาศ หรือสิ่งอื่นที่คลายคลึงกัน

  10. ทรัพยสินหรือสิ่งปลูกสรางที่อยูในระหวางการรื้อถอน การกอสรางหรือการติดตั้งรวมทั้งวัตถุหรือวัสดุที่เกี่ยวของกับการนั้น
  เก็บทรัพยสินเดียวกัน

  11. ที่ดิน (รวมทั้งหนาดิน ดินกลบแตง ทอระบายน้ํา หรืออุโมงคสงน้ํา) ทางสัญจร ทางเทา ถนน ลานบิน รางรถไฟ เขื่อน
  อางเก็บน้ํา คลอง แทนขุดเจาะ หลุมขุดเจาะ บอน้ํา ทอสง อุโมงค สะพาน อูเรือ ทาจอดหรือเทียบเรือทุกประเภท  ทรัพยสินที่อยู

  4.   อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณประมวลผลขอมูล (Electronic Data Processing Equipment)
  หรือแตกงาย

  3.   กระจก (นอกจากกระจกที่ติดตั้งถาวร) เครื่องแกว เครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบดินเผา หินออน หรือวัตถุอื่นที่เปราะ
  2.   กระจกที่ติดตั้งถาวร

  วัตถุหายาก เวนแตจะไดระบุไวเปนการเฉพาะวาไดเอาประกันภัยไวภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้
  1.   เงินตรา เช็ค แสตมป์ พันธบัตร บัตรเครดิต หลักทรัพย เพชรพลอย อัญมณี โลหะมีคา ทอง ขนสัตว โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

  5.  การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองทรัพย์สินดังต่อไปนี้
  ของกัมมันตภาพรังสี 

  4.2   ปฏิกิริยานิวเคลียร  กัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปอนของกัมมันตภาพรังสี การแตกตัวของประจุ การแผรังสี

  ภัยเนื่องจากการกระทําดวยเจตนาราย ภัยจากยานพาหนะหรือสัตว ภัยแผนดินไหว ภัยลมพายุ ภัยน้ําทวม การเออลน การปลอย
  ภัยจลาจล การนัดหยุดงาน การปดกั้นการเขาทํางาน การกระทําของบุคคลอื่นที่ เขารวมในการกอความไมสงบของคนงาน

  ขอยกเวนตามขอ 1 ถึง  4  จะไมนํามาใชบังคับสําหรับความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม ฟ้าผา ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน

  การรั่ว การระเบิดของถังเก็บน้ําหรืออุปกรณตางๆ
  5.   ทรัพยสินในการดูแลของผูเอาประกันภัยในฐานะผูรักษาทรัพย
  6.   เอกสารตนฉบับ เอกสารทางธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร  แผนบันทึกขอมูล แบบจําลอง แมพิมพ  แผนผัง แบบที่ออก

  (เชน พิมพเขียว แบบบาน แบบลายผา ฯลฯ)
  7.   วัตถุระเบิด

  ในเหมือง ทรัพยสินที่อยูใตดิน ทรัพยสินที่อยูนอกชายฝง

  14. เครื่องจักรหรืออุปกรณในระหวางการติดตั้ง การเคลื่อนยาย หรือการเปลี่ยนตําแหนงที่ตั้ง (รวมทั้งการถอดถอน
  13. ทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายซึ่งเปนผลมาจากกระบวนการผลิต
  12. ปศุสัตว พืชไร หรือตนไม

  และติดตั้งใหม) ซึ่งไดรับความเสียหายโดยตรงจากการกระทําการดังกลาว
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  15. ทรัพยสินที่อยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงแกไข  ซอมแซม ทดลอง การติดตั้งหรือการซอมบํารุง รวมทั้งวัตถุหรือวัสดุ
  ที่จัดหามาเพื่อการดังกลาว ซึ่งไดรับความเสียหายโดยตรงจากการกระทําการดังกลาว อยางไรก็ตามบริษัทจะรับผิดตอความเสียหายอื่น
  ที่เกิดขึ้นตามมาโดยที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมานั้นตองเกิดจากสาเหตุที่มิไดระบุยกเวนไวในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

  16. ทรัพยสินที่ไดจัดทําประกันภัยไวเปนการเฉพาะแลว
  17. ทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายและสามารถเรียกรองคาเสียหายหรือไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรม

  ประกันภัยทางทะเลและขนสง เวนแตความเสียหายสวนเกินซึ่งไมไดรับการชดใชจากกรมธรรมประกันภัยทางทะเลและขนสงดังกลาว
  18. ความเสียหายของหมอกําเนิดไอน้ํา อุปกรณหรือทอประหยัดเชื้อเพลิง กังหันไอน้ํา เครื่องจักรหรืออุปกรณ ซึ่งใชแรงดัน

  รวมถึงชิ้นสวนของทรัพยสินดังกลาว อันเกิดจากการระเบิด หรือการแตกราวของตัวเอง
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