
กรมธรรมประกันภัยการสูญเสียทางการเงินสําหรับสินคาเชาซื้อที่มีรถจักรยานยนตเปนหลักประกัน

  โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้ และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัย

  หมวดที่ 1 คําจํากัดความ
  ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวา

  4.       ผูถือกรมธรรมประกันภัย  หมายถึง   บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้
  ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย

  ความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุเทานั้น และเปนผลให

  เดิมได หรือไดรับความเสียหายไมต่ํากวารอยละ 60 ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
  ตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้

   หรือเปนผลมาจากการพยายามกระทําเชนวานั้น

  ทรัพยสินที่เอาประกันภัยไดรับความเสียหายจนไมอาจซอมแซมใหอยูสภาพการใชงาน

  การเอาทรัพยของผูอื่น หรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวยไปโดยทุจริต

  5.       ทรัพยสินที่เอาประกันภัย  หมายถึง   สินคาประเภท รถจักรยานยนต ที่ไดเอาประกันภัยไวและไดรับความคุมครองตาม
  กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งไดระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

  6.       ระยะเวลาเอาประกันภัย  หมายถึง   ระยะเวลาคุมครองทรัพยสินที่เอาประกันภัยของผูเอาประกันภัย และ/หรือ
  ผูไดรับความคุมครองแตละราย ตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

  7.       ความเสียหายสวนแรก  หมายถึง   จํานวนเงินซึ่งผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเองตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรม
  ประกันภัยตอความเสียหายแตละครั้ง และทุกครั้งที่ไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน

  8.       ความสูญหาย  หมายถึง
  ตามกรมธรรมประกันภัยนี้
  ทรัพยสินที่เอาประกันภัยสูญหาย อันเปนผลมาจากการลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย

  ก.       ใหความสะดวกแกการลักทรัพยหรือการพาทรัพยนั้นไป หรือ

  การลักทรัพยโดยใชกําลังประทุษราย หรือขูเข็ญวาในทันใดนั้นจะใชกําลัง
  ประทุษราย เพื่อ :-

  ที่ผูเอาประกันภัยตองชําระภายใตขอบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอยกเวนทั่วไปขอตกลงคุมครอง และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรม
  ประกันภัยนี้ บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัย และ/หรือผูถือกรมธรรมประกันภัย ดังตอไปนี้

  จะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
 หมายถึง  1.       บริษัท   บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)

  ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอยกเวนทั่วไป ขอตกลง
  คุมครอง เอกสารแนบทาย และเอกสารสรุปสาระสําคัญตามกรมธรรมประกันภัยนี้

 หมายถึง  3.       ผูเอาประกันภัย
  ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย

  2.       กรมธรรมประกันภัย  หมายถึง

  เอกสารแนบซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้
  บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้ และ/หรือ

  ซึ่งมีความสัมพันธกันดวยกิจกรรม กิจการ หรือธุรกิจรวมกัน

 หมายถึง  9.       ความเสียหายโดยสิ้นเชิง

 หมายถึง  10.    การลักทรัพย
  11.    การชิงทรัพย  หมายถึง

  ข.       ใหยื่นใหซึ่งทรัพยนั้น หรือ



  11.    การชิงทรัพย  หมายถึง   การลักทรัพยโดยใชกําลังประทุษราย หรือขูเข็ญวาในทันใดนั้นจะใชกําลัง
  ประทุษราย เพื่อ :-

  ค.       ยึดถือเอาทรัพยนั้นไว หรือ
  ง.       ปกปดการกระทําความผิดนั้น หรือ

  12.    การชิงทรัพย
  จ.       ใหพนจากการจับกุม

 หมายถึง

  หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด

  การชิงทรัพย ตามขอ 11 โดยรวมกันกระทําความผิดตั้งแต 3 คนขึ้นไป

  1. สัญญาประกันภัย
  สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูเอาประกันภัย และ/หรือผูถือกรมธรรมประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย

  และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัย และ/หรือผูถือกรมธรรมประกันภัย ลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานในการตกลงรับประกันภัย
  ตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให

  ในขอความจริงใด แตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบซึ่งถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ย
  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัย และ/หรือผูถือกรมธรรมประกันภัย รูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลว

  ประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปดไมยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพง
  และพาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได

  ตามวรรคหนึ่ง

  2. ความสมบูรณแหงสัญญาประกันภัย และการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย

  ประกันภัย จะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรมประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
  กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายประกอบกันเปนสัญญาประกันภัยการเปลี่ยนแปลงขอความใด ๆ ในสัญญา

  ในกรณีที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาสูงกวาจํานวนเงินที่ไดเอาประกันภัยไว ใหถือวา ผูเอาประกันภัย และ/หรือผูถือกรมธรรมประกันภัยเปน
  3. การประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริง

  บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยและ/หรือผูไดรับความคุมครองไดแถลงไวในเอกสาร

  ผูรับประกันภัยเองในสวนที่ตางกัน และในการคํานวณคาสินไหมทดแทน ผูเอาประกันภัย และ/หรือผูถือกรมธรรมประกันภัยจะตองรับภาระสวนเฉลี่ย
  ความเสียหายไปตามสวนทุกๆรายการ และหากมีมากกวาหนึ่งรายการใหแยกพิจารณาเปนแตละรายการโดยบริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน

  คาสินไหมทดแทนที่บริษัทจะชดใชแตละรายการ
  ความเสียหายแตละรายการตามหลักการตอไปนี้

มูลคาที่แทจริงของทรัพยสิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย
  จํานวนเงินเอาประกันภัย x มูลคาความเสียหาย

  - ความเสียหายสวนแรก (ถามี)

  ข.       ใหยื่นใหซึ่งทรัพยนั้น หรือ
  ก.       ใหความสะดวกแกการลักทรัพยหรือการพาทรัพยนั้นไป หรือ



  4. การสิ้นสุดความคุมครองโดยอัตโนมัติ
  ความคุมครองของผูเอาประกันภัย และ/หรือผูถือกรมธรรมประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้นผลบังคับทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ

  ใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้ แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน
  4.1     เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
  4.2     ความคุมครองในแตละขอตกลงคุมครอง และ/หรือเอกสารแนบทายจะสิ้นสุด เมื่อบริษัทไดชดใชคาสินไหมทดแทนจนครบจํานวนเงิน

  ผลประโยชนสูงสุดตามที่ไดระบุไวในแตละขอตกลงคุมครองและ/หรือเอกสารแนบทายนั้นแลว

  ลายลักษณอักษร
  4.3     เมื่อผูเอาประกันภัยขาย หรือเปลี่ยนแปลงการเปนเจาของทรัพยสินที่เอาประกันภัย เวนแตจะมีการแจงใหบริษัททราบเปน

  4.4     เมื่อมีการนําทรัพยสินที่เอาประกันภัยไปใชเพื่อวัตถุประสงคในเชิงพาณิชย เชน การใหเชา การหารายได การหาผลประโยชน หรือ
  หาผลตอบแทนใดๆในทางการคา

  5. หนาที่ของผูไดรับความคุมครองในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
  ในกรณีที่เกิดความสูญหายหรือเสียหายแกทรัพยสินซึ่งไดเอาประกันภัยไว ผูเอาประกันภัยจะตองปฏิบัติดังนี้
  5.1     ตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชาและกรอกแบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทน และ ลงลายมือชื่อ พรอมทั้งสงเอกสารหลักฐาน

  ที่บริษัทตองการรวมทั้งขอพิสูจนเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหายตามที่บริษัทตองการตามสมควรแกกรณีมายังบริษัทภายใน 30 วัน นับแต

  ภายในกําหนด และไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
  วันที่เกิดเหตุ แตการไมเรียกรองภายในกําหนดดังกลาวไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองได

  5.2     ผูเอาประกันภัยตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหายตามที่เห็นสมควร

  6. สิทธิของบริษัทในซากทรัพยสินที่ไดรับความเสียหาย

  ในทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวใหแกบริษัท ในกรณีที่ทรัพยสินที่เอาประกันภัยไดสูญหายเนื่องมาจากการลักทรัพย ชิงทรัพย และปลนทรัพย และ
  ตอมาสามารถติดตามคืนมาได ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะ

  ของบริษัทกอนคืน หรือ
  6.1     ขอรับทรัพยสินคืนโดยตองคืนเงินที่ไดรับชดใชไปทั้งหมดใหแกบริษัท ถาทรัพยสินนั้นเกิดความเสียหายบริษัทจะจัดซอมใหโดยคาใชจาย

  7. การรับชวงสิทธิ

  6.2     สละสิทธิไมขอรับทรัพยสินคืน

  เมื่อบริษัทไดชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้เนื่องจากความเสียหายโดยสิ้นเชิงแลว ผูเอาประกันภัย จะตองโอนกรรมสิทธิ์

  ผูเอาประกันภัย ตองกระทําทุกอยางเทาที่จําเปน หรือเทาที่บริษัทเรียกรองใหกระทําตามสมควร โดยคาใชจายของบริษัทในการที่บริษัทจะเขา
  รับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยเพื่อเรียกรองคาชดเชยหรือคาทดแทนจากบุคคลอื่น ทั้งนี้ไมวาการกระทําดังกลาวนั้นจะกอนหรือหลังที่ผูเอาประกันภัย

  8. การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
  ไดรับคาสินไหมทดแทนจากบริษัท

  ถึงผูเอาประกันภัยและ/หรือผูไดรับความคุมครอง ตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย
  8.1     บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียน

   และ/หรือผูถือกรมธรรมประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน



ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต 1 ป

  8.2     ผูเอาประกันภัย และ/หรือผูถือกรมธรรมประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือและ
  มีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัย
  สําหรับการประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต 1 ปตามตารางที่ระบุไวดังตอไปนี้ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้
  ไดก็ตอเมื่อไมเคยมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้มากอนวันที่ขอบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย

ระยะเวลาที่เอาประกันภัย รอยละของเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาเอาประกันภัย
เกิน/เดือน ไมเกิน/เดือน 1  ป 2  ป 3  ป

- 1 15.00 8.60 6.00
1 2 25.00 14.30 10.00
2 3 35.00 20.00 14.00
3 4 45.00 25.70 18.00
4 5 55.00 31.40 22.00
5 6 65.00 37.10 26.00
6 7 75.00 42.90 30.00
7 8 80.00 45.70 32.00
8 9 85.00 48.60 34.00
9 10 90.00 51.40 36.00
10 11 95.00 54.30 38.00
11 12 100.00 57.10 40.00
12 13 - 60.70 42.50
13 14 - 64.30 45.00
14 15 - 67.90 47.50
15 16 - 71.40 50.00
16 17 - 75.00 52.50
17 18 - 78.60 55.00
18 19 - 82.10 57.50
19 20 - 85.70 60.00
20 21 - 89.30 62.50
21 22 - 92.90 65.00
22 23 - 96.40 67.50
23 24 - 100.00 70.00
24 25 - - 72.50
25 26 - - 75.00
26 27 - - 77.50
27 28 - - 80.00
28 29 - - 82.50



ระยะเวลาที่เอาประกันภัย รอยละของเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาเอาประกันภัย
เกิน/เดือน ไมเกิน/เดือน 1  ป 2  ป 3  ป

29 30 - - 85.00
30 31 - - 87.50
31 32 - - 90.00
32 33 - - 92.50
33 34 - - 95.00
34 35 - - 97.50
35 36 - - 100.00

  การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยตามเงื่อนไขในขอนี้ ตองเปนการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยทั้งฉบับเทานั้น ไมสามารถเลือกบอกเลิกขอตกลง
  คุมครองเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งได

  9. อาณาเขตความคุมครองและกฎหมายที่ใชบังคับ
  กรมธรรมประกันภัยนี้อยูภายใตบังคับของกฎหมายและหลักปฏิบัติของประเทศไทย และอยูภายใตเขตอํานาจของศาลไทยเทานั้น

  10. การจํากัดอายุความ 
  บริษัทยอมพนจากความรับผิดเพื่อความเสียหายตามกรมธรรมประกันภัยนี้ในทุกกรณี เมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันที่ไดเกิดความสูญเสีย

  11. การเรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยฉอฉล

  หรือความเสียหาย เวนแตขอเรียกรองนี้ยังอยูในระหวางการดําเนินคดีในศาล หรือการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการหรือผูชี้ขาด

  บริษัทไมตองรับผิดสําหรับการเรียกรองคาทดแทนอันเกิดจากการฉอฉล และบริษัทอาจใชสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยไดทันที หากการ
  เรียกรองคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้เปนการฉอฉลโดยประการใดๆ ซึ่งผูเอาประกันภัย ผูไดรับความคุมครอง หรือตัวแทนของบุคคล
  ดังกลาวไดใชวิธีการ หรือเครื่องมือฉอฉลใดๆ เพื่อใหไดรับผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยนี้

  12. วิธีการชดใชคาสินไหมทดแทน
  บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับผูเอาประกันภัย และหรือผูรับประโยชนภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทไดรับหลักฐานที่ครบถวน

  ถูกตองแลว

  กรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสาร
  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรอง เพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองใน

  ครบถวนแลว

  13. หลักฐานในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
  ผูเอาประกันภัย และหรือผูถือกรมธรรมประกันภัย จะตองสงหลักฐานตามรายละเอียดขางลางนี้ ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่

  ทรัพยสินที่เอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือเสียหาย
  13.1     แบบฟอรมเรียกรองความเสียหาย และสําเนาบัตรประชาชนของผูเอาประกันภัย
  13.2     แบบฟอรมเรียกรองความเสียหาย และสําเนาบัตรประชาชนของผูเอาประกันภัย

  14. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
  ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย

  กับบริษัทและหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติ ขอพิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาด
  โดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ



  15. เงื่อนไขบังคับกอน
  บริษัทจะไมรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูเอาประกันภัยและ/หรือผูไดรับความคุมครอง หรือตัวแทน

  ของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

  หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
  การประกันภัยนี้ไมคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นในเวลา หรือเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ

  ลายลักษณอักษร
  ดังตอไปนี้

  1.     จํานวนเงินความรับผิดสวนแรกที่ผูเอาประกันภัย และ/หรือผูถือกรมธรรมประกันภัยตองรับผิดชอบเองที่ระบุไวในตาราง
  กรมธรรมประกันภัย

  2.     บริษัทจะไมรับผิดชอบคาสินไหมทดแทน สําหรับความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําโดยเจตนา หรือสมรูของผูเอาประกันภัยหรือ
  ผูรับประโยชน หรือบุคคลใดที่กระทําในนามของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน เพื่อใหไดรับผลประโยชนจากกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้
   และ/หรือผูเอาประกันภัยหรือผูแทนของผูเอาประกันภัยไดกระทําการใด หรือแสดงขอความหรือเอกสารใดอันเปนเท็จ เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชน
  ตามกรมธรรมฉบับนี้

  ทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัยของบุคคลใด ๆ
  3.     ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย และ/หรือผูไดรับความคุมครองหรือการจงใจ

  4.     ความเสียหายจากการริบ ยึด เกณฑ ทําลายโดยคําสั่งของรัฐบาลโดยนิตินัย หรือโดยพฤตินัย หรือของเจาหนาที่ราชการ เทศบาล
  หรือเจาหนาที่ประจําทองถิ่นในราชอาณาจักรไทย

  ก.     สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงคราม
  หรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การกระทําของผูกอการราย การปฏิวัติ

  ของบริษัทกอนคืน หรือ
  การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

  นิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอกันไปดวยตัวเอง
  ข.     การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียรหรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง

  5.     ความสูญเสียหรือเสียหาย  หรือความเสียหายตอเนื่องอันเปนผลโดยตรงหรือโดยออมซึ่งเกิดจาก

  ค.   การระเบิดของกัมมันตรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือทรัพยอันตรายอื่นใด ที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
  รับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยเพื่อเรียกรองคาชดเชยหรือคาทดแทนจากบุคคลอื่น ทั้งนี้ไมวาการกระทําดังกลาวนั้นจะกอนหรือหลังที่ผูเอาประกันภัย

  ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
  6.     การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่อยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษ จนไมสามารถครองสติได คําวา “ขณะอยูภายใต

  โดยผูเอาประกันภัย เพื่อการซอมแซม การทําความสะอาด หรือการตอเติมดัดแปลงการแกไขทรัพยสินใดๆ
  7.     การเสื่อมสภาพตามปกติหรือโดยสภาพของทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นเอง หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการที่ดําเนินการ

  8.     ความเสียหายอันเกิดจากการใชงานทรัพยสินที่เอาประกันภัยในทางที่ผิดหรือขัดตอกฎหมาย การใชในทางที่ผิดกฎหมาย



  หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
  ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอยกเวนทั่วไป ขอตกลงคุมครอง และเอกสารแนบทาย

  แหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดรับชําระ บริษัทจะใหความคุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองหรือ
  เอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

  หมวดที่ 5   เอกสารแนบทาย

  สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัย และขอยกเวนอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม
  ถาขอความในเอกสารแนบทายดังตอไปนี้ขัด หรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัย ใหใชขอความในเอกสารแนบทายดังตอไปนี้แทน
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