
กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา

  ข้อตกลงคุ้มครอง
 โดยการเชื้อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาประกันภัยนี้และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัย

  ที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัยนี้ 
  บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด(มหาชน)  (หรือในที่นี้เรียกวา “บริษัท” ) ใหสัญญาตอผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้

 ถาหากเวลาใดๆ ภายในระยะเวลาประกันภัย หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่ขยายจากระยะเวลาประกันภัยดังกลาว ซึ่งบริษัทยอมรับชําระ
  เบี้ยประกันภัยเพื่อการตออายุสัญญากรมธรรมประกันภัยนี้ถาทรัพยสินหรือสวนหนึ่งสวนใดของทรัพยสินตามรายการที่ระบุไวในตารางกรมธรรม
  ประกันภัย ไดรับความสูญเสียหรือเสียหายทางกายภาพ เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดอยางฉับพลันและไมคาดหมาย และที่มิไดระบุยกเวนไวในขอยกเวน
  ของกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ซึ่งความสูญเสียหรือเสียหายดังกลาวทําใหจําเปนตองซอมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นสวนนั้นๆ บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน
  ใหแกผูเอาประกันภัยเปนเงินสด หรือซอมแซม หรือจัดหามาทดแทน (ตามแตบริษัทจะเห็นสมควร) ตามจํานวนที่สูญเสียหรือเสียหายที่แทจริงสําหรับ
  รายการทรัพยสินที่เอาประกันภัยซึ่งตั้งอยูในสถานที่ดังระบุความคุมครองไวในตารางกรมธรรมประกันภัย ทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยของ
  ทรัพยสินแตละรายการตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยและไมเกินจํานวนเอาประกันภัยรวมทั้งหมดตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

 กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ใหการคุมครองทรัพยสินที่เอาประกันภัย ระหวางการใชงาน หรือหยุดพัก หรือระหวางถอดออกเพื่อ
  ทําความสะอาดยกเครื่อง หรือประกอบเขาที่ หรือระหวางการเคลื่อนยายภายในสถานที่เอาประกันภัย อยางไรก็ตามความคุมครองนี้จะไมคุมครอง
  การทดลองเดินเครื่อง และจะมีผลคุมครองตอไป ภายหลังผานการทดลองเครื่องประสบความสําเร็จแลวเทานั้น

  ข้อยกเว้น
 การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
 1.   จํานวนเงินความรับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันภัยต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

  ประกันภัยอย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันภัยจะรับผิดชอบส่วนแรกที่มีจํานวนเงินสูงสุดเพียงจํานวนเดียวในกรณี

  ความเสียหายเนื่องจากการเสื่อมเสียทางไฟฟา หรือเครื่องยนต์ น้ํามันหล่อเย็นหรือหล่อลื่น เว้นแต่เปนความเสียหาย
  จากอุบัติเหตุภายนอก และทําความเสียหายให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์เหล่านี้

  ความเสียหายต่อชิ้นส่วนอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามปกติวิสัย เพราะการใช้งานหรือนํามาประกอบกับการใช้งาน 
  เช่น ดอกสว่าน  ใบมีดใบเลื่อย จานหินไฟ แม่แบบหล่อ แบบพิมพ์ ชิ้นส่วนที่บดหรือหมุนแตะกัน ตะแกรงร่อน 
  เชือก สายพาน โซ่ สายพาน เลื่อนของลิฟต์ หรือสายพานส่งของ แบตเตอรี่ยาง สายลวด หรือสายเคเบิลที่ใช้ดึง

  ที่มีความเสียหายหลายรายการ
 2.

 4.
  ท่ออ่อน ท่อเชื่อมและวัสดุหุ้มห่อ ซึ่งจะต้องเปลี่ยนใหม่ตามอายุการใช้งาน
  ความเสียหายจากการระเบิดของหม้อน้ํา หม้ออัดความดันประเภทไอน้ําหรือของเหลว หรือจากการระเบิด
  ของการเผาไหม้ภายในของเครื่องยนต์
  ความเสียหายที่เกิดจากการจมทั้งหมดหรือบางส่วน จากปรากฎการณ์น้ําขึ้นน้ําลง

 6.   ความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะระหว่างการขนส่ง เว้นแต่จะมีข้อตกลงคุ้มครองเปนอย่างอื่นโดยออกเปนบันทึก
  สลักหลังให้ไว้
  ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างต่อเนื่องยาวนาน (เช่น การสึกหรอ สึกกร่อน เปนสนิม การเสื่อมสภาพ

  ความสูญเสียหรือเสียหายต่อยานยนต์ที่ออกแบบ และจดทะเบียนสําหรับใช้งานทั่วไปบนถนน

 3.

 7.
  เพราะไม่ได้ใช้งานมานาน ความเสื่อมเสียไปตามสภาพปกติ

 8.   ความเสียหายที่เกิดขณะใช้ทํางานใต้ดิน เว้นแต่จะมีข้อตกลงคุ้มครองโดยออกเปนบันทึกสลักหลังให้ไว้
 9.

 5.
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  ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการริบ การสั่งยึด เก็บ เกณฑ์ หรือเพื่อทําลายโดยอํานาจรัฐบาล

  ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้น เปนผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียร์

  ความเสียหายเนื่องจากสาเหตุความผิดหรือสิ่งบกพร่องใดๆ ที่มีอยู่แล้วในขณะเริ่มการประกันภัยนี้
  ซึ่งผู้เอาประกันภัยหรือผู้แทนของผู้เอาประกันภัยได้ทราบอยู่ก่อนแล้ว

  ผู้เอาประกันภัย
 ในการเรียกรองตอขอยกเวนของบริษัท ตามขอ 14 ถึง 20 ขางตน สําหรับความเสียหายถูกทําลาย หรือความเสียหายที่ไมอาจตรวจพบ

  ในระหวางการคุมครองของกรมธรรมประกันภัย ความเสียหายเชนวานั้นเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัยที่จะตองแสดงหรือพิสูจนตอบริษัท
  ข้อกําหนด
  1.     จํานวนเงินเอาประกันภัย

  ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการกระทําด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ

  ความสูญเสียหรือเสียหายของยานยนต์ที่ใช้บนผิวน้ํา หรืออากาศ 10.
  ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในช่วงระหว่างการทดสอบเดินเครื่องใดๆ หรือถูกใช้งาน
  นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้รับการออกแบบมา
  ความเสียหายต่อเนื่อง (Consequential Loss) จากการไม่ได้ใช้ทรัพย์สิน หรือความรับผิดตามกฎหมาย
  ต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ
  ความสูญเสียหรือเสียหายที่ค้นพบเมื่อตรวจเช็คสินค้าคงคลัง
  ความสูญเสียหรือเสียหายที่บริษัทผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
  หรือตามข้อสัญญา

 13.

  และการก่อการร้าย
  ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้น โดยตรงหรือโดยอ้อมจากสงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การแข็งเมือง
  การจลาจล การนัดหยุดงาน การปดงานโดยนายจ้าง การต่อต้านรัฐบาล หรือการยึดอํานาจปกครองโดยกําลังทหาร
  หรือโดยประการอื่น การลุกฮือของประชาชนถึงขนาดหรือเท่ากับการต่อต้านรัฐบาล

  หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ

  หรือการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสีหรือการกระทบกับกัมมันตภาพรังสี

  การประกันภัยนี้กําหนดใหจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยตองเทากับราคาของทรัพยสินใหม
  ที่หามาทดแทน ซึ่งเปนทรัพยสินที่มีชนิด ลักษณะ คุณภาพเชนเดียวกัน และมีประสิทธิภาพในการทํางานเทากันทุกประการ
  ซึ่งหมายความถึงมูลคาการเปลี่ยนใหม รวมทั้งคาขนสงตามปกติถึงสถานที่ติดตั้ง คาธรรมเนียม คาภาษีศุลกากร (ถามี) และคาติดตั้ง

  ทรัพยสินสภาพใหม ที่จะตองเอาประกันภัย และหากมีมากกวาหนึ่งรายการใหแยกพิจารณาเชนนี้ทุกรายการ
  ดังกลาว จํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทจะชดใชใหตองเปนไปตามอัตราสวนของจํานวนเงินที่เอาประกันภัยตอราคาของ
  ถาจํานวนเงินเอาประกันภัยของทรัพยสินรายการที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่ํากวาราคาของทรัพยสินในสภาพใหม

  ในกรณีที่ทรัพยสินที่เอาประกันภัยรายการหนึ่งรายการใด ไดรับความเสียหายสามารถซอมแซมไดบริษัทจะชดใชคาใชจายเทาที่จําเปน
  2.     จํานวนเงินเอาประกันภัย

  เพื่อทําการซอมแซมชิ้นสวนที่เสียหายใหกลับคืนสูสภาพการทํางานที่เปนอยูเดิม
  ในการซอมแซมนี้บริษัทจะจายคาใชจายในการถอดแยก และประกอบชิ้นสวนเขาดวยกัน คาติดตั้ง รวมทั้งคาขนสงตามปกติ

  และเที่ยวกลับจากสถานที่ซอม คาภาษีตางๆ (ถามี) เพียงเทาที่คาใชจายเหลานี้ไดมีการประกันภัยรวมอยูในจํานวนเงินเอาประกันภัย
  แลว ถาการซอมแซมดังกลาวกระทําขึ้นที่โรงซอมของผูเอาประกันภัย บริษัทจะชดใชคาวัสดุและคาแรงงานที่เกิดขึ้นเพื่อการซอมแซม

 11.

 12.

 14.

  ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้น โดยตรงหรือโดยอ้อมจากสงคราม การรุกราน การกระทําของศัตรูต่างชาติ
  การกระทําอันเปนปฏิปกษ์หรือการปฏิบัติการอันมีลักษณะคล้านสงคราม (ไม่ว่ามีการประกาศหรือไม่ก็ตาม)

 15.

 16.

 17.

 18.

 19.

 20.

  รวมกับคาใชจายที่จําเปนและสมควร ทั้งนี้จะไมหักคาเสื่อมราคาสําหรับชิ้นสวนที่เปลี่ยนแตจะคิดมูลคาของซากทรัพย

  1.1

  1.2

  2.1

2 OF 5



  เปนลายลักษณอักษรจากบริษัทแลว มิฉะนั้นกรมธรรมประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

  ถาคาใชจายการในการซอมแซมดังรายละเอียดขางตนนี้ เทากับหรือเกินมูลคาแทจริงของทรัพยสินที่เอาประกันภัย
  ในขณะกอนที่จะเกิดความเสียหาย บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามวิธีการในขอ 2.2

  และคาภาษีตางๆ(ถามี) ถาคาใชจายดังกลาวไดรวมอยูในจํานวนเงินเอาประกันภัยแลว

  ความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ จะรวมถึงคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดจากการทํางานลวงเวลา การทํางานกลางคืน
  สําหรับระยะเวลาประกันภัยที่เหลืออยู เวนแตจะมีการเพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัยใหเทากับจํานวนเงินเอาประกันภัยเดิม
  ภายใตกรมธรรมประกันภัยจํานวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเทากับจํานวนคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดชดใชไปแลว

  คาซอมแซมทั้งหมดสูงขึ้นไปกวาเดิม
  บริษัทจะชดใชคาใชจายซอมแซมชัวคราว ถาคาใชจายนั้นเปนสวนหนึ่งของคาซอมแซมสําหรับงานซอมทั้งหมด และไมทําให

  คาใชจายสําหรับการแกไขดัดแปลง การเพิ่มเติม การเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับปรุงใหดีขึ้นไปจากเดิม หรือการปรับปรุงใหม
  จะไมไดรับการคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

   ในกรณีที่ทรัพยสินที่เอาประกันภัยรายการใดรายการหนึ่งเสียหายโดยสิ้นเชิง บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามมูลคาที่แทจริง
  ของรายการทรัพยสินที่เอาประกันภัยในขณะกอนเกิดความสูญเสีย หรือความเสียหาย รวมทั้งคาขนสงตามปกติ คาติดตั้ง

  ทรัพยสินที่สูญเสียหรือเสียหายตามรายการนี้จะไมไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ตอไป และรายละเอียด
  รายการนั้น นอกจากนี้บริษัทจะชดใชคาถอดแยกโดยปกติของทรัพยสินที่สูญเสีย แตจะหักคาซอกของทรัพยสินนั้นออกดวยและ

  มูลคาที่แทจริงของทรัพยสินดังกลาว จะคํานวณโดยหักคาเสื่อมราคาตามปกติออกจากมูลคาเปลี่ยนใหมของทรัพยสิน

  ของทรัพยสินที่นํามาเปลี่ยนใหมทั้งหมดจะตองระบุใหชัดแจงในกรมธรรมประกันภัยดวย บริษัทอาจตกลงขยายความคุมครอง
  รวมถึงมูลคาทั้งหมดของทรัพยสินที่นํามาเปลี่ยนทดแทนนับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไดรับความคุมครอง

  การทํางานในวันหยุด หรือคาขนสงดวน เฉพาะกรณีที่ไดมีการตกลงไวเปนลายลักษณอักษรเทานั้น

  เงื่อนไขทั่วไป

  2.2

  2.3

  2.4

  2.5

  การตรวจและการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของภัย
  ของผูเอาประกันภัยเองทั้งสิ้น
  มิใหเกิดความสูญเสียหรือเสียหาย และจะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายตลอดจนขอแนะนําของผูผลิตโดยคาใชจาย
  การใช้ความระมัดระวังเพื่อปองกันภัย  ผูเอาประกันภัยตองใชความระมัดระวังตามควารแกกรณีและสมดวยเหตุผล ในการป้องกัน
  ชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้
  ขอกําหนดของกรมธรรมประกันภัย และเอกสารแนบทาย การปฏิบัติดังกลาวขางตนนี้ใหถือเปนเงื่อนไขบังคับกอนที่จะใหบริษัทรับผิด
  เงื่อนไขบังคับก่อน ผูเอาประกันภัยตองแถลงขอความจริงในสาระสําคัญของทรัพยสินที่เอาประกันภัย และตองปฎิบัติตาม เงื่อนไข  1.

  2.

  3.

  ผูเอาประกันภัยจะตองไมกระทําการใดๆ ตอทรัพยสิน อันจะทําใหภัยที่รับเสี่ยงเพิ่มขึ้น นอกจากจะไดแจงและไดรับการยินยอม
  เบี้ยประกันภัยจะตองปรับใหมตามความจําเปน
  ที่เอาประกันภัยไว ผูเอาประกันภัยจะตองใชความระมัดระวังเพิ่มขึ้นตามความจําเปน ขอบเขตของการคุมครองและ/หรือ
  ผูเอาประกันภัยจะตองแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรโดยมิชักชา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของภัย
  ทรัพยสินนั้น
  จะตองใหความรวมมือใหรายละเอียดและขอเท็จจริงทั้งหลายแกบริษัทอยางเพียงพอเพื่อใชในการประเมินความเสี่ยงภัยของ
  บริษัทหรือผูแทนของบริษัทมีสิทธิที่จะตรวจสอบทรัพยสินที่เอาประกันภัยในเวลาใดก็ไดตามที่เห็นสมควร และผูเอา ประกันภัย  3.1

  3.2

  3.3
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  การแจ้งและการปฏิบัติเมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  ในกรณีที่เกิดเหตุการณที่อาจเปนผลใหมีการเรียกรอง
  คาสินไหมทดแทนภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ ผูเอาประกันภัยจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้

  การทําการทุกอยางภายในอํานาจของตนเพื่อลดความสูญเสียหรือความเสียหายใหนอยที่สุดเทาที่จะกระทําได

  หรือเปลี่ยนแปลงหากผูแทนของบริษัทมิไดตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควร ผูเอาประกันภัยยอมมีสิทธิซอมหรือเปลี่ยนชิ้นสวนที่เสียหายโดย
  ความเสียหายเล็กนอยได ในกรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ จะตองใหผูแทนของบริษัทมีโอกาสตรวจสอบความเสียหายหรือสูญเสียกอนดําเนินการซอม
  ที่จะกระทําไดแลว เมื่อผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบตามเงื่อนไขดังกลาวขางตนแลว ผูเอาประกันภัยอาจซอมหรือเปลี่ยนชิ้นสวนที่เกิด

  ในการที่บริษัทจะใชสิทธิเรียกรองเพื่อเรียกเอาคาชดเชยหรือคาสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทไดรับชวงสิทธิจาก
  5.

  ผูเอาประกันภัย ทั้งนี้ไมวาการกระทําดังกลาวนั้นจะจําเปนกอนหรือหลังที่ไดรับคาสินไหมทดแทนจากบริษัท
  การสิ้นผลบังคับของสัญญาประกันภัย
  6.1   ถาคําขอเอาประกันภัยหรือคําแถลงของผูเอาประกันภัยไมเปนความจริงในสาระสําคัญ หรือการเรียกรองคาสินไหมทดแทนทุจริต

   แจงใหบริษัททราบทางโทรศัพทหรือโทรสารโดยไมชักชา จากนั้นตองแจงเปนลายลักษณอักษรชคแจงถึงสาเหตุ
  ลักษณะและขอบเขตของความสูญเสียหรือความเสียหายนั้น

  แจงความตอเจาหนาที่ตํารวจในกรณีที่ความสูญเสียหรือเสียหายเกิดจากโจรกรรม
  จัดสงเอกสารรายละเอียดทั้งหมดใหบริษัท เมื่อไดรับการรองขอจากบริษัท
  เก็บรักษาชิ้นสวนที่เสียหายไวใหผูแทนหรือผูสํารวจความเสียหายของบริษัทเพื่อตรวจสอบ

  ผูเอาประกันภัยจะตองแจงใหบริษัททราบถึงความสูญเสียหรือความเสียหาย ภายในกําหนด 15 วัน นับจากวันที่เกิดความสูญเสีย
  หรือเสียหายดังกลาว เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควร จึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่กลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่สุด

  ไมตองรอรับความยินยอมจากบริษัท

  ดวยประการใดๆ หรือไดมีการแจงความเท็จ หรือใชความเท็จนั้นสนับสนุน หรือผูเอาประกันภัยหรือบุคคล ซึ่งทําการแทน

  4.

  4.1

  การรับช่วงสิทธ ิ ผูเอาประกันภัยจะตองกระทําการเทาที่จําเปนหรือตามที่บริษัทเรียกรองใหทําโดยสมควรดวยคาใชจายของบริษัท

  6.

  ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัย
  โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
  ลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย
  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณีย

  การบอกเลิกการประกันภัย
  การฟ้องรองใหใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ผูเอาประกันภัยจะตองฟ้องภายในสองปีนับแตวันที่เกิดวินาศภัย
  กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้เปนอับลบลางไป

  6.2
  7.

  หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
  7.2

  4.2
  4.3

  4.5
  4.4

  ผูเอาประกันภัยใชวิธีการทุจริตอยางใด เพื่อไดรับประโยชนภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ บรรดาผลประโยชนตางๆ ภายใต

  7.1

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาประกันภัย

ไมเกิน/เดือน
รอยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี

ระยะเวลาประกันภัย
ไมเกิน/เดือน

รอยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี

1 15 7 75
2 25 8 80
3 35 9 85
4 45 10 90
5 55 11 95
6 65 12 100

4 OF 5



  การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  ในกรณีที่มีขอพิพาทขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้
  ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น

  การประกันภัยอื่น  ถาในขณะที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัยภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

   โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอบังคับกรมการประกันภัยวาดวย
  อนุญาโตตุลาการ

  ไมเกินกวาสวนเฉลี่ยตามจํานวนเงินที่บริษัทไดรับประกันภัยตอจํานวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น
  มีการประกันภัยอื่นที่ใหความคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายหรือความรับผิดอันเดียวกัน บริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน

  8.

  9.
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