
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
  คําจํากัดความ

  ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยนี้จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด
  ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะคงไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

  คําวา “กรมธรรมประกันภัย”  หมายความรวมถึง  ใบคําขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม เงื่อนไข ขอยกเวน ขอกําหนด
  เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน

  คําวา  “บริษัท”  หมายความถึง  ผูรับประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้
  คําวา  “ผูเอาประกันภัย”  หมายความถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ตามที่ปรากฏชื่อเปนผูเอาประกันภัยในหนาตารางกรมธรรม ซึ่งตกลงจะ

  ชําระเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัท
  คําวา  “ความเสียหาย”  หมายความถึง  การสูญเสีย หรือเสียหายไมวาทั้งหมด หรือบางสวน อันเกิดจากภัยที่ไดรับความคุมครองที่เกิดขึ้น

  แกทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้
  คําวา  “ความเสียหายสืบเนื่อง”  หมายความถึง  ความเสียหายทางการเงิน ซึ่งเปนผลสืบเนื่อง และนอกเหนือจากความเสียหายทางวัตถุ

  อันเกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว
  คําวา  “อัคคีภัย”  หมายความถึง  ไฟไหม หรือฟาผา หรือการระเบิดของแกสเฉพาะที่ไดกําหนดไววาไดรับความคุมครองตามกรมธรรม

  ประกันภัยฉบับนี้
  ความคุมครอง

  เพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระใหแกบริษัท ในการเอาประกันภัยทรัพยสินตามที่ระบุไวในกรมธรรม
  ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทใหสัญญาตอผูเอาประกันภัยวา หากทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวไดรับความเสียหายเนื่องจาก :-

 1.     ไฟไหม้ แตไมรวมถึงความเสียหาย :-
  2.1 จากแรงระเบิด อันเปนผลมาจากไฟไหม เวนแตแรงระเบิดของแกสที่ใชสําหรับทําแสงสวางหรือประโยชนเพื่อการอยูอาศัย
  2.2 โดยตรงหรือโดยออมจากแผนดินไหว
  2.3  ตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย อันเกิดจาก

  1.3.2.     การที่ทรัพยสินนั้นอยูในระหวางกรรมวิธีใดๆ ซึ่งใชความรอนหรือการทําใหแหง
  1.3.1.     การบูดเนาหรือการระอุตามธรรมชาติ หรือ การลุกไหมขึ้นเอง เฉพาะที่เกิดจากตัวทรัพยสินนั้นเองเทานั้น หรือ

 2.     ฟ้าผ่า
 3.     แรงระเบิดของแก๊ส ที่ใชสําหรับทําแสงสวางหรือประโยชนเพื่อการอยูอาศัยเทานั้น แตไมรวมถึงความเสียหายจากการระเบิด

 ของแกสจากแผนดินไหว
 4.     ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษ ที่ไดระบุไวชัดเจนในกรมธรรมประกันภัย

 ในระหวางระยะเวลาที่ไดเอาประกันภัยตามที่ไดระบุในตารางกรมธรรม ซึ่งรวมถึง ชวงเวลาที่ผูรับประกันภัยไดตกลงตออายุสัญญา
  ประกันภัยดวย (หากมี) บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยตามมูลคาความเสียหายที่แทจริงในขณะเกิดความเสียหายแก
  ทรัพยสินที่เอาประกันภัย หรือเลือกที่จะทําการสรางใหใหม หรือซอมแซมใหคืนสภาพเดิม หรือจัดหาทรัพยสินมาทดแทนทรัพยสินที่ไดรับความ
  เสียหายทั้งหมดหรือบางสวน

 1.  จํานวนเงินที่เอาประกันภัยไวทั้งหมด หรือจํานวนเงินที่เอาประกันภัยไวตามรายการแตละรายการในขณะที่เกิดความเสียหาย
  ความรับผิดของบริษัทภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะไม่เกิน

  แตบริษัทไดเคยตกลงไวกอนแลวในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ใหจํานวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยูนั้นกลับเต็มจํานวนดังเดิม โดยผูเอา
 2.  จํานวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยูภายหลังจากหักมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหวางระยะเวลาที่เอาประกันภัยเดียวกัน เวน

  ประกันภัยตกลงที่จะชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
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  ขอยกเวน 
 กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไมคุมครอง
 1.     ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากสงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงราย

 คลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน
 การกอความวุนวาย การกระทําของผูกอการราย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะ
 เปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

 2.     ความเสียหายที่เปนผลโดยตรง หรือโดยออมจากสาเหตุดังนี้ :-
    2.1 การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียรหรือจากกากนิวเคลียรใดๆ

    2.2 การระเบิดของกัมมันตรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียรหรือทรัพยอันตรายอื่นใดที่อาจ
  อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร

  เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได

 ชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยทางทะเลหรือกรมธรรมประกันภัยการขนสง ยกเวนความเสียหายสวนที่เกินกวา
 3.     ความเสียหายตอทรัพยสิน ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ผูเอาประกันภัยสามารถเรียกรองคาเสียหายหรือมีสิทธิไดรับการ

 จํานวนเงิน ซึ่งจะไดรับการชดใชจากกรมธรรมประกันภัยดังกลาวนั้น
 4.     ทรัพยสินตอไปนี้ เวนแตจะไดระบุไวโดยชัดแจงเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

    4.1 สินคาที่อยูในการดูแลรักษาของผูเอาประกันภัยในฐานะผูรับฝากทรัพย
    4.2 เงินแทง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคําแทง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี

    4.4  ตนฉบับหรือสําเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ หรือแมพิมพ
    4.3  โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุสําหรับความเสียหายรวมสวนที่เกินกวา 10,000 บาท

    4.5  หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย เอกสารสําคัญตางๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป เงินตรา ธนบัตร เช็ค สมุดบัญชี 
  หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ

    4.7  ไดนาโม หมอแปลงไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา แผงควบคุมไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
  หรือเครื่องใชไฟฟาอื่นๆซึ่งไดรับความเสียหายเนื่องจากหรือเพราะการเดินเครื่องเกินกําลังหรือไดรับ
  กระแสไฟฟาเกินกําลังหรือไฟฟาลัดวงจร รวมถึงไฟฟาลัดวงจรเนื่องจากฟาผา เฉพาะเครื่องที่เกิดการเสียหายในกรณีดังกลาว

 วาไดรับความคุมครอง
 5.     ความเสียหายตอเนื่องใดๆ ทุกชนิด เวนแตการสูญเสียรายไดจากคาเชาที่ไดระบุไวในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

  เงื่อนไขทั่วไปในการรับประกันภัย

 6.     ความเสียหายตอเนื่องใดๆ ทุกชนิด เวนแตการสูญเสียรายไดจากคาเชาที่ไดระบุไวในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

    4.6  วัตถุระเบิด

  1.     การประกันภัยทรัพย์สินต่ํากว่ามูลค่าที่แท้จริง        
  ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแกทรัพยสินที่เอาประกันภัย และปรากฏวาทรัพยสินนั้นมีมูลคาสูงกวาจํานวนเงินที่ไดเอาประกันภัยไวให

  เสียหายไปตามสวนทุกๆ รายการและหากมีมากกวาหนึ่งรายการใหแยกพิจารณาเปนแตละรายการโดยบริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนความ
  ถือวา ผูเอาประกันเปนผูรับประกันภัยเอง ในสวนที่ตางกัน และในการคํานวณคาสินไหมทดแทน ผูเอาประกันภัยตองรับภาระสวนเฉลี่ยความ

  คาสินไหมทดแทนที่บริษัท       =

  เสียหาย แตละรายการตามหลักการตอไปนี้

  จะชดใชแตละรายการ                        

 จํานวนเงินเอาประกันภัย x มูลคาความเสียหาย
มูลคาที่แทจริงของทรัพยสิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย

     -  ความเสียหายสวนแรก (ถามี)
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  2.     การตกเป็นโมฆียะของกรมธรรม์ประกันภัย
  ถาไดมีการบรรยายคลาดเคลื่อนในสาระสําคัญแหงทรัพยสินที่เอาประกันภัย หรือในสาระสําคัญแหงสิ่งปลูกสรางหรือสถานที่ตั้งของ

  ทรัพยสินหรือสิ่งปลูกสรางดังกลาวหรือในขอความจริงอันเปนสาระสําคัญ อันจําเปนตองรูเพื่อการประเมินความเสี่ยงภัยหรือเพื่อการกําหนดเบี้ย
  ประกันภัย หรือมีการละเวนไมเปิดเผยขอความจริงดังกลาวนั้น ใหถือวาสัญญาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ตกเปนโมฆียะและ
  บริษัททรงไวซึ่งสิทธิในการบอกลางสัญญาประกันภัยนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

  หลังการรับคาสินไหมทดแทนจากบริษัท เพื่อรักษาสิทธิของบริษัทในการเรียกรองคาเสียหายจากบุคคลภายนอก
  4.     การผิดคํารับรอง

  เนื่องมาจากความเสี่ยงภัยที่สูงขึ้นนั้น
  5.     การผิดคํารับรอง

 ตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชาและตองสงมอบหลักฐาน และเอกสารตามที่ระบุไวขางลางนี้ให
  5.1     หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นผูเอาประกันภัยมีหนาที่ ดังนี้

 ใหบริษัทภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเกิดความเสียหาย เวนแตผูเอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไมอาจกระทําการ
 ดังกลาวไดภายในเวลาที่กําหนด หรือภายในกําหนดเวลาที่บริษัทขยายให โดยทําเปนหนังสือ ทั้งนี้ดวยคาใชจาย
 ของผูเอาประกันภัยเอง

 และมูลคาความเสียหายของทรัพยสินนั้นๆ โดยละเอียดเทาที่จะทําไดตามมูลคาในเวลาเกิดความเสียหาย
 (1) คําเรียกรองเปนหนังสือเกี่ยวกับความเสียหายซึ่งตองแจงรายละเอียดแหงทรัพยสินที่สูญเสียหรือเสียหาย

 ซึ่งไมไดรวมกําไร
 (2) การประกันภัยอื่นๆ รวมทั้งการประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัยอื่น ในสวนที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน

 ตองแสดงหรือจัดหา หรือแจง หรือมอบใหบริษัทซึ่งพยานหลักฐานและรายการเพิ่มเติม เชน แผนผังรายการละเอียด  5.1.2

 เกี่ยวกับการเรียกรองและตนเพลิงหรือสาเหตุที่ทําใหเกิดอัคคีภัยและพฤติการณที่ทําใหเกิดความเสียหายตามที่
 บริษัทตองการตามสมควรแกกรณี ทั้งนี้ดวยคาใชจายของผูเอาประกันภัยเอง

 อันอาจเพิ่มขึ้น
  5.1.3

 ที่เอาประกันภัยภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

  ตามเงื่อนไขดังกลาวขางตนแมวาเพียงขอหนึ่งขอใดก็ตาม
  บริษัท อาจไมรับพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทน หากผูเอาประกันภัยจงใจหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวา เจตนาไมปฏิบัติ

  สวนหนึ่งแทน การจายเงินชดใชการสูญเสียหรือการเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออาจจะรวมกับบริษัทประกันภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกระทําการดังกลาวก็ได 
  บริษัทอาจจะเลือกทําการสรางใหใหม หรือจัดหาทรัพยสินมาทดแทนทรัพยสินที่สูญเสียหรือเสียหายทั้งหมด หรือสวนใดสวนหนึ่งแทน

 สมุดบัญชี ใบสําคัญการบัญชี ใบกํากับสินคา ตนฉบับ คูฉบับหรือสําเนาแหงเอกสารนั้นๆ ขอพิสูจนและขอความ

  5.2     การชดใช้โดยการเลือกทําการสร้างให้ใหม่หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน

  แตบริษัทไมผูกพันที่จะตองจัดสรางใหใหมใหเหมือนกับทรัพยสินเดิม หรือใหครบถวนทุกประการเพียงแตวาจัดไปตามแตสภาพ

  ทรัพยสินในขณะที่เกิดความเสียหายหรือเกินกวาจํานวนเงินซึ่งบริษัทไดรับประกันภัย
  การจะอํานวย โดยบริษัทจะกระทําการใหสมเหตุสมผลที่สุดและไมวากรณีใดๆ บริษัทไมผูกพันที่จะตองทําการสรางใหใหมเกินกวามูลคาของ

  โดยคาใชจายของบริษัท ผูเอาประกันภัยจะตองกระทําทุกอยางเทาที่จําเปนหรือ เทาที่บริษัทจะรองขอใหทําตามสมควร ไมวากอนหรือ
  3.     หน้าที่ในการรักษาสิทธิของบริษัทเพื่อการรับช่วงสิทธิ

  เมื่อผูเอาประกันภัยมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามขอรับรองตางๆ ที่แนบทายกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ แตเจตนาไมปฏิบัติตามขอรับรอง
  ดังกลาวจนเปนเหตุใหทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นมีความเสี่ยงภัยสูงขึ้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายอัน

  5.1.1

 จะตองดําเนินการและยินยอมใหบริษัท หรือตัวแทน กระทําการใดๆ ที่เหมาะสมในการปองกันความเสียหาย
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  บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทนในความเสียหายเนื่องจากการทุจริตของผูเอาประกันภัย ในกรณีดังตอไปนี้

  นี้ และ/หรือ
  ใดที่กระทําในนามของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน เพื่อใหไดรับผลประโยชนจากกรมธรรมประกันภัยฉบับ

  5.5.1       ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําโดยเจตนา หรือการสมรูของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือบุคคล

  5.6     การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

  ในกรณีทีมีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตาม
  กรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม

  ถาบริษัทเลือกที่จะทําการสรางใหใหมหรือจัดหาทรัพยสินมาแทนผูเอาประกันภัยโดยคาใชจายของตนเองจะตอง จัดหาแปลน แผนผัง

  ประกันภัยเองหรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระทําในนามผูเอาประกันภัย บริษัทจะรวมเฉลี่ยชดใชคาสินไหมทดแทนใหไมเกินกวาสวนเฉลี่ยตามจํานวน
  ถาในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏวาทรัพยสินรายเดียวกัน ไดเอาประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัยอื่นไมวา โดยผูเอา

  เอาประกันภัยไวนี้ ไดมีการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่นซึ่งใหความคุมครองในภัยเดียวกันกับกรมธรรมฉบับนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน

  รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาดและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่บริษัทตองการใหแกบริษัท และการกระทําใดๆ ที่บริษัทไดทําไปหรือสั่งให
  ทําไปเพื่อที่จะพิจารณาทําการสรางใหใหมหรือจัดหาทรัพยสินมาแทนไมถือวาเปนการเลือกโดยบริษัทในอันที่จะทําการสรางใหใหมหรือจัดหา

  ขอบังคับใดๆ บัญญัติไวในเรื่องแนวของถนน หรือการกอสรางอาคารหรือสิ่งอื่นๆ บริษัทจะรับผิดชดใชเงินเพียงเทาที่จําเปนเพื่อการสรางใหใหม
  ในกรณีที่บริษัทไมสามารถที่จะจัดทําการสรางใหใหม หรือซอมแซมทรัพยสินที่เอาประกันภัยนี้ เพราะเหตุวามีเทศบัญญัติหรือกฎ

  ทรัพยสินมาทดแทน

  หรือซอมแซมทรัพยสินนั้นๆ ใหคืนสภาพเดิมหากทําไดตามกฎหมาย
  5.3     การประกันภัยซ้ําซ้อน และการร่วมเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
  ผูเอาประกันภัยตองแจงเปนหนังสือใหบริษัททราบถึงการประกันภัย ซึ่งไดทําไวแลวหรือที่จะมีขึ้นภายหลังหากทรัพยสินที่ได

  5.5.2       ผูเอาประกันภัย หรือผูแทนของผูเอาประกันภัยไดกระทําการใด หรือแสดงขอความ หรือเอกสารใดอันเปนเท็จ

  เงินที่บริษัทไดรับประกันภัยตอจํานวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้น แตไมเกินกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทไดรับประกันภัยไว และเปนที่
  ตกลงวาการจายคาสินไหมทดแทนเชนนี้บริษัทจะไมยกเอาลําดับการรับประกันภัยกอน – หลัง ขึ้นเปนขออางในการเขารวมเฉลี่ยชดใชความ
  เสียหายดังกลาว

  5.4     สิทธิของบริษัทในซากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
  เมื่อมีความเสียหายใดเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยจะละทิ้งทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นไมได

  และบริษัทอาจจะ
  5.4.1       เรียกรองใหสงมอบทรัพยสินที่ไดเอาประกันภัยแกบริษัท
  5.4.2       เขายึดถือครอบครองทรัพยสินที่ไดเอาประกันภัย และสํารวจ จัด คัด เลือก โยกยาย หรือจัดการอยางใดอยางหนึ่ง

  แกทรัพยสินนั้น

  บริษัทอาจใชสิทธิที่มีอยูตามเงื่อนไขนี้ไดทุกเวลา นับตั้งแตเกิดความเสียหายจนกวาสิทธิเรียกรองในความเสียหายนั้นๆ จะตกลงกันได
  5.4.3       ขายหรือจําหนายซึ่งทรัพยสินที่ไดเอาประกันภัย เพื่อประโยชนแกบุคคลที่เกี่ยวของ

  เปนเด็ดขาดหรือไดมีการบอกกลาวเปนหนังสือจากผูเอาประกันภัยวาไดสละสิทธิที่จะเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัย
  การใชสิทธิของบริษัทขางตนจะไมกอใหเกิดความรับผิดเพิ่มขึ้นแกบริษัท และจะไมทําใหสิทธิของบริษัทในการที่จะอางเงื่อนไข

  แหงกรมธรรมประกันภัยเพื่อโตแยงการเรียกรองใดๆ ลดนอยลง
  5.5     การทุจริต

  และใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอบังคับกรมการประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ

หนา 4/6



  6.     การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

 ความคุมครอง

 ใหสิ่งปลูกสรางนั้น หรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้น หรือทรัพยสินที่อยูภายในสิ่งปลูกสรางนั้นตกอยูในการ

  ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ เปนอันระงับสิ้นไปทันทีเมื่อ :-
  6.1     การคาหรือการผลิต ซึ่งดําเนินอยูภายในสิ่งปลูกสรางหรือทรัพยสินที่เก็บไวในสถานที่ที่เอาประกันภัย ไดมีการ

  6.3     กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินซึ่งเอาประกันภัยไว ไดถูกเปลี่ยนมือจากผูเอาประกันภัยโดยวิธีอื่นนอกจาก ทางพินัยกรรม หรือ
  6.2     ทรัพยสินซึ่งเอาประกันภัยไว ถูกโยกยายไปยังสิ่งปลูกสรางหรือสถานที่อื่นใด นอกจากที่ระบุไวในตารางกรมธรรม

 เปลี่ยนแปลงไปจากที่ไดระบุไวในตารางกรมธรรมและการเปลี่ยนแปลงนั้นไดทําใหการเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น

 โดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย
  6.4     สิ่งปลูกสรางที่ระบุไวในตารางกรมธรรมฉบับนี้ หรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้น ไดมีการพังทลายหรือเคลื่อน

 ไปจากที่เดิมไมวาทั้งหมดหรือบางสวนจนทําใหสิ่งปลูกสรางนั้นเสื่อมประโยชนในการใชทั้งหมด หรือบางสวน หรือทํา

  6.5     ผูเอาประกันไมชําระเบี้ยประกันภัย เมื่อพนกําหนด 60 วันนับแตวันเริ่มตนระยะเวลาเอาประกันภัย
  อยางไรก็ตามเงื่อนไขขอ 6 นี้ จะไมนํามาบังคับใช หากผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบ และบริษัทตกลงยินยอมรับประกันภัย

  ตอไปโดยไดบันทึกการแกไขแสดงไวในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้แลว
  7.     การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

  7.1     บริษัท อาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ โดยไมจําตองคืนเบี้ยประกันภัย หากผูเอาประกันภัยทุจริต
  7.2     บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน โดยทาง

 ไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย
 ใหแกผูเอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน

  7.3     ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ย

  ตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น หรือหากยังไมไดชําระเบี้ยประกันภัย ผูเอาประกันภัยจะตองชําระโดยคิดตามระยะเวลา
  ประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกโดยคิด

  และอัตราเบี้ยประกันภัยในทํานองเดียวกันตามตารางตอไปนี้

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

 เสี่ยงตอวินาศภัยเพิ่มขึ้น เวนแตเหตุดังกลาวมานี้สืบเนื่องมาจากอัคคีภัยหรือสาเหตุอื่นซึ่งกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ให

ระยะเวลาเอาประกันภัย 
(ไม่เกิน/เดือน) ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี

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

 คําบอกกลาวและการติดตอใดๆ ระหวางผูเอาประกันภัยและบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวของกับกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ตองกระทําเปน

  8.     อายุความ
 ความรับผิดของผูรับประกันภัย เพื่อความเสียหายตามกรมธรรมประกันภัยนี้ยอมเปนอันสิ้นสุดลงในทุกกรณี หากผูเอาประกันภัยมิได

  หนังสือจึงจะมีผลบังคับได

  อยูในระหวางการดําเนินคดีในศาล หรือการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการหรือผูชี้ขาด
  9.     การบอกกล่าว
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