
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
สําหรับที่อยูอาศัย

  1.    คําจํากัดความทั่วไป
  ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะ ที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยนี้จะถือเปน

  ความหมายเดียวกันทั้งหมดไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

  คําวา "กรมธรรม์ประกันภัย" หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย คําจํากัดความ ความคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไข
  ขอรับรอง เอกสารแนบทาย และใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย

  คําวา "บริษัท" หมายถึง ผูรับประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

  คําวา "ผู้เอาประกันภัย" หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ตามที่ปรากฏชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรม
  ประกันภัย ซึ่งตกลงจะชําระเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัท

  คําวา "ความเสียหาย" หมายถึง การสูญเสียหรือความเสียหายไมวาทั้งหมดหรือบางสวน อันเกิดจากภัยที่ไดรับ
  ความคุมครองที่เกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

  คําวา “ความเสียหายสวนแรก” หมายถึง จํานวนเงินซึ่งผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง ตามที่ระบุไวในกรมธรรม
  ประกันภัยตอความเสียหายที่ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัย  ฉบับนี้แตละครั้ง และทุกครั้ง

  คําวา "ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย" หมายถึง สิ่งปลูกสราง (ไมรวมฐานราก) และหรือทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสราง
  รวมถึงทรัพยสินที่อยูภายในสถานที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

  คําวา "สิ่งปลูกสร้าง (ไมรวมฐานราก)" หมายถึง
 ก.

  เปนตน กําแพง รั้ว ประตู รวมทั้งสวนปรับปรุงตอเติม ยกเวนฐานราก

 ข.   หองชุดสําหรับอยูอาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเวนฐานราก

  คําวา "ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง" หมายถึง เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใชภาย
  ในบานเครื่องใชไฟฟ้าและอุปกรณไฟฟ้าภายในบาน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุงหม และทรัพยสินอื่นๆ (ที่มิได
  ระบุอยูในขอยกเวนทั่วไป 5.3) เพื่อการอยูอาศัยของผูเอาประกันภัยหรือบุคคล ซึ่งตามปกติพักอาศัยอยูกับผูเอาประกันภัย

  เพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระใหแกบริษัท ในการเอาประกันภัยทรัพยสินตามที่ระบุไว
  2.    ความคุ้มครอง

  ในตารางกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ บริษัทใหสัญญาตอผูเอาประกันภัยวา บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย

 บาน ทาวนเฮาส บานแฝด ตึกแถว สําหรับอยูอาศัย โรงรถ และอาคารยอย เชน เรือนคนรับใช เรือนครัว

  หากทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวไดรับความเสียหายเนื่องจากสาเหตุ ดังตอไปนี้
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 2.1   ไฟไหม้
 2.2   ฟ้าผา (รวมถึงความเสียหายตอเครื่องใชไฟฟ้าและอุปกรณไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผา)
 2.3   ระเบิด
 2.4        ภัยจากการเฉี่ยว และหรือการชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ เชน ชาง มา วัว ควาย เปนตน

  ทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว รวมถึงการเฉี่ยว ชน และ หรือหลนทับโดยสินคาหรือทรัพยสินที่บรรทุกมา
  กับยานพาหนะหรือสัตวพาหนะ แตไมรวมถึงอากาศยาน ทั้งนี้ บริษัทไมตองรับผิดในความเสียหายนความเสียหายตอทรัพยสินที่

  ซึ่งอยูดวยกันกับผูเอาประกันภัยหรือบุคคลใดที่กระทําในทางการที่จางหรือถูกใชวานโดยผูเอาประกันภัย
  เอาประกันภัยไวอันเกิดขึ้นจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยานพาหนะหรือสัตวพาหนะ ของผูเอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัว

  ภัยจากอากาศยาน และหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน รวมถึง จรวดซึ่งขับเคลื่อนดวยตัวเอง 2.5      

  และยานอวกาศ ยกเวนจรวดที่เปนอาวุธ แตไมรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากคลื่นเสียง หรือคลื่นความดันที่มาจากอากาศยาน
  ซึ่งอยูในสภาพการบินปกติ

  ภัยเนื่องจากน้ํา อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปลอย การรั่วไหล หรือการลนออกมา ของน้ําหรือไอน้ํา 
  จากทอน้ํา ถังน้ํา ระบบทําความรอน ระบบทําความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องสูบน้ํา และรวมถึงน้ําฝนที่ไหลผานเขาไป

 2.6      

  ภายในอาคารจากการเสียหายของหลังคา หนาตาง ประตู วงกบประตูหนาตาง ชองลม ชองรับแสงสวาง ทอน้ําหรือรางน้ํา 
  แตไมรวมถึง 

 2.6.1
  ฐานรากและพื้นของอาคาร

 2.6.2   การลางทอระบายน้ํา การแตกหรือการรั่วไหลจากระบบทอประปาใตดิน หรือทอน้ําดับเพลิงใตดิน
  ซึ่งเปนทอเมนอยูนอกสถานที่เอาประกันภัย หรือระบบพรมน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)

  ความเสียหายที่เกิดจากน้ําไหลบา น้ําทวมจากภายนอกอาคาร หรือน้ําที่ซึมผานเขามาทางผนัง

  (1)  ความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางออมที่เกิดจากคลื่นใตน้ํา (Tidal Wave) หรือสึนามิ (Tsunami)
  ซึ่งไดรับความเสียหายจากลมพายุโดยตรงเทานั้นทั้งนี้ไมคุมครอง

  ความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัยภายในตัวอาคารเนื่องจาก เครื่องพรมน้ํา หรือทอน้ําอื่นๆ 2.7.3

  ความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัยภายในตัวอาคาร เนื่องจากน้ําฝน น้ําคางแข็ง หิมะ ทราย
  หรือฝุ่นละอองที่ผานเขาไปภายในอาคารตามรองแตกราวของอาคารสิ่งปลูกสรางซึ่งไดรับความเสียหายอันเกิดจากลมพายุ

 2.7.2
  หรือหอบมาพรอมกับลมพายุแลวทําใหเกิดคลื่นซัดเขาทวมชายฝง

  ความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัยจากน้ําในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร ซึ่งถูกพัด 2.7.1
 2.7        ภัยจากลมพายุ ใหหมายความรวมถึง

  และ/หรือน้ําหนุน (High Water) และ/หรือน้ําที่ไหลลน (Overflow) และ/หรือน้ําทวม

  เปิดโลง หรือเก็บอยูกลางแจง ไมวาจะมีการปกคลุมดวยผาใบหรือวัสดุปกคลุมใด ๆ หรือไมวาจะอยูภายในเต็นทก็ตาม
  (2)  ทรัพยสินที่เอาประกันภัยที่เคลื่อนยายได ซึ่งเก็บอยูในอาคารโปรง หรืออาคารที่มีผนังดานหนึ่ง

  โดยตรงเทานั้น

 2.8  ภัยจากน้ําทวม คําวา “น้ําทวม” ในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ หมายถึง น้ําซึ่งไหลลนหรือไหลออกจากทางน้ํา
  ปกติซึ่งจะเปนทางน้ําธรรมชาติ หรือจะเปนทางน้ําที่สรางขึ้นก็ดี (ไมรวมถึงรางน้ําบนหลังคา) หรือเกิดจากทอน้ําสาธารณะแตก
  ทําใหเกิดการทวมของน้ําจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว หรืออาคารที่เก็บทรัพยสินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม
  ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงน้ําทวมอันเกิดจากลมพายุ น้ําป่า และโคลนถลม ทั้งนี้ไมคุมครอง
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  และ/หรือน้ําหนุน (High Water) และ/หรือน้ําที่ไหลลน (Overflow) และ/หรือน้ําทวมอันมีสาเหตุจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด

  และใหหมายความรวมถึงน้ําทวม อันมีสาเหตุจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ
 2.9

   ทั้งนี้ ไมคุมครองความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางออมที่เกิดจากภัยแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด
   อันเกิดจากวัตถุใดๆ จากอวกาศ

 2.10
   ในอาคาร ตามรองแตกราวของอาคารสิ่งปลูกสรางที่ไดรับความเสียหายอันเกิดจากลูกเห็บโดยตรงเทานั้น หรือน้ําจากเครื่องพรมน้ํา

   ภัยจากลูกเห็บ ใหหมายความรวมถึง น้ําฝน น้ําคางแข็ง หิมะ ทราย หรือฝุ่นละอองดังกลาวไหลผานเขาไป

   หรือทอน้ําอื่นๆ ที่เกิดเสียหายขึ้นเนื่องจากลูกเห็บโดยตรง
 ทั้งนี้ ความคุ้มครองภัยธรรมชาติตั้งแตข้อ 2.7 - 2.10 บริษัทจะชดใช้คาสินไหมทดแทนตามความ

   3.    การขยายความคุ้มครองคาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราว 

   อันเนื่องจากภัยตามขอ 2.1 - 2.6 จะมีการขยายความคุมครอง ดังนี้
   หากความเสียหายคิดเปนมูลคามากกวา 50% ของมูลคาการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่เปน

   -       สิ่งปลูกสรางชั้น 1 (มีผนังกออิฐถือปูน มากกวารอยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) บริษัทจะชดใชคาเชา

 3.1

   เสียหายที่เกิดขึ้นจริงทุกภัยรวมกันแล้วไมเกิน 20,000 บาท ตอปี

  เอาประกันภัย
  ที่อยูอาศัยชั่วคราวใหแกผูเอาประกันภัยเปนจํานวนเงินไมเกินวันละ 1,000 บาท และรวมแลวไมเกิน 50,000 บาทตลอดระยะเวลา

  อยูอาศัยชั่วคราวใหแกผูเอาประกันภัยเปนจํานวนเงินไมเกินวันละ 500 บาท และรวมแลวไมเกิน 25,000 บาทตลอดระยะเวลา
  (มีผนังเปนวัสดุอื่น ๆ เชน ไม สังกะสี กระเบื้องแผนเรียบ มากกวารอยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) บริษัทจะชดใชคาเชาที่

 ในกรณีที่ทรัพยสินที่เอาประกันภัยภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้เปนสิ่งปลูกสรางและไดรับความเสียหาย

   -       สิ่งปลูกสรางชั้น 2 (มีผนังกออิฐถือปูน รอยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) หรือสิ่งปลูกสรางชั้น 3

  (1)  ความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางออมที่เกิดจากคลื่นใตน้ํา (Tidal Wave) หรือสึนามิ (Tsunami)

  (2)   ทรัพยสินที่เอาประกันภัยเคลื่อนยายได ซึ่งเก็บอยูในอาคารโปรงหรืออาคารที่มีผนังดานใด
  ดานหนึ่งเปิดโลงหรือเก็บอยูกลางแจง ไมวาจะมีการปกคลุมดวยผาใบ หรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไมวาจะอยูภายในเต็นทก็ตาม

   ภัยจากแผนดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ํา หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ

   การสรางขึ้นใหม 

 3.2  หากความเสียหายคิดเปนมูลคาเทากับมูลคาการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่เปนการสรางขึ้นใหม
  -       สิ่งปลูกสรางชั้น 1 (มีผนังกออิฐถือปูน มากกวารอยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) บริษัทจะชดใชคาเชา

  ที่อยูอาศัยชั่วคราวใหแกผูเอาประกันภัยเปนจํานวนเงินไมเกินวันละ 1,000 บาท และรวมแลวไมเกิน 100,000 บาทตลอดระยะเวลา
  เอาประกันภัย

  -       สิ่งปลูกสรางชั้น 2 (มีผนังกออิฐถือปูน รอยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) หรือสิ่งปลูกสรางชั้น 3
  (มีผนังเปนวัสดุอื่น ๆ เชน ไม สังกะสี กระเบื้องแผนเรียบ มากกวารอยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) บริษัทจะชดใชคาเชาที่อยูอาศัย
  ชั่วคราวใหแกผูเอาประกันภัยเปนจํานวนเงินไมเกินวันละ 500 บาท และรวมแลวไมเกิน 50,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 3.3  ในการเรียกรองใหชดใชคาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราวตามการขยายความคุมครองนี้ ผูเอาประกันภัยจะตองสง
  มอบเอกสาร แสดงการชําระเงินคาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราวใหบริษัทเปนหลักฐานโดยไมชักชา

  เอาประกันภัย
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   5.    ข้อยกเว้นทั่วไป 

  สาเหตุหรือเหตุการณซึ่งสงผลกระทบอยางตอเนื่อง หรือมีลําดับเหตุการณเปนอยางไรสําหรับความเสียหายนั้น อันเปนผลมาจาก
  5.1
  กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไมคุมครอง

  มีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ
  หรือเกี่ยวเนื่องมาจากสงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะได

  การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไว
  ซึ่งกฎอัยการศึก การกอความวุนวายทางการเมือง การกอการราย การกอวินาศกรรม การนัดหยุดงาน หรือการจลาจลไมวา

 3.2

  เอกสาร แสดงการชําระเงินคาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราวใหบริษัทเปนหลักฐานโดยไมชักชา
  ในการเรียกรองใหชดใชคาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราวตามการขยายความคุมครองนี้ ผูเอาประกันภัยจะตองสงมอบ 3.3

  หากความเสียหายคิดเปนมูลคาเทากับมูลคาการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่เปนการสรางขึ้นใหม
  -       สิ่งปลูกสรางชั้น 1 (มีผนังกออิฐถือปูน มากกวารอยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) บริษัทจะชดใชคาเชา

  -       สิ่งปลูกสรางชั้น 2 (มีผนังกออิฐถือปูน รอยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) หรือสิ่งปลูกสรางชั้น 3
  เอาประกันภัย
  ที่อยูอาศัยชั่วคราวใหแกผูเอาประกันภัยเปนจํานวนเงินไมเกินวันละ 1,000 บาท และรวมแลวไมเกิน 100,000 บาทตลอดระยะเวลา

  (มีผนังเปนวัสดุอื่น ๆ เชน ไม สังกะสี กระเบื้องแผนเรียบ มากกวารอยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) บริษัทจะชดใชคาเชาที่อยูอาศัย
  ชั่วคราวใหแกผูเอาประกันภัยเปนจํานวนเงินไมเกินวันละ 500 บาท และรวมแลวไมเกิน 50,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

  ความเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ ก็ตาม ไมวาจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยออม และไมวาจะเกิดจาก

 3.4  จํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษัทภายใตการขยายความคุมครองนี้ ถือเปนความรับผิดเพิ่มเติมแยกจาก
  จํานวนเงินเอาประกันภัยเฉพาะรายการสิ่งปลูกสรางตามที่ไดระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้
   4.    ความรับผิดของบริษัท

  ความรับผิดของบริษัทภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะไมเกิน
  1)   จํานวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ หรือจํานวนเงินเอาประกันภัยไวตามรายการแต

  ละรายการในขณะที่เกิดความเสียหาย
  2)

  เอาประกันภัยเดียวกัน เวนแตบริษัทไดเคยตกลงไวกอนแลว ในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ใหจํานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู
  จํานวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู ภายหลังจากหักมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหวางระยะเวลาที่

  นั้นกลับเต็มจํานวนดังเดิมตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ รวมทั้งจํานวนเงินจํากัดความรับผิดและความเสียหายสวนแรก
  โดยผูเอาประกันภัยตกลงที่จะชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามระยะเวลาเอาประกันภัยที่เหลืออยู (นับตั้งแตวันที่เกิดความเสียหาย
  จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย)

  ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดในความเสียหายสวนแรก (หากมี) ตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

  จะเกี่ยวของกับทางการเมืองหรือไมก็ตาม การกระทําอันมีเจตนารายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
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  5.2

  5.3

  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิด

  ความเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ ก็ตาม ไมวาจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยออม และไมวาจะเกิดจาก
  สาเหตุหรือเหตุการณซึ่งสงผลกระทบอยางตอเนื่อง หรือมีลําดับเหตุการณเปนอยางไรสําหรับความเสียหายนั้น อันเปนผลมาจาก

  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่อง 5.2.1
  หรือเกี่ยวเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

  มาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่งดําเนินติดตอกันไปดวยตัวเอง
 5.2.1

  ทรัพยสินตอไปนี้ เวนแตจะไดระบุไวโดยชัดเจนเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้
 5.3.1   เงินแทง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคําแทง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี

 5.3.4   หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย เอกสารสําคัญตางๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป เงินตรา ธนบัตร
   เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ

   วัตถุระเบิด
 5.3.6
 5.3.5

   หลอดไฟฟ้า ซึ่งไดรับความเสียหายเนื่องจากหรือเพราะการเดินเครื่องเกินกําลัง การใชความกดดันเกินกําหนด ไฟฟ้าลัดวงจร
   เครื่องใชไฟฟ้าและอุปกรณไฟฟ้าตางๆ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณอิเล็กทรอนิกส สายไฟฟ้าหรือ

   การเกิดประกายไฟฟ้า การเผาไหมของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า รวมทั้งสาเหตุที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ

  การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได

   โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีมูลคา รวมทั้งสิ้นเกินกวา 10,000.- บาท 5.3.2
   ตนฉบับหรือสําเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ 5.3.3

   หรือแมพิมพ

   ตามธรรมชาติ หรือจากการใชงานเฉพาะเครื่องที่เกิดความเสียหายจากสาเหตุดังกลาว

 6.1
   6.    เงื่อนไขทั่วไป

  ความเสียหายจากการเผาทรัพยสิน โดยคําสั่งเจาหนาที่ หรือพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมาย  5.4
   ตนไม การจัดแตงสวน สนามหญา 5.3.8

 5.3.7   ยานพาหนะทุกชนิด ไมวาจะเปนยานพาหนะทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ

   การบรรยายคลาดเคลื่อนและการตกเป็นโมฆียะของกรมธรรม์ประกันภัย
   ถาไดมีการบรรยายคลาดเคลื่อนในสาระสําคัญ แหงทรัพยสินที่เอาประกันภัยหรือในสาระสําคัญ

   แหงสิ่งปลูกสราง หรือสถานที่ตั้งของทรัพยสิน หรือลักษณะการใชสิ่งปลูกสรางดังกลาว หรือในขอความจริง อันเปนสาระสําคัญ
   อันจําเปนตองรูเพื่อการประเมินความเสี่ยงภัย หรือเพื่อการกําหนดเบี้ยประกันภัย หรือมีการละเวนไมเปิดเผยขอความจริงดังกลาวนั้น
   ใหถือวาสัญญาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ตกเปนโมฆียะ และบริษัททรงไวซึ่งสิทธิในการบอกลางสัญญาประกันภัยนี้
   ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

 6.2   หน้าที่ในการรักษาสิทธิของบริษัทเพื่อการรับชวงสิทธิ
   โดยคาใชจายของบริษัท ผูเอาประกันภัยจะตองกระทําทุกอยางเทาที่จําเปนหรือเทาที่บริษัทรองขอให

   ทําตามสมควรไมวากอนหรือหลังการรับคาสินไหมทดแทนจากบริษัท เพื่อรักษาสิทธิของบริษัทในการรับชวงสิทธิเรียกรองคาเสียหาย
   จากบุคคลภายนอก
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   เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ดังนี้

   ที่กําหนดหรือภายในกําหนดเวลาที่บริษัทขยายใหโดยทําเปนหนังสือ ทั้งนี้ดวยคาใชจายของผูเอาประกันภัยเอง

 6.3   การเรียกร้องให้ชดใช้คาสินไหมทดแทน

 1)  

   ตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา และตองสงมอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไวขางลางนี้ให
   บริษัทภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเกิดความเสียหาย เวนแตผูเอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไมอาจกระทําการดังกลาวไดภายในเวลา

 6.3.1

   สงหนังสือเรียกรองความเสียหายเปนลายลักษณอักษร ซึ่งตองแจงรายละเอียดแหงทรัพยสินที่เสียหาย
   และมูลคาความเสียหายของทรัพยสินนั้นๆ ในเวลาที่เกิดความเสียหายโดยละเอียดเทาที่จะทําได

 2)  

   ที่เอาประกันภัยภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้
   การประกันภัยอื่นๆ รวมทั้งการประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัยอื่นในสวนที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน

 6.3.2   ตองแสดง หรือจัดหา หรือแจง หรือมอบใหบริษัทซึ่งพยานหลักฐานและรายการเพิ่มเติม เชน แผนผัง
   เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดิน ตนฉบับ คูฉบับ หรือสําเนาแหงเอกสารนั้นๆ และขอความเกี่ยวกับการเรียกรองและตนเพลิง
   หรือสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหาย และพฤติการณที่ทําใหเกิดความเสียหายตามที่บริษัทตองการตามสมควรแกกรณี ทั้งนี้ดวย
   คาใชจายของผูเอาประกันภัยเอง

   ความเสียหายอันอาจเพิ่มขึ้น
   การชดใช้คาสินไหมทดแทน

 6.3.3   จะตองดําเนินการและยินยอมใหบริษัทหรือตัวแทนกระทําการใดๆ ที่เหมาะสมในการป้องกัน

   ในกรณีมีเหตุจําเปนที่ทําใหบริษัทไมอาจประเมินความเสียหาย ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรค 1
   แสดงความเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว

   บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐาน
 6.4

   ก็ตาม จนเปนเหตุใหผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายนําคดีขึ้นสูการพิจารณาคดีของศาล หรือเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ
   หากบริษัทไมอาจจะจายคาสินไหมทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน ไมวาดวยเหตุใด

   ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปไดตามสมควร แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว

   หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหบริษัทแพคดี บริษัทจะตองรับผิดตอผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายนั้นโดยชดใช
   คาเสียหายตามคําพิพากษา หรือตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พรอมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตรารอยละ 15 ตอป
   นับแตวันผิดนัด

   การชดใช้คาสินไหมทดแทนกรณีที่ใช้สถานที่เอาประกันภัยเพิ่มเติมจากการอยูอาศัย 6.5
   หากปรากฏวาสถานที่เอาประกันภัยซึ่งยังคงใชเปนที่อยูอาศัยนั้น ไดมีการใชประโยชนอื่นนอกเหนือจาก

   การอยูอาศัยแมเพียงบางสวนในขณะที่เกิดความเสียหาย บริษัทจะชดใชจํานวนเงินคาสินไหมทดแทน โดยการคํานวณตามสวน
   เฉลี่ยของจํานวนเงินเอาประกันภัยที่สามารถคํานวณไดตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ตามลักษณะของภัยที่สถานที่
   เอาประกันภัยไดถูกใชงานจริงในจํานวนเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ไมรวมอากรแสตมปและภาษีมูลคาเพิ่ม) ภายใตกรมธรรมประกันภัย
   ฉบับนี้ในขณะที่เกิดความเสียหายนั้นกับมูลคาแทจริงของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ทั้งนี้ จํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่จะตอง
   ชดใชภายใตเงื่อนไขนี้ จะไมเกินกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้

 6.6
   ในการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยและการชดใชคาสินไหมทดแทน ผูเอาประกันภัยมีสิทธิ์เลือก

   1.     กําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัย ตามวิธีมูลคาทรัพยสินที่เปนของใหม (Replacement Cost Valuation)

   การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัย และการชดใช้คาสินไหมทดแทน

   และชดใชคาสินไหมทดแทนตามวิธีมูลคาทรัพยสินที่เปนของใหม ณ เวลา และสถานที่ที่เกิดความเสียหาย หรือ
   2.     กําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามวิธีมูลคาที่แทจริงของทรัพยสิน (Actual Cash Value) และชดใช

   คาสินไหมทดแทนตามวิธีมูลคาที่แทจริงของทรัพยสิน ซึ่งเทากับมูลคาทรัพยสินที่เปนของใหม หักดวยคาเสื่อมราคา ณ เวลา และ
   สถานที่ที่เกิดความเสียหาย
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   บริษัทอาจจะเลือกทําการสรางใหใหม หรือจัดหาทรัพยสินมาทดแทนทรัพยสินที่เสียหายทั้งหมด หรือ

   เพียงแตวาจัดไปตามแตสภาพการจะอํานวย โดยบริษัทจะกระทําการใหสมเหตุสมผลที่สุด และไมวากรณีใดๆ บริษัทไมผูกพันที่

 6.7   การชดใช้โดยจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน

   สวนใดสวนหนึ่งแทนการจายเงินชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออาจจะรวมกับบริษัทประกันภัยอื่นๆ กระทําดังกลาวก็ได
   แตบริษัทไมผูกพันที่จะตองจัดสรางใหใหมใหเหมือนกับทรัพยสินเดิม หรือใหครบถวนทุกประการ

   จะตองทําการสรางใหใหมเกินกวามูลคาของทรัพยสินในขณะที่เกิดความเสียหายหรือเกินกวาจํานวนเงินซึ่งบริษัทไดรับประกันภัย
   ถาบริษัทเลือกที่จะทําการสรางใหใหม หรือจัดหาทรัพยสินมาแทน ผูเอาประกันภัยโดยคาใชจายของตนเอง

   และการกระทําใดๆ ที่บริษัทไดทําไปหรือสั่งใหทําไปเพื่อพิจารณาทําการสรางใหใหม หรือจัดหาทรัพยสินมาแทนไมถือวาเปน
   จะตองจัดหาแปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่บริษัทตองการใหแกบริษัท

   การเลือกโดยบริษัทในอันที่จะทําการสรางใหใหม หรือจัดหาทรัพยสินมาทดแทน
   ในกรณีที่บริษัทไมสามารถที่จะจัดทําการสรางใหม หรือซอมแซมทรัพยสินที่เอาประกันภัยนี้เพราะวา

   มีเทศบัญญัติหรือกฎขอบังคับใดๆ บัญญัติไวในเรื่องแนวของถนนหรือการกอสรางอาคารหรือสิ่งอื่นๆ บริษัทจะรับผิดชดใชเงิน
   เพียงพอเทาที่จําเปนเพื่อการสรางใหม หรือซอมแซมทรัพยสินนั้นๆ ใหคืนสภาพเดิมหากทําไดตามกฎหมายโดยไมหักคาเสื่อมราคา

   ในกรณีที่จํานวนเงินเอาประกันภัยเทากับหรือมากกวารอยละ 70 ของมูลคาที่แทจริงของทรัพยสินที่
   เอาประกันภัยในขณะเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากภัยที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะชดใชให

 6.8   การประกันภัยทรัพย์สินต่ํากวามูลคาที่แท้จริง

   แตหากจํานวนเงินเอาประกันภัยต่ํากวารอยละ 70 ของมูลคาแทจริงของทรัพยสินที่เอาประกันภัย
   ต่ํากวามูลคาที่แทจริงมาใชบังคับ
   ผูเอาประกันภัยตามมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย) โดยไมนําเงื่อนไขการประกันภัยทรัพยสิน

   ผูเอาประกันภัยจะตองรับภาระสวนเฉลี่ยความเสียหายไปตามสวนในทุกรายการ และหากมีมากกวาหนึ่งรายการใหแยกพิจารณา
   ผูรับประกันภัยตนเองในสวนที่แตกตางกันกับมูลคาที่แทจริงของทรัพยสินที่เอาประกันภัย และในการคํานวณคาสินไหมทดแทน
   ในขณะเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากภัยที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ใหถือวาผูเอาประกันภัยเปน

   เปนแตละรายการไป โดยสูตรที่ใชในการคํานวณคาสินไหมทดแทนซึ่งบริษัทจะตองรับผิดชอบในกรณีนี้คือ
   คาสินไหมทดแทน                     =
   (ไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย)

   อยางไรก็ตามหากเกิดความเสียหายแกทรัพยสินที่เอาประกันภัยภายใตความคุมครองขอ 2.7 ถึงขอ 2.10
   บริษัทจะไมนําเงื่อนไขการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริงมาใชในการพิจารณาคํานวณคาสินไหมทดแทน

   ผูเอาประกันภัยตองแจงเปนหนังสือใหบริษัททราบถึงการประกันภัย ซึ่งไดทําไวแลวหรือที่จะมีขึ้นภายหลัง
   หากทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวนี้ไดมีการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น ไมวาโดยผูเอาประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใด
   ที่กระทําในนามผูเอาประกันภัยซึ่งใหความคุมครองในภัยเดียวกันกับกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน

 6.9

   ถาในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้นปรากฏวาทรัพยสินรายการเดียวกันไดเอาประกันภัยไวกับบริษัท
   ประกันภัยอื่น บริษัทจะรวมเฉลี่ยชดใชคาสินไหมทดแทนใหไมเกินกวาสวนเฉลี่ยตามจํานวนเงินที่บริษัทไดรับประกันภัย

   การประกันภัยซ้ําซ้อนและการรวมเฉลี่ยการชดใช้คาสินไหมทดแทน

   ตอจํานวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้นของทุกกรมธรรมประกันภัย แตจะไมเกินกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทไดรับ
   ประกันภัยไว และเปนที่ตกลงวาการจายคาสินไหมทดแทนเชนนี้ บริษัทจะไมยกเอาลําดับการรับประกันภัยกอนหรือหลังขึ้น
   เปนขออางในการรวมเฉลี่ยชดใชความเสียหายดังกลาว

จํานวนเงินเอาประกันภัย
มูลคาทรัพยสิน ณ เวลาเกิดความเสียหาย

              x มูลคาความเสียหาย
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   เมื่อมีความเสียหายใดเกิดขึ้นตอทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ดูแล  และจะละทิ้ง

   6.10.2     เขายึดถือครอบครองทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวและสํารวจ จัด คัด เลือก โยกยาย

 6.10   สิทธิของบริษัทในซากทรัพย์ที่ได้รับความเสียหาย

   ทรัพยสินที่เอาประกันภัยที่เสียหายนั้นไมได และบริษัทอาจจะ
   6.10.1     เรียกรองใหสงมอบทรัพยสินที่เสียหายซึ่งไดมีการเอาประกันภัยไวแกบริษัท

   หรือจัดการอยางใดอยางหนึ่งแกทรัพยสิน
   6.10.3     ขายหรือจําหนายหรือทําลายทรัพยสินที่เสียหาย เพื่อประโยชนแกบุคคลที่เกี่ยวของ

   ในความเสียหายนั้นจะตกลงกันไดเปนเด็ดขาด หรือไดมีการบอกกลาวเปนหนังสือจากผูเอาประกันภัยวาไดสละสิทธิที่จะเรียกรอง
   บริษัทอาจใชสิทธิที่มีอยูตามเงื่อนไขนี้ไดตามสมควร นับตั้งแตเกิดความเสียหายจนกวาสิทธิเรียกรอง

   คาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัย
   การใชสิทธิของบริษัทขางตนจะไมกอใหเกิดความรับผิดเพิ่มขึ้นแกบริษัท และจะไมทําใหสิทธิของบริษัท

   ในการที่จะอางเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัยเพื่อโตแยงการเรียกรองใดๆ ลดนอยลง

   บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทนในความเสียหาย โดยไมตองคืนเบี้ยประกันภัยในกรณี
   ดังตอไปนี้

 6.11   การปฏิเสธคาสินไหมทดแทน

   6.11.2    การฉอฉล
   ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน

   6.11.1    ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ

   ฉบับนี้ และ/หรือ
   หรือบุคคลใดที่กระทําในนามของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน เพื่อใหไดรับผลประโยชนจากกรมธรรมประกันภัย

   1)    ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําโดยเจตนาหรือสมรูของผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน

   2)    ผูเอาประกันภัยหรือผูแทนของผูเอาประกันภัยไดกระทําการใด หรือแสดงขอความ หรือเอกสาร
   ใดอันเปนเท็จเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

 6.12   การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
   ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

   เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ
   บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
   การประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ
   ประกันภัยอื่น บริษัทจะรวมเฉลี่ยชดใชคาสินไหมทดแทนใหไมเกินกวาสวนเฉลี่ยตามจํานวนเงินที่บริษัทไดรับประกันภัย

   อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
   6.13.2          กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว ไดถูกเปลี่ยนมือจากผูเอาประกันภัยโดยวิธีอื่น นอกจาก

   ทางพินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย อยางไรก็ตาม เงื่อนไขขอนี้จะไมนํามาบังคับใช หากลักษณะการใชสิ่งปลูกสราง

 6.13   การระงับไปแหงสัญญาประกันภัย
   ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ เปนอันระงับสิ้นไปทันทีเมื่อ

   6.13.1          มีการเปลี่ยนแปลงการใชสถานที่เอาประกันภัยจากที่อยูอาศัย เปนการประกอบการประเภทอื่น
   โดยไมมีการใชอยูอาศัย และการเปลี่ยนแปลงนั้นไดทําใหการเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตามตาราง
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   ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

   6.13.4          สิ่งปลูกสรางที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้นได

   อันเปนทรัพยสินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ที่ระบุเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยยังคงใชเพื่อการอยูอาศัยตอไป

   6.13.3          ผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัยเมื่อพนกําหนด 60 วัน นับแตวันเริ่มตนระยะเวลาเอาประกันภัย
   โดยใหกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว

   มีการพังทลายหรือเคลื่อนไปจากเดิม ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน จนทําใหสิ่งปลูกสรางนั้นเสียประโยชนในการใชทั้งหมด
   หรือบางสวน หรือทําใหสิ่งปลูกสรางนั้น หรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้น หรือทรัพยสินที่อยูภายในสิ่งปลูกสรางนั้น

   ประกันภัยฉบับนี้
   ตกอยูในการเสี่ยงตอวินาศภัยเพิ่มขึ้น เวนแตเหตุดังกลาวมานี้ เปนผลสืบเนื่องมาจากภัยที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรม

   6.13.5          สิ่งปลูกสรางที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพยสินที่เอาประกันภัยตกอยูในสภาพไมมีผูอยูอาศัย
   หรือไมมีผูดูแลรักษา และยังคงอยูในสภาพเชนนั้นเปนเวลาเกินกวา 60 วันติดตอกัน

 6.14   การบอกเลิกความคุ้มครอง

   อยางไรก็ตาม เงื่อนไขขอ 6.13.5 นี้ จะไมนํามาบังคับใช หากผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบและ

   ผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
   โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก

   6.14.1          บริษัทอาจบอกเลิกความคุมครองนี้ได ดวยการบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน

   คิดตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น หรือหากยังไมไดชําระเบี้ยประกันภัย ผูเอาประกันภัยจะตองชําระโดยคิดตามระยะเวลา
   ไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ไดใชบังคับมาแลวออกโดย

   6.14.2          ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกความคุมครองนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือและมีสิทธิ

   และอัตราเบี้ยประกันภัยในทํานองเดียวกัน ดังตารางตอไปนี้

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาประกันภัย 

(ไมเกิน/เดือน)
ร้อยละของ

เบี้ยประกันภัยเต็มปี
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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