
กรมธรรมประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบประหยัดสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)

  1.    คําจํากัดความ
  ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยนี้จะถือเปน

  ความหมายเดียวกันทั้งหมดไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม

  เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

  คําวา "กรมธรรมประกันภัย" หมายความรวมถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไข ขอยกเวน ขอกําหนด
  เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย

  คําวา "บริษัท" หมายความถึง ผูรับประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

  คําวา "ผู้เอาประกันภัย" หมายความถึง บุคคล ตามที่ปรากฏชื่อเปนผูเอาประกันภัย ในตารางกรมธรรม
  ประกันภัย ซึ่งตกลงจะชําระเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัท

  คําวา "ความเสียหาย" หมายความถึง การสูญเสียหรือความเสียหายไมวาทั้งหมดหรือบางสวน อันเกิดจากภัยที่ไดรับ
  ความคุมครองที่เกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

  คําวา "ทรัพยสินที่เอาประกันภัย" หมายความถึง สิ่งปลูกสราง (ไมรวมฐานราก) ซึ่งตั้งอยู ณ สถานที่เอาประกันภัย
  ตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

  คําวา "สิ่งปลูกสร้าง (ไมรวมฐานราก)" หมายความถึง
 ก.

  เปนตน กําแพง รั้ว ประตู รวมทั้งสวนปรับปรุงตอเติม ยกเวนฐานราก
 ข.   หองชุดสําหรับอยูอาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเวนฐานราก

  เพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระใหแกบริษัท ในการเอาประกันภัยทรัพยสินตามที่ระบุไว
  2.    ความคุ้มครอง

  ในตารางกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ หากทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวไดรับความเสียหายเนื่องจากภัยดังตอไปนี้ บริษัทใหสัญญาตอ

 บาน ทาวนเฮาส บานแฝด ตึกแถว สําหรับอยูอาศัย โรงรถ และอาคารยอย เชน เรือนคนรับใช เรือนครัว

  ผูเอาประกันภัยวาบริษัทจะทําการชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย หรือ ผูรับประโยชนตามที่ระบุไวในกรมธรรม
  ประกันภัยหากทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวไดรับความเสียหายเนื่องจาก

  สําหรับความคุมครองความเสียหายเนื่องจากภัยที่ระบุไวในขอ 2.1-2.3 บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนตาม
 2.3   ระเบิด
 2.2   ฟ้าผา
 2.1   ไฟไหม้

  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสรางที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
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 2.4        ภัยจากลมพายุ ใหหมายความรวมถึง ความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัยจากน้ําในทะเล ทะเลสาบ
   หรือมหาสมุทร ซึ่งถูกพัดหรือหอบมาพรอมกับลมพายุแลวทําใหเกิดคลื่นซัดเขาทวมชายฝง

  จากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว หรืออาคารที่เก็บทรัพยสินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงน้ําทวม
  ธรรมชาติ หรือจะเปนทางน้ําที่สรางขึ้นก็ดี (ไมรวมถึงรางน้ําบนหลังคา) หรือเกิดจากทอน้ําสาธารณะแตก ทําใหเกิดการทวมของน้ํา

  ภัยจากแผนดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ํา หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ 2.6
  และใหหมายความรวมถึงน้ําทวม อันมีสาเหตุจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ

  ภัยจากลูกเห็บ
  ทั้งนี้ ไมคุมครองความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางออมที่เกิดจากภัยลูกเห็บซึ่งทําความเสียหายตอตัวอาคาร

 2.7

  ซึ่งอยูในระหวางการกอสรางโดยที่ประตู หนาตาง หลังคา และผนังยังมิไดมีการติดตั้งเรียบรอย
  ทั้งนี้ ความคุมครองภัยธรรมชาติตั้งแตขอ 2.4-2.7 บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่

  ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทสําหรับความคุมครองตามขอ 2 นี้
  1) บริษัทจะจายจํานวนเงินเอาประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสรางตามความเปนจริง ณ วันที่เกิดความเสียหาย

  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดแจงลักษณะสิ่งปลูกสรางไมตรงตามความเปนจริงทําใหจํานวนเงินเอาประกันภัยที่เลือกซื้อไวสูงขึ้นหรือ

  เกิดขึ้นจริง ทุกภัยรวมกันแลวไมเกิน 10,000 บาท ตอปี

  ในกรณีที่ทรัพยสินที่เอาประกันภัยภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้เปนสิ่งปลูกสราง และไดรับความสูญเสีย
  3.      การขยายความคุ้มครองคาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราว

  ระยะเวลาที่เอาประกันภัยเดียวกัน เวนแตบริษัทไดเคยตกลงไวกอนแลว ในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ใหจํานวนเงินเอาประกันภัย
  ที่เหลืออยูนั้นกลับเต็มจํานวนดังเดิมตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย โดยผูเอาประกันภัยตกลงที่จะชําระเบี้ยประกันภัย

  2) ไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยูภายหลังจากหักมูลคาความเสียหาย ที่เกิดขึ้นในระหวาง
  ในหนาตารางกรมธรรมประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย สําหรับลักษณะสิ่งปลูกสรางตามความเปนจริงจะซื้อไดเทานั้น
  ต่ําลงกวาลักษณะสิ่งปลูกสรางตามความเปนจริงจะซื้อได ทั้งนี้ความรับผิดของบริษัทจะไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว

  หรือความเสียหายอันเนื่องจากภัยตามขอ 2.1-2.3 บริษัทจะขยายความคุมครองเพิ่มเติมจากความคุมครองขอ 2 ดังนี้

  และรวมแลวไมเกิน 30 วัน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
  3.1 บริษัทจะชดใชคาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราวใหแกผูเอาประกันภัยเปนจํานวนเงินไมเกินวันละ 300 บาท

  เพิ่มเติมตามระยะเวลาคุมครองที่เหลือ นับตั้งแตวันที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย

  ในการเรียกรองใหชดใชคาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราวตามการขยายความคุมครองนี้ ผูเอาประกันภัยจะตอง
  สงมอบเอกสารแสดงการชําระเงินคาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราวใหบริษัทเปนหลักฐานโดยไมชักชา

  3.2 จํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษัทภายใตการขยายความคุมครองนี้ถือเปนความรับผิดเพิ่มเติม
  แยกจากจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับสิ่งปลูกสรางตามที่ไดระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้

 2.5       ภัยจากน้ําทวม คําวา “น้ําทวม” หมายถึง น้ําซึ่งไหลลนหรือไหลออกจากทางน้ําปกติซึ่งจะเปนทางน้ํา

  อันเกิดจากลมพายุ น้ําปา และโคลนถลม

  ทั้งนี้ ไมคุมครองความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางออมที่เกิดจากภัยแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด
  อันเกิดจากวัตถุใดๆ จากอวกาศ
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  กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไมคุมครอง

  ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกัน
  การแข็งขอ การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศ
  หรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก การกอความวุนวายทางการเมือง การกอการราย การกอวินาศกรรม การนัดหยุดงาน หรือการจลาจล

  4.2 ความเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ ก็ตาม ไมวาจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยออม และไมวาจะเกิดจาก
  ไมวาจะเกี่ยวของกับทางการเมืองหรือไมก็ตาม การกระทําอันมีเจตนารายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม

  สาเหตุหรือเหตุการณซึ่งสงผลกระทบอยางตอเนื่อง หรือมีลําดับเหตุการณเปนอยางไรสําหรับความเสียหายนั้น อันเปนผลมาจากหรือ
  เกี่ยวเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

  อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอกัน

   4.2.2 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใด
  ที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได

  5.      เงื่อนไขทั่วไป

   4.2.1 การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ

  5.1   การประกันภัยซ้ําซ้อน

  ใหไมเกินกวาสวนเฉลี่ยตามจํานวนเงินที่บริษัทไดรับประกันภัยตอจํานวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้นของทุกกรมธรรมประกันภัย
  ไมวาโดยผูเอาประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระทําในนามผูเอาประกันภัย บริษัทจะรวมเฉลี่ยชดใชคาสินไหมทดแทน

  ไปดวยตัวเอง

  ถาในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏวาทรัพยสินรายเดียวกันไดเอาประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัยอื่น

  4.      ข้อยกเว้น

  4.1  ความเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ ก็ตาม ไมวาจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยออม และไมวาจะเกิด
  จากสาเหตุหรือเหตุการณซึ่งสงผลกระทบอยางตอเนื่อง หรือมีลําดับเหตุการณเปนอยางไรสําหรับความเสียหายนั้น อันเปนผลมา
  จากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากสงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม

   4.3 ความเสียหายจากการเผาทรัพยสิน โดยคําสั่งเจาหนาที่ หรือพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมาย

  ความเสียหายที่แทจริง และนอยกวา จํานวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทไดรับประกันภัยไว บริษัทจะชดใชเพิ่มใหจนครบจํานวน
  ความเสียหายที่แทจริงนั้น

  5.2   การบรรยายคลาดเคลื่อนและการตกเป็นโมฆียะของกรมธรรมประกันภัย
  ถาไดมีการบรรยายคลาดเคลื่อนในสาระสําคัญ แหงสถานที่ตั้งของทรัพยสิน หรือลักษณะการใชสิ่งปลูกสราง

  ดังกลาว หรือในขอความจริง อันเปนสาระสําคัญอันจําเปนตองรูเพื่อการประเมินความเสี่ยงภัย หรือเพื่อการกําหนดเบี้ยประกันภัย
  หรือมีการละเวนไมเปิดเผยขอความจริงดังกลาวนั้น ใหถือวาสัญญาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ตกเปนโมฆียะ
  และบริษัททรงไวซึ่งสิทธิในการบอกลางสัญญาประกันภัยนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

  อยางไรก็ตามในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชสินไหมทดแทนรวมจากทุกกรมธรรมประกันภัยแลว นอยกวาจํานวน
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  ความเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว

  ไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว

  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไมเปน

  ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปีของจํานวนเงินที่ตองจายทั้งนี้นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ
  หากบริษัทไมอาจจายคาสินไหมทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช

  5.6 การชดใช้คาสินไหมทดแทน
  กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดกําหนดหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการจัดการทดแทนทรัพยสิน

  เวลาที่กําหนดหรือภายในกําหนดเวลาที่บริษัทขยายใหโดยทําเปนหนังสือ
  ใหบริษัทภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเกิดความเสียหาย เวนแตผูเอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไมอาจกระทําการดังกลาวไดภายใน

  5.3   หน้าที่ในการรักษาสิทธิของบริษัทเพื่อการรับชวงสิทธิ
  โดยคาใชจายของบริษัท ผูเอาประกันภัยจะตองกระทําทุกอยางเทาที่จําเปนหรือเทาที่บริษัทรองขอใหทํา

  5.4   การเรียกร้องให้ชดใช้คาสินไหมทดแทน
  จากบุคคลภายนอก
  ตามสมควรไมวากอนหรือหลังการรับคาสินไหมทดแทนจากบริษัท เพื่อรักษาสิทธิของบริษัทในการรับชวงสิทธิเรียกรองคาเสียหาย

  เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ดังนี้
  5.4.1  ตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา และตองสงมอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไวขางลางนี้

  ไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะ

  1)    สงหนังสือเรียกรองความเสียหายเปนลายลักษณอักษร ซึ่งตองแจงรายละเอียดแหงทรัพยสินที่สูญเสีย
  หรือเสียหาย และมูลคาความเสียหายของทรัพยสินนั้นๆ ในเวลาที่เกิดความเสียหายโดยละเอียดเทาที่จะทําได

  2)    การประกันภัยอื่นๆ รวมทั้งการประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัยอื่นในสวนที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่
  เอาประกันภัยภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

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

  5.4.3  จะตองดําเนินการและยินยอมใหบริษัทหรือตัวแทนกระทําการใด ๆ ที่เหมาะสมในการปองกัน
  คาใชจายของผูเอาประกันภัยเอง

  ความเสียหายอันอาจเพิ่มขึ้น
  5.5 การชดใช้คาสินไหมทดแทน

  บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดง

  ดังตอไปนี้

  ชนิดเดียวกันกับที่ไดรับความเสียหายโดยไมหักคาเสื่อมราคา และจะตองไมดีกวาหรือขยายออกไปมากกวาในสภาพใหม
  สรางขึ้นมาใหมแทน ทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายซึ่งไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ แตจะตองเปนทรัพยสิน

  1)    ในกรณีที่เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง การจัดการทดแทนสิ่งปลูกสราง หรืออาคารจะเปนเพื่อการ
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  ดังกลาว หรือไมมีความประสงคที่จะดําเนินการแลว การชดใชคาสินไหมทดแทนตามหลักการจัดการทดแทนทรัพยสินจะเปลี่ยน

  2)    ในกรณีที่เกิดความเสียหายแคเพียงบางสวน การจัดการทดแทนทรัพยสินจะเปนเพื่อการซอมแซม
  ในสวนที่ไดรับความเสียหายโดยไมหักคาเสื่อมราคาหรือเปนเพื่อการจัดหาทรัพยสินมาเปลี่ยนให เพื่อกลับสูสภาพที่ใชการได

  3)    ผูเอาประกันภัยจะตองแสดงความประสงคตอบริษัทฯ ในการจัดการทดแทนทรัพยสิน ซึ่งจะตองเริ่ม
  อยางปกติ และจะตองไมดีกวาหรือขยายออกไปมากกวาในสภาพใหม

  และดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่เกิดความเสียหาย หากผูเอาประกันภัยไมสามารถที่จะดําเนินการ

  4)     บริษัทจะไมนําเงื่อนไขการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริงมาใชในการพิจารณาคํานวณ
  คาสินไหมทดแทน

  ดังกลาวก็ได
  แตบริษัทไมผูกพันที่จะตองจัดสรางใหใหมใหเหมือนกับทรัพยสินเดิม หรือใหครบถวนทุกประการเพียงแตวา

  จัดไปตามแตสภาพการจะอํานวย โดยบริษัทจะกระทําการใหสมเหตุสมผลที่สุด และไมวากรณีใดๆ บริษัทจะทําการซอมแซมเฉพาะ

  เกินกวาจํานวนเงินซึ่งบริษัทไดรับประกันภัยไว
  สวนที่เสียหายใหใหมหรือสรางใหใหมในกรณีที่เกิดความเสียหายสิ้นเชิง โดยไมหักคาเสื่อมราคา แตไมผูกพันที่จะสรางใหใหม

  ถาบริษัท เลือกที่จะทําการสรางใหใหม หรือจัดหาทรัพยสินมาแทน ผูเอาประกันภัยโดยคาใชจายของตนเอง

  เปนหลักของมูลคาที่แทจริง

   5.7 การชดใช้โดยจัดหาทรัพยสินมาทดแทน
   บริษัทอาจจะเลือกทําการสรางใหใหม หรือจัดหาทรัพยสินมาทดแทนทรัพยสินที่สูญเสียหรือเสียหายทั้งหมด

  หรือสวนใดสวนหนึ่งแทนการจายเงินชดใชการสูญเสียหรือการเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออาจจะรวมกับบริษัทประกันภัยอื่นๆ กระทํา

  จะตองจัดหาแปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณขนาดและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่บริษัทตองการใหแกบริษัท

  5.8 การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เอาประกันภัย
  เทาที่จําเปนเพื่อการสรางใหม หรือซอมแซมทรัพยสินนั้นๆ ใหคืนสภาพเดิมหากทําไดตามกฎหมายโดยไมหักคาเสื่อมราคา
  เทศบัญญัติหรือกฎขอบังคับใดๆ บัญญัติไวในเรื่องแนวของถนนหรือการกอสรางอาคารหรือสิ่งอื่นๆ บริษัทจะรับผิดชดใชเงินเพียงพอ

  ในกรณีที่บริษัทไมสามารถที่จะจัดทําการสรางใหม หรือซอมแซมทรัพยสินที่เอาประกันภัยนี้ เพราะวามี

  เมื่อผูเอาประกันภัยไดโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เอาประกันภัยใหแกบุคคลอื่น ใหถือวาผูรับโอนเปน
  ผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ และบริษัทจะตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอดอายุกรมธรรมประกันภัย
  ที่เหลืออยู

  5.9 การชดใช้คาสินไหมทดแทนกรณีที่ใช้สถานที่เอาประกันภัยเพิ่มเติมจากการอยูอาศัย
  หากปรากฏวาสถานที่เอาประกันภัยซึ่งยังคงใชเปนที่อยูอาศัยนั้น ไดมีการใชประโยชนอื่นนอกเหนือจากการ

  อยูอาศัยแมเพียงบางสวนในขณะที่เกิดความเสียหาย บริษัทจะชดใชจํานวนเงินคาสินไหมทดแทน ไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนเงิน
  เอาประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสรางที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้
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  เมื่อมีความเสียหายใดเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ดูแล และจะละทิ้งทรัพยสิน

  5.10.2 เขายึดถือครอบครองทรัพยสินที่ไดเอาประกันภัยและสํารวจ จัด คัด เลือก โยกยาย หรือ

  5.10 สิทธิของบริษัทในซากทรัพยที่ได้รับความเสียหาย

  ที่เอาประกันภัยที่เสียหายนั้นไมได ทั้งนี้ บริษัทอาจจะ
  5.10.1 เรียกรองใหสงมอบทรัพยสินที่เสียหายซึ่งไดมีการเอาประกันภัยแกบริษัท

  จัดการอยางใดอยางหนึ่งแกทรัพยสิน
  5.10.3 ขายหรือจําหนายหรือทําลายซึ่งทรัพยสินที่เสียหาย เพื่อประโยชนแกบุคคลที่เกี่ยวของ

  ในความเสียหายนั้นจะตกลงกันไดเปนเด็ดขาด หรือไดมีการบอกกลาวเปนหนังสือจากผูเอาประกันภัยวาไดสละสิทธิที่จะเรียกรอง
  บริษัทอาจใชสิทธิที่มีอยูตามเงื่อนไขนี้ไดตามสมควร นับตั้งแตเกิดความเสียหายจนกวาสิทธิเรียกรอง

  คาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัย
  การใชสิทธิของบริษัทขางตนจะไมกอใหเกิดความรับผิดเพิ่มขึ้นแกบริษัท และจะไมทําใหสิทธิของบริษัท

  ในการที่จะอางเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัยเพื่อโตแยงการเรียกรองใด ๆ ลดนอยลง

  บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทนในความเสียหาย โดยไมตองคืนเบี้ยประกันภัยในกรณีดังตอไปนี้

  5.11.1 ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ

  5.11 การปฏิเสธคาสินไหมทดแทน

  1) ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําโดยเจตนา หรือสมรูของผูเอาประกันภัยหรือ
  5.11.2 การฉอฉล

  ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน

  ในการที่จะอางเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัยเพื่อโตแยงการเรียกรองใด ๆ ลดนอยลง

  2) ผูเอาประกันภัยหรือผูแทนของผูเอาประกันภัยไดกระทําการใด หรือแสดงขอความหรือ
  ประกันภัยฉบับนี้ และ/หรือ
  ผูรับประโยชนหรือบุคคลใดที่กระทําในนามของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน เพื่อใหไดรับผลประโยชนจากกรมธรรม

  เอกสารใดอันเปนเท็จเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้
  5.12 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

   ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ
  เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ
  บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
  ประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ

  5.13 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
   ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ เปนอันระงับสิ้นไปทันทีเมื่อ:-

  5.13.1 สิ่งปลูกสรางที่ระบุไวในตารางกรมธรรม หรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้นไดมีการ

  หรือทําใหสิ่งปลูกสรางนั้น หรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้น หรือทรัพยสินที่อยูภายใน สิ่งปลูกสรางนั้นตกอยูในการเสี่ยงตอ
  วินาศภัยเพิ่มขึ้น เวนแตเหตุดังกลาวมานี้ เปนผลสืบเนื่องมาจากภัยที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

  พังทลายหรือเคลื่อนไปจากเดิม ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน จนทําใหสิ่งปลูกสรางนั้นเสียประโยชนในการใชทั้งหมดหรือบางสวน

  5.13.2 สิ่งปลูกสรางที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพยสินที่เอาประกันภัยตกอยูในสภาพไมมี
  ผูอยูอาศัยหรือไมมีผูดูแลรักษา และคงยังอยูในสภาพเชนนั้นเปนเวลาเกินกวา 60 วันติดตอกัน

   อยางไรก็ตาม เงื่อนไขขอ 5.13 นี้ จะไมนํามาบังคับใช หากผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบและ
  บริษัทตกลงยินยอมรับประกันภัยตอไป
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   ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ตองชําระเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัท ถาผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัยให

 

  5.14 การชําระเบี้ยประกันภัย

  แกบริษัท ภายใน 60 วัน นับแตสัญญาเริ่มตนใหความคุมครอง บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย โดยทําเปนหนังสือแจงการ
  บอกเลิกสัญญาประกันภัยใหผูเอาประกันภัยทราบ
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