
กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแบบเต็มมูลค่า

  โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้ และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัย
  ที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนเงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัยนี้
  บริษัทใหสัญญาตอผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้
  หมวดที่ 1 คําจํากัดความ

  ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยจะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด
  ไมวาจะปรากฎในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย

  1.1  บริษัท  หมายถึง  บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้
  1.2  ผู้เอาประกันภัย  หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย

 ตารางแหงกรมธรรมประกันภัย ใบคําขอเอาประกันภัย ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไข
 และขอกําหนดทั่วไป เอกสารแนบทายเอกสารสลักหลังกรมธรรมประกันภัย
 เอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย

  1.4  สถานที่ที่เอาประกันภัย  หมายถึง  อาคารที่ทําการ หรืออาคารที่อยูอาศัย ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย ซึ่งเปนที่ตั้ง
 หรือที่เก็บทรัพยสินที่เอาประกันภัย ทั้งนี้ไมรวมถึงบริเวณสวนนอกของตัวอาคาร เวนแต
 ไดระบุไวโดยชัดเจนในตารางกรมธรรมประกันภัย
 การเอาทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวยไปโดยทุจริต  1.5  การลักทรัพย์  หมายถึง
 การลักทรัพยโดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาในทันใดนั้นจะใชกําลังประทุษรายเพื่อ  1.6  การชิงทรัพย์  หมายถึง
 1.6.1) ใหความสะดวกแกการลักทรัพยหรือการพาทรัพยนั้นไป หรือ
 1.6.2) ใหยื่นใหซึ่งทรัพยนั้น หรือ
 1.6.3) ยึดถือเอาทรัพยนั้นไว หรือ
 1.6.4) ปกปดการกระทําความผิดนั้น หรือ
 1.6.5) ใหพนจากการจับกุม

  1.7  การปล้นทรัพย์  หมายถึง  การชิงทรัพยตามขอ 1.6 โดยรวมกันกระทําความผิดตั้งแต 3 คน ขึ้นไป

  หมวดที่ 2 เงื่อนไขและข้อกําหนดทั่วไป
  2.1)  การทําบัญชีสต๊อกสินค้า

 ผูเอาประกันภัยตองจัดทําบัญชีรายละเอียดของสตอกสินคาที่เอาประกันภัยและเก็บรักษาไวเพื่อที่บริษัทจะสามารถตรวจสอบไดในกรณีที่
  เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย
  2.2)  วิธีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

  บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย ภายใน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถวน
  และถูกตองแลว

  ในกรณีที่เหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองใน
  กรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว

  1.3  กรมธรรม์ประกันภัย  หมายถึง

  หากบริษัทไมอาจจายคาสินไหมทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอป
  ของจํานวนเงินที่ตองจายทั้งนี้นับตั้งแตวันที่ครบกําหนดชําระ
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  บริษัทจะพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนดวยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
  2.3)  วิธีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และการจํากัดความรับผิดของบริษัท

  2.3.1  ซอมแซมตามความเสียหายที่แทจริง หรือ
  2.3.2  จัดหาทรัพยสินที่คลายคลึงกันมาทดแทน หรือ
  2.3.3  จายเปนเงินตามมูลคาที่แทจริง (ไมรวมกําไร) ของทรัพยสินนั้น ขณะที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย
  ทั้งนี้ความรับผิดของบริษัทตลอดระยะเวลาประกันภัยสําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย และตัวอาคาร

  ที่เก็บทรัพยสินรวมกันไมเกินจํานวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
  2.4)  หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  เมื่อไดเกิดการสูญเสียหรือการเสียหาย ผูเอาประกันภัยตองปฏิบัติดังตอไปนี้
  2.4.1  แจงความตอเจาหนาที่ตํารวจโดยทันที และแจงความสูญเสียหรือความเสียหายดังกลาวตอบริษัทโดยไมชักชา

  หรือความเสียหายนั้น ผูเอาประกันภัยโดยคาใชจายของตนเองตองจัดสงบรรดารายละเอียดและเอกสารหลักฐานอันเกี่ยวกับความสูญเสียหรือ
  ความเสียหายตามที่บริษัทตองการ และตองใหความรวมมือกับบริษัทตามความจําเปน
  2.5)  การร่วมเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

  ผูเอาประกันภัยตองแจงเปนหนังสือใหบริษัททราบถึงการประกันภัย ซึ่งไดทําไวแลวหรือที่จะมีขึ้นภายหลัง หากทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวนี้
  ไดมีการประกันภัยกับประกันภัยอื่น ไมวาโดยผูเอาประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระทําในนามผูเอาประกันภัยซึ่งใหความคุมครองในภัยเดียวกัน
  กับกรมธรรมประกันภัยนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน

  ถาในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น ปรากฏทรัพยสินรายเดียวกันไดมีการเอาประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัยอื่น บริษัทจะรวมเฉลี่ยชดใชคาสินไหม
  ทดแทนไมเกินกวาสวนเฉลี่ยตามจํานวนเงินที่บริษัทไดรับประกันภัยตอจํานวนเงินซึ่งไดเอาประกันภัยทั้งสิ้นของทุกกรมธรรมประกันภัย แตจะไมเกินกวา
  จํานวนเงินเอาประกันภัยที่ไดรับประกันภัยไวและเปนที่ตกลงวาการจายคาสินไหมทดแทนเชนนี้ บริษัทจะไมยกเอาลําดับการรับประกันภัยกอนหรือ
  หลังขึ้นมาเปนขออางในการรวมเฉลี่ยชดใชความเสียหายดังกลาว
  2.6)  การประกันภัยทรัพย์สินต่ํากว่ามูลค่าที่แท้จริง

  ในกรณีที่จํานวนเงินเอาประกันภัยเทากับหรือมากกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยในขณะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก
  ภัยที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะชดใชใหผูเอาประกันภัยเต็มจํานวนความเสียหาย (แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย)
  โดยไมนําเงื่อนไขการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริงมาใชบังคับ

  แตหากจํานวนเงินเอาประกันภัยต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาแทจริงของทรัพยสินที่เอาประกันภัยในขณที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากภัย
  ที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมฉบับนี้ ใหถือวาผูเอาประกันภัยเปนผูรับประกันภัยตนเองในสวนที่แตกตางกันกับมูลคาที่แทจริงของทรัพยสิน
  ที่เอาประกันภัย และในการคํานวณคาสินไหมทดแทน ผูเอาประกันภัยจะตองรับภาระสวนเฉลี่ยความเสียหายไปตามสวนในทุกรายการและหากมี
  มากกวาหนึ่งรายการใหแยกพิจารณาเปนแตละรายการไป โดยสูตรที่ใชในการคํานวณคาสินไหมทดแทนซึ่งบริษัทจะตองรับผิดชอบในกรณีนี้คือ

คาสินไหมทดแทน         =
(ไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย)             

  2.4.2  สงรายการความสูญเสียหรือความเสียหายโดยละเอียดเปนลายลักษณอักษรใหแกบริษัทภายใน 15 วัน นับแตไดทราบความสูญเสีย

มูลคาทรัพยสิน ณ เวลาเกิดความเสียหาย
จํานวนเงินเอาประกันภัย

   X    มูลคาความเสียหาย
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  กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้กําหนดใหผูเอาประกันภัยตองแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆที่ระบุไวในใบคําขอเอาประกันภัยอันเปน
  2.7)  การปกปิดหรือไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง

  สาระสําคัญแหงสัญญาประกันภัยใหบริษัททราบ
  ทั้งนี้หากผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแจงขอความอันเปนเท็จในใบคําขอเอาประกันภัย หรือรูอยูแลวแตไมเปดเผยขอความจริงอันเปนสาระสําคัญ

  ใหบริษัททราบ ซึ่งถาบริษัททราบขอความจริงอันเปนสาระสําคัญนั้นๆ อาจจูงใจใหบริษัทเรียกเบี้ยสูงขึ้น หรือบอกปดไมยอมทําสัญญาประกันภัย
  สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูรับประกันภัยมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได
  ซึ่งผูรับประกันภัยมีสิทธิบอกลางสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865 และอาจปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทนได
  2.8) การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย

  พินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติกฎหมายและไดแจงใหบริษัททราบแลว

  ผูเอาประกันภัยจะไมกระทําการใดๆ อันเปนการกระทบกระเทือนตอการรับชวงสิทธิของบริษัทตอผูกระทําผิด และตองรวมมือกับบริษัท
  ในการที่บริษัทจะใชสิทธิเรียกรองจากบุคคลอื่น
  2.10) การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

  ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย

  ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดโดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจาก
  หักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น โดยคิดตาม

  2.9) การรับช่วงสิทธิ

  สิทธิของผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ จะโอนไดตอเมื่อไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท เวนแตการโอนโดย

  อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นดังตารางตอไปนี้

  2.11) การเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัย
  โดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ
  กับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาด

  การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะไดออกใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัยไว
  เพื่อเปนหลักฐาน
  2.12)  การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

  2.12.1   บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยการสงบอกกลาวลวงหนานอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัย
  ตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับ
  ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน

  2.12.2
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ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

  เงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย
  บริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ หากผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัยและ

  2.13)  เงื่อนไขบังคับก่อน

  หมวดที่ 3 ข้อตกลงคุ้มครอง

ระยะเวลาประกันภัยไมเกิน/เดือน รอยละของเบี้ยประกันภัยเต็มป

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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