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สรุปความคุ้มครองประกันอัคคีภัยที�อยู่อาศัยแบบกลุ่ม 

สําหรับลูกค้าสินเชื�อที�อยู่อาศัย TTB Bank  
(เริ�มมีผลคุม้ครองสาํหรับความเสียหายที�เกิดขึ�นตั�งแต่วนัที� 15/2/2565 เป็นตน้ไป) 

 

สถานที�ใช้เป็น 
 

: ที�อยู่อาศยั รวมถึงอาคารพาณิชย ์อาคารชุด (ตึกแถว/ห้องแถว) ที�ใช้อยู่อาศยั  

ทรัพย์สินที�เอาประกันภัย : สิ�งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร อาคารย่อย รั� ว 
กาํแพง และประตู ที�ใช้เป็นหลกัประกนัสินเชื�อของธนาคารฯ ภายใตส้ัญญาเงินกู้
สาํหรับสินเชื�อบา้น ทีทีบี (TTB Home Loan) และสินเชื�อบา้นอเนกประสงค์ (TTB 
Home For Cash)    
 

ความคุ้มครอง : คุ ม้ครองความสูญเสียห รือเสียหายต่อทรัพยส์ิน ที �เอาประกนัภยัอนัมีสาเหตุ

เนื�องมาจาก  
1. ไฟไหม ้
2. ฟ้าผา่ (รวมถึงความเสียหายต่อเครื�องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที�เกิดจากการลดัวงจร

จากฟ้าผา่) 
3. ระเบิด 
4. ภยัจากการเฉี�ยว และหรือการชนของยานพาหนะหรือสัตวพ์าหนะ 
5. ภยัจากอากาศยาน และหรือวตัถุที�ตกจากอากาศยาน 
6. ภยัเนื�องจากนํ�า 

ขยายความคุ้มครอง   1. ภยัต่อเครื�องใช้ไฟฟ้า(แบบ อค.O.PQ) คุม้ครองสูงสุดไม่เกิน  30,000 บาท ต่อปี 
ต่อสถานที�เอาประกนัภยั(Location หลกัประกนั)     
2. ค่าใช้จ่าย/ค่าเช่าเพื�อหาที�พกัอาศยัใหม่ชั�วคราวอนัเนื�องมาจากความคุม้ครอง 
ขอ้ 1 ถึง ขอ้ 6 

2.1 สิ�งปลูกสร้างชั�น 1 ไม่เกินวนัละ 1,000 บาท และรวมแลว้\ 
       ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ต่อสถานที�เอาประกนัภยั(Location หลกัประกนั) 
2.2 สิ�งปลูกสร้างชั�น 2 ไม่เกินวนัละ 500 บาท และรวมแลว้ไม่เกิน  
        100,000 บาทบาทต่อปี ต่อสถานที�เอาประกนัภยั (Location หลกัประกนั) 

เงื�อนไขพิเศษ : 1. ค่าใช้จ่ายในการดบัเพลิง (แบบ อค./ทส.O.OX) คุม้ครองไม่เกิน 10% ของทุน
ประกนัภยั สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปี ต่อสถานที�เอาประกนัภยั
(Location หลกัประกนั)   

2. ค่าใช้จ่ายในการขนยา้ยซากทรัพยที์�ไดรั้บความเสียหาย (แบบ อค./ทส.O.O[)
คุม้ครองไม่เกิน 10% ของทุนประกนัภยั สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปี 
ต่อสถานที�เอาประกนัภยั(Location หลกัประกนั)   

 
 



 

 

2

3. ค่าใช้จ่ายค่าวิชาชีพ (แบบ อค./ทส.1.14) คุม้ครองไม่เกิน 10% ของทุน
ประกนัภยั สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปี ต่อสถานที�เอาประกนัภยั
(Location หลกัประกนั)   

ผู้รับผลประโยชน์ : ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) ตามภาระผูกพนั  และ 
และส่วนที�เหลือจะชดใชค้ืน ให้แก่เจา้ของหลกัประกนัตามสัญญาสินเชื�อที�อยูอ่าศยั 
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กรมธรรม์ประกันอคัคีภัย 

สําหรับที�อยู่อาศัย 
 

1. คําจํากดัความทั�วไป 

ถ้อยคําและคําบรรยายซึ� งมีความหมายเฉพาะ ที�ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์
ประกนัภยันี� จะถือเป็นความหมายเดียวกนัทั�งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็น
อยา่งอื�นในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  

 
คาํว่า "กรมธรรม์ประกันภัย" หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกนัภยั คาํจาํกดัความ ความคุม้ครอง 

ขอ้ยกเวน้ เงื�อนไข ขอ้รับรอง เอกสารแนบทา้ย และใบสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยั ซึ� งถือเป็นส่วนหนึ� ง
แห่งสัญญาประกนัภยั 

  
คาํวา่ "บริษัท" หมายถึง ผูรั้บประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  

 
คาํว่า "ผู้เอาประกนัภัย" หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ตามที�ปรากฏชื�อเป็นผูเ้อาประกนัภยัใน

ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ซึ�งตกลงจะชาํระเบี�ยประกนัภยัใหแ้ก่บริษทั 
 
คาํว่า "ความเสียหาย" หมายถึง การสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วน อนัเกิด

จากภยัที�ไดรั้บความคุม้ครองที�เกิดขึ�นแก่ทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัไว ้ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  
 

                        คาํว่า “ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง จาํนวนเงินซึ� งผูเ้อาประกันภัยตอ้งรับผิดชอบเอง 
ตามที�ระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกันภยัต่อความเสียหายที�ได้รับความคุม้ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย  
ฉบบันี�แต่ละครั� ง และทุกครั� ง  
 

คาํว่า "ทรัพย์สินที�เอาประกันภัย" หมายถึง สิ�งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และหรือทรัพยสิ์น
ภายในสิ�งปลูกสร้าง รวมถึงทรัพยสิ์นที�อยู่ภายในสถานที�เอาประกันภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 
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คาํวา่ "สิ�งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)" หมายถึง 
ก) บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว สําหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น 

เรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นตน้ กาํแพง รั� ว ประตู รวมทั�งส่วนปรับปรุงต่อเติม 
ยกเวน้ฐานราก 

ข) หอ้งชุดสาํหรับอยูอ่าศยัในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเวน้ฐานราก 
 

คาํว่า "ทรัพย์สินภายในสิ�งปลูกสร้าง" หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื�องตกแต่ง สิ�งติดตั�งตรึงตรา 
เครื�องมือ เครื�องใชภ้ายในบา้น เครื�องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบา้น เครื�องดนตรี เครื�องเสียง เครื�องครัว 
เครื�องนุ่งห่ม และทรัพยสิ์นอื�นๆ (ที�มิไดร้ะบุอยู่ในขอ้ยกเวน้ทั�วไป 5.3) เพื�อการอยู่อาศยัของผูเ้อาประกนัภยั
หรือบุคคล ซึ�งตามปกติพกัอาศยัอยูก่บัผูเ้อาประกนัภยั  
 
2. ความคุ้มครอง 

เพื�อเป็นการตอบแทนเบี�ยประกนัภยัที�ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระให้แก่บริษทั ในการเอาประกนัภยั
ทรัพยสิ์นตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  บริษทัให้สัญญาต่อผูเ้อาประกนัภยัว่า บริษทัจะ
ชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั หากทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัไวไ้ดรั้บความเสียหายเนื�องจาก
สาเหตุ ดงัต่อไปนี�  

2.1 ไฟไหม้ 

2.2 ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื�องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที�เกิดจากการลดัวงจรจากฟ้าผา่) 
2.3 ระเบิด 

2.4 ภัยจากการเฉี�ยว และหรือการชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ เช่น ช้าง มา้ ววั ควาย 
เป็นตน้ ทาํให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นที�เอาประกันภยัไว ้รวมถึงการเฉี�ยว ชน และ
หรือหล่นทับโดยสินค้าหรือทรัพย์สินที�บรรทุกมากับยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ แต่      
ไม่รวมถึงอากาศยาน ทั�งนี�  บริษทัไม่ตอ้งรับผิดในความเสียหายต่อทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั
ไวอ้ันเกิดขึ� นจากการเฉี�ยวและหรือการชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ ของผูเ้อา
ประกนัภยั สมาชิกในครอบครัวซึ� งอยู่ดว้ยกนักบัผูเ้อาประกนัภยัหรือบุคคลใดที�กระทาํใน
ทางการที�จา้งหรือถูกใชว้านโดยผูเ้อาประกนัภยั 

2.5 ภัยจากอากาศยาน และหรือวัตถุที�ตกจากอากาศยาน รวมถึง จรวดซึ� งขบัเคลื�อนดว้ยตวัเอง
และยานอวกาศ ยกเวน้จรวดที�เป็นอาวุธ แต่ไม่รวมถึงความเสียหายที�เกิดจากคลื�นเสียง หรือ
คลื�นความดนัที�มาจากอากาศยานซึ�งอยูใ่นสภาพการบินปกติ  

2.6 ภัยเนื�องจากนํDา อนัเกิดขึ�นโดยอุบติัเหตุจากการปล่อย การรั�วไหล หรือการลน้ออกมา ของ
นํ� าหรือไอนํ� า จากท่อนํ� า ถงันํ� า ระบบทาํความร้อน ระบบทาํความเย็น ระบบปรับอากาศ 
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เครื�องสูบนํ� า และรวมถึงนํ� าฝนที�ไหลผ่านเขา้ไปภายในอาคารจากการเสียหายของหลงัคา 
หนา้ต่าง ประตู วงกบประตูหนา้ต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสวา่ง ท่อนํ�าหรือรางนํ� า แต่ไม่รวมถึง  
2.6.1 ความเสียหายที�เกิดจากนํ� าไหลบ่า นํ� าท่วมจากภายนอกอาคาร หรือนํ� าที�ซึมผ่านเขา้มา

ทางผนงั ฐานรากและพื�นของอาคาร 
2.6.2 การลา้งท่อระบายนํ� า การแตกหรือการรั�วไหลจากระบบท่อประปาใตดิ้น หรือท่อนํ� า

ดับเพลิงใต้ดิน ซึ� งเป็นท่อเมนอยู่นอกสถานที� เอาประกันภัย หรือระบบพรมนํ� า
ดบัเพลิงอตัโนมติั (Automatic Sprinkler System) 

 
3. การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที�อยู่อาศัยชั�วคราว  

ในกรณีที�ทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี� เป็นสิ�งปลูกสร้างและไดรั้บ
ความเสียหายอนัเนื�องจากภยัตามขอ้ 2.1 - 2.6 จะมีการขยายความคุม้ครอง ดงันี�  

3.1 หากความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 50% ของมูลค่าการจดัการทดแทนสิ�งปลูกสร้างหรือ
อาคารที�เป็นการสร้างขึ�นใหม่  

- สิ�งปลูกสร้างชั�น 1 (มีผนงัก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื�นที�ผนงัทั�งหมด) บริษทั
จะชดใชค้่าเช่าที�อยู่อาศยัชั�วคราวใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นจาํนวนเงินไม่เกินวนัละ 1,000 บาท 
และรวมแลว้ไม่เกิน 200,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

- สิ�งปลูกสร้างชั�น 2 (มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื�นที�ผนังทั�งหมด) บริษทัจะ
ชดใช้ค่าเช่าที�อยู่อาศยัชั�วคราวให้แก่ผูเ้อาประกันภัยเป็นจาํนวนเงินไม่เกินวนัละ 500 
บาท และรวมแลว้ไม่เกิน 100,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

3.3  ในการเรียกร้องให้ชดใชค้่าเช่าที�อยู่อาศยัชั�วคราวตามการขยายความคุม้ครองนี�  ผูเ้อาประกนัภยั
จะตอ้งส่งมอบเอกสาร แสดงการชาํระเงินค่าเช่าที�อยู่อาศยัชั�วคราวให้บริษทัเป็นหลกัฐาน
โดยไม่ชกัชา้ 

3.4  จาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดของบริษทัภายใตก้ารขยายความคุม้ครองนี�  ถือเป็นความรับผิด
เพิ�มเติมแยกจากจาํนวนเงินเอาประกันภยัเฉพาะรายการสิ�งปลูกสร้างตามที�ได้ระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  

 
4. ความรับผิดของบริษัท      

ความรับผิดของบริษทัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�จะไม่เกิน 
1) จาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  หรือจาํนวนเงินเอาประกนัภยัไวต้าม

รายการแต่ละรายการในขณะที�เกิดความเสียหาย 
2) จาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�คงเหลืออยู่ ภายหลงัจากหักมูลค่าความเสียหายที�เกิดขึ�นในระหว่าง

ระยะเวลาที� เอาประกันภัยเดียวกัน เว้นแต่บริษัทได้เคยตกลงไว้ก่อนแล้ว ในกรมธรรม์
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ประกนัภยัฉบบันี�  ให้จาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�เหลืออยู่นั�นกลบัเต็มจาํนวนดงัเดิมตามที�ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี�  รวมทั�งจาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดและความเสียหายส่วนแรก 
โดยผูเ้อาประกันภัยตกลงที�จะชําระเบี� ยประกันภัยเพิ�มเติมตามระยะเวลาเอาประกันภัยที�
เหลืออยู ่(นบัตั�งแต่วนัที�เกิดความเสียหายจนถึงวนัสิ�นสุดระยะเวลาเอาประกนัภยั) 

 
ทั�งนี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดในความเสียหายส่วนแรก (หากมี) ตามที�ระบุไวใ้นกรมธรรม์

ประกนัภยัฉบบันี�    
 

5. ข้อยกเว้นทั�วไป  
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�ไม่คุม้ครอง 
5.1   ความเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยออ้ม และไม่ว่า

จะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ� งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื�อง หรือมีลาํดับเหตุการณ์เป็น
อย่างไรสําหรับความเสียหายนั�น อนัเป็นผลมาจากหรือเกี�ยวเนื�องมาจากสงคราม การรุกราน 
การกระทาํที�มุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระทาํที�มุ่งร้ายคลา้ยสงคราม ไม่ว่าจะไดมี้การ
ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ� งหมายถึงสงครามระหว่างชนที�อาศยั
อยู่ในประเทศเดียวกนั การแข็งขอ้ การกบฏ การปฏิวติั การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก 
หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ� งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไวซึ้� งกฎอยัการศึก การก่อความ
วุ่นวายทางการเมือง การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงาน หรือการจลาจลไม่ว่า
จะเกี�ยวข้องกับทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม การกระทําอันมีเจตนาร้ายเพื�อผลทางการเมือง 
ศาสนา ลทัธินิยม  

5.2 ความเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยออ้ม และไม่ว่า
จะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ� งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื�อง หรือมีลาํดับเหตุการณ์เป็น
อยา่งไรสาํหรับความเสียหายนั�น อนัเป็นผลมาจากหรือเกี�ยวเนื�องมาจากสาเหตุดงันี�  

5.2.1 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื�อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกาก
นิวเคลียร์ใดๆ อนัเนื�องมาจากการเผาไหมข้องเชื�อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธี
ใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซึ�งดาํเนินติดต่อกนัไปดว้ยตวัเอง 

5.2.2 การระเบิดของกมัมนัตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวตัถุอนัตราย
อื�นใดที�อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได ้

5.3 ทรัพยสิ์นต่อไปนี�  เวน้แต่จะไดร้ะบุไวโ้ดยชดัเจนเป็นอยา่งอื�นในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  
5.3.1 เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคาํแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออญัมณี 
5.3.2 โบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุอนัมีมูลค่า รวมทั�งสิ�นเกินกวา่ O[,[[[.- บาท  
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5.3.3 ตน้ฉบบัหรือสําเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผงั ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย 
แบบ หรือแบบพิมพ ์หรือแม่พิมพ ์

5.3.4 หลกัประกันหนี� สิน หลกัทรัพย ์เอกสารสําคญัต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ 
เงินตรา ธนบตัร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ 

5.3.5 วตัถุระเบิด 
5.3.6 เครื�องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

สายไฟฟ้าหรือหลอดไฟฟ้า ซึ� งได้รับความเสียหายเนื� องจากหรือเพราะการ
เดินเครื�องเกินกาํลงั การใชค้วามกดดนัเกินกาํหนด ไฟฟ้าลดัวงจร การเกิดประกาย
ไฟฟ้า การเผาไหมข้องสายไฟในตวัเอง การรั�วของกระแสไฟฟ้า รวมทั�งสาเหตุที�
เกิดจากการเสื�อมสภาพตามธรรมชาติ หรือจากการใช้งานเฉพาะเครื�องที�เกิดความ
เสียหายจากสาเหตุดงักล่าว 

5.3.7 ยานพาหนะทุกชนิด ไม่วา่จะเป็นยานพาหนะทางบก ทางนํ�า หรือทางอากาศ 
5.3.8 ตน้ไม ้การจดัแต่งสวน สนามหญา้ 

5.4 ความเสียหายจากการเผาทรัพยสิ์น โดยคาํสั�งเจา้หนา้ที� หรือพนกังานผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย  

 

6. เงื�อนไขทั�วไป 

6.1 การบรรยายคลาดเคลื�อนและการตกเป็นโมฆียะของกรมธรรม์ประกนัภัย 

ถ้าได้มีการบรรยายคลาดเคลื�อนในสาระสําคัญ แห่งทรัพย์สินที� เอาประกันภัยหรือใน
สาระสาํคญัแห่งสิ�งปลูกสร้าง หรือสถานที�ตั�งของทรัพยสิ์น หรือลกัษณะการใชสิ้�งปลูกสร้างดงักล่าว หรือใน
ขอ้ความจริง อันเป็นสาระสําคัญอันจาํเป็นต้องรู้เพื�อการประเมินความเสี�ยงภัย หรือเพื�อการกาํหนดเบี� ย
ประกันภยั หรือมีการละเวน้ไม่เปิดเผยขอ้ความจริงดังกล่าวนั�น ให้ถือว่าสัญญาประกันภยัตามกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี� ตกเป็นโมฆียะ และบริษัททรงไว้ซึ� งสิทธิในการบอกล้างสัญญาประกันภัยนี� ภายใน
ระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด 

 
6.2 หน้าที�ในการรักษาสิทธิของบริษัทเพื�อการรับช่วงสิทธิ 
โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระทาํทุกอย่างเท่าที�จาํเป็นหรือเท่าที�บริษทั

ร้องขอให้ทาํตามสมควรไม่ว่าก่อนหรือหลงัการรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั เพื�อรักษาสิทธิของบริษทั
ในการรับช่วงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก  

 
6.3 การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
เมื�อเกิดความเสียหายขึ�น ผูเ้อาประกนัภยัมีหนา้ที�ดงันี�  
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6.3.1 ตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัช้า และตอ้งส่งมอบหลกัฐานและเอกสารตามที�
ระบุไวข้า้งล่างนี� ให้บริษทัภายใน 30 วนั นับตั�งแต่วนัเกิดความเสียหาย เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัมีเหตุอนั
สมควรไม่อาจกระทาํการดงักล่าวไดภ้ายในเวลาที�กาํหนดหรือภายในกาํหนดเวลาที�บริษทัขยายให้โดยทาํ
เป็นหนงัสือ ทั�งนี�ดว้ยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยัเอง 

1) ส่งหนังสือเรียกร้องความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ� งต้องแจ้งรายละเอียดแห่ง
ทรัพยสิ์นที�เสียหายและมูลค่าความเสียหายของทรัพยสิ์นนั�นๆ ในเวลาที�เกิดความเสียหายโดยละเอียดเท่าที�จะ
ทาํได ้

2) การประกนัภยัอื�นๆ รวมทั�งการประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัภยัอื�นในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง
กบัทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  

6.3.2 ตอ้งแสดง หรือจดัหา หรือแจง้ หรือมอบให้บริษทัซึ� งพยานหลกัฐานและรายการ
เพิ�มเติม เช่น แผนผงั เอกสารแสดงกรรมสิทธิn  โฉนดที�ดิน ตน้ฉบบั คู่ฉบบั หรือสําเนาแห่งเอกสารนั�นๆ 
และขอ้ความเกี�ยวกบัการเรียกร้องและตน้เพลิง หรือสาเหตุที�ทาํให้เกิดความเสียหาย และพฤติการณ์ที�ทาํ
ให้เกิดความเสียหายตามที�บริษทัตอ้งการตามสมควรแก่กรณี ทั�งนี� ดว้ยค่าใช้จ่ายของผูเ้อาประกนัภยัเอง 

6.3.3 จะตอ้งดาํเนินการและยินยอมให้บริษทัหรือตวัแทนกระทาํการใดๆ ที�เหมาะสมใน
การป้องกนัความเสียหายอนัอาจเพิ�มขึ�น 

 
6.4 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที�บริษทัไดรั้บ

หลกัฐานแสดงความเสียหายที�ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ 
ในกรณีมีเหตุจําเป็นที�ทําให้บริษัทไม่อาจประเมินความเสียหาย ให้แล้วเสร็จภายใน

กาํหนดเวลาตามวรรค O ระยะเวลาที�กาํหนดไวอ้าจขยายออกไปไดต้ามสมควร แต่ทั�งนี� จะไม่เกิน 90 วนันับ
แต่วนัที�บริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 

หากบริษทัไม่อาจจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แลว้เสร็จภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ ไม่ว่า
ดว้ยเหตุใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้ผูเ้อาประกันภยัหรือผูเ้สียหายนาํคดีขึ�นสู่การพิจารณาคดีของศาล หรือเสนอขอ้
พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี�ขาดให้บริษทัแพค้ดี บริษทัจะตอ้งรับผิดต่อ   
ผูเ้อาประกันภยัหรือผูเ้สียหายนั�นโดยชดใช้ค่าเสียหายตามคาํพิพากษา หรือตามคาํชี� ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
พร้อมดอกเบี�ยในฐานะลูกหนี� ผิดนดัในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี นบัแต่วนัผิดนดั 

 

6.5 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีที�ใช้สถานที�เอาประกนัภัยเพิ�มเติมจากการอยู่อาศัย 
หากปรากฏว่าสถานที�เอาประกนัภยัซึ� งยงัคงใชเ้ป็นที�อยู่อาศยันั�น ไดมี้การใชป้ระโยชน์อื�น

นอกเหนือจากการอยู่อาศยัแมเ้พียงบางส่วนในขณะที�เกิดความเสียหาย บริษทัจะชดใชจ้าํนวนเงินค่าสินไหม
ทดแทน โดยการคาํนวณตามส่วนเฉลี�ยของจาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�สามารถคาํนวณไดต้ามพิกดัอตัราเบี�ย
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ประกนัอคัคีภยั ตามลกัษณะของภยัที�สถานที�เอาประกนัภยัไดถู้กใช้งานจริงในจาํนวนเบี�ยประกนัภยัสุทธิ 
(ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ�ม) ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี� ในขณะที�เกิดความเสียหายนั�น
กับมูลค่าแท้จริงของทรัพยสิ์นที�เอาประกันภยั ทั� งนี�  จาํนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที�จะตอ้งชดใช้ภายใต้
เงื�อนไขนี�  จะไม่เกินกวา่จาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  

 
6.6 การกาํหนดจํานวนเงินเอาประกนัภัย และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

  ในการกาํหนดจาํนวนเงินเอาประกนัภยัและการชดใชค้่าสินไหมทดแทน ผูเ้อาประกนัภยัมี
สิทธิn เลือกวิธีหนึ�งวิธีใด ดงัต่อไปนี�  

1. กาํหนดจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ตามวิธีมูลค่าทรัพยสิ์นที�เป็นของใหม่ (Replacement 
Cost Valuation) และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวิธีมูลค่าทรัพยสิ์นที�เป็นของใหม่ ณ เวลา และสถานที�ที�
เกิดความเสียหาย หรือ 

2. กาํหนดจาํนวนเงินเอาประกันภัยตามวิธีมูลค่าที�แท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cash 
Value) และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวิธีมูลค่าที�แทจ้ริงของทรัพยสิ์น ซึ� งเท่ากับมูลค่าทรัพยสิ์นที�เป็น
ของใหม่ หกัดว้ยค่าเสื�อมราคา ณ เวลา และสถานที�ที�เกิดความเสียหาย 

 

6.7 การชดใช้โดยจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
  บริษทัอาจจะเลือกทาํการสร้างให้ใหม่ หรือจดัหาทรัพยสิ์นมาทดแทนทรัพยสิ์นที�เสียหาย
ทั� งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ� งแทนการจ่ายเงินชดใช้ความเสียหายที�เกิดขึ�น หรืออาจจะร่วมกับบริษัท
ประกนัภยัอื�นๆ กระทาํดงักล่าวก็ได ้
  แต่บริษทัไม่ผูกพนัที�จะตอ้งจดัสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกบัทรัพยสิ์นเดิม หรือใหค้รบถว้นทุก
ประการเพียงแต่ว่าจดัไปตามแต่สภาพการจะอาํนวย โดยบริษทัจะกระทาํการให้สมเหตุสมผลที�สุด และไม่ว่า
กรณีใดๆ บริษทัไม่ผกูพนัที�จะตอ้งทาํการสร้างใหใ้หม่เกินกวา่มูลค่าของทรัพยสิ์นในขณะที�เกิดความเสียหาย
หรือเกินกวา่จาํนวนเงินซึ�งบริษทัไดรั้บประกนัภยั 
  ถา้บริษทัเลือกที�จะทาํการสร้างให้ใหม่ หรือจดัหาทรัพยสิ์นมาแทน ผูเ้อาประกันภัยโดย
ค่าใช้จ่ายของตนเองจะตอ้งจดัหาแปลน แผนผงั รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาด และรายละเอียด
อื�นๆ ตามที�บริษทัตอ้งการใหแ้ก่บริษทั และการกระทาํใดๆ ที�บริษทัไดท้าํไปหรือสั�งใหท้าํไปเพื�อพิจารณาทาํ
การสร้างให้ใหม่ หรือจดัหาทรัพยสิ์นมาแทนไม่ถือวา่เป็นการเลือกโดยบริษทัในอนัที�จะทาํการสร้างให้ใหม่ 
หรือจดัหาทรัพยสิ์นมาทดแทน 

ในกรณีที�บริษทัไม่สามารถที�จะจดัทาํการสร้างใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั
นี� เพราะว่ามีเทศบญัญติัหรือกฎขอ้บงัคบัใดๆ บญัญติัไวใ้นเรื�องแนวของถนนหรือการก่อสร้างอาคารหรือสิ�ง
อื�นๆ บริษทัจะรับผิดชดใช้เงินเพียงพอเท่าที�จาํเป็นเพื�อการสร้างใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นนั�นๆ ให้คืน
สภาพเดิมหากทาํไดต้ามกฎหมายโดยไม่หกัค่าเสื�อมราคา 
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6.8 การประกนัภัยทรัพย์สินตํ�ากว่ามูลค่าที�แท้จริง  
ในกรณีที�จาํนวนเงินเอาประกันภยัเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าที�แทจ้ริงของ

ทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัในขณะเกิดความเสียหาย อนัเนื�องมาจากภยัที�ไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบันี�  บริษทัจะชดใชใ้ห้ผูเ้อาประกนัภยัตามมูลค่าความเสียหายที�เกิดขึ�นจริง (แต่ไม่เกินจาํนวน
เงินเอาประกนัภยั) โดยไม่นาํเงื�อนไขการประกนัภยัทรัพยสิ์นตํ�ากวา่มูลค่าที�แทจ้ริงมาใชบ้งัคบั 

 แต่หากจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตํ�ากว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าแทจ้ริงของทรัพยส์ินที�          
เอาประกันภยัในขณะเกิดความเสียหาย อนัเนื�องมาจากภยัที�ได้รับความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยั
ฉบับนี�  ให้ถือว่าผูเ้อาประกันภัยเป็นผูรั้บประกันภัยตนเองในส่วนที�แตกต่างกันกับมูลค่าที�แท้จริงของ
ทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั และในการคาํนวณค่าสินไหมทดแทน ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับภาระส่วนเฉลี�ย
ความเสียหายไปตามส่วนในทุกรายการ และหากมีมากกว่าหนึ�งรายการให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการไป 
โดยสูตรที�ใชใ้นการคาํนวณค่าสินไหมทดแทนซึ�งบริษทัจะตอ้งรับผิดชอบในกรณีนี�คือ 

             ค่าสินไหมทดแทน        =      จาํนวนเงินเอาประกนัภยั x     มูลค่าความเสียหาย 
    (ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยั)         มูลค่าทรัพยสิ์น ณ เวลาเกิดความเสียหาย  

 

อยา่งไรก็ตามหากเกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัภายใตค้วามคุม้ครองขอ้ 2.7 
ถึงขอ้ 2.10 บริษทัจะไม่นาํเงื�อนไขการประกนัภยัทรัพยสิ์นตํ�ากวา่มูลค่าที�แทจ้ริงมาใชใ้นการพิจารณาคาํนวณ
ค่าสินไหมทดแทน 

 

6.9 การประกนัภัยซํDาซ้อนและการร่วมเฉลี�ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้บริษทัทราบถึงการประกนัภยั ซึ� งไดท้าํไวแ้ลว้หรือที�

จะมีขึ�นภายหลงั หากทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัไวนี้� ไดมี้การประกันภยักับบริษทัประกันภยัอื�น ไม่ว่าโดย     
ผู เ้อาประกันภยัเอง หรือโดยบุคคลอื�นใดที�กระทําในนามผูเ้อาประกันภัยซึ� งให้ความคุ ้มครองในภัย
เดียวกนักบักรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�ไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วน 

ถา้ในขณะที�เกิดความเสียหายขึ�น ปรากฏว่าทรัพยสิ์นรายการเดียวกนัไดเ้อาประกนัภยัไวก้ับ
บริษทัประกันภยัอื�น บริษทัจะร่วมเฉลี�ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี�ยตามจาํนวนเงินที�
บริษทัไดรั้บประกนัภยั ต่อจาํนวนเงินเอาประกนัภยัรวมทั�งสิ�นของทุกกรมธรรมป์ระกนัภยั แต่จะไม่เกินกว่า
จาํนวนเงินเอาประกันภยัที�บริษทัได้รับประกันภยัไว ้และเป็นที�ตกลงว่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี�  
บริษทัจะไม่ยกเอาลาํดบัการรับประกนัภยัก่อนหรือหลงัขึ�นเป็นขอ้อา้งในการร่วมเฉลี�ยชดใชค้วามเสียหายดงักล่าว 
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6.10 สิทธิของบริษัทในซากทรัพย์ที�ได้รับความเสียหาย 
 เมื�อมีความเสียหายใดเกิดขึ�นต่อทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัไว ้ผูเ้อาประกันภยัมีหน้าที�ดูแล  
และจะละทิ�งทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัที�เสียหายนั�นไม่ได ้และบริษทัอาจจะ 

6.10.1 เรียกร้องใหส่้งมอบทรัพยสิ์นที�เสียหายซึ�งไดมี้การเอาประกนัภยัไวแ้ก่บริษทั 
6.10.2 เขา้ยึดถือครอบครองทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัไวแ้ละสํารวจ จดั คดั เลือก โยกยา้ย 

หรือจดัการอยา่งใดอยา่งหนึ�งแก่ทรัพยสิ์น 
6.10.3 ขายหรือจาํหน่ายหรือทาํลายทรัพยสิ์นที�เสียหาย เพื�อประโยชน์แก่บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
บริษทัอาจใชสิ้ทธิที�มีอยูต่ามเงื�อนไขนี�ไดต้ามสมควร นบัตั�งแต่เกิดความเสียหายจนกวา่สิทธิ

เรียกร้องในความเสียหายนั�นจะตกลงกนัไดเ้ป็นเด็ดขาด หรือไดมี้การบอกกล่าวเป็นหนังสือจากผูเ้อาประกนัภยัว่าได้
สละสิทธิที�จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 

การใช้สิทธิของบริษทัขา้งตน้จะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดเพิ�มขึ�นแก่บริษทั และจะไม่ทาํให้
สิทธิของบริษทัในการที�จะอา้งเงื�อนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื�อโตแ้ยง้การเรียกร้องใดๆ ลดนอ้ยลง 

 

6.11 การปฏิเสธค่าสินไหมทดแทน 
บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหาย โดยไม่ต้องคืนเบี� ย

ประกนัภยัในกรณีดงัต่อไปนี�  
6.11.1 ความเสียหายนั�นเกิดขึ�นเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ของผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ 
6.11.2 การฉอ้ฉล 

1) ความเสียหายนั�นเกิดขึ�นจากการกระทาํโดยเจตนาหรือสมรู้ของผูเ้อาประกนัภยั
หรือผูรั้บประโยชน์ หรือบุคคลใดที�กระทาํในนามของผูเ้อาประกันภยั หรือผูรั้บประโยชน์ เพื�อให้ได้รับ
ผลประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  และ/หรือ 

2) ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูแ้ทนของผูเ้อาประกนัภยัไดก้ระทาํการใด หรือแสดง
ขอ้ความ หรือเอกสารใดอนัเป็นเท็จเพื�อให้ไดม้าซึ� งผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี�  

 

6.12 การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีที�มีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี�  

ระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควร
ยุติขอ้พิพาทนั�นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอมและให้ทาํการวินิจฉัยชี�ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ 
ตามระเบียบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
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6.13 การระงับไปแห่งสัญญาประกนัภัย 
ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  เป็นอนัระงบัสิ�นไปทนัทีเมื�อ 
6.13.1 มีการเปลี�ยนแปลงการใชส้ถานที�เอาประกนัภยัจากที�อยู่อาศยั เป็นการประกอบการ

ประเภทอื�นโดยไม่มีการใชอ้ยู่อาศยั และการเปลี�ยนแปลงนั�นไดท้าํให้การเสี�ยงภยั
เพิ�มขึ�น ทั�งนี�  บริษทัจะคืนเบี�ยประกนัภยัตามตารางอตัราเบี�ยประกนัภยัระยะสั�น  

6.13.2 กรรมสิทธิn ในทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัไว ้ไดถู้กเปลี�ยนมือจากผูเ้อาประกนัภยัโดย
วิธีอื�น นอกจากทางพินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อย่างไรก็ตาม 
เงื�อนไขขอ้นี� จะไม่นาํมาบงัคบัใช ้หากลกัษณะการใชสิ้�งปลูกสร้างอนัเป็นทรัพยสิ์น
ที�เอาประกันภยั หรือสถานที�ที�ระบุเอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ยงัคงใชเ้พื�อการอยู่อาศยัต่อไป ทั�งนี�  บริษทัจะคืนเบี�ยประกนัภยัตามตารางอตัราเบี�ย
ประกนัภยัระยะสั�น 

6.13.3 ผูเ้อาประกันภัยไม่ชําระเบี� ยประกันภัยเมื�อพ้นกาํหนด X[ วนั นับแต่วนัเริ� มต้น
ระยะเวลาเอาประกนัภยั โดยให้กรมธรรมป์ระกนัภยัสิ�นผลนบัแต่วนัที�ครบกาํหนด
ระยะเวลาดงักล่าว 

6.13.4 สิ�งปลูกสร้างที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือส่วนใดส่วนหนึ� งของ    
สิ�งปลูกสร้างนั�นไดมี้การพงัทลายหรือเคลื�อนไปจากเดิม ไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วน 
จนทาํให้สิ�งปลูกสร้างนั�นเสียประโยชน์ในการใช้ทั�งหมดหรือบางส่วน หรือทาํให้
สิ�งปลูกสร้างนั�น หรือส่วนใดส่วนหนึ� งของสิ�งปลูกสร้างนั�น หรือทรัพยสิ์นที�อยู่
ภายในสิ�งปลูกสร้างนั�นตกอยู่ในการเสี�ยงต่อวินาศภยัเพิ�มขึ�น เวน้แต่เหตุดงักล่าวมา
นี�  เป็นผลสืบเนื�องมาจากภยัที�ไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  

6.13.5 สิ�งปลูกสร้างที�เอาประกันภยั หรือสถานที�ตั�งทรัพยสิ์นที�เอาประกันภัยตกอยู่ใน
สภาพไม่มีผูอ้ยู่อาศยัหรือไม่มีผูดู้แลรักษา และยงัคงอยู่ในสภาพเช่นนั�นเป็นเวลา
เกินกวา่ X[ วนัติดต่อกนั 

อย่างไรก็ตาม เงื�อนไขข้อ 6.13.5 นี�  จะไม่นํามาบังคับใช้ หากผูเ้อาประกันภัยได้แจ้งให้
บริษทัทราบและบริษทัตกลงยินยอมรับประกนัภยัต่อไป โดยไดอ้อกใบสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยัไว้
เป็นหลกัฐานแลว้ 

 

6.14 การบอกเลกิความคุ้มครอง 
6.14.1 บริษทัอาจบอกเลิกความคุม้ครองนี� ได ้ดว้ยการบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นหนังสือไม่นอ้ย

กว่า 15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามที�อยู่ครั� งสุดทา้ยที�แจง้
ให้บริษทัทราบ ในกรณีนี�บริษทัจะคืนเบี�ยประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหักเบี�ย
ประกนัภยัสาํหรับระยะเวลาที�กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
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6.14.2 ผูเ้อาประกันภยัอาจบอกเลิกความคุม้ครองนี� ได้ โดยแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนังสือ
และมีสิทธิได้รับเบี� ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี� ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที�
กรมธรรม์ประกันภยัฉบบันี�  ได้ใช้บงัคบัมาแลว้ออกโดยคิดตามอตัราเบี� ยประกันภัย
ระยะสั�น หรือหากยงัไม่ไดช้าํระเบี�ยประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งชาํระโดยคิดตาม
ระยะเวลาและอตัราเบี�ยประกนัภยัในทาํนองเดียวกนั ดงัตารางต่อไปนี�  

                  ตารางอตัราเบีDยประกนัภัยระยะสัDน 

ระยะเวลาประกนัภัย 

(ไม่เกนิ/เดือน) 
ร้อยละของ 

เบีDยประกนัภัยเต็มปี 
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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แบบ อค.1.52 

 

เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอันเกดิขึDนต่อเครื�องไฟฟ้า 

(สําหรับกรมธรรม์ประกนัอคัคีภัยสําหรับที�อยู่อาศัย) 

เอกสารแนบทา้ยนี� ใหถื้อเป็นส่วนหนึ�งของกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  
 

เนื�องจากบริษทัไดรั้บเบี�ยประกนัภยัเพิ�มเติม จึงเป็นที�ตกลงกนัวา่  
 

การประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  ไดข้ยายความคุม้ครองถึงความเสียหายที�เกิดขึ�น
ต่อเครื�องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั�งเครื�องมือเครื�องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที�ได้เอาประกันภยัไวต้ามกรมธรรม์
ประกนัภยันี�  ซึ� งไดรั้บความเสียหายเนื�องจากหรือเป็นเพราะการเดินเครื�องเกินกาํลงั การใชแ้รงดนัไฟฟ้าเกิน
กาํหนด การเดินลดัวงจรของไฟฟ้า การเกิดประกายของไฟฟ้า การเผาไหมข้องสายไฟฟ้าในตวัเอง การรั�ว
ของกระแสไฟฟ้า  แต่ทั�งนี�  ความคุม้ครองภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนี�  จะมีผลต่อเมื�อสาเหตุความเสียหายดงักล่าว
ขา้งตน้มีผลทาํใหเ้กิดไฟไหมข้ึ�น  เท่านั�น 

 
โดยมีเงื�อนไขดังนีD 

1) การจาํกัดความรับผิดสําหรับภยันี�  จะไม่นําเงื�อนไขการประกนัภยัทรัพยสิ์นตํ�ากว่า  
มูลค่าที�แทจ้ริงมาใช้ในการพิจารณาคาํนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีที�เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั 

2) จาํนวนเงินจาํกัดความรับผิดสําหรับภัยนี�  ให้ถือเป็นจาํนวนเงินสูงสุดในการจ่าย      
ค่าสินไหมทดแทนที�บริษทัจะตอ้งรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั ทั�งนี� เมื�อเกิด
ความเสียหายขึ� น และบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื�อความเสียหายแล้ว 
จาํนวนเงินความรับผิดสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจาํนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที�
บริษทัไดช้ดใชไ้ป 

3) จาํนวนเงินจาํกัดความรับผิดสําหรับความเสียหายแต่ละครั� งและตลอดระยะเวลา    
เอาประกันภัย ให้เป็นไปตามจํานวนเงินจํากัดความรับผิดที�ได้ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย  หรือในเอกสารสรุปรายการ
เอกสารแนบทา้ยรวมทั�งจาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดและความรับผิดส่วนแรก  

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี�  และภายใต้กรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบันี� รวมกนัแลว้จะไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  ที�ไดร้ะบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั โดยผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตามที�ระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรม์ประกันภยั หรือในเอกสารแนบทา้ย หรือในเอกสารสรุปรายการเอกสารแนบทา้ยรวมทั�ง
จาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดและความรับผิดส่วนแรก 
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ทั�งนี� ขอ้ตกลงภายใตเ้อกสารแนบท้ายนี� ให้ใช้ขอ้ยกเวน้ เงื�อนไขทั�วไปและขอ้ความอื�นๆ ใน
กรมธรรม์ป ระกัน ภัยฉ บับ นี� บังคับ ตาม เดิม  เว้นแต่ได้มี การแก้ไข  เป ลี� ยน แป ลง เพิ� ม เติม ไว้ตาม
เอกสารแนบทา้ยนี�  
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แบบ อค./ทส.1.16 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื�อนไขพเิศษค่าใช้จ่ายในการดับเพลงิ 

(Fire Extinguishing Expenses) 

เอกสารแนบทา้ยเลขที�…………..เป็นส่วนหนึ�งของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที�…………….วนัทาํเอกสาร…… 

ชื�อผูเ้อาประกนัภยั…………………………………………………………………………………………………………... 

ระยะเวลามีผลบงัคบั   เริ�มตน้วนัที�…………………..เวลา…………...น. สิ�นสุดวนัที�………………………เวลา 16.00 น. 

เบี�ยประกนัภยัเพิ�ม…………บาท    อากรแสตมป์…………บาท    ภาษีมูลค่าเพิ�ม…………บาท   รวม………………บาท 
 

เป็นที�ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี� ขัดหรือแยง้กับข้อความที�ปรากฏในกรมธรรม์
ประกนัภยันี�  ใหใ้ชข้อ้ความตามที�ปรากฏในเอกสารนี�บงัคบัแทน 

จาํนวนเงินเอาประกนัภยัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันี� ให้รวมถึง 

ก) ค่าใช้จ่ายสําหรับพนักงานของผูเ้อาประกันภยัซึ� งได้กระทาํการดับเพลิง ทั� งนี� ไม่รวมถึง
พนกังานที�ทาํหนา้ที�ดบัเพลิงประจาํสถานีดบัเพลิงโดยตรง 

ข) ค่าใชจ่้ายในการจดัหามาทดแทน หรือซ่อมแซมเครื�องดบัเพลิงและอุปกรณ์ในการดบัเพลิง
ซึ�งไดรั้บความเสียหายระหว่างทาํการดบัเพลิง (รวมถึงเสื�อผา้และทรัพยสิ์นส่วนตวัของพนกังานที�เขา้ช่วยใน
การดบัเพลิง) 

ค) ค่าใช้จ่ายอื�นๆ อนัเกิดขึ�นจากการดบัเพลิง หรือป้องกนัการขยายตวัของเพลิงหรืออุปกรณ์
ความปลอดภยัชั�วคราว อนัเป็นผลจากการเกิดความเสียหายจากเพลิงไหม ้หรือจากการที�เพลิงคุกคามฉบัพลนั 
ทาํใหเ้กิดความเสียหายหรือภยัอื�นๆ ที�ไดมี้การเอาประกนัภยัไวต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  

ทั�งนี�  ความรับผิดของบริษทัอนัเกี�ยวกบัค่าจา้งและค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะจาํกดัในส่วนที�เกิดขึ�นจาก
การดบัเพลิงในขณะเกิดเหตุการณ์ หรือใกลก้บัเหตุการณ์เพลิงไหมต่้อทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัในกรมธรรม์
ประกนัภยันี�หรือคุกคามต่อทรัพยสิ์นดงักล่าวเท่านั�น 

ส่วนเงื�อนไขและขอ้ความอื�นๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันี�คงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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แบบ อค./ทส.1.10 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื�อนไขพเิศษการขนย้ายซากทรัพย์สิน 

(Debris Removal) 
 

เอกสารแนบทา้ยเลขที�……..เป็นส่วนหนึ�งของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที�………….วนัทาํเอกสาร………………….. 

ชื�อผูเ้อาประกนัภยั……………………………………………………………………………………………………... 

ระยะเวลามีผลบงัคบั   เริ�มตน้วนัที�…………………..เวลา…………...น. สิ�นสุดวนัที�…………………เวลา 16.00 น. 

เบี�ยประกนัภยัเพิ�ม…………บาท    อากรแสตมป์…………บาท    ภาษีมูลค่าเพิ�ม…………บาท   รวม……………บาท 
 

เป็นที�ตกลงวา่ ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนี�ขดัหรือแยง้กบัขอ้ความที�ปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  
ใหใ้ชข้อ้ความตามที�ปรากฏในเอกสารนี�บงัคบัแทน 

การประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�ไดข้ยายความคุม้ครองถึงค่าใชจ่้ายที�จาํเป็น และ  เป็นผลสืบ
เนื�องมาจากความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั ซึ�งไดรั้บความคุม้ครองตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัอนัไดแ้ก่ 

ก) เพื�อการคํ�าหรือยนัซากทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั 
ข) เพื�อการรื�อถอนหรือทาํลายซากทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั 
ค) เพื�อการขนยา้ยซากทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั 
ทั�งนี� ในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัก่อน 
อนึ�ง จาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี� จะตอ้งไดรั้บการปรับปรุงให้รวมถึงค่าใชจ่้าย

สาํหรับการดงักล่าวขา้งตน้ และความรับผิดชอบของบริษทัสาํหรับค่าใชจ่้ายในกรณีนี�  ไม่
เกิน………………..ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยัของรายการที�………….อยา่งไรก็ตามความรับผิดของ
บริษทัตามเอกสารแนบทา้ยนี�และตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�จะไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัไม่วา่ใน
กรณีใด 

ส่วนเงื�อนไขและขอ้ความอื�นๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันี�คงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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แบบ อค./ทส.1.14 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื�อนไขพเิศษค่าวิชาชีพ 

(Professional Fees) 

 

เอกสารแนบทา้ยเลขที�…………..เป็นส่วนหนึ�งของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที�…………….วนัทาํเอกสาร……….. 

ชื�อผูเ้อาประกนัภยั…………………………………………………………………………………………………... 

ระยะเวลามีผลบงัคบั   เริ�มตน้วนัที�…………………..เวลา…………...น. สิ�นสุดวนัที�………………เวลา 16.00 น. 

เบี�ยประกนัภยัเพิ�ม……………บาท    อากรแสตมป์…………บาท    ภาษีมูลค่าเพิ�ม………บาท   รวม…………บาท 
 

เป็นที�ตกลงวา่ ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนี�ขดัหรือแยง้กบัขอ้ความที�ปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  
ใหใ้ชข้อ้ความตามที�ปรากฏในเอกสารนี�บงัคบัแทน 

จาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี� ใหร้วมถึงค่าวิชาชีพตามความจาํเป็นสาํหรับ
สถาปนิก พนกังานสาํรวจ วิศวกรที�ปรึกษา รวมถึงที�ปรึกษากฎหมาย และค่าธรรมเนียมอื�นๆ (ไม่เกินกวา่
อตัราที�กาํหนดขึ�นโดยสถาบนัที�เกี�ยวขอ้ง ณ วนัที�เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย     แต่ไม่เกินร้อยละสิบ
ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั) เพื�อการประเมินราคา ออกแบบ กาํหนดมาตรฐาน การประมูล และการ
ควบคุมงานอนัเกิดจากการซ่อมแซม หรือสร้างขึ�นใหม่แทนทรัพยสิ์นที�ไดเ้กิดความสูญเสียหรือความเสียหาย
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี� (แต่ไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายในการเตรียมเอกสารเพื�อประกอบการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน) 

ส่วนเงื�อนไขและขอ้ความอื�นๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันี�คงใชบ้งัคบัตามเดิม 
 


