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สรุปความคุ้มครองประกันอัคคีภัยแบบกลุ่ม 

สําหรับลูกค้าสินเชื�อ SME Step Up กับ SME So Smooth  ของ TTB Bank 
(เริ�มมีผลคุม้ครองสาํหรับความเสียหายที�เกิดขึ�นตั�งแต่วนัที� 15/2/2565 เป็นตน้ไป)  

 

สถานที�ใช้เป็น 
 

:  ตามหลกัประกนัภยัของลกัษณะธุรกิจของผูข้อสินเชื�อ ยกเวน้ 
• พวกผิดศีลธรรม เช่น คา้อาวุธ อาบอบนวด 
• พวกธุรกิจที�ไม่มีที�ตั�งชดัเจน เช่น หาบเร่ แผนลอย ขายของตามตลาดนดัเคลื�อนที� 
• พวกธุรกิจที�แข่งกบัธนาคาร เช่น รับจาํนาํ จาํนอง 

 
ทรัพย์สินที�เอาประกันภัย : สิ�งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร อาคารย่อย รั� ว 

กาํแพง และประตู ที�ใช้เป็นหลกัประกนัสินเชื�อของธนาคารฯ ภายใตส้ัญญาเงินกู้
สําหรับ SME Step Up (สินเชื�อ SME ก้าวกระโดด)  กับ SME So Smooth (สินเชื�อ 
SME ไม่มีสะดุด)  
 

ทุนประกันภัย : เท่ากบัมูลค่าตามราคาประเมินสิ�งปลูกสร้างที�เป็นปัจจุบนั สูงสุดไม่เกินมูลค่าตาม
วงเงินสินเชื�อของลูกคา้ที�ไดรั้บการอนุมติั 
 

ความคุ้มครอง : คุ ม้ครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพยส์ินที�เอาประกนัภยัอนัมีสาเหตุ
เนื�องมาจาก  

1. ไฟไหม,้  

2. ฟ้าผ่า,   

3. ระเบิดจากแก๊สที�ใช้เพื�อทาํแสงสว่าง หรือเพื�อการอยู่อาศยั  
 

ข้อรับรอง  บริษทัขอสงวนสิทธิL ในการติดขอ้รับรองที� 48  ขอ้ 2  
ห้ามมิให้มีรายการสินคา้อนัตรายเก็บไวใ้นบริเวณสถานที�ที�เอาประกนัภยั 
 

ผู้รับผลประโยชน์ : ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) ตามภาระผูกพนั  และ 
และส่วนที�เหลือจะชดใช้คืน ให้แก่เจ้าของหลักประกันตามสัญญา SME Step Up 
(สินเชื�อ SME กา้วกระโดด)  กบั SME So Smooth (สินเชื�อ SME ไม่มีสะดุด)  
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ข้อรับรองข้อที� 89 สินค้าอนัตราย ข้อ ;. 
           ผูเ้อาประกนัภยัรับรองวา่ ในระหวา่งที�กรมธรรมนี์� มีผลบงัคบั หา้มมิใหมี้รายการสินคา้อนัตรายดงั
รายการต่อทา้ยนี� (รวมทั�งสีเหลว)  เก็บไวใ้นบริเวณสถานที�ที�เอาประกนัภยัตามกรมธรรมนี์� เกินกวา่ P % ของมูลค่า
สินคา้ที�มีไวท้ั�งหมด ปริมาณของสินคา้อนัตรายนี�หา้มมิใหมี้นํ�ามนัเบนซินหรือของเหลวที�มีไอระเหยที�จุดติดไฟตํ�า
กวา่ PSS °ฟ. เกินกวา่ TU ลิตร หรือมีไมข้ีดไฟมากกวา่ V หีบ และหรือมีประทดัมากกวา่ V หีบ สินคา้ต่อไปนี�ใหถื้อ

วา่เป็นของอนัตราย กาบมะพร้าวและเส้นใยมะพร้าว การบูร กระสุนปืนเลก็ กระสอบป่าน นอกจากที�ไดอ้ดัแน่น
เป็นเบลแลว้ (ดูหมายเลข (ก)) กาํมะถนั  ขี�ไหม  ไขมนั ไม่รวมเนยและเนยเทียม (ดูหมายเลข (ข) ขา้งล่าง)  ไขสัตวที์�
แปรรูปแลว้หรือที�ยงัไม่แปรรูป  ไขสบู่ แคลเซี�ยมคาร์ไบด ์แคมไฟน์  คลอเรตทุกชนิด  คอดิลลา  คอร์ไดท์
เซลลูลอยดแ์ละไซโลไนด ์และสารอื�นๆ ที�คลา้ยคลึงกนั เชื�อประทุ ดินปืน ดินประสิว ดอกไมไ้ฟ  ถุงหรือกระสอบที�
บรรจุไนเตรทของนํ�าตาลหรือนํ�ามนั วสัดุที�เป็นนํ�ามนัหรือนํ�าเชื�อม ถ่าน (ผง)  เทียนไข  นํ�ามนัก๊าส  นุ่น (ไม่วา่ไดอ้ดั
แน่นเป็นเบลแลว้หรืออยา่งอื�น)  นํ�ามนัชกัเงา  นํ�ามนัดิน  นํ�ามนัเนย นํ�ามนัทิพย ์ นํ�ามนัมะพร้าว  นํ�ามนัยานยนต ์ 
นํ�ามนัสนนํ�ามนัทุกชนิด (นอกจากนํ�ามนัพืชหรือหวันํ�ามนัที�ระเหยไดซึ้�งบรรจุ ไวใ้นขวด)  นํ�ามนัหิน เนื�อมะพร้าว
แหง้รวมทั�งกากมะพร้าวกอ้นและกากมะพร้าว  แนพธา แนพธาลิน  ไนเตรทของโซดา ไนโตรกลีเซอรีน  เบนโซลิน  
เบนซิน  ไบซลัไฟดข์องคาร์บอน ป่าน  ปีโตรเลียมและผลิตภณัฑข์องเหลวของมนั โปแตสเซี�ยม โปแตสเซี�ยมคลอ
เรต  โปแตสเซี�ยมไซยาไนต ์ โปแตสเซี�ยมซลัไฟด ์โปแตสเซี�ยมไนเตรด โปแตสเซี�ยมไนไตรท ์ โปแตสเซี�ยม-เพอริ
ไซยาไนด ์โปแตสเซี�ยมไบโครเมด  โปแตสเซี�ยมไบนอกซาเลด  โปแตสเซี�ยมเปอร์คลอเรด  โปแตสเซี�ยมเปอร์
ซลัเฟต โปแตสเซี�ยมเปอร์แมงกาเนต   โปแตสเซี�ยมเปอร์อ๊อกไซด ์ โปแตสเซี�ยมไฮดรอกไซด ์  ประทดั   ปรัสเส
ตของโปแตส ปอ (ไม่วา่ไดอ้ดัแน่นเป็นเบลแลว้หรืออยา่งอื�น)  ผงระเบิด ฝ้าย (ไม่วา่ไดอ้ดัแน่นเป็นเบลแลว้ หรือ
อยา่งอื�น)  พาราฟิน พลุ ฟาง  ฟอสฟอรัส  ไมข้ีดไฟทุกชนิด  ยางสน  วตัถุระเบิดทุกชนิด เศษของทุกชนิด  เศษผา้  สี 
(ชนิดเหลว)   สียอ้มหรือสีกาํมะถนั (ไม่รวมที�บรรจุไวใ้นสิ�งบรรจุโลหะซึ�งอากาศเขา้ไม่ไดแ้ละมีหนงัสือรับรองของ
ผูผ้ลิตกาํกบัไวว้า่ สียอ้ม (หรือสี) นั�นมี 
ส่วนผสมของเกลืออนินทรียช์นิดเฉื�อยชาอยา่งนอ้ย PS % สุราทุกชนิดที�ไม่บรรจุขวด  เส้นใยขนสัตวอ์ยา่งเลว  เส้น
ใยจากพืชทุกชนิด   เส้นไมไ้ผ ่  หญา้แหง้   หญา้ทุกชนิด  อาเซททีลีน (เหลว)   เอสเซียน  (นอกจากที�ไดอ้ดัแน่นเป็น
เบลแลว้) อ๊อกซาเลดของโปแตส ถา้เก็บไวใ้นชั�นเดียวกนัหรือบนชั�นเหนือขึ�นไปกบัที�เก็บของ 
หมายเหตุ   ก.  อนุญาตใหเ้ฉพาะกระสอบป่านที�แกะออกจากเบล เพื�อจะใชบ้รรจุหรือใชห่้อสิ�งของเท่านั�น  

ในกรณีดงักล่าวนี�ไม่ตอ้งเสียเบี�ยประกนัเพิ�มสาํหรับสินคา้อนัตราย 
           ข.  เนยแขง็,ไขววั และนํ�ามนัหมูที�บรรจุในกระป๋องบดักรี มีนํ� าหนกัไม่เกิน ^ ปอนด ์ใหจ้ดัไวใ้นพวก 
  ของไม่อนัตราย 
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กรมธรรม์ประกนัอคัคีภัย  

 
คําจํากดัความ 
 
             ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซึ�งมีความหมายเฉพาะที�ไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยันี�จะถือ
เป็นความหมายเดียวกนัทั�งหมดไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตามเวน้แต่จะคงไวเ้ป็นอยา่งอื�นในกรมธรรมป์ระกนัภยั
ฉบบันี�  
 คาํว่า “กรมธรรม์ประกันภัย” หมายความรวมถึง ใบคาํขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์  เงื�อนไข   
ขอ้ยกเวน้ ขอ้กาํหนด เอกสารแนบทา้ย ขอ้ระบุพิเศษ ขอ้รับรอง และใบสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยั ซึ� งถือเป็น
ส่วนหนึ�งแห่งสัญญาประกนัภยัเดียวกนั  

 
  คาํวา่ “บริษทั”  หมายความถึง  บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั  
 
  คาํวา่ “ผูเ้อาประกนัภยั” หมายความถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ตามที�ปรากฏชื�อเป็นผูเ้อาประกนัภยัในหนา้
ตารางกรมธรรม ์ซึ�งตกลงจะชาํระเบี�ยประกนัภยัใหแ้ก่บริษทั 
 
  คาํวา่ “ความเสียหาย” หมายความถึง การสูญเสียหรือเสียหายไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วนอนัเกิดจากภยัที�
ไดรั้บความคุม้ครองที�เกิดขึ�นแก่ทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัไวภ้ายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  

 
                คาํวา่  “ความเสียหายสืบเนื�อง”  หมายความถึง  ความเสียหายทางการเงินซึ�งเป็นผลสืบเนื�องและ
นอกเหนือจากความเสียหายทางวตัถุ  อนัเกิดจากภยัที�เอาประกนัภยัไว ้
 
 คาํวา่ “อคัคีภยั” หมายความถึง ไฟไหม ้หรือฟ้าผา่ หรือการระเบิดของแก๊สเฉพาะที�ไดก้าํหนดไวว้า่ไดรั้บ
ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  
 
ความคุ้มครอง 
 เพื�อเป็นการตอบแทนเบี�ยประกนัภยัที�ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระใหแ้ก่บริษทัในการเอาประกนัภยัทรัพยสิ์น
ตามที�ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�บริษทัให้สัญญาต่อผูเ้อาประกนัภยัว่า หากทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัไว้
ไดรั้บความเสียหาย เนื�องจาก :- 
 

1)  ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงความเสียหาย :- 
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1.1 จากแรงระเบิด อนัเป็นผลมาจากไฟไหม ้เวน้แต่แรงระเบิดของแก๊สที� 
 ใชส้าํหรับทาํแสงสวา่งหรือประโยชน์เพื�อการอยูอ่าศยั 

    1.2  โดยตรงหรือโดยออ้มจากแผน่ดินไหว 
    1.3  ต่อทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั อนัเกิดจาก   

     1.3.1 การบูดเน่าหรือการระอุตามธรรมชาติ หรือ การลุกไหมข้ึ�นเอง 
    เฉพาะที�เกิดจากตวัทรัพยสิ์นนั�นเองเท่านั�น หรือ 

    1.3.2 การที�ทรัพยสิ์นนั�นอยู่ในระหวา่งกรรมวิธีใด ๆ  ซึ�งใชค้วามร้อน 
    หรือการทาํใหแ้หง้ 
 

2)  ฟ้าผ่า 
 

3)  แรงระเบิดของแก๊ส  ที�ใชส้าํหรับทาํแสงสวา่งหรือประโยชน์เพื�อการอยู่อาศยั    
เท่านั�น  แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผน่ดินไหว 

 
ในระหวา่งระยะเวลาที�ไดเ้อาประกนัภยัตามที�ไดร้ะบุในตารางกรมธรรมซึ์�งรวมถึง  ช่วงเวลาที�ผูรั้บ

ประกนัภยัไดต้กลงต่ออายสุัญญาประกนัภยัดว้ย (หากมี)  บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัตาม
มูลค่าความเสียหายที�แทจ้ริงในขณะเกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั หรือเลือกที�จะทาํการสร้างให้
ใหม่ หรือซ่อมแซมใหค้ืนสภาพเดิม หรือจดัหาทรัพยสิ์น  มาทดแทนทรัพยสิ์นที�ไดรั้บความเสียหายทั�งหมด  หรือ
บางส่วน 
 

ความรับผิดของบริษทัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�จะไม่เกิน 
1) จาํนวนเงินที�เอาประกนัภยัไวท้ั�งหมด หรือจาํนวนเงินที�เอาประกนัภยัไวต้ามรายการแต่ละรายการใน

ขณะที�เกิดความเสียหาย 
2)  จํานวนเงินเอาประกันภัยที�คงเหลืออยู่ภายหลังจากหักมูลค่าความเสียหายที� เกิดขึ� นในระหว่าง

ระยะเวลาที�เอาประกนัภยัเดียวกนั เวน้แต่บริษทัไดเ้คยตกลงไวก่้อนแลว้ในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบั
นี� ให้จาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�คงเหลืออยู่นั�นกลบัเต็มจาํนวนดงัเดิม โดยผูเ้อาประกนัภยัตกลงที�จะ
ชาํระเบี�ยประกนัภยัเพิ�มเติม 

 
ข้อยกเว้น 

กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�ไม่คุม้ครอง 
  1)      ความเสียหายซึ�งเกิดขึ�นจากสงคราม การรุกราน  การกระทาํที�มุ่งร้ายของศตัรู ต่างชาติ  หรือการกระทาํ
ที�มุ่งร้ายคลา้ยสงคราม  ไม่วา่จะไดมี้การประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแขง็ขอ้ การกบฏ 
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การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย   การกระทาํของผูก่้อการร้าย การปฏิวติั การรัฐประหาร การ
ประกาศกฎอยัการศึก   หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ�งจะเป็นเหตุใหมี้การประกาศหรือคงไวซึ้�งกฎอยัการศึก 
 2)     ความเสียหายที�เป็นผลโดยตรง  หรือโดยออ้มจากสาเหตุดงันี�  :- 
  2.1 การแผรั่งสี หรือการแพร่กมัมนัตภาพรังสีจากเชื�อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ 
   ใด ๆ อนัเนื�องมาจากการเผาไหมข้องเชื�อเพลิงนิวเคลียร์  
  2.2   การระเบิดของกมัมนัตรังสี   หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์  หรือทรัพยอ์นัตรายอื�น 
   ใดที�อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได ้ 
 3)  ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นซึ�งเกิดขึ�นในขณะที�ผูเ้อาประกนัภยัสามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือมีสิทธิ
ไดรั้บการชดใชค้่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัทางทะเลหรือกรมธรรมป์ระกนัภยัการขนส่ง ยกเวน้
ความเสียหายส่วนที�เกินกวา่จาํนวนเงิน ซึ�งจะไดรั้บการชดใชจ้ากกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวนั�น 
  4)  ทรัพยสิ์นต่อไปนี�  เวน้แต่จะไดร้ะบุไวโ้ดยชดัแจง้เป็นอยา่งอื�นในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�   
        4.1  สินคา้ที�อยูใ่นการดูแลรักษาของผูเ้อาประกนัภยัในฐานะผูรั้บฝากทรัพย ์ 
   4.2   เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคาํแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรือ อญัมณี 
   4.3   โบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุสาํหรับความเสียหายรวมส่วนที�เกินกวา่ 10,000 บาท  
      4.4   ตน้ฉบบัหรือสาํเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผงั ภาพเขียน รูปออกแบบลวดลาย แบบ หรือ  แบบ

พิมพ ์หรือแม่พิมพ ์        
  4.5   หลกัประกนัหนี� สิน หลกัทรัพย ์เอกสารสาํคญัต่าง ๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา  
   ธนบตัร เช็ค สมุดบญัชี หรือสมุดหนงัสือเกี�ยวกบัธุรกิจใด ๆ 

4.6   วตัถุระเบิด 
4.7   ไดนาโม หมอ้แปลงไฟฟ้า เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์ 
 อิเลก็ทรอนิกส์ หรือเครื�องใชไ้ฟฟ้าอื�นๆ   ซึ�งไดรั้บความเสียหายเนื�องจากหรือเพราะการ 

 เดินเครื�องเกินกาํลงั หรือไดรั้บกระแสไฟฟ้าเกินกาํลงัหรือไฟฟ้าลดัวงจรรวมถึงไฟฟ้าลดัวงจร 
 เนื�องจากฟ้าผา่ เฉพาะเครื�องที�เกิดการเสียหายในกรณีดงักล่าว 

  5)   ความเสียหายต่อเนื�องใดๆทุกชนิดเวน้แต่การสูญเสียรายไดจ้ากค่าเช่าที�ไดร้ะบุไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบันี�วา่ไดรั้บความคุม้ครอง  
  6)   ความเสียหายจากการเผาทรัพยสิ์น โดยคาํสั�งเจา้หนา้ที� หรือพนกังานผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย 
 
 เงื�อนไขทั�วไปในการรับประกนัภัย 
 1.    การประกนัภัยทรัพย์สินตํ�ากว่ามูลค่าที�แท้จริง 
   ในกรณีที�เกิดความเสียหายขึ�นแก่ทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั และปรากฏวา่ทรัพยสิ์นนั�นมีมูลค่าสูงกวา่
จาํนวนเงินที�ไดเ้อาประกนัภยัไวใ้หถื้อวา่  ผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูรั้บประกนัภยัเองในส่วนที�ต่างกนัและในการคาํนวณ
ค่าสินไหมทดแทนผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับภาระส่วนเฉลี�ยความเสียหายไปตามส่วนทุก ๆ รายการ  และหากมี
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มากกวา่หนึ�งรายการใหแ้ยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการโดยบริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนความเสียหายแต่ละ
รายการตามหลกัการต่อไปนี�  
ค่าสินไหมทดแทนที�บริษทัจะชดใชแ้ต่ละรายการ   =                          จาํนวนเงินเอาประกนัภยั x        มูลค่าความเสียหาย        --    ความเสียหายส่วนแรก  (ถา้มี) 

   มูลค่าที�แทจ้ริงของทรัพยสิ์น ณ เวลาที�เกิดความเสียหาย 

                                        
  2.    การตกเป็นโมฆียะของกรมธรรม์ประกนัภัย 
  ถา้ไดมี้การบรรยายคลาดเคลื�อนในสาระสําคญัแห่งทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัหรือในสาระสําคญัแห่ง
สิ�งปลูกสร้างหรือสถานที�ตั�งของทรัพยสิ์นหรือสิ�งปลูกสร้างดงักล่าวหรือในขอ้ความจริงอนัเป็นสาระสําคัญอัน
จาํเป็นตอ้งรู้เพื�อการประเมินความเสี�ยงภยั  หรือเพื�อการกาํหนดเบี�ยประกนัภยั  หรือมีการละเวน้ไม่เปิดเผยขอ้ความ
จริงดงักล่าวนั�น  ใหถื้อวา่สัญญาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�ตกเป็นโมฆียะและบริษทัทรงไวซึ้� งสิทธิ
ในการบอกลา้งสัญญาประกนัภยันี�ภายในระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด 
 
  3.    หน้าที�ในการรักษาสิทธิของบริษัทเพื�อการรับช่วงสิทธิ 
  โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระทาํทุกอยา่งเท่าที�จาํเป็นหรือ  เท่าที�บริษทัจะร้อง
ขอใหท้าํตามสมควรไม่วา่ก่อนหรือหลงัการรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัเพื�อรักษาสิทธิของบริษทัในการ
เรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก  
  
 4.  การผิดคํารับรอง 
  เมื�อผูเ้อาประกนัภยัมีหนา้ที�ที�จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้รับรองต่างๆ ที�แนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  
แต่เจตนาไม่ปฏิบติัตามขอ้รับรองดงักล่าว จนเป็นเหตุใหท้รัพยสิ์นที�เอาประกนัภยันั�นมีความเสี�ยงภยัสูงขึ�น บริษทัมี
สิทธิปฏิเสธการชดใชค้่าสินไหมทดแทนสาํหรับความเสียหายอนัเนื�อง  มาจากความเสี�ยงภยัที�สูงขึ�นนั�น 
 
 5.   เงื�อนไขการเรียกร้องและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน       

        5.1    หน้าที�ของผู้เอาประกนัภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
           เมื�อเกิดความเสียหายขึ�น ผูเ้อาประกนัภยัมีหนา้ที�ดงันี�  
   5.1.1  ตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้และตอ้งส่งมอบหลกัฐานและเอกสารตามที�ระบุไว้
ขา้งล่างนี� ให้บริษทัภายใน 30 วนั นับตั�งแต่วนัเกิดความเสียหาย  เวน้แต่ผูเ้อาประกันภยัมีเหตุอนัสมควรไม่อาจ
กระทาํการดงักล่าวไดภ้ายในเวลาที�กาํหนดหรือภายในกาํหนดเวลาที�บริษทัขยายให้โดยทาํเป็นหนงัสือ ทั�งนี�  ดว้ย
ค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยัเอง 

(1) คาํเรียกร้องเป็นหนงัสือเกี�ยวกบัความเสียหายซึ�งตอ้งแจง้รายละเอียดแห่งทรัพยสิ์นที�
สูญเสียหรือเสียหายและมูลค่าความเสียหายของทรัพยสิ์นนั�นๆ  โดยละเอียดเท่าที�จะ
ทาํไดต้ามมูลค่า   ในเวลาเกิดความเสียหายซึ�งไม่ไดร้วมกาํไร 
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(2) การประกนัภยัอื�นๆ รวมทั�งการประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัภยัอื�นในส่วนที�
เกี�ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  

               5.1.2  ตอ้งแสดง หรือจดัหา หรือแจง้ หรือมอบใหบ้ริษทัซึ�งพยานหลกัฐานและรายการเพิ�มเติม 
เช่น แผนผงั รายการละเอียด สมุดบญัชี ใบสาํคญัการบญัชี ใบกาํกบัสินคา้ ตน้ฉบบั คูฉ่บบั หรือสาํเนาแห่งเอกสาร
นั�นๆ ขอ้พิสูจน์และขอ้ความเกี�ยวกบัการเรียกร้องและตน้เพลิงหรือสาเหตุที�ทาํใหเ้กิดอคัคีภยัและพฤติการณ์ที�ทาํให้
เกิดความเสียหายตามที�บริษทัตอ้งการตามสมควรแก่กรณี   ทั�งนี�ดว้ยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยัเอง 
                                5.1.3 จะตอ้งดาํเนินการและยนิยอมใหบ้ริษทัหรือตวัแทนกระทาํการใด ๆ ที�เหมาะสมในการ
ป้องกนัความเสียหายอนัอาจเพิ�มขึ�น  

 บริษทัอาจไม่รับพิจารณาชดใชค้่าสินไหมทดแทน หากผูเ้อาประกนัภยัจงใจหรือมีเหตุ 
อนัควรเชื�อไดว้า่เจตนาไม่ปฏิบติัตามเงื�อนไขดงักล่าวขา้งตน้แมว้า่เพียงขอ้หนึ�งขอ้ใดก็ตาม 
 
  5.2  การชดใช้โดยการเลอืกทําการสร้างให้ใหม่หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 

บริษทัอาจจะเลือกทาํการสร้างใหใ้หม่ หรือจดัหาทรัพยสิ์นมาทดแทนทรัพยสิ์นที�สูญเสียหรือ
เสียหายทั�งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ�งแทนการจ่ายเงินชดใชก้ารสูญเสียหรือการเสียหายที�เกิดขึ�น หรืออาจจะ
ร่วมกบับริษทัประกนัภยัอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกระทาํการดงักล่าวก็ได ้

แต่บริษทัไม่ผกูพนัที�จะตอ้งจดัสร้างใหใ้หม่ใหเ้หมือนกบัทรัพยสิ์นเดิมหรือให้ครบถว้นทุก
ประการเพียงแต่วา่จดัไปตามแต่สภาพการจะอาํนวย โดยบริษทัจะกระทาํการใหส้มเหตุสมผลที�สุดและไม่วา่กรณี
ใดๆ บริษทัไม่ผกูพนัที�จะตอ้งทาํการสร้างใหใ้หม่เกินกวา่มูลค่าของทรัพยสิ์น  ในขณะที�เกิดความเสียหายหรือเกิน
กวา่จาํนวนเงินซึ�งบริษทัไดรั้บประกนัภยั 
    ถ้าบริษัทเลือกที�จะทําการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทน ผูเ้อาประกันภัยโดย
ค่าใช้จ่ายของตนเองจะตอ้งจดัหาแปลน แผนผงั รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาดและ รายละเอียดอื�นๆ 
ตามที�บริษทัตอ้งการให้แก่บริษทั และการกระทาํใดๆ ที�บริษทัไดท้าํไปหรือสั�งให้ทาํไปเพื�อที�จะพิจารณาทาํการ
สร้างให้ใหม่ หรือจดัหาทรัพยสิ์นมาแทน ไม่ถือว่าเป็นการเลือกโดยบริษทั  ในอนัที�จะทาํการสร้างให้ใหม่ หรือ
จดัหาทรัพยสิ์นมาทดแทน 
     ในกรณีที�บริษทัไม่สามารถที�จะจดัทาํการสร้างใหใ้หม่หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั
นี�   เพราะเหตุวา่มีเทศบญัญติัหรือกฎขอ้บงัคบัใด ๆ บญัญติัไวใ้นเรื�องแนวของถนนหรือการก่อสร้างอาคารหรือสิ�ง
อื�นๆ  บริษทัจะรับผิดชดใชเ้งินเพียงเท่าที�จาํเป็นเพื�อการสร้างใหใ้หม่ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นนั�น ๆ ใหค้ืนสภาพเดิม
หากทาํไดต้ามกฎหมาย 
 
  5.3   การประกนัภัยซํLาซ้อนและการร่วมเฉลี�ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
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              ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหบ้ริษทัทราบถึงการประกนัภยัซึ�งไดท้าํไวแ้ลว้หรือที�จะมี
ขึ�นภายหลงัหากทรัพยสิ์นที�ไดเ้อาประกนัภยัไวนี้�ไดมี้การประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัอื�น  ซึ�งใหค้วามคุม้ครองใน
ภยัเดียวกนักบักรมธรรมฉ์บบันี�ไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วน  
                         ถา้ในขณะที�เกิดความเสียหายขึ�นและปรากฏวา่ทรัพยสิ์นรายเดียวกนัไดเ้อา      ประกนัภยัไวก้บั
บริษทัประกนัภยัอื�นไม่วา่โดยผูเ้อาประกนัภยัเองหรือโดยบุคคลอื�นใดที�กระทาํในนาม  ผูเ้อาประกนัภยั บริษทัจะ
ร่วมเฉลี�ยชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหไ้ม่เกินกวา่ส่วนเฉลี�ยตามจาํนวนเงินที�บริษทัไดรั้บประกนัภยัต่อจาํนวนเงินเอา
ประกนัภยัรวมทั�งสิ�นแต่ไม่เกินกวา่จาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�บริษทัไดรั้บประกนัภยัไว ้  และเป็นที�ตกลงวา่การจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนเช่นนี�  บริษทัจะไม่ยกเอาลาํดบัการรับประกนัภยัก่อน - หลงั ขึ�นเป็นขอ้อา้งในการเขา้ร่วมเฉลี�ย
ชดใชค้วามเสียหายดงักล่าว 
 
  5.4   สิทธิของบริษัทในซากทรัพย์สินที�ได้รับความเสียหาย 
              เมื�อมีความเสียหายใดเกิดขึ�นแก่ทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัจะละทิ�งทรัพยสิ์นที�
เอาประกนัภยันั�นไม่ได ้ และบริษทัอาจจะ 
                          5.4.1 เรียกร้องใหส่้งมอบทรัพยสิ์นที�ไดเ้อาประกนัภยัแก่บริษทั   
    5.4.2  เขา้ยดึถือครอบครองทรัพยสิ์นที�ไดเ้อาประกนัภยัและสาํรวจ จดั คดั เลือก โยกยา้ย หรือ
จดัการอยา่งใดอยา่งหนึ�งแก่ทรัพยสิ์นนั�น 

     5.4.3  ขายหรือจาํหน่ายซึ�งทรัพยสิ์นที�ไดเ้อาประกนัภยั  เพื�อประโยชน์แก่บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
   บริษทัอาจใชสิ้ทธิที�มีอยูต่ามเงื�อนไขนี�ไดทุ้กเวลานบัตั�งแต่เกิดความเสียหายจนกวา่สิทธิ
เรียกร้องในความเสียหายนั�นๆจะตกลงกนัไดเ้ป็นเด็ดขาดหรือไดมี้การบอกกล่าวเป็นหนงัสือจากผูเ้อาประกนัภยัวา่
ไดส้ละสิทธิที�จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
        การใชสิ้ทธิของบริษทัขา้งตน้จะไม่ก่อใหเ้กิดความรับผิดเพิ�มขึ�นแก่บริษทัและจะไม่ทาํใหสิ้ทธิ
ของบริษทัในการที�จะอา้งเงื�อนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื�อโตแ้ยง้การเรียกร้องใดๆลดนอ้ยลง 
   

          5.5  การทุจริต 
                          บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการชดใชค้่าสินไหมทดแทนในความเสียหายเนื�องจากการทุจริตของผูเ้อา
ประกนัภยัในกรณีดงัต่อไปนี�  
                        5.5.1 ความเสียหายนั�นเกิดขึ�นจากการกระทาํโดยเจตนาหรือการสมรู้ของผูเ้อาประกนัภยัหรือ
ผูรั้บประโยชน์หรือบุคคลใดที�กระทาํในนามของผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์เพื�อใหไ้ดรั้บผลประโยชน์จาก
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  และ/หรือ 
       5.5.2  ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูแ้ทนของผูเ้อาประกนัภยัไดก้ระทาํการใดหรือแสดงขอ้ความหรือ
เอกสารใดอนัเป็นเทจ็เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  
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  5.6  การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
       ในกรณีที�มีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใด ๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�
ระหวา่งผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทัและหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยติุขอ้
พิพาทนั�นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ  บริษทัตกลงยนิยอมและใหท้าํการวินิจฉยัชี�ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตาม
ขอ้บงัคบักรมการประกนัภยัวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

 
           6.   การระงับไปแห่งสัญญาประกนัภัย 
              ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�   เป็นอนัระงบัสิ�นไปทนัทีเมื�อ  : - 
                      6.1  การคา้หรือการผลิต ซึ�งดาํเนินอยูภ่ายในสิ�งปลูกสร้างหรือทรัพยสิ์น ที�เก็บไวใ้นสถานที�ที�เอา
ประกนัภยัไดมี้การเปลี�ยนแปลงไปจากที�ไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมแ์ละการเปลี�ยนแปลงนั�นไดท้าํใหก้ารเสี�ยงภยั
เพิ�มขึ�น 
                   6.2   ทรัพยสิ์นซึ�งเอาประกนัภยัไว ้ถูกโยกยา้ยไปยงัสิ�งปลูกสร้างหรือสถานที�อื�นใดนอกจากที�ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม ์ 
      6.3  กรรมสิทธิL ในทรัพยสิ์นซึ�งเอาประกนัภยัไว ้ ไดถู้กเปลี�ยนมือจากผูเ้อาประกนัภยัโดยวิธีอื�น
นอกจากทางพินยักรรมหรือโดยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
       6.4   สิ�งปลูกสร้างที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม ์ หรือส่วนใดส่วนหนึ�งของสิ�งปลูกสร้างนั�น ไดมี้ 
การพงัทลายหรือเคลื�อนไปจากที�เดิมไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วนจนทาํใหสิ้�งปลูกสร้างนั�นเสื�อมประโยชน์ในการใช้
ทั�งหมดหรือบางส่วนหรือทาํใหสิ้�งปลูกสร้างนั�น หรือส่วนใดส่วนหนึ�งของสิ�งปลูกสร้างนั�นหรือทรัพยสิ์นที�อยู่
ภายในสิ�งปลูกสร้างนั�นตกอยู่ในการเสี�ยงต่อวินาศภยัเพิ�มขึ�นเวน้แต่เหตุดงักล่าวมานี� สืบเนื�องมาจากอคัคีภยั  หรือ
สาเหตุอื�นซึ�งกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี� ใหค้วามคุม้ครอง  
       6.5   ผูเ้อาประกันภยัไม่ชาํระเบี� ยประกนัภยัเมื�อพน้กาํหนด 60 วนั นับแต่วนัเริ�มตน้ระยะเวลาเอา
ประกนัภยั 
               อย่างไรก็ตามเงื�อนไขข้อ 6 นี�  จะไม่นํามาบงัคบัใช้หากผูเ้อาประกันภยัได้แจ้งให้บริษทัทราบและ
บริษทัตกลงยนิยอมรับประกนัภยัต่อไป  โดยไดบ้นัทึกการแกไ้ขแสดงไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�แลว้ 
 
 7.    การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 
   7.1    บริษทัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�โดยไม่จาํตอ้งคืนเบี�ยประกนัภยัหากผูเ้อา
ประกนัภยัทุจริต 
   7.2    บริษทัอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี� ไดด้ว้ยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่
นอ้ยกวา่ 15 วนั  โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยั   ตามที�อยูค่รั� งสุดทา้ยที�แจง้ใหบ้ริษทัทราบ ในกรณี
นี�บริษทัจะคืนเบี�ยประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหักเบี�ยประกนัภยัสําหรับระยะเวลาที�กรมธรรมป์ระกันภยั
ฉบบันี�ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
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                      7.3  ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�ได ้ โดยแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือ
และมีสิทธิไดรั้บเบี�ยประกนัภยัคืนหลงัจากหกัเบี�ยประกนัภยัสาํหรับระยะเวลาที�กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�ไดใ้ช้
บงัคบัมาแลว้ออก โดยคิดตามอตัราเบี�ยประกนัภยัระยะสั�น หรือหากยงัไม่ไดช้าํระเบี�ยประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั
จะตอ้งชาํระโดยคิดตามระยะเวลาและอตัราเบี�ยประกนัภยัในทาํนองเดียวกนั  ตามตารางต่อไปนี�  
 

ตารางอตัราเบีLยประกนัภัยระยะสัLน 
 

ระยะเวลาประกนัภยั 
ไม่เกิน/เดือน 

ร้อยละของ 
เบี�ยประกนัภยัเตม็ปี 

1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 

10 90 
11 95 
12 100 

 
 8.   อายุความ 
  ความรับผิดของผูรั้บประกนัภยัเพื�อความเสียหายตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�ยอ่มเป็นอนัสิ�นสุดลงใน
ทุกกรณีหากผูเ้อาประกนัภยัมิไดด้าํเนินคดีทางศาลหรือยื�นขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการชี�ขาดภายในกาํหนด
ระยะเวลาสองปี  นบัแต่วนัเกิดความเสียหาย  เวน้แต่ขอ้เรียกร้องนั�นยงัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินคดีในศาล หรือการ
พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการหรือผูชี้�ขาด 
 
 9.   การบอกกล่าว 
          คาํบอกกล่าวและการติดต่อใดๆ ระหวา่งผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบักรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบันี�ตอ้งกระทาํเป็นหนงัสือจึงจะมีผลบงัคบัได ้

 


