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กรมธรรม์ประกนัภัย 
“คุ้มครองธุรกจิขนาดย่อม” (Shop Insurance Package) 

(ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online)) 
 

1. ค าจ ากัดความ 

ถอ้ยค ำและค ำบรรยำยซ่ึงมีควำมหมำยเฉพำะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตำมของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีจะถือเป็นควำมหมำยเดียวกัน
ทั้งหมดไม่ว่ำจะปรำกฏในส่วนใดก็ตำมเวน้แต่จะคงไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

1.1 ค ำว่ำ “กรมธรรม์ประกันภัย” หมำยควำมรวมถึง ใบค ำขอเอำประกันภยั ตำรำงกรมธรรม์ประกันภยั เง่ือนไขข้อยกเวน้  
ขอ้ก ำหนด เอกสำรแนบทำ้ย ขอ้ระบุพิเศษ ขอ้รับรอง และใบสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญำ
ประกนัภยัเดียวกนั  

1.2 ค ำว่ำ “บริษัท” หมำยควำมถึง ผูรั้บประกนัภยัตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 
1.3 ค ำว่ำ “ผู้เอาประกันภัย” หมำยควำมถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ตำมท่ีปรำกฏช่ือเป็นผูเ้อำประกนัภยัในหน้ำตำรำงกรมธรรม์

ประกนัภยั ซ่ึงตกลงจะช ำระเบ้ียประกนัภยัให้แก่บริษทั 
1.4 ค ำว่ำ “ความเสียหาย” หมำยควำมถึง กำรสูญเสียหรือเสียหำยไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนอนัเกิดจำกภยัท่ีไดรั้บควำมคุม้ครองท่ี

เกิดขึ้นแก่ทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัไวภ้ำยใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 
1.5 ค ำว่ำ “ความเสียหายส่วนแรก”  หมำยควำมถึง จ ำนวนเงินซ่ึงผูเ้อำประกันภยัต้องรับผิดชอบเองตำมท่ีระบุไวใ้นตำรำง

กรมธรรม์ประกนัภยัต่อควำมสูญเสียหรือเสียหำยแต่ละคร้ังและทุกคร้ังท่ีไดรั้บกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี 

1.6 ค ำว่ำ “ความเสียหายสืบเนื่อง” หมำยควำมถึง ควำมเสียหำยทำงกำรเงินซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองและนอกเหนือจำกควำมเสียหำยทำง
วตัถุ อนัเกิดจำกภยัท่ีเอำประกนัภยัไว ้

1.7 ค ำว่ำ “อัคคีภัย” หมำยควำมถึง ไฟไหม ้หรือฟ้ำผ่ำ หรือกำรระเบิดของแก๊สเฉพำะท่ีไดก้ ำหนดไวว่้ำไดรั้บควำมคุม้ครองตำม
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

 
2. เงื่อนไขทั่วไป 

2.1 เงื่อนไขบังคับก่อน 
บริษทัอำจไม่รับผิดชดใชค้่ำสินไหมทดแทนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เวน้แต่ ผูเ้อำประกนัภยัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตำม

สัญญำประกนัภยั และเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.2 การเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัย 
กำรเปล่ียนแปลงขอ้ควำมใดๆในสัญญำประกนัภยัจะตอ้งไดรั้บควำมยินยอมจำกบริษทั และไดอ้อกใบสลกัหลงักรมธรรม์

ประกนัภยัไวเ้ป็นหลกัฐำน 

2.3 หน้าท่ีของผู้เอาประกันภัยในการจัดการป้องกัน 
ผูเ้อำประกนัภยัตอ้งป้องกนัหรือจดัให้มีกำรป้องกนัตำมสมควร เพื่อมิให้เกิดอุบติัเหตุ และตอ้งปฏิบติัตำมบทบญัญติัของ

กฎหมำยและขอ้บงัคบัของเจำ้หนำ้ท่ีรำชกำร 

2.4 การโอนสิทธิตามสัญญาประกันภัย 
สิทธิของผูเ้อำประกนัภยัตำมสัญญำประกนัภยัน้ีจะโอนไดต้่อเม่ือไดรั้บควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบริษทั เวน้แต่

กำรโอน โดยพินยักรรมหรือโดยบทบญัญติัของกฎหมำย 

2.5 การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย 
ควำมคุม้ครองตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี  เป็นอนัระงบัส้ินไปทนัทีเม่ือ: - 
2.5.1 กำรค้ำหรือกำรผลิต ซ่ึงด ำเนินอยู่ภำยในส่ิงปลูกสร้ำงหรือทรัพยสิ์น ท่ีเก็บไวใ้นสถำนท่ีท่ีเอำประกันภยัได้มีกำร

เปล่ียนแปลงไปจำกท่ีไดร้ะบุไวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยัและกำรเปล่ียนแปลงนั้นไดท้  ำให้กำรเส่ียงภยัเพ่ิมขึ้น 
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2.5.2 ทรัพยสิ์นซ่ึงเอำประกนัภยัไว ้ถูกโยกยำ้ยไปยงัส่ิงปลูกสร้ำง หรือสถำนท่ีอ่ืนใดนอกจำกท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม์
ประกนัภยั  

2.5.3 กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นซ่ึงเอำประกนัภยัไว ้ไดถู้กเปล่ียนมือจำกผูเ้อำประกนัภยัโดยวิธีอื่นนอกจำกทำงพินยักรรมหรือ
โดยบทบญัญติัแห่งกฎหมำย 

2.5.4 ส่ิงปลูกสร้ำงท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม์ประกันภยั ฉบับน้ี หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของส่ิงปลูกสร้ำงนั้น ได้มีกำร
พงัทลำยหรือเคล่ือนไปจำกท่ีเดิมไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน จนท ำให้ส่ิงปลูกสร้ำงนั้นเส่ือมประโยชน์ในกำรใช้
ทั้งหมดหรือบำงส่วนหรือท ำให้ส่ิงปลูกสร้ำงนั้น หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของส่ิงปลูกสร้ำงนั้นหรือทรัพยสิ์นท่ีอยู่ภำยใน
ส่ิงปลูกสร้ำงนั้นตกอยูใ่นกำรเส่ียงต่อวินำศภยัเพ่ิมขึ้นเวน้แต่เหตุดงักล่ำวมำน้ีสืบเน่ืองมำจำกอคัคีภยัหรือสำเหตุอ่ืนซ่ึง
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีให้ควำมคุม้ครอง  

2.5.5 ผูเ้อำประกนัภยัไม่ช ำระเบ้ียประกนัภยัเม่ือพน้ก ำหนด 60 วนั นบัแต่วนัเร่ิมตน้ระยะเวลำเอำประกนัภยั 

อย่ำงไรก็ตำมเง่ือนไขข้อ 2.5 น้ี จะไม่น ำมำบังคบัใช้หำกผูเ้อำประกันภยัได้แจ้งให้บริษทัทรำบและบริษทัตกลงยินยอม
รับประกนัภยัต่อไป โดยไดบ้นัทึกกำรแกไ้ขแสดงไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีแลว้ 

2.6 การประกันภัยซ ้าซ้อนและการร่วมเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ผูเ้อำประกนัภยัตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้บริษทัทรำบถึงกำรประกนัภยัซ่ึงไดท้  ำไวแ้ลว้หรือท่ีจะมีขึ้นภำยหลงัหำกทรัพยสิ์นท่ีได้

เอำประกนัภยัไวน้ี้ไดมี้กำรประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัอ่ืนซ่ึงให้ควำมคุม้ครองในภยัเดียวกนักบักรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไม่ว่ำ
ทั้งหมดหรือบำงส่วน 

ถำ้ในขณะท่ีเกิดควำมเสียหำยขึ้นและปรำกฏว่ำทรัพยสิ์นรำยเดียวกนัไดเ้อำประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัภยัอ่ืนไม่ว่ำโดยผูเ้อำ
ประกนัภยัเองหรือโดยบุคคลอื่นใดท่ีกระท ำในนำมผูเ้อำประกนัภยั บริษทัจะร่วมเฉล่ียชดใชค้่ำสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่ำส่วน
เฉล่ียตำมจ ำนวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บประกนัภยัต่อจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัรวมทั้งส้ินแต่ไม่เกินกว่ำจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีบริษทั
ไดรั้บประกนัภยัไวแ้ละเป็นท่ีตกลงว่ำกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนเช่นน้ี บริษทัจะไม่ยกเอำล ำดบักำรรับประกนัภยัก่อน - หลงั ขึ้นเป็น
ขอ้อำ้งในกำรเขำ้ร่วมเฉล่ียชดใชค้วำมเสียหำยดงักล่ำว 

2.7 สิทธิของบริษัทในซากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย 
เม่ือมีควำมเสียหำยใดเกิดขึ้นแก่ทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยั ผูเ้อำประกนัภยัจะละทิ้งทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยันั้นไม่ได ้และ

บริษทัอำจจะ 
2.7.1 เรียกร้องให้ส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีไดเ้อำประกนัภยัแก่บริษทั 
2.7.2 เขำ้ยึดถือครอบครองทรัพยสิ์นท่ีไดเ้อำประกนัภยัและส ำรวจ จดั คดั เลือก โยกยำ้ย หรือ  จดักำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงแก่

ทรัพยสิ์นนั้น 
2.7.3 ขำยหรือจ ำหน่ำยซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีไดเ้อำประกนัภยั เพ่ือประโยชน์แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

บริษทัอำจใชสิ้ทธิท่ีมีอยู่ตำมเง่ือนไขน้ีไดทุ้กเวลำนบัตั้งแต่เกิดควำมเสียหำยจนกว่ำสิทธิเรียกร้องในควำมเสียหำยนั้นๆ จะตก
ลงกนัไดเ้ป็นเด็ดขำดหรือไดมี้กำรบอกกล่ำวเป็นหนังสือจำกผูเ้อำประกนัภยัว่ำได้สละสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนตำม
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

กำรใช้สิทธิของบริษทัขำ้งตน้จะไม่ก่อให้เกิดควำมรับผิดเพ่ิมขึ้นแก่บริษทัและจะไม่ท ำให้สิทธิของบริษทัในกำรท่ีจะอ้ำง
เง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื่อโตแ้ยง้กำรเรียกร้องใดๆ ลดนอ้ยลง 

2.8 หน้าท่ีในการรักษาสิทธิของบริษัทเพือ่การรับช่วงสิทธิ 
โดยค่ำใชจ้่ำยของบริษทั ผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งกระท ำทุกอยำ่งเท่ำท่ีจ ำเป็นหรือ  เท่ำท่ีบริษทัจะร้องขอให้ท ำตำมสมควรไม่ว่ำ

ก่อนหรือหลงักำรรับค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษทัเพ่ือรักษำสิทธิของบริษทัในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบุคคลภำยนอก 

2.9 การปฏิเสธค่าสินไหมทดแทน 
บริษทัมีสิทธิปฏิเสธกำรชดใชค้่ำสินไหมทดแทนในควำมเสียหำย โดยไม่ตอ้งคืนเบ้ียประกนัภยัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
2.9.1 ควำมเสียหำยนั้นเกิดขึ้นเพรำะควำมทุจริตหรือควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของผูเ้อำประกันภยัหรือผูรั้บ

ประโยชน์ 
  



 

Page 3 of 31 
QD-UDW-022 CG-015 Rev.No.:00 
Effective 30.06.2020 

2.9.2 กำรฉ้อฉล 
1. ควำมเสียหำยนั้นเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำโดยเจตนำหรือสมรู้ของผูเ้อำประกนัภยั หรือผูรั้บ ประโยชน์ หรือ บุคคล

ใดท่ีกระท ำในนำมของผูเ้อำประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ เพื่อให้ไดรั้บผลประโยชน์จำกกรมธรรม์ประกนัภยั
ฉบบัน้ี และ/หรือ 

2. ผูเ้อำประกนัภยั หรือ ผูแ้ทนของผูเ้อำประกนัภยัไดก้ระท ำกำรใด หรือ แสดงขอ้ควำมหรือเอกสำรใดอนัเป็นเท็จ
เพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

2.10 การตกเป็นโมฆียะของกรมธรรม์ประกันภัย 
ถำ้ไดมี้กำรบรรยำยคลำดเคล่ือนในสำระส ำคญัของทรัพยสิ์นซ่ึงเอำประกนัภยั หรือในสำระส ำคญัแห่งส่ิงปลูกสร้ำง หรือสถำน

ท่ีตั้งของทรัพยสิ์นหรือส่ิงปลูกสร้ำงดงักล่ำว หรือในขอ้ควำมจริง อนัเป็นสำระส ำคญัอนัจ ำเป็นตอ้งรู้เพื่อกำรประเมินควำมเส่ียงภยั 
หรือเพ่ือกำรก ำหนดเบ้ียประกนัภยั หรือมีกำรละเวน้ไม่เปิดเผยขอ้ควำมจริงดงักล่ำวนั้น ให้ถือว่ำสัญญำประกนัภยัตำมกรมธรรม์ 
ประกนัภยัฉบบัน้ีตกเป็นโมฆียะและบริษทัทรงไวซ่ึ้งสิทธิในกำรบอกลำ้งสัญญำประกนัภยัน้ีภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด 

2.11 การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีมีข้อพิพำท ข้อขดัแยง้ หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภยัฉบับน้ี ระหว่ำงผูมี้สิทธิเรียกร้องตำม

กรมธรรม์ประกนัภยักบับริษทั และหำกผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยุติขอ้พิพำทนั้นโดยวิธีอนุญำโตตุลำกำร บริษทัตกลง
ยินยอมและให้ท ำกำรวินิจฉัยช้ีขำดโดยอนุญำโตตุลำกำร ตำมขอ้บงัคบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัว่ำดว้ยอนุญำโตตุลำกำร 

2.12 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
1. บริษทัอำจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีโดยไม่จ ำตอ้งคืนเบ้ียประกนัภยัหำกผูเ้อำประกนัภยัทุจริต 
2. บริษทัอำจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัฉบบัน้ีไดด้้วยกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็นหนังสือไม่น้อยกว่ำ 15 วนั โดยทำง

ไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อำประกนัภยั ตำมท่ีอยู่คร้ังสุดทำ้ยท่ีแจง้ให้บริษทัทรำบ ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยั
ให้แก่ผูเ้อำประกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส ำหรับระยะเวลำท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมำแลว้ออกตำมส่วน 

3. ผูเ้อำประกนัภยัอำจบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีได ้โดยแจง้ให้บริษทัทรำบเป็นหนังสือและมีสิทธิไดรั้บเบ้ีย
ประกนัภยัคืนหลงัจำกหักเบ้ียประกนัภยัส ำหรับระยะเวลำท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมำแลว้ออก โดยคิด
ตำมอตัรำเบ้ียประกนัภยัระยะส้ันหรือหำกยงัไม่ไดช้ ำระเบ้ียประกนัภยั ผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งช ำระโดยคิดตำมระยะเวลำ
และอตัรำเบ้ียประกนัภยัในท ำนองเดียวกนั ตำมตำรำงต่อไปน้ี 

ตารางอัตราเบีย้ประกันภัยระยะส้ัน 

ระยะเวลำประกนัภยั 
ไม่เกิน/เดือน 

ร้อยละของ 
เบ้ียประกนัภยัเตม็ปี 

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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2.13 อายุความ 
ควำมรับผิดของผูรั้บประกันภัยเพ่ือควำมเสียหำยตำมกรมธรรม์ประกันภัยน้ีย่อมเป็นอนัส้ินสุดลงในทุกกรณีหำกผูเ้อำ

ประกนัภยัมิไดด้ ำเนินคดีทำงศำลหรือย่ืนขอ้พิพำทให้อนุญำโตตุลำกำรช้ีขำดภำยในก ำหนดระยะเวลำสองปี นับแต่วนัเกิดควำม
เสียหำย เวน้แต่ขอ้เรียกร้องนั้นยงัอยูใ่นระหว่ำงกำรด ำเนินคดีในศำล หรือกำรพิจำรณำโดยอนุญำโตตุลำกำรหรือผูช้ี้ขำด 

2.14 การบอกกล่าว 
ค ำบอกกล่ำวและกำรติดต่อใดๆ ระหว่ำงผูเ้อำประกนัภยัและบริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีตอ้ง

กระท ำเป็นหนงัสือจึงจะมีผลบงัคบัได ้

2.15 สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look Period) 
หำกผูเ้อำประกนัภยัประสงคจ์ะยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ผูเ้อำประกนัภยัมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์

ประกนัภยัและส่งคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัมำยงับริษทัภำยใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บกรมธรรมป์ระกนัภยัจำกบริษทั เวน้แต่บริษทั
ไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ผูเ้อำประกนัภยัโดยใชวิ้ธีกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์ ผูเ้อำประกนัภยัไม่ตอ้งส่งคืนกรมธรรม์ประกนัภยั
ให้แก่บริษทั ทั้งน้ี ให้ถือว่ำกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไม่มีผลใชบ้งัคบันบัตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของระยะเวลำประกนัภยัตำมท่ีระบุไวใ้น
ตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยบริษทัไม่ตอ้งรับผดิต่อควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดขึ้นภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และ
บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บมำทั้งหมดให้กบัผูเ้อำประกนัภยัตำมวิธีกำรท่ีไดต้กลงร่วมกนัโดยไม่หกัค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทั้งส้ิน 

 
3. ข้อยกเว้นทั่วไป 

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. ควำมเสียหำยซ่ึงเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยออ้มจำกสงครำม กำรรุกรำน กำรกระท ำที่มุ่งร้ำยของศตัรูต่ำงชำติ หรือกำร

กระท ำที่มุ่งร้ำยคลำ้ยสงครำม ไม่ว่ำจะไดม้ีกำรประกำศสงครำมหรือไม่ก็ตำม หรือสงครำมกลำงเมือง กำรแข็งขอ้ กำรกบฏ 
กำรจลำจล กำรนดัหยุดงำน กำรก่อควำมวุ่นวำย กำรกระท ำของผูก่้อกำรร้ำย กำรปฏิวติั กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอยักำร
ศึก หรือเหตุกำรณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีกำรประกำศหรือคงไวซ่ึ้งกฎอยักำรศึก  

2. ควำมเสียหำยท่ีเป็นผลโดยตรง หรือโดยออ้มจำกสำเหตุดงัน้ี:- 
2.1 กำรแผรั่งสี หรือกำรแพร่กมัมนัตภำพรังสีจำกเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจำกกำกนิวเคลียร์ใดๆ อนัเน่ืองมำจำกกำรเผำไหมข้อง

เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจำกกรรมวิธีใดๆ แห่งกำรแตกแยกตวัทำงนิวเคลียร์ซ่ึงด ำเนินติดต่อกนัไปดว้ยตวัเอง 
2.2 กำรระเบิดของกัมมันตภำพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์  หรือวตัถุอันตรำยอื่นใดท่ีอำจเกิดกำรระเบิดใน

กระบวนกำรนิวเคลียร์ได ้
3. ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์นซ่ึงเกิดขึ้นในขณะท่ีผูเ้อำประกนัภยัสำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือมีสิทธิไดรั้บกำรชดใชค้่ำสินไหม

ทดแทนจำกกรมธรรมป์ระกนัภยัทำงทะเลหรือกรมธรรมป์ระกนัภยักำรขนส่ง ยกเวน้ควำมเสียหำยส่วนท่ีเกินกว่ำจ ำนวนเงิน ซ่ึง
จะไดรั้บกำรชดใชจ้ำกกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวนั้น 

4. ทรัพยสิ์นต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้ะบุไวโ้ดยชดัแจง้เป็นอยำ่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี  
4.1 สินคำ้ท่ีอยูใ่นกำรดูแลรักษำของผูเ้อำประกนัภยัในฐำนะผูรั้บฝำกทรัพย ์ 
4.2 เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองค ำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออญัมณี 
4.3 โบรำณวตัถุหรือศิลปวตัถุส ำหรับควำมเสียหำยรวมส่วนท่ีเกินกว่ำ 10,000 บำท  
4.4 ตน้ฉบบัหรือส ำเนำเอกสำร แบบแปลน แผนผงั ภำพเขียน รูปออกแบบ ลวดลำย แบบ หรือแบบพิมพ ์หรือแม่พิมพ ์
4.5 หลกัประกนัหน้ีสิน หลกัทรัพย ์เอกสำรส ำคญัต่ำงๆ ไปรษณียำกร อำกร แสตมป์  เงินตรำ ธนบตัร เช็ค สมุดบญัชี หรือสมุด

หนงัสือ เก่ียวกบัธุรกิจใดๆ 
4.6 วตัถุระเบิด 
4.7 ควำมสูญเสียหรือเสียหำยต่อโทรศพัท์มือถือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค และหรือ อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์แบบพกพำทุก

ประเภท และหรือ กลอ้งถ่ำยรูป วีดิโอ และหรือ ส่ือบนัทึกประเภทต่ำงๆ  
4.8 ควำมเสียหำยต่อเน่ืองใดๆทุกชนิดเวน้แต่กำรสูญเสียรำยไดจ้ำกค่ำเช่ำท่ีไดร้ะบุไวใ้นกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีว่ำได้รับ

ควำมคุม้ครอง  
5. ควำมเสียหำยจำกกำรเผำทรัพยสิ์นโดยค ำส่ังเจำ้หนำ้ท่ีหรือพนกังำนผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย 
6. ควำมเสียหำยส่วนแรกท่ีผูเ้อำประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบเองตำมท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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ความคุ้มครองหมวดท่ี 1 : อัคคีภัย 
 

1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

เพ่ือเป็นกำรตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อำประกนัภยัตอ้งช ำระให้แก่บริษทัในกำรเอำประกนัภยัทรัพยสิ์นตำมท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัน้ีบริษทัให้สัญญำต่อผูเ้อำประกนัภยัว่ำ หำกทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัไวไ้ดรั้บควำมเสียหำย เน่ืองจำก :- 

1) ไฟไหม้ แตไ่ม่รวมถึงควำมเสียหำย :- 
1.1 จำกแรงระเบิดอนัเป็นผลมำจำกไฟไหม ้เวน้แต่แรงระเบิดของแก๊สท่ีใชส้ ำหรับท ำแสงสว่ำงหรือประโยชน์เพื่อกำรอยูอ่ำศยั 
1.2 โดยตรงหรือโดยออ้มจำกแผน่ดินไหว 
1.3 ต่อทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยั อนัเกิดจำก 

1.3.1 กำรบูดเน่ำหรือกำรระอุตำมธรรมชำติ หรือ กำรลุกไหมข้ึ้นเองเฉพำะท่ีเกิดจำกตวัทรัพยสิ์นนั้นเองเท่ำนั้น หรือ 
1.3.2 กำรท่ีทรัพยสิ์นนั้นอยูใ่นระหว่ำงกรรมวิธีใดๆซ่ึงใชค้วำมร้อนหรือกำรท ำให้แห้ง 

2) ฟ้าผ่า 
3) แรงระเบิดของแก๊ส ท่ีใชส้ ำหรับท ำแสงสว่ำงหรือประโยชน์เพ่ือกำรอยูอ่ำศยัเท่ำนั้น แต่ไม่รวมถึงควำมเสียหำยจำกกำรระเบิดของ

แก๊สจำกแผน่ดินไหว 
4) ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิม่พเิศษ ท่ีไดร้ะบุไวช้ดัเจนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ในระหว่ำงระยะเวลำท่ีไดเ้อำประกนัภยัตำมท่ีไดร้ะบุในตำรำงกรมธรรม์ประกนัภยัซ่ึงรวมถึงช่วงเวลำท่ีผูรั้บประกนัภยัไดต้กลงต่อ
อำยสัุญญำประกนัภยัดว้ย (หำกมี) บริษทัจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อำประกนัภยัตำมมูลค่ำควำมเสียหำยท่ีแทจ้ริงในขณะเกิดควำม
เสียหำยแก่ทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยั หรือเลือกท่ีจะท ำกำรสร้ำงให้ใหม่ หรือซ่อมแซมให้คืนสภำพเดิม หรือจดัหำทรัพยสิ์นมำทดแทน
ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บควำมเสียหำยทั้งหมด หรือบำงส่วน 

ควำมรับผิดของบริษทัภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีจะไม่เกิน 
1) จ ำนวนเงินท่ีเอำประกนัภยัไวท้ั้งหมดหรือจ ำนวนเงินท่ีเอำประกนัภยัไวต้ำมรำยกำรแต่ละรำยกำรในขณะท่ีเกิดควำมเสียหำย 
2) จ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีคงเหลืออยู่ภำยหลงัจำกหักมูลค่ำควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงระยะเวลำท่ีเอำประกนัภยัเดียวกนั 

เวน้แต่บริษทัไดเ้คยตกลงไวก่้อนแลว้ในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีให้จ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีคงเหลืออยูน่ั้นกลบัเตม็จ ำนวน
ดงัเดิม โดยผูเ้อำประกนัภยัตกลงท่ีจะช ำระเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติม 

2. ข้อยกเว้นเฉพาะหมวด 
การประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. ไดนำโม หมอ้แปลงไฟฟ้ำ เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ มอเตอร์ไฟฟ้ำ แผงควบ คุมไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ หรือ คร่ืองใชไ้ฟฟ้ำอ่ืนๆ 

ซ่ึงไดรั้บควำมเสียหำยเน่ืองจำก หรือ เพรำะกำรเดินเคร่ืองเกินก ำลงั หรือไดรั้บกระแสไฟฟ้ำเกินก ำลงัหรือไฟฟ้ำลดัวงจร รวมถึง
ไฟฟ้ำลดัวงจรเน่ืองจำกฟ้ำผำ่เฉพำะเคร่ืองท่ีเกิดกำรเสียหำยในกรณีดงักล่ำว 

2. ควำมสูญเสียหรือเสียหำยต่อโทรศพัทมื์อถือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค และหรืออุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์แบบพกพำทุกประเภท 
และหรือกลอ้งถ่ำยรูป วีดิโอ และหรือส่ือบนัทึกประเภทต่ำงๆ  

3. ควำมเสียหำยส่วนแรกท่ีผูเ้อำประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบเองตำมท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั 

3. เงื่อนไขเฉพาะหมวด 

1. การประกนัภัยทรัพย์สินต ่ากว่ามลูค่าท่ีแท้จริง 
ในกรณีท่ีเกิดควำมเสียหำยขึ้นแก่ทรัพย์สินท่ีเอำประกันภัย และปรำกฏว่ำทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่ำสูงกว่ำจ ำนวนเงินท่ีได้เอำ

ประกนัภยัไวใ้ห้ถือว่ำ  ผูเ้อำประกนัภยัเป็นผูรั้บประกนัภยัเองในส่วนท่ีต่ำงกนัและในกำรค ำนวณค่ำสินไหมทดแทนผูเ้อำประกนัภยั
ตอ้งรับภำระส่วนเฉล่ียควำมเสียหำยไปตำมส่วนทุกๆรำยกำร  และหำกมีมำกกว่ำหน่ึงรำยกำรให้แยกพิจำรณำเป็นแต่ละรำยกำรโดย
บริษทัจะชดใชค้่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยแต่ละรำยกำรตำมหลกักำรต่อไปน้ี 

 
ค่ำสินไหมทดแทน                       =           จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั     x      มูลค่ำควำมเสียหำย                 -   ควำมเสียหำยส่วนแรก  (ถำ้มี) 
ท่ีบริษทัจะชดใชแ้ต่ละรำยกำร                มูลค่ำท่ีแทจ้ริงของทรัพยสิ์น ณ เวลำท่ีเกิดควำมเสียหำย 
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2. เงื่อนไขการเรียกร้องและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน       

2.1 หน้าท่ีของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
เม่ือเกิดควำมเสียหำยขึ้น ผูเ้อำประกนัภยัมีหนำ้ท่ีดงัน้ี 
2.1.1 ตอ้งแจง้ให้บริษทัทรำบโดยไม่ชกัชำ้และตอ้งส่งมอบหลกัฐำนและเอกสำรตำมท่ีระบุไวข้ำ้งล่ำงน้ีให้บริษทัภำยใน 

30 วนั นับตั้งแต่วนัเกิดควำมเสียหำย เวน้แต่ผูเ้อำประกนัภยัมีเหตุอนัสมควรไม่อำจกระท ำกำรดงักล่ำวไดภ้ำยใน
เวลำท่ีก ำหนดหรือภำยในก ำหนดเวลำท่ีบริษทัขยำยให้โดยท ำเป็นหนงัสือ ทั้งน้ี ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูเ้อำประกนัภยัเอง 
(1) ค ำเรียกร้องเป็นหนงัสือเก่ียวกบัควำมเสียหำยซ่ึงตอ้งแจง้รำยละเอียดแห่งทรัพยสิ์นท่ีสูญเสีย หรือเสียหำยและ

มูลค่ำควำมเสียหำยของทรัพยสิ์นนั้นๆ โดยละเอียดเท่ำท่ีจะท ำไดต้ำมมูลค่ำในเวลำเกิดควำมเสียหำยซ่ึงไม่ได้
รวมก ำไร 

(2) กำรประกนัภยัอ่ืนๆ รวมทั้งกำรประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัภยัอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพยสิ์นท่ีเอำ
ประกนัภยัภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

2.1.2 ตอ้งแสดง หรือจดัหำ หรือแจง้ หรือมอบให้บริษทัซ่ึงพยำนหลกัฐำนและรำยกำรเพ่ิมเติม เช่น แผนผงั รำยกำร
ละเอียด สมุดบญัชี ใบส ำคญักำรบญัชี ใบก ำกบัสินคำ้ ตน้ฉบบั คู่ฉบบั หรือ ส ำเนำแห่งเอกสำรนั้นๆ ขอ้พิสูจน์ และ
ขอ้ควำมเก่ียวกบักำรเรียกร้อง และตน้เพลิงหรือสำเหตุท่ีท ำให้เกิดอคัคีภยัและพฤติกำรณ์ท่ีท ำให้เกิดควำมเสียหำย
ตำมท่ีบริษทัตอ้งกำรตำมสมควรแก่กรณี ทั้งน้ีดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูเ้อำประกนัภยัเอง 

2.1.3 จะตอ้งด ำเนินกำรและยินยอมให้บริษทัหรือตวัแทนกระท ำกำรใดๆท่ีเหมำะสมในกำรป้องกนัควำมเสียหำยอนัอำจ
เพ่ิมขึ้น 

บริษทัอำจไม่รับพิจำรณำชดใชค้่ำสินไหมทดแทน หำกผูเ้อำประกนัภยัจงใจหรือมีเหตุอนัควรเช่ือไดว่้ำเจตนำไม่ปฏิบติัตำม
เง่ือนไขดงักล่ำวขำ้งตน้แมว่้ำเพียงขอ้หน่ึงขอ้ใดก็ตำม 

2.2 การชดใช้โดยการเลือกท าการสร้างให้ใหม่หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
บริษทัอำจจะเลือกท ำกำรสร้ำงให้ใหม่หรือจดัหำทรัพยสิ์นมำทดแทนทรัพยสิ์นท่ีสูญเสียหรือเสียหำยทั้งหมด หรือ ส่วนใด

ส่วนหน่ึงแทนกำรจ่ำยเงินชดใช้กำรสูญเสีย หรือ กำรเสียหำยท่ีเกิดขึ้น หรืออำจจะร่วมกบับริษทัประกนัภยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กระท ำกำรดงักล่ำวก็ได ้

แต่บริษทัไม่ผกูพนัท่ีจะตอ้งจดัสร้ำงให้ใหม่ให้เหมือนกบัทรัพยสิ์นเดิมหรือให้ครบถว้นทุกประกำรเพียงแต่ว่ำจดัไปตำมแต่
สภำพกำรจะอ ำนวยโดยบริษทัจะกระท ำกำรให้สมเหตุสมผลท่ีสุดและไม่ว่ำกรณีใดๆบริษทัไม่ผูกพนัท่ีจะตอ้งท ำกำรสร้ำงให้
ใหม่เกินกว่ำมูลค่ำของทรัพยสิ์น ในขณะท่ีเกิดควำมเสียหำยหรือเกินกว่ำจ ำนวนเงินซ่ึงบริษทัไดรั้บประกนัภยั 

ถำ้บริษทัเลือกท่ีจะท ำกำรสร้ำงให้ใหม่ หรือจดัหำทรัพยสิ์นมำแทน ผูเ้อำประกนัภยัโดยค่ำใชจ้่ำยของตนเองจะตอ้งจดัหำ
แปลน แผนผงั รำยละเอียดประกอบแปลน ปริมำณ ขนำด และรำยละเอียดอ่ืนๆ ตำมท่ีบริษทัตอ้งกำรให้แก่บริษทั  และกำร
กระท ำใดๆ ท่ีบริษทัไดท้  ำไปหรือส่ังให้ท ำไปเพ่ือท่ีจะพิจำรณำท ำกำรสร้ำงให้ใหม่ หรือจดัหำทรัพยสิ์นมำแทน ไม่ถือว่ำเป็นกำร
เลือกโดยบริษทัในอนัท่ีจะท ำกำรสร้ำงให้ใหม่ หรือจดัหำทรัพยสิ์นมำทดแทน 

ในกรณีท่ีบริษทัไม่สำมำรถท่ีจะจดัท ำกำรสร้ำงให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัน้ี เพรำะเหตุว่ำมีเทศบญัญติั
หรือกฎขอ้บงัคบัใดๆบญัญติัไวใ้นเร่ืองแนวของถนนหรือกำรก่อสร้ำงอำคำรหรือส่ิงอ่ืนๆบริษทัจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่ำท่ี
จ ำเป็นเพ่ือกำรสร้ำงให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นนั้นๆให้คืนสภำพเดิมหำกท ำไดต้ำมกฎหมำย 
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ความคุ้มครองหมวดท่ี 2 : การประกนัภัยเงินทดแทนการสูญเสียรายได้ 
 

บริษทัจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อำประกนัภยัส ำหรับรำยไดท่ี้ขำดหำยไป และ/หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรท่ีเพ่ิมขึ้นใน
กรณีทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัไดรั้บควำมสูญเสีย หรือเสียหำยอนัเน่ืองมำจำกควำมคุ้มครองภำยใตห้มวดท่ี 1 
  

ทั้งน้ีบริษทัจะชดใชค้่ำสินไหมทดแทนให้ทุกคร้ังท่ีเกิดควำมสูญเสียหรือเสียหำยจำกภยัดงักล่ำวต่อทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัในวงเงิน
จ ำกดัสูงสุดไม่เกินจ ำนวนเงินจ ำกดัท่ีระบุไวใ้นหนำ้ตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
 

ความคุ้มครองหมวดท่ี 3 : โจรกรรม 
 

1. ค าจ ากัดความเฉพาะหมวด 

1. ค ำว่ำ “การลักทรัพย์” หมำยควำมว่ำ กำรเอำทรัพยข์องผูอ้ื่นหรือท่ีผูอ้ื่นท่ีเป็นเจำ้ของรวมอยูด่ว้ยไปโดยทุจริต 

2. ค ำว่ำ “การชิงทรัพย์” หมำยควำมว่ำ กำรลกัทรัพยโ์ดยใชก้ ำลงัประทุษร้ำย หรือขู่เขญ็ว่ำในทนัใดนั้นจะใชก้ ำลงัประทุษร้ำยเพ่ือ :- 
2.1 ให้ควำมสะดวกแก่กำรลกัทรัพยห์รือกำรพำทรัพยน์ั้นไป หรือ 
2.2 ให้ย่ืนให้ซ่ึงทรัพยน์ั้น หรือ 
2.3 ยึดถือเอำทรัพยน์ั้นไว ้หรือ 
2.4 ปกปิดกำรกระท ำควำมผิดนั้น หรือ 
2.5 ให้พน้จำกกำรจบักุม 

3. ค ำว่ำ “การปล้นทรัพย์” หมำยควำมว่ำ กำรชิงทรัพยต์ำมขอ้ 2 โดยร่วมกนักระท ำควำมผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 
 
2. ข้อตกลงคุ้มครอง 

เพ่ือเป็นกำรตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อำประกนัภยัตอ้งช ำระ  บริษทัตกลงคุม้ครองควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์นท่ีเอำประกันภยั
ดงัต่อไปน้ี:- 

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย 
บริษทัจะชดใชค้่ำสินไหมทดแทนเพื่อควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยั อนัเกิดจำกกำรลกัทรัพยโ์ดย

บุคคลใดๆท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ ซ่ึงไดเ้ขำ้ไปหรือออกจำกสถำนท่ีท่ีเอำประกนัภยั โดยกำรใชก้ ำลงัอย่ำงรุนแรง และท ำให้เกิด
ร่องรอยควำมเสียหำยท่ีเห็นไดอ้ยำ่งชดัเจนต่อสถำนท่ีท่ีเอำประกนัภยั จำกกำรใชเ้คร่ืองมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้ำ เคมี หรือเกิดจำกกำรชิง
ทรัพย ์หรือกำรปลน้ทรัพย ์รวมทั้งควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอนัเกิดจำกควำมพยำยำมกระท ำกำรดงักล่ำว 

2. ความเสียหายต่อส่ิงปลูกสร้าง 
 บริษทัจะชดใชค้่ำสินไหมทดแทนเพ่ือควำมเสียหำยต่อส่วนหน่ึงส่วนใดของส่ิงปลูกสร้ำง อนัเกิดจำกกำรกระท ำซ่ึงไดรั้บควำม

คุม้ครองตำมขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1 ขำ้งตน้ 
 

3. ข้อยกเว้นเฉพาะหมวด 
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีไ้ม่คุ้มครองหรือรวมถึง 
1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอนัเกิดจำกอคัคีภยั หรือระเบิด ไม่ว่ำจะเกิดจำกสำเหตุใดก็ตำม เวน้แต่ควำมสูญเสียหรือเสียหำย

จำกกำรระเบิด อนัเป็นผลมำจำกกำรเขำ้ไปในสถำนท่ีเอำประกนัภยัโดยกำรใชว้ตัถุระเบิด  และมีเจตนำเพื่อท่ีจะท ำกำรลกัทรัพย  ์
หรือชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์

2. ควำมเสียหำยของกระจก หรือส่ิงประดบับนกระจก หรือขอ้ควำมบนกระจก 
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3. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอนัเกิดจำกกำรกระท ำ หรือกำรมีส่วนร่วมโดยบุคคลใดๆ ซ่ึงอยู่โดยชอบดว้ยกฎหมำยในสถำนท่ี
ตำมท่ีระบุไวใ้นตำรำงแห่งกรมธรรม์ประกนัภยั หรือเกิดจำกกำรกระท ำโดยผูเ้อำประกนัภยั หรือหุ้นส่วนของผูเ้อำประกนัภยั  
หรือกรรมกำร หรือพนักงำน หรือ ลูกจำ้งของผูเ้อำประกนัภยั ทั้งน้ีไม่ว่ำจะกระท ำดว้ยตนเองโดยล ำพงั หรือสมรู้ร่วมคิดกับ
บุคคลอื่น 

4. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยซ่ึงเกิดขึ้นในขณะท่ีสถำนท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม์ประกนัภยัถูกทอดทิ้ง โดยไม่มีผูอ้ำศยัอยู่
หรือไม่มีผูดู้แลรักษำ เป็นเวลำเกินกว่ำ 7 วนัติดต่อกนั 

5. ควำมสูญเสียหรือเสียหำยต่อโทรศพัทมื์อถือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค และหรือ อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์แบบพกพำทุกประเภท 
และหรือ กลอ้งถ่ำยรูป วีดิโอ และหรือส่ือบนัทึกประเภทต่ำงๆ  

6. ควำมสูญเสียหรือเสียหำยต่อทรัพยสิ์นท่ีวำง หรือ เก็บ หรือตั้งอยูบ่ริเวณส่วนนอกของตวัอำคำรและหรือ บริเวณท่ีโล่งทัว่ไป 
7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยซ่ึงพบเม่ือตรวจสอบบญัชีสินคำ้ 
8. ควำมเสียหำยส่วนแรกท่ีผูเ้อำประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบเองตำมท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
4. เงื่อนไขเฉพาะหมวด 

1. วิธีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและการจ ากัดความรับผิดของบริษัท : บริษทัจะพิจำรณำชดใชค้่ำสินไหมทดแทนดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
1.1 ซ่อมแซมตำมควำมเสียหำยท่ีแทจ้ริง หรือ 
1.2 จดัหำทรัพยสิ์นท่ีคลำ้ยคลึงกนัมำทดแทน หรือ 
1.3 จ่ำยเป็นเงินตำมมูลค่ำท่ีแทจ้ริง (ไม่รวมก ำไร) ของทรัพยสิ์นนั้น ขณะท่ีเกิดควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย 

 ทั้งน้ีควำมรับผิดของบริษทัตลอดระยะเวลำประกนัภยัส ำหรับควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัและ
ตวัอำคำรท่ีเก็บทรัพยสิ์นรวมกนัไม่เกินจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2. หน้าท่ีของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน : เม่ือไดเ้กิดกำรสูญเสียหรือกำรเสียหำยผูเ้อำประกนัภยัตอ้งปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 
2.1 แจง้ควำมต่อเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจโดยทนัที และแจง้ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยดงักล่ำวต่อบริษทัโดยไม่ชกัชำ้ 
2.2 ส่งรำยกำรควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยโดยละเอียดเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้แก่บริษทัภำยใน 15 วนั นบัแต่ไดท้รำบถึง 

ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยนั้น ผูเ้อำประกันภยัโดยค่ำใช้จ่ำยของตนเองตอ้งจดัส่งบรรดำรำยละเอียดและเอกสำร
หลกัฐำนอนัเก่ียวกบัควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยตำมท่ีบริษทัตอ้งกำร และตอ้งให้ควำมร่วมมือกบับริษทัตำมควำม
จ ำเป็น 

3. การเฉลี่ยความเสียหาย : ถำ้ในขณะท่ีเกิดควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยั และปรำกฏว่ำทรัพยสิ์นรำย
เดียวกนัไดมี้กำรเอำประกนัภยัอื่น ซ่ึงท ำโดยหรือในนำมของผูเ้อำประกนัภยั บริษทัจะรับผิดชดใชค้่ำสินไหมทดแทนไม่เกินกว่ำ
ส่วนเฉล่ียตำมจ ำนวนเงินท่ีบริษทัได้รับประกันภยัต่อจ ำนวนเงินซ่ึงได้เอำประกันภยัทั้งส้ิน และไม่เกินกว่ำจ ำนวนเงินเอำ
ประกนัภยั 
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ความคุ้มครองหมวดท่ี 4 : เงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตของผู้เอาประกนัภัย และ/หรือสมาชิกในครอบครัว 
 
1. ค าจ ากัดความเฉพาะหมวด 

“สมาชิกในครอบครัว” หมำยถึง คู่สมรสท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตำมกฏหมำย หรือบุตรของผูเ้อำประกนัภยั รวมถึงบิดำ มำรดำของผูเ้อำ
ประกนัภยั 
 
2. ข้อตกลงคุ้มครอง 

กำรประกันภยัตำมกรมธรรม์ประกันภยัน้ีให้ควำมคุม้ครองเงินชดเชยกรณีกำรเสียชีวิตของผูเ้อำประกันภยัและ/หรือสมำชิกใน
ครอบครัวท่ีระบุช่ือไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั อนัเน่ืองจำกอุบติัเหตุภำยในสถำนท่ีเอำประกนัภยัท่ีเกิดขึ้นภำยใตค้วำมคุม้ครองในหมวดท่ี 
1 และหมวดท่ี 3  โดยบริษทัจะจ่ำยเงินชดเชยให้กบัทำยำทโดยธรรมตำมกฎหมำยตำมจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัต่อคนท่ีระบุไวใ้นตำรำง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
3. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่ำวจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทรำบถึงกำรเสียชีวิตโดยทนัที และส่งหลกัฐำนดงัต่อไปน้ีให้แก่
บริษทั ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีผูเ้อำประกนัภยัและ/หรือสมำชิกในครอบครัวเสียชีวิต โดยค่ำใชจ้่ำยของตนเอง 

1. แบบฟอร์มกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนท่ีก ำหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส ำเนำรำยงำนชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจำ้ของคดีหรือหน่วยงำนท่ีออกรำยงำน 
4. ส ำเนำบนัทึกประจ ำวนัของต ำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจำ้ของคดี 
5. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้นประทบั “ตำย” ของผูเ้อำประกนัภยัและ/หรือสมำชิกในครอบครัว 
6. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูรั้บประโยชน์  

กำรไม่ส่งหลกัฐำนภำยในระยะเวลำดงักล่ำว ไม่ท ำให้สิทธิในกำรเรียกร้องเสียไป หำกแสดงให้เห็นไดว่้ำมีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สำมำรถ
ส่งหลกัฐำนดงักล่ำวไดภ้ำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะกระท ำไดแ้ลว้ 
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ความคุ้มครองหมวดท่ี 5 : ประกนัภัยส าหรับเงิน 
 
1. ค าจ ากัดความเฉพาะหมวด 

1.1 “เงิน” หมำยควำมว่ำ ธนบตัรหรือเหรียญกษำปณ์ท่ีช ำระหน้ีไดต้ำมกฎหมำย เช็คท่ีธนำคำรรับรองกำรจ่ำยเงิน ธนำณัติ เช็ค
ไปรษณีย ์ดวงตรำไปรษณียท่ี์ยงัไม่ไดข้ีดฆ่ำ และหลกัทรัพยท่ี์ระบุประเภทไวช้ัดเจนในกรมธรรม์ประกนัภยั ซ่ึงทั้งหมดเป็น
ทรัพยสิ์นของผูเ้อำประกนัภยัหรืออยูใ่นควำมรับผิดชอบของผูเ้อำประกนัภยั 

1.2 “เวลาท างาน” หมำยควำมว่ำ เวลำท่ีสถำนท่ีเอำประกนัภยัไดเ้ปิดด ำเนินธุรกิจและในระหว่ำงเวลำดงักล่ำวน้ีผูเ้อำประกนัภยัหรือ
พนกังำนของผูเ้อำประกนัภยัมีหนำ้ท่ีดูแลเงินไดอ้ยูใ่นสถำนท่ีเอำประกนัภยั 

1.3 “สถานที่เอาประกันภัย” หมำยควำมว่ำ บริเวณภำยในอำคำรท่ีท ำกำรของผูเ้อำประกนัภยั ซ่ึงอยู่ในควำมครอบครองของผูเ้อำ
ประกนัภยัดงัระบุไวใ้นตำรำง 

1.4 “ผู้รักษาทรัพย์” หมำยควำมว่ำ ผูเ้อำประกนัภยั หุ้นส่วนของผูเ้อำประกนัภยั หรือพนกังำนของผูเ้อำประกนัภยัผูมี้หนำ้ท่ีประจ ำ
หรือผูไ้ดรั้บมอบหมำยจำกผูเ้อำประกนัภยั ให้มีหนำ้ท่ีดูแลและครอบครองเงิน ในขณะท่ีเงินอยูภ่ำยในสถำนท่ีเอำประกนัภยัแต่
ไม่นบัรวมบุคคลซ่ึงท ำหนำ้ท่ียำม พนกังำนขนของหรือภำรโรง 

1.5 “การชิงทรัพย์” หมำยควำมว่ำ 
1.5.1 กำรลกัทรัพยโ์ดยใชก้ ำลงัประทุษร้ำยหรือขู่เขญ็ว่ำในทนัใดนั้นจะใชก้ ำลงัประทุษร้ำยเพ่ือ:- 

ก) ให้ควำมสะดวกแก่กำรลกัทรัพยห์รือพำทรัพยน์ั้นไป หรือ 
ข) ให้ยืน่ให้ซ่ึงทรัพยน์ั้น หรือ 
ค) ยึดถือทรัพยน์ั้นไว ้หรือ 
ง) ปกปิดกำรกระท ำควำมผิดนั้น หรือ 
จ) ให้พน้จำกกำรจบักุม 

1.5.2 กำรลกัทรัพยโ์ดยกำรใชก้ ำลงัท ำลำยกระจกหนำ้ร้ำนเพ่ือพรำกทรัพยน์ั้นไป 
1.5.3 กำรลกัทรัพยไ์ปจำกตวัพนกังำนรับส่งเงิน  หรือผูรั้กษำทรัพยซ่ึ์งถูกฆ่ำหรือถูกท ำร้ำยร่ำงกำยหรือถูกท ำให้ส้ินสติ 

1.6 “การปล้นทรัพย์” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำกำรชิงทรัพยต์ำมขอ้ 1.5 โดยร่วมกนักระท ำตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป 
1.7  “ความสูญเสีย” ให้รวมถึงควำมเสียหำยดว้ย 

 
2. ข้อตกลงคุ้มครอง 

บริษทัให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ท่ีมีจ ำนวนเงินจ ำกดัควำมรับผิดท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัยเท่ำนั้นและ
ควำมรับผิดสูงสุดของบริษทัในขอ้ตกลงคุม้ครองแต่ละขอ้จะมีไม่เกินจ ำนวนเงินท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยัส ำหรับขอ้นั้น 

ข้อ 1) ความสูญเสียของเงินภายในสถานท่ีเอาประกันภัย : 
บริษทัจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพื่อควำมสูญเสียของเงินในเวลำท ำงำน ซ่ึงดูแลโดยผูรั้กษำทรัพย ์ขณะท่ีเงินอยู่ในสถำนท่ี เอำ
ประกนัภยั อนัเกิดจำกกำรชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์ หรือควำมพยำยำมกระท ำกำรดงักล่ำว 

ข้อ 2) ความเสียหายต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย : 
บริษทัจะชดใชค้่ำสินไหมทดแทนเพื่อควำมเสียหำยต่อตูนิ้รภยั ห้องนิรภยั ตวัอำคำรของสถำนท่ีเอำประกนัภยั และทรัพยสิ์นอื่นๆ อนั
เกิดจำกกำรชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์กำรโจรกรรมเงินจำกตูนิ้รภยั ห้องนิรภยั หรือควำมพยำยำมกระท ำกำรดงักล่ำว 
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3. ข้อยกเว้นเฉพาะหมวด 
การประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครองการสูญเสียอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
1) กำรฉ้อโกงหรือยกัยอก กำรกระท ำผิดต่อทรัพยต์ำมประมวลกฎหมำยอำญำโดยผูเ้อำประกนัภยั กรรมกำรหรือหุ้นส่วนของผูเ้อำ   

ประกนัภยั หรือพนกังำนของผูเ้อำประกนัภยั ทั้งน้ีไม่ว่ำจะกระท ำดว้ยตนเองโดยล ำพงั หรือสมรู้ร่วมคิดกบับุคคลอื่น 
2) กำรสูญหำยของเอกสำรตน้ฉบบั สมุดบญัชี หรือรำยงำนตวัเลข 
3) กำรปลอมแปลงเอกสำร กำรทอนเงินผิด ควำมผิดพลำดหรือกำรละเลยในกำรท ำบญัชีหรือกำรค ำนวณ 
4) ควำมเสียหำยส่วนแรกท่ีผูเ้อำประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบเองตำมท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
4. เงื่อนไขเฉพาะหมวด 

1. การท าบัญชี : ผูเ้อำประกนัภยัตอ้งจดัท ำและเก็บรักษำรำยละเอียดของเงินท่ีเอำประกนัภยัเพื่อท่ีบริษทัสำมำรถตรวจสอบไดใ้น
กรณีท่ีเกิดควำมสูญเสีย 

2. การจ ากัดความรับผิดของบริษัทและวิธีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน : บริษทัจะรับชดใชค้่ำสินไหมทดแทนให้ไม่เกิน 
2.1 จ ำนวนเงินจ ำกดัควำมรับผิดท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือ 
2.2 รำคำตลำดของหลกัทรัพยน์ั้น ณ เวลำปิดท ำกำรของวนัท ำงำนหลงัสุดก่อนวนัท่ีพบกำรสูญเสียนั้น ถำ้ทรัพยสิ์นนั้นเป็น

หลกัทรัพยต์่ำงๆ หรือ 
2.3 ค่ำซ่อมแซมหรือจัดหำทรัพย์สินคล้ำยคลึงกันมำทดแทน โดยคิดจำกขณะเกิดควำมเสียหำยหรือมูลค่ำท่ีแท้จริงของ

ทรัพยสิ์นนั้นในขณะท่ีเกิดควำมเสียหำย ถำ้เป็นทรัพยสิ์นอยำ่งอ่ืน 

อยำ่งไรก็ตำม มูลค่ำท่ีแทจ้ริงของทรัพยสิ์นหรือหลกัทรัพยท่ี์ผูเ้อำประกนัภยัยึดถือไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนักำรจ่ำยเงินทดลอง
ล่วงหน้ำหรือหน้ีกู้ยืม จะถือว่ำไม่เกินมูลค่ำของทรัพยสิ์นหรือหลกัทรัพย ์ซ่ึงผูเ้อำประกันภยัได้ตีรำคำและบนัทึกไวใ้นขณะจ่ำย
เงินทดลองหรือให้กู้ยืม ถ้ำหำกไม่มีกำรบันทึกรำคำของทรัพยสิ์นหรือหลกัทรัพยไ์วใ้ห้ถือว่ำมูลค่ำท่ีแท้จริงของทรัพยสิ์นหรือ
หลกัทรัพยน์ั้นเป็นเงินทดลองหรือหน้ีกูยื้มส่วนท่ีผูเ้อำประกนัภยัยงัไม่ไดรั้บช ำระคืนบวกกบัดอกเบ้ียคำ้งช ำระในอตัรำดอกเบ้ียตำม
กฎหมำย 

จ ำนวนเงินจ ำกดัควำมรับผิดของบริษทัท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม์ประกนัภยันั้น เป็นควำมรับผิดรวมของบริษทัท่ีมีต่อควำม
เสียหำยในทรัพยสิ์นของผูเ้อำประกนัภัยอนัเป็นผลจำกภยัท่ีระบุคุม้ครองอยู่ในขอ้ตกลงคุม้ครอง ไม่ว่ำจะกระท ำโดยบุคคลคนเดียว
หรือหลำยคน ให้ถือว่ำเกิดจำกเหตุกำรณ์คร้ังเดียวกนั 

บริษทัอำจจะชดใชค้่ำสินไหมทดแทนเป็นเงินสดหรือโดยกำรซ่อมแซมให้หรือจดัหำทรัพยสิ์นอื่นท่ีคลำ้ยคลึงกนัมำทดแทนให้
หำกบริษทัไดช้ดใชค้่ำเสียหำยครบถว้นตำมควำมรับผิดชอบของบริษทัแลว้ ทรัพยสิ์นท่ีเสียหำยนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั 

3. หน้าท่ีของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน : เม่ือไดเ้กิดกำรสูญเสียหรือกำรเสียหำยผูเ้อำประกนัภยัตอ้งปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี :- 

3.1 แจง้ควำมต่อเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจทนัที และแจง้กำรสูญเสียหรือเสียหำยดงักล่ำวต่อบริษทัโดยไม่ชกัชำ้ 
3.2 ส่งรำยกำรกำรสูญเสียโดยละเอียดเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ให้แก่บริษทัภำยใน 15 วนั นบัแต่ไดท้รำบถึงกำรสูญเสียนั้น ผูเ้อำ

ประกนัภยั โดยค่ำใชจ้่ำยของตนเองตอ้งจดัส่งบรรดำรำยละเอียดและเอกสำรหลกัฐำนอนัเก่ียวกบักำรสูญเสียตำมท่ี บริษทั
ตอ้งกำรและตอ้งให้ควำมร่วมมือกบับริษทัตำมจ ำเป็น 
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ความคุ้มครองหมวดท่ี 6 : กระจก 
 
1. ความคุ้มครอง 

บริษทัจะชดใชค้่ำสินไหมทดแทนเพื่อควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของกระจกท่ีเอำประกนัภยัจำกกำรแตกอนัเน่ืองมำจำกอุบติัเหตุ
จำกปัจจยัภำยนอก ซ่ึงไม่ไดร้ะบุยกเวน้ไวภ้ำยใตข้อ้ยกเวน้เฉพำะหมวด (โดยกระจกให้รวมถึงกรอบและส่ิงตกแต่งท่ีปรำกฏบนกระจก แต่
ยกเวน้ กระจกตูโ้ชว ์หรือชั้นวำงของ) ตำมมูลค่ำรำคำตลำดของกระจกท่ีแตก ทั้งน้ีไม่เกินจ ำนวนเงินตำมท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม์
ประกนัภยั  
 
2. เงื่อนไขเฉพาะหมวด 

2.1 เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใดๆขึ้นซ่ึงเป็นเหตุให้หรืออำจเป็นเหตุให้มีกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 
ผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งบอกกล่ำวให้บริษทัทรำบภำยใน 7 วนั หลงัจำกวนัท่ีเกิดเหตุ (หรือภำยในระยะเวลำท่ีบริษทัอำจอนุญำต
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ขยำยเวลำออกไปได้) และจะตอ้งน ำส่งรำยละเอียดเก่ียวกบักำรแตกของกระจกและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น 
และผูเ้อำประกนัภยัจะไม่ร้ือถอนกระจกท่ีแตกออกจำกต ำแหน่งเดิมโดยไม่ไดรั้บควำมยินยอมจำกบริษทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
บริษทัอำจท ำให้กลบัสู่สภำพเดิมโดยกำรซ่อมแซม หรือเปล่ียนทรัพยสิ์นท่ีเสียหำยให้ใหม่แลว้แต่กรณีแทนท่ีจะชดใชจ้ ำนวน
เงินควำมเสียหำย และกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีจะไม่คุม้ครองกระจกท่ีเปล่ียนใหม่แทนกระจกท่ีแตก  เวน้แต่ว่ำไดมี้กำรช ำระ
เบ้ียประกนัภยัส ำหรับกระจกท่ีเปล่ียนใหม่นั้นตำมท่ีบริษทัอำจก ำหนด 

2.2 ในกรณีท่ีมีกระจกแตก ซ่ึงบริษัทได้ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนต่อกระจกท่ีแตกนั้นแล้ว ซำกทรัพย์สินดังกล่ำวจะตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของบริษทั โดยผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งใชค้วำมพยำยำมทุกประกำรท่ีจะป้องกนัมิให้กระจกนั้นแตกเพ่ิมขึ้น หรือเกิด
ควำมเสียหำยแก่ซำกทรัพยสิ์นนั้น และผูเ้อำประกนัภยัจะอนุญำตให้ผูแ้ทนของบริษทัเขำ้ถึงซำกทรัพยสิ์นนั้น เพ่ือเคล่ือนยำ้ย
หรือกระท ำส่ิงอ่ืนใดเพื่อท่ีจะรักษำซำกทรัพยสิ์นนั้นตำมควำมจ ำเป็น 

2.3 ผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งแจง้เหตุกำรณ์หรือรำยละเอียดทั้งหมดให้บริษทัทรำบโดยทนัทีหำกมีสำระส ำคญัใดๆท่ีท ำให้เกิดควำม
เส่ียงภยัเพ่ิมขึ้น โดยเฉพำะหำกมีกำรเปล่ียนแปลงใดๆต่อกระจกท่ีเอำประกนัภยัตำมท่ีระบุในตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 
หรือหำกมีกำรซ่อมแซม หรือเปล่ียนแปลงใดๆเกิดขึ้นในอำคำรหรือบริเวณใกลเ้คียงอำคำรท่ีซ่ึงกระจกติดตั้งอยู ่หรือหำกมีกำร
เปล่ียนแปลงกำรเช่ำอำคำร หรือครอบครองอำคำร หรือธุรกิจท่ีด ำเนินอยู่ หรืออำคำรเปล่ียนสภำพเป็นอำคำรท่ีไม่มีผูอ้ยู่อำศยั
หรือไม่ไดใ้ชง้ำน 

2.4 ผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัตำมสมควร ในกำรรักษำทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัให้ปลอดภยั 
 

3. ข้อยกเว้นเฉพาะหมวด 
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. กระจกแตกอนัเกิดจำกแผน่ดินไหว ภูเขำไฟระเบิด  
2. กระจกแตกซ่ึงเกิดขึ้นในระหว่ำง กำรขนส่ง กำรติดตั้ง กำรร้ือถอน  หรือกำรดดัแปลงอำคำรสถำนท่ี 
3. กรอบหรือโครงสร้ำงในทุกลกัษณะ หรือค่ำใชจ้่ำยในกำรร้ือถอน เคร่ืองติดตั้ง ตรึงตรำหรือส่ิงกีดขวำงอ่ืนใด 
4. กำรหยดุชะงกั หรือควำมล่ำชำ้ หรือกำรสูญเสียทำงธุรกิจ หรือควำมเสียหำยทุกชนิดท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงช่วงเวลำเกิดเหตุกระจก

แตกและเปล่ียนกระจก 
5. กระจกร้ำวหรือกระจกท่ีไม่สมบูรณ์ เวน้เสียแต่ว่ำไดแ้จง้ไวเ้ป็นพเิศษว่ำกระจกอยูใ่นสภำพดงักล่ำวและระบุไวอ้ยำ่งชดัเจนใน

ตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั 
6. ควำมเสียหำยส่วนแรกท่ีผูเ้อำประกนัภยัตอ้งรับผดิชอบเองตำมท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั 

โดยมีเงื่อนไขว่า ค าว่า “กระจกแตก” จะไม่รวมถึงการมีต าหนิ หรือ ความเสียหายอื่นที่มิใช่การแตกที่ตลอดความหนาของกระจก 
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ความคุ้มครองหมวดท่ี 7 : ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
 

1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

บริษทัจะชดใชค้่ำสินไหมทดแทนในนำมผูเ้อำประกนัภยัส ำหรับ 

1. จ ำนวนเงินท่ีผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งรับผดิตำมกฎหมำยท่ีจะชดใชเ้ป็นค่ำเสียหำยส ำหรับ 
1.1 กำรเสียชีวิต หรือควำมบำดเจบ็ตอ่ร่ำงกำย หรือควำมเจบ็ป่วยของบุคคลใด ๆ นอกจำก 

1.1.1 ลูกจำ้งของผูเ้อำประกนัภยัขณะอยูใ่นระหว่ำงทำงกำรท่ีจำ้ง หรือบคุคลผูซ่ึ้งในขณะเกิดอบุติัเหตุอยูใ่นระหว่ำงกำร
ปฏิบติังำนให้ผูเ้อำประกนัภยัภำยใตสั้ญญำว่ำจำ้ง หรือกำรฝึกงำนโดยผูเ้อำประกนัภยั 

1.1.2 บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลท่ีอยูด่ว้ยกนักบัผูเ้อำประกนัภยัซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรง หรือโดยออ้มกบักิจกำร ของผู ้
เอำประกนัภยัดงัระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั 

1.2 ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยตอ่ทรัพยสิ์นของบุคคลใด ๆ นอกจำก 
1.2.1 ทรัพยสิ์นท่ีผูเ้อำประกนัภยัเป็นเจำ้ของ หรือครอบครอง หรืออยูใ่นควำมดูแล หรือควบคุม หรือก ำลงัใช ้หรือ   

ก ำลงัปฏิบติังำนโดยผูเ้อำประกนัภยั 
1.2.2 ทรัพยสิ์นท่ีลูกจำ้ง บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลท่ีอยู่ดว้ยกนักบัผูเ้อำประกนัภยัดูแล ควบคุม ก ำลงัใชห้รือก ำลงั

ปฏิบติังำน เพื่อผูเ้อำประกนัภยัในระหว่ำงทำงกำรท่ีจำ้ง  
ควำมรับผิดตำมกฎหมำยดงักล่ำวขำ้งตน้ตอ้งเกิดขึ้นโดยอุบติัเหตุอนัเก่ียวกบักิจกำรหรือธุรกิจของผูเ้อำประกนัภยัภำยใตข้อบเขตกำร
เส่ียงภยัท่ีเอำประกันภยัไว ้และเกิดขึ้นในระหว่ำงระยะเวลำประกันภยั ณ อำณำเขตกำรคุ้มครอง ซ่ึงระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม์ 
ประกนัภยั 

2. จ ำนวนเงินอนัเก่ียวขอ้งกบักำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนซ่ึงไดรั้บ 
2.1 ค่ำใชจ้่ำย ค่ำธรรมเนียมในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนซ่ึงควำมคุม้ครองตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ส ำหรับผูเ้อำ

ประกนัภยัตอ้งชดใชใ้ห้กบัผูเ้รียกร้อง 
2.2 ค่ำใชจ้่ำย ค่ำธรรมเนียมซ่ึงผูเ้อำประกนัภยัไดจ้่ำยไปดว้ยควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบริษทั 

ในกรณีท่ีผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนในนำมของผูแ้ทนโดยชอบดว้ยกฎหมำยของผูเ้อำประกนัภยั
ภำยใตบ้งัคบัเง่ือนไข ควำมคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสำรแนบทำ้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ส ำหรับควำมรับผิดซ่ึงผูเ้อำประกนัภยั
ก่อไว ้แต่ผูแ้ทนโดยชอบดว้ยกฎหมำยนั้นตอ้งปฏิบติัครบถว้นตำมและอยู่ภำยใตบ้งัคบัแห่งสัญญำประกนัภยัน้ี เท่ำท่ีจะใชบ้งัคบัได้
เสมือนว่ำตนเป็นผูเ้อำประกนัภยั 

 
ขอบเขตจ ากัดความรับผิด (ผู้เอาประกันภัยทุกราย) 

ไม่ว่ำบุคคล และ/หรือ องค์กรท่ีเอำประกนัภยัภำยใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ี (“ผูเ้อำประกนัภยั”) จะมีก่ีรำยและไม่ว่ำจะมีกำร
เรียกร้องค่ำเสียหำยก่ีกรณีต่อผูเ้อำประกนัภยัรำยเดียวหรือหลำยรำยก็ตำม ควำมรับผิดรวมของผูรั้บประกนัภยัเพื่อกำรชดใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี จะไม่เกินไปกว่ำจ ำนวนเงินท่ีระบุและก ำหนดไวใ้นกรมธรรม์ประกนัภยัให้เป็นขอบเขตจ ำกดั
ควำมรับผิดของผูเ้อำประกนัภยั 
 
2. ข้อยกเว้นเฉพาะหมวด 

กรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. ควำมรับผิดใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจำกค ำพิพำกษำหรือขบวนกำรยุติธรรม ซ่ึงมิใช่ศำลไทย  หรือท่ีเกิดขึ้นหรือสืบเน่ืองจำกค ำพิพำกษำ

ของศำลไทยเพื่อบงัคบัคดีให้ตดัสินนอกอำณำเขตรำชอำณำจกัรไทย 
2. ควำมรับผิดซ่ึงเกิดจำกกำรเป็นเจำ้ของ  กำรครอบครอง  กำรดูแล  กำรควบคุม  กำรใช ้ หรือกำรให้สัญญำ หรือกำรช้ีแนะโดยผู ้

เอำประกนัภยั หรือในนำมของผูเ้อำประกนัภยั ส ำหรับยำนพำหนะทุกชนิดท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนต์ (รวมทั้งเคร่ืองจกัร หรือ
ยำนใด ๆ ท่ีดนัหรือลำกโดยเคร่ืองยนต)์ 

3. ควำมรับผิดใด ๆ ซ่ึงเกิดขึ้นจำกหรือสืบเน่ืองจำกงำนก่อสร้ำง งำนต่อเติม หรือร้ือถอนอำคำร หรือส่ิงปลูกสร้ำงใดๆ  
4. ควำมรับผิดไม่ว่ำลกัษณะใดๆ อนัเกิดจำก หรือเก่ียวเน่ืองจำก หรือเป็นผลโดยตรง หรือโดยออ้มจำกน ้ำท่วม น ้ ำสกปรก กำกเคมี 

ฝุ่ น ควนั ก๊ำซพิษ ของเหลว หรือของแขง็ท่ีเป็นพิษ มลพิษ หรือมลภำวะใดๆ  
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5. ควำมรับผิดใดๆ อนัเกิดจำก หรือสืบเน่ืองจำก หรือเป็นผลมำจำกแผ่นดินทรุด  ควำมส่ันสะเทือน  หรือกำรเคล่ือนยำ้ยส่ิงค ้ำจุน  
หรือท ำให้ส่ิงค ้ำจุนอ่อนก ำลงัลง 

6. ควำมรับผิดซ่ึงเกิดขึ้นจำกสัญญำท่ีผูเ้อำประกนัภยัท ำขึ้น ซ่ึงถำ้ไม่มีสัญญำดงักล่ำว  ควำมรับผิดของผูเ้อำประกนัภยัจะไม่เกิดขึ้น 
7. ควำมรับผิดซ่ึงเกิดจำก 

7.1 ค ำแนะน ำ หรือบริกำรทำงเทคนิคหรือวิชำชีพใดๆ โดยผูเ้อำประกนัภยั หรือผูท้  ำแทนผูเ้อำประกนัภยั 
7.2 กำรท่ีผูเ้อำประกนัภยั หรือผูท่ี้ท  ำแทนผูเ้อำประกนัภยัให้กำรรักษำ เวน้แต่กำรปฐมพยำบำล 

8. กำรปรับทำงแพ่ง อำญำ หรือ โดยสัญญำ 
9. ควำมเสียหำยส่วนแรกท่ีผูเ้อำประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบเองตำมท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
3. เงื่อนไขเฉพาะหมวด 

1. หน้าท่ีของผู้เอาประกันภัยในการจัดการป้องกัน : ผูเ้อำประกนัภยัตอ้งป้องกนัหรือจดัให้มีกำรป้องกนัตำมสมควรเพื่อมิให้เกิด
อุบติัเหตุ และตอ้งปฏิบติัตำมบทบญัญติัของกฎหมำยและขอ้บงัคบัของเจำ้หนำ้ท่ีรำชกำร 

2. หน้าท่ีของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน : ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ซ่ึงอำจก่อให้เกิดกำรเรียกร้องค่ำสินไหม
ทดแทนตำมสัญญำประกนัภยัน้ี ผูเ้อำประกนัภยัตอ้ง 
2.1 แจง้ให้บริษทัทรำบโดยไม่ชกัชำ้ 
2.2 ส่งต่อให้บริษทัทนัทีเม่ือไดรั้บหมำยศำลหรือค ำส่ังหรือค ำบงัคบัของศำล 
2.3 ผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งไม่ตกลงยินยอมเสนอ หรือให้สัญญำว่ำจะชดใชค้่ำเสียหำยให้แก่บุคคลใดโดยไม่ไดรั้บควำมยินยอม

จำกบริษทั เวน้แต่บริษทัมิไดจ้ดักำรต่อกำรเรียกร้องนั้น 
2.4 ส่งรำยละเอียดและช่วยเหลือตำมควำมจ ำเป็น เพื่อให้บริษทัตกลงชดใชค้่ำสินไหมทดแทน หรือต่อสู้ขอ้เรียกร้องใดๆ หรือ

ฟ้องคดีให้ 
3. สิทธิของบริษัท : บริษทัมีสิทธิเข้ำด ำเนินกำรต่อสู้คดี และมีสิทธิท ำกำรประนีประนอมในนำมของผูเ้อำประกันภยัต่อกำร

เรียกร้องใดๆ 
4. การเฉลี่ยความรับผิด : ถำ้ในขณะท่ีเกิดเหตุซ่ึงเป็นผลให้มีกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำ ประกนัภยัฉบบัน้ี มีกำร

ประกนัภยัอื่นคุม้ครองถึงควำมรับผิดอย่ำงเดียวกนั บริษทัจะรับผิดต่อค่ำเสียหำย ค่ำด ำเนินคดี ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ไม่เกินอตัรำส่วน
ของบริษทัส ำหรับจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยเก่ียวกบัควำมรับผิดนั้น 
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English Translation Only 

 

SHOP INSURANCE PACKAGE POLICY 
(SELL THROUGH ELETRONIC CHANNEL (ONLINE)) 

 

1. DEFINITIONS 

Words or expressions to which specific meanings have been attached in any part of this Policy shall bear such specific 

meanings wherever they shall appear unless specified otherwise in this Policy: 

1.1 Policy means the Application, the Schedule, terms, conditions, exclusions, provisions, 

addendum, special provisions, warranties and endorsements which form part of 

this insurance contract. 

1.2 Company means the Insurer(s) under this Policy. 

1.3 The Insured means the person (s) or juristic person (s) shown as the Insured in the Schedule 

who agree (s) to pay the premium to the Company. 

1.4 Damage means loss or damage either partial or total to the property insured caused by 

insured perils under this Policy. 

1.5 Deductible means the amount stated in the Schedule to be borne by the Insured for each and 

every loss or damage payable under this Policy. 

1.6 Consequential Loss means financial loss other than the material damage caused by insured perils. 

1.7 Fire means fire or lightning or explosion of gas as specifically defined as covered under 

this Policy. 

 

2. GENERAL CONDITIONS 

2.1 Condition Precedent 

The Company shall not be liable to pay compensation under this insurance policy unless the Insured shall have fully 

complied with the terms and conditions of this Policy. 

2.2 Changes to the Insurance Contract 

Any changes to the Insurance Contract shall be agreed by the Company and an endorsement issued and attached 

to this Policy as evidence. 

2.3 Insured’s Duties to Take Precautions 

The Insured shall take or arrange for all reasonable precautions to prevent accident and to observe and comply with 

all statutory requirements and regulations imposed by any public authority. 

2.4 Assignment of Rights 

The Rights of the Insured under this Policy shall be assigned only with the written consent of the Company except 

by a will or the operation of law. 

2.5 Cessation of Policy 

The coverage under this insurance Policy shall immediately cease whenever:- 

2.5.1 the trade or manufacture carried out in the building or property contained within the insured property be 

changed from that specified in the Policy in such a way as to increase the risk; 
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2.5.2 the property insured is removed to any building or place other than that stated in the Schedule; 

2.5.3 the interest in the property insured is passed from the Insured other than by a will or the operation of law; 

2.5.4 building described in the Schedule or any part of such building falls or is displaced causing the loss of use of 

the such building either totally or partially or causing such building or any part thereof to be subject to 

increased risk unless such is caused by fire or other perils covered under this Policy. 

2.5.5 The Insured has not paid the insurance premium within 60 days of the inception date of the Insurance Period. 

2.5.6 Nonetheless, Condition 2.5 shall not be applicable if the Insured gives notice to the Company and the 

Company agrees to continue the insurance with an endorsement issued and attached to this Policy. 

2.6 Double Insurance and Contribution 

The Insured shall notify the Company in writing of the existence of any other insurance in force or subsequently 

effected with other insurers on the property insured coverable with similar risks as in this Policy either partially or totally. If 

at the time of any loss or damage happening to any property hereby insured there be any other subsisting insurance or 

insurances, whether effected by the Insured or any other person(s) on behalf of the Insured covering the same property, 

the Company shall be liable to pay or contribute not more than its rateable proportion of such loss or damage based on the 

amount insured by the Company bears in relation to the total sum insured or the aggregate limit of liability of all insurance 

policies, and in no case more than the amount insured by the Company. It is agreed that, in connection with such payment, 

the Company shall not raise the issue of the sequence of insurance underwriting in relation to such contribution. 

2.7 The Company’s Rights in Salvage 

On the happening of any loss or damage to any property insured, the Insured shall not abandon the property and 

the Company may 

2.7.1 require the delivery of any insured property to the Company; 

2.7.2 keep possession of any such property and examine, sort, arrange, remove or otherwise deal with the same; 

2.7.3 sell any such property or dispose of the same for account of whom it may concern. 

The powers conferred by this Condition shall be exercisable by the Company at any time from the happening of the damage 

until such claim is finally determined or until notice in writing is given by the Insured that he makes no claim under the 

Policy. 

The Company shall not, by any act carried out in the exercise or purported exercise of its power hereunder, incur 

any further liability to the Company or diminish the Company’s rights to rely upon any of the conditions of the Policy in 

answering to any claim. 

2.8 Subrogation of Rights 

The Insured shall at the expense of the Company take and permit to be taken all necessary steps or as reasonably 

required by the Company either before or after a claim payment to enforce the Company’s subrogation rights against any 

other party. 

2.9 Cancellation of Indemnification 

The Company has the right to cancel indemnification without refund of premium in the following cases:- 

2.9.1 Loss or damage happening from dishonesty or gross negligent of the Insured or the beneficiary; 

2.9.2 Frauds 

1. If such loss or damage be occasioned by the wilful act or with the connivance of the Insured or the 

beneficiary or any person acting on behalf of the Insured or the beneficiary to obtain any benefit under 

this Policy and/or, 

2. If the Insured or representative of the Insured has made or presented any false declaration or document 

to obtain any benefit under this Policy. 
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2.10 Forfeiture 

If there be any material misdescription of the Property hereby insured or of any buildings or locations of such property 

or buildings or any misrepresentation as to any material facts to be known for estimating the risk or for fixing the premium 

or any omission to state such facts, this insurance contract shall be void and the Company shall have the right to cancel 

this Policy within the period as stipulated by law. 

2.11 Arbitration 

If there is any difference, dispute or demand under this Policy between any claimant and the Company, in which 

case the claimant wishes to refer the matter to arbitration, the Company agrees to allow for a ruling by arbitration in 

accordance with the regulations of the Office of Insurance Commission pertaining to Arbitration. 

2.12 Cancellation of Policy 

1. The Company may terminate this Policy without refund of premium in case of fraud by the Insured. 

2. The Company may terminate this Policy by giving notice in writing to the Insured to be sent by registered post 

to the last known address of the Insured at least 15 days prior to such termination, in which case the Company 

shall refund the premium to the Insured after deducting a rateable proportion of the premium for the time the 

Policy has been in force. 

3. The Insured may terminate this Policy by giving notice to the Company in writing and has the right to a refund 

of premium after deducting the customary short period premium for the time the Policy has been in force or, if 

premium has not been paid, pays the customary short period premium of the same based on the following: 

 

The Customary Short Period Premium 

Period of Insurance 

Not Exceeding/Month(s) 

Percentage of 

Annual Premium 

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 

12 100 

 

2.13 Time Limit 

All liability of the Company for loss or damage under this Policy shall cease if the Insured has not pursued any 

actions or arbitration proceedings within two years from the date of the happening of the loss or damage except if such 

claim is being under the proceedings in court or the ruling by arbitration or an umpire.  

2.14 Notice 

Every notice and other communications between the Insured and the Company affecting this Policy shall be 

enforceable only if made in writing. 
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2.15 Free Look Period 

If the Insured wishes to cancel this Policy for whatever reasons, the Insured has the right to cancel and return the 

original document of the Policy to the Company within 15 days from the date the Insured receives this Policy. In the case 

the Company issues the Policy to the Insured via electronic methods, the Insured is not required to return the policy 

document. It is deemed that this Policy ceases to be in effect from the inception date as stated in the Schedule and the 

Company shall not be liable for any loss or damage under this Policy.  The Company shall refund all premium paid by the 

Insured via the agreed payment channel without charge. 

 

3. GENERAL EXCLUSIONS 

This Policy does not cover :- 

1. Damage occasioned directly or indirectly by war, invasion, act of foreign enemy, hostilities, or war-like operations 

(whether war be declared or not), civil war, rebellion, insurrection, riot, strike, civil commotion, act of terrorism, 

revolution, or military, or usurped power, martial law, or any of the events causing the proclamation or  maintaining of 

martial law; 

2. Damage directly or indirectly caused by: 

2.1 ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the 

combustion of nuclear fuel and any process of nuclear fission or fusion;  

2.2 radioactive, toxic, explosive or other hazardous property of any explosive nuclear assembly or nuclear component 

thereof; 

3. Damage to property which at the time of the happening of such damage is insured by or would, but for the existence 

of this Policy, be insured by any marine policy or cargo policy except in respect of any excess beyond the amount which 

would have been payable under the such policies. 

4. The following properties are excluded unless otherwise expressly agreed and stated in the Policy; 

4.1 Goods held in trust or on commission by the Insured; 

4.2 Gold or silver bullions or gold or silver or precious stones; 

4.3 Any antique or work of art for an aggregate amount exceeding Bht.10,000; 

4.4 Manuscripts or original, plans, blueprints, drawings, designs, patterns, models or mold or moulds; 

4.5 Securities, obligations, important documents of any kind, postal stamps, stamp duties, money, bank notes, 

cheques or books of accounts or any other business books; 

4.6 Explosives; 

4.7 Loss or damage to mobile phone, laptop or computer notebook and/or all kinds of portable electronic devices 

and/or cameras, video and/or recording media of any kind; 

5. Consequential loss or damage of any kind except Loss of Rent when such loss is stated as covered by this Policy; 

6. Damage from the burning of property by the order of any official or public authority; 

7. Deductible to be borne by the Insured as specified in the Schedule. 
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COVERAGE SECTION I 

FIRE INSURANCE 

 

1. INSURING AGREEMENTS 

In consideration of the premium to be paid by the Insured to the Company for the insurance of property specified in this 

Policy, the Company agrees that if the property insured be damaged by the following causes: 

1) FIRE but excluding loss or damage 

1.1 caused by explosion resulting from fire, except for explosion of gas used for lighting or domestic purposes; 

1.2 caused directly or indirectly by earthquake; 

1.3 to the property insured arising from: 

1.3.1 natural decay or heating or self-ignition of the property, or 

1.3.2 while undergoing any process using heat or being dried; 

2) LIGHTNING; 

3) EXPLOSION of gas used for lighting or domestic purposes only, but not including loss or damage caused by the 

explosion of gas resulting from earthquake; 

4) DAMAGE arising from extraneous perils as clearly specified in this Policy; 

During the period of insurance as specified in this Policy including any subsequent period for which the Company agrees 

to renew the Policy (if any), the Company shall indemnify the Insured for the amount of actual loss or damage at the time of loss 

or damage to the property insured or shall elect to reinstate or repair such property to its normal condition or to replace the 

damaged property either totally or partially. 

The liability of the Company under this Policy shall not exceed: 

1) the total sum insured or the sum insured in respect of each item at the time of loss or damage; 

2) the sum insured remaining after deducting the value of loss or damage occurring during the same period of insurance, 

unless the Company shall have agreed to reinstate any such sum insured and the Insured agrees to pay the 

appropriate additional premium. 

 

2. SPECIFIC EXCLUSIONS 

This Insurance does not cover :- 

1. Dynamo, electrical transformer, electrical generator, electro-motor, circuit board, electronic equipment or any other 

electrical appliances which are damaged by or from over-running or excessive electrical current or short circuit including 

short circuit caused by lightning but only for the item damaged.  

2. Loss or damage to mobile phone, laptop or computer notebook, and/or all kinds of portable electronic devices and/or 

cameras, video and/or recording media of any kinds. 

3. Deductible to be borne by the Insured as specified in the Schedule. 
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3. SPECIFIC CONDITIONS 

1. Under Insurance 

If at the time of occurrence of any loss or damage, the property hereby insured shall be collectively of greater value 

than the sum insured thereon then the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference and shall 

bear a rateable proportion of the loss for every item accordingly and if more than one item, each item shall be separately 

subject to this condition and the Company shall indemnify for each item on the basis as follows: 

 

Indemnity amount for each item =                  Sum Insured   x   Total amount of loss             -  any deductible amount (if any) 

  The actual value of the property at the time of damage 

2. Claims and Indemnification Conditions 

2.1 Duties of the Insured regarding claims for compensation 

On the happening of any loss or damage, the Insured shall: 

2.1.1 give notice thereof to the Company without delay, and shall, at the expense of the Insured, provide all 

evidence and documents described below to the Company within 30 days from the date of the loss or 

damage, unless the Insured has practical reason for not being able to do so within such time, or such 

further time as the Company may in writing allow: 

(1) A claim in writing for the loss or damage containing, in particular, an account of the property damaged 

and the value of the damage of such property at the time of the loss or damage, excluding any profits; 

(2) Particulars of all other insurances, including any insurance effected with other insurers concerning the 

property insured under this Policy; 

2.1.2 at his own expense, produce or procure or advise or give to the Company all evidence and such further particulars 

such as plans, specifications, books of accounts, accounting documents, tax invoice, originals, duplicates or 

copies of such documents, proofs and declaration related to the claim and the origin or cause of the fire and 

circumstances under which the loss or damage occurred as may be reasonably required by the Company; 

2.1.3 carry out and permit to be taken by the Company or its representative any action which may be reasonably 

practicable to prevent further damage; 

The Company shall not be liable to pay any claim under this Policy if the Insured intentionally or there be reason 

to believe that the Insured intend to not comply with one of or any Conditions as above stated. 

2.2 Reinstatement or Replacement of Property 

The Company may, at its own option, reinstate or replace the property damaged or destroyed totally or any part 

thereof instead of paying the amount of the loss or damage or may join with any other Insurers in doing so. 

But the Company shall not be bound to reinstate exactly or completely but only as circumstances permit and in 

reasonably sufficient manners, and in no case shall the Company be bound to expend more to reinstate such property than 

its value at the time of the occurrence of such loss or damage nor more than the sum insured by the Company thereon. 

If the Company elects to reinstate or replace any property, the Insured shall, at his own expense, furnish the 

Company with such plans, specifications, measurements, quantities, and such other particulars as the Company may 

require and no acts done or caused to be done by the Company with a view to reinstatement or replacement shall be 

deemed an election by the Company to reinstate or replace. 

If in any case the Company shall be unable to reinstate or repair the property hereby insured because of any 

municipal or other regulations in force affecting the alignment of streets or the construction of buildings or otherwise, 

the Company shall, in every such case, only be liable to pay such sum as would be requisite to reinstate or repair such 

property if the same could lawfully be done so. 
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COVERAGE SECTION II 

LOSS OF INCOME 

 

The Company shall indemnify the Insured for Loss of Income and/or Increase in Cost of Working necessarily and reasonably 

incurred by the Insured in consequence of the loss or damage to the insured property resulting from insured perils under 

Coverage Section I (Fire Insurance). 

The Company shall indemnify for every loss or damage from such perils to the insured property in the amount not exceeding 

the Limit specified in the Schedule. 

 

COVERAGE SECTION III 

BURGLARY INSURANCE 

 

1. SPECIFIC DEFINITIONS: 

1. “Theft” means dishonest appropriation of property belonging to another or property which another is the joint owner. 

2. Robbery” means theft by an assault by actual force or immediate threat to do so in order to:- 

2.1 facilitate the theft or the taking away of the property; or 

2.2 obtain delivery of the property; or 

2.3 take hold of the property; or 

2.4 conceal the commission of such offence; or 

2.5 escape from arrest; 

3. “Gang-Robbery” means Robbery defined under item 2 committed by three persons or more. 

 

2. INSURING AGREEMENTS 

In consideration of the premium to be paid by the Insured, the Company agrees to provide coverage for the property insured 

as follows:- 

1. Loss or Damage to the Property Insured 

The Company shall pay compensation for loss or damage to the Property Insured arising from theft by any person not 

specifically excluded in the Exclusions who enters or exits from the Insured Premises by actual force or violence resulting 

in visible marks of damage upon the Insured Premises from tools, explosives, electricity, chemical or arising from Robbery 

or Gang-Robbery including loss or damage arising from any attempt thereat. 

2. Damage to the Building 

The Company shall pay compensation for damage to any part of the building caused by any act which is covered under 

the Insuring Agreement item 1 above. 
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3. SPECIFIC EXCLUSIONS 

This Policy does not cover nor include:- 

1. Loss or damage by fire or explosion however caused except loss or damage due to explosion resulting from forcible 

entry into the insured premises by using explosive with the intention of theft or robbery or gang-robbery; 

2. Loss or damage to plate glass or any decoration or lettering thereon; 

3. Loss or damage occasioned by or in connivance of any person lawfully residing in the insured premises as stated in 

the Schedule or occasioned by the Insured or partner or director or staff or employee of the Insured either acting alone 

or in connivance of others; 

4. Loss or damage happening whilst the insured premise is left uninhibited or without a care-taker for a continuous period 

exceeding 7 consecutive days; 

5. Loss or damage to mobile phone, laptop or computer notebook, and/or all kinds of portable electronic devices and/or 

cameras, video and/or recording media of any kinds; 

6. Loss or damage to property placed or kept or located outside a building and/or in an open; 

7. Loss or damage discovered at the time of taking inventory; 

8. Deductible to be borne by the Insured as specified in the Schedule. 

 

4. SPECIFIC CONDITIONS 

1. Settlement Options and Limits of Liability of the Company: The Company may elect to indemnify the Insured by 

one of the following methods:- 

1.1 repairing the property according to the actual damage; or 

1.2 replacing the property with similar property; or 

1.3 paying in the amount of the actual value (excluding profit) of such property at the time of loss or damage. 

The Liability of the Company in aggregate during the period of insurance for loss of or damage to the Property Insured 

and the building in which the Property Insured is contained shall not exceed the Sum Insured as stated in the Schedule. 

2. Duties of the Insured Regarding Claims for Compensation: On the happening of any loss or damage the Insured 

shall:- 

2.1 report to the police immediately and give notice of the loss or damage to the Company without delay; 

2.2 deliver to the Company in writing the detailed list of loss or damage within 15 days after having the knowledge of 

such loss or damage. The Insured at his own expense shall furnish all particulars and evidence concerning the 

loss or damage as required by the Company and shall give assistance to the Company as maybe necessary. 

3. Contribution 

If at the time of any loss or damage to the Property Insured there be other insurance effected by or on behalf of the 

Insured covering the same property, the Company shall be liable to pay compensation not more than its ratable proportion 

based on the amount insured by the Company bears in relation to the total sum insured and in no case more than the 

amount insured by the Company. 
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COVERAGE SECTION IV 

COMPENSATION FOR ACCIDENTAL DEATH OF THE INSURED AND/OR FAMILY MEMBER 

 

1. SPECIFIC DEFINITIONS: 

“Family Member” means lawful spouse or children of the Insured including parents of the Insured.  

 

2. INSURING AGREEMENT 

The Insurance under this Policy extends to cover compensation for loss of life of the Insured and/or Family Member named 

as Insured in the Policy caused by accident occurring within the insured premises and covered by Coverage Sections 1 and 3 

and the Company shall pay compensation to the Beneficiary not exceeding the Limit amount specified in the Schedule. 

 

3. CLAIM INDEMNIFICATION 

The Beneficiary or Representative, at his/her own expense, must report the loss of life to the Company immediately and 

submit the following documents to the Company within thirty (30) days from the date of loss of life of the Insured and/or Family 

Member for claim indemnification:. 

1. A Completed Claim Form of the Company. 

2. A Death Certificate. 

3. A copy of the autopsy report, certified by the Case Officer or issuing authority. 

4. A copy of the police report, certified by the Case Officer. 

5. A copy of the Identity Card and the House Registration stating the Insured and/or Family Member as “Deceased”. 

6. A copy of the Identity Card and the House Registration of the Beneficiary. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can 

be proven that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as 

possible. 
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COVERAGE SECTION V 

MONEY INSURANCE 

 

1. SPECIFIC DEFINITIONS: 

1.1 “Money” means Bank Notes or Coins recognized as legal tender, Certified Cheques, Money Orders, Postal Cheques, 

current Postage Stamps, and Securities, as specified in the Schedule, all belonging to the Insured or for which the 

Insured has accepted responsibility. 

1.2 “Business Hours” means the period during which the Insured’s Premises are open for business and during which 

the Insured or his employee entrusted with the Money is in the Premises. 

1.3 “Insured Premises” means the interior portion of the place of business which is occupied by the Insured as specified 

in the Schedule. 

1.4 “Custodian” means the Insured, any partner or any employee of the Insured who has the regular duty of or duly 

authorized by the Insured to having the care and custody of money within the premises, but excluding any person 

working as a security guard, porter or janitor. 

1.5 “Robbery” means  

1.5.1 theft by an assault by actual force or immediate threat to do so in order to:- 

a) facilitate the theft or taking away of the property; or 

b) obtain delivery of the property; or 

c) take hold of the property; or 

d) conceal the commission of such offence; or 

e) escape from arrest;  

1.5.2 theft by actual force in breaking a shop window to take away the property; 

1.5.3 theft by taking away the property from a Messenger or a Custodian who had been killed or assaulted or 

rendered unconscious. 

1.6 “Gang-Robbery” means Robbery defined under 1.10, committed by three persons or more. 

1.7 “Loss” also means Damage. 

 

2. INSURING AGREEMENTS 

The Company provides coverage only with respect to the items of Insuring Agreements for which a limit of liability is specified 

in the Schedule and the maximum liability of the Company under each item shall not exceed the limit of liability stated in the 

Schedule for that item. 

Item no. 1: Loss of Money inside the Insured Premises: 

The Company shall pay compensation for loss of money during the Business Hours while in the care of a Custodian and 

within the Insured Premises caused by Burglary, Robbery or an attempt thereat. 

Item no. 2: Loss of or Damage to Safe or Strong Room: 

The Company shall pay compensation for damage to the safe, strong room, the Insured Premises and other properties 

caused by Burglary, Robbery or theft of money from a Safe or Strong Room or an attempt thereat.  
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3. SPECIFIC EXCLUSIONS 

This Insurance does not cover loss caused by or resulting from the following:- 

1) Fraud or embezzlement, or larceny committed by the Insured, a Director or Partner of the Insured, or an employee of 

the Insured, whether acting alone or in collusion with others; 

2) Loss of manuscripts, accounts books or records; 

3) Forgery of document, errors in handling change money, or errors or omissions in book keeping or computation; 

4) Deductible to be borne by the Insured as specified in the Schedule. 

 

4. SPECIFIC CONDITIONS 

1. Accounting Books and Records: The Insured must keep and maintain records of all the money insured for the 

Company to examine in the event of loss. 

2. Limits of Liability and Settlement Options: The Company shall pay compensation not exceeding  

2.1 the limit of liability stated in the Schedule; or 

2.2 the market value of the securities at the close of business of the working day preceding the day on which the loss 

was discovered, in respect of securities; or 

2.3 the cost of repair or replacement of the property with a similar item calculated at the time of loss or the actual 

cash value of such property at the time of loss, in respect of other properties. 

Nonetheless, the actual cash value of such other property or securities held by the Insured as pledge or collateral for 

an advance or a loan shall be deemed to be not exceeding the value of the property or securities as valuated and recorded 

by the Insured at the time of the advance or loan. In the absence of the record of the value of such property or securities, it 

shall be deemed that the actual cash value of such property or securities is the un-repaid/outstanding portion of the advance 

or loan plus outstanding interest thereon at a rate stipulated by law. 

The limit of liability stated in the Schedule is the total limit of liability of the Company in respect of all losses of the 

Insured’s property caused by perils insured under the Insuring Agreements, and whether committed by one person or more, 

it shall be deemed as having occurred in one single event. 

The Company may pay claim in cash or may repair or replace the property with a similar item. Once the Company pays 

compensation in accordance with Company’s liability, the damaged property shall become under the right of the Company. 

3. Insured’s duties in claiming for Compensation: At the occurrence of loss or damage, the Insured shall perform the 

following: 

3.1 report to the police immediately and report the loss or damage to the Company without delay; 

3.2 deliver to the Company a claim in writing within 15 days after having knowledge of such loss. The Insured shall 

at its own expense furnish all particulars and evidence relating to the loss as required by the Company and shall 

give necessary assistance to the Company as maybe necessary. 
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COVERAGE SECTION VI 

PLATE GLASS INSURANCE 

 

1. COVERAGE 

The Company shall indemnify the Insured for loss of or damage of insured Plate Glass arising from external accidental 

causes not stated as excluded under Specific Exclusions (by Plate Glass, it also includes frame and decorations on the glass 

but excluding show case glass or glass shelf) at the market value of the broken glass but not exceeding the amount as specified 

in the Schedule. 

 

2. SPECIFIC CONDITIONS 

2.1 Upon the happening of any event giving rise or likely to give rise to a claim under this Policy the Insured shall within 

7 days thereafter the incident (or within such further time as the Company may in writing allow in that behalf) give 

written notice to the Company and shall furnish full particulars of such breakage and the circumstances under which 

it occurred and the Insured shall not cause or permit the removal of the broken glass from its position without the 

written consent of the Company. The Company may reinstate by repair or replace the damaged property as the case 

may be instead of paying the amount of the damage and the Policy shall not cover any glass substituted for such 

broken glass unless additional premium is paid in respect thereof as the Company may require. 

2.2 In the event of breakage for which the Company is liable, the broken glass shall become the absolute property of the 

Company as salvage and the Insured shall use every endeavour to prevent any further breakage or loss arising to 

such salvage and shall allow the representatives of the Company to have immediate access thereto to remove such 

salvage or do such other things as may be necessary for the preservation thereof. 

2.3 The Insured shall give the Company immediate notice of all or any circumstances which materially affect the risk 

covered by this policy and in particular if any alterations be made to any of the glass specified in the Schedule hereto 

or if any repairs or alterations take place in or about the premises in which it is fixed or if there shall be any change in 

the tenancy or occupancy of the premises or the business carried on therein or if the premises shall become 

unoccupied. 

2.4 The Insured shall take all due and proper precautions for the safety of the property insured. 

 

3. SPECIFIC EXCLUSIONS 

This Policy does not cover:- 

1. Breakages arising out of earthquake, volcanic eruption; 

2. Breakages arising during transit, erection/installation, removal or alterations to premises; 

3. Frames or framework of any description or the cost of removal of any fittings, fixtures or other obstructions; 

4. Interruption or delay or loss of business or damage of any kind occurring during the time intervening between the 

occurrence of a breakage and the replacement of the glass; 

5. Cracked or imperfect glass unless specially declared as such and specifically included in the Schedule; 

6. Deductible to be borne by the Insured as stated in the Schedule. 

PROVIDED that the word “Breakage” shall not include any disfiguration or damage other than fracture extending 

through the entire thickness of the glass. 
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COVERAGE SECTION VII 

PUBLIC LIABILITY INSURANCE 

 

1. INSURING AGREEMENT 

The Company shall indemnify the Insured against:- 

1. Sums which the Insured shall become legally liable to pay for compensation in respect of: 

1.1 death or bodily injury or illness of any person except:- 

1.1.1 the Insured’s employee in the course of the employment or a person who at the time of accident is 

working for the Insured under a contract of service or apprenticeship with the Insured; 

1.1.2 a member of the Insured’s family or person residing with the Insured who is directly or indirectly 

associated with the Insured’s Business as stated in the Schedule; 

1.2 loss of or damage to property of any person except:- 

1.2.1 property belonging to the Insured or held in trust by or in the custody or under the control of the Insured 

or property on which the Insured is working; 

1.2.2 property in charge or under control or being used or operated by the Insured’s employee, family member 

or person residing with the Insured during the course of the employment; 

The Company’s liability stated above shall apply only to accidents in connection with the operations or Business of the 

Insured occurring from the perils insured and during the Period of Insurance within the Coverage Territory as specified in 

the Schedule. 

2. Sums in connection with the claims payable in respect of: 

2.1 costs and expenses for the filing of a claim which is payable under this Policy where such cost and expense are 

recoverable by any claimant from the Insured; 

2.2 costs and expenses incurred by the Insured with a written consent of the Company. 

In the event of death of the Insured, the Company shall in respect of the liability incurred by the Insured pay compensation 

on behalf of the Insured’s legal representatives subject to the condition, coverage, exceptions and endorsements of this 

Insurance Policy provided that such legal representatives shall as though they were the Insured fulfill and be subject to the 

terms and conditions of this Insurance Policy so far as they shall apply. 

 

LIMITS OF LIABILITY (ALL INSUREDS) 

Regardless of the number of persons and/or entities who are insured under this Policy ("the Insureds") and regardless of 

the number of claims made against one or more of the Insureds, the Company’s total liability to indemnify under the Policy shall 

not exceed the amount (s) specified and stated in the Policy as the Limit  of Liability. 

 

2. SPECIFIC EXCLUSIONS 

This Policy does not cover:- 

1. Liability in respect of judgements which are not in the first instance delivered by or obtained from a Court of competent 

jurisdiction within Thailand nor to orders obtained in a Court in Thailand for the enforcement of judgements made 

outside Thailand; 

2. Liability arising from the ownership, possession, custody, control, use or commitment or advice of or on behalf of the 

Insured of any mechanically propelled vehicle (including any type of machine or craft pushed or pulled by an engine); 

3. Liability arising from or caused by work on construction, extension or demolition of any building or structure; 
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4. Liability of any nature directly or indirectly caused by or in connection with or resulting from flood, waste water, chemical 

waste, dust, smoke, poisonous gas or liquid or substance, toxic or pollution of any kinds; 

5. Liability arising from or caused by or resulting from subsidence, vibration or withdrawal or weakening of support; 

6. Liability assumed by the Insured by agreement and which would not have attached to the Insured in the absence of 

such agreement; 

7. Liability arising from: 

7.1 technical or professional advice or service given or administered by the Insured or by any person acting on behalf 

of the Insured; 

7.2 medical treatment given or administered by the Insured or by any person acting on behalf of the Insured except 

first aid; 

8. All kinds of fines either civil, criminal or contractual;  

9. Deductible to be borne by the Insured as specified in the Schedule. 

 

3. SPECIFIC CONDITIONS 

1. Insured’s duties to take Precautions: The Insured shall take all reasonable precautions to prevent accident and 

to observe and comply with all statutory requirements and regulations imposed by any public authority. 

2. Insured’s duties in claiming for compensation: Upon the happening of any event which may give rise to a claim 

under this Insurance Policy, the Insured shall:- 

2.1 report to the Company without delay; 

2.2 forward to the Company immediately when received court summons or order of enforcement of the court; 

2.3 not consent to offer or agree to pay any compensation to any person without the consent of the Company 

except when the Company shall have failed to handle the claim; 

2.4 provide all facts and give assistance to the Company in the settlement of any claim or in the defense of a 

court case or in pursuing legal action. 

3. The Company’s rights: The Company shall have the right to take over to defend a case and to settle any claim by 

compromise. 

4. Contribution: If at the time of any occurrence giving rise to a claim under this Policy, there is any other insurance 

policy covering the same liability, the Company shall be liable for any loss or damage, legal costs and other 

expenses not more than its ratable proportion of the amount which would be payable under such claim. 

 

 

  

Remark: Please note that English language version of the approved Thai policy wording is provided for information 

purpose only and the Thai language version is the reference for the legally binding contract wordings. 
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สรุปสาระส าคัญ  
กรมธรรม์ประกนัภัย “คุ้มครองธุรกจิขนาดย่อม” 

(ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online)) 

1. เงื่อนไขทั่วไปที่ส าคัญ 
1.1 สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look Period) 

หำกผูเ้อำประกนัภยัประสงคจ์ะยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ผูเ้อำประกนัภยัมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์
ประกนัภยัและส่งคืนกรมธรรม์ประกนัภยัมำยงับริษทัภำยใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บกรมธรรม์ประกนัภยัจำกบริษทั ทั้งน้ี ให้ถือว่ำ
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไม่มีผลใชบ้งัคบันบัตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของระยะเวลำประกนัภยัตำมท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั  

2. ข้อยกเว้นทั่วไปที่ส าคัญ : กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. ควำมเสียหำยซ่ึงเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยออ้มจำกสงครำม กำรรุกรำน กำรกระท ำที่มุ่งร้ำยของศตัรูต่ำงชำติ หรือกำร

กระท ำที่มุ่งร้ำยคลำ้ยสงครำม ไม่ว่ำจะไดม้ีกำรประกำศสงครำมหรือไม่ก็ตำม หรือสงครำมกลำงเมือง กำรแข็งขอ้ กำรกบฏ 
กำรจลำจล กำรนดัหยุดงำน กำรก่อควำมวุ่นวำย กำรกระท ำของผูก่้อกำรร้ำย กำรปฏิวติั กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอยักำรศึก 
หรือเหตุกำรณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีกำรประกำศหรือคงไวซ่ึ้งกฎอยักำรศึก 

2. ควำมเสียหำยท่ีเป็นผลโดยตรง หรือโดยออ้มจำกสำเหตุดงัน้ี:- 
2.1 กำรแผรั่งสี หรือกำรแพร่กมัมนัตภำพรังสีจำกเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจำกกำกนิวเคลียร์ใดๆ อนัเน่ืองมำจำกกำรเผำไหมข้อง

เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจำกกรรมวิธีใดๆ แห่งกำรแตกแยกตวัทำงนิวเคลียร์ซ่ึงด ำเนินติดต่อกนัไปดว้ยตวัเอง 
2.2 กำรระเบิดของกมัมนัตภำพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวตัถุอนัตรำยท่ีอำจเกิดกำรระเบิดในกระบวนกำรนิวเคลียร์ 

3. ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์นซ่ึงเกิดขึ้นในขณะท่ีผูเ้อำประกนัภยัสำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือมีสิทธิไดรั้บกำรชดใชค้่ำสินไหม
ทดแทนจำกกรมธรรมป์ระกนัภยัทำงทะเลหรือกรมธรรมป์ระกนัภยักำรขนส่ง ยกเวน้ควำมเสียหำยส่วนท่ีเกินกว่ำจ ำนวนเงิน ซ่ึง
จะไดรั้บกำรชดใชจ้ำกกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวนั้น 

4. ทรัพยสิ์นต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้ะบุไวโ้ดยชดัแจง้เป็นอยำ่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี  
4.1 สินคำ้ท่ีอยูใ่นกำรดูแลรักษำของผูเ้อำประกนัภยัในฐำนะผูรั้บฝำกทรัพย ์ 
4.2 เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองค ำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออญัมณี 
4.3 โบรำณวตัถุหรือศิลปวตัถุส ำหรับควำมเสียหำยรวมส่วนท่ีเกินกว่ำ 10,000 บำท  
4.4 ตน้ฉบบัหรือส ำเนำเอกสำร แบบแปลน แผนผงั ภำพเขียน รูปออกแบบ ลวดลำย แบบ หรือแบบพิมพ ์หรือแม่พิมพ ์
4.5 หลกัประกนัหน้ีสิน หลกัทรัพย ์เอกสำรส ำคญัต่ำงๆ ไปรษณียำกร อำกร แสตมป์  เงินตรำ ธนบตัร เช็ค สมุดบญัชี หรือสมุด

หนงัสือ เก่ียวกบัธุรกิจใดๆ 
4.6 วตัถุระเบิด 
4.7 โทรศพัทมื์อถือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค อุปกรณ์อิเลก็โทรนิกส์แบบพกพำ กลอ้งถ่ำยรูป วีดิโอ ส่ือบนัทึกประเภทต่ำงๆ  
4.8 ควำมเสียหำยต่อเน่ืองใดๆทุกชนิดเวน้แต่กำรสูญเสียรำยไดจ้ำกค่ำเช่ำท่ีไดร้ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัว่ำไดรั้บควำมคุม้ครอง  

5. ควำมเสียหำยจำกกำรเผำทรัพยสิ์นโดยค ำส่ังเจำ้หนำ้ท่ีหรือพนกังำนผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย 
6. ควำมเสียหำยส่วนแรกท่ีผูเ้อำประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบเองตำมท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ความคุ้มครองหมวดท่ี 1 : อัคคีภยั 

1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

ควำมคุม้ครองทรัพยสิ์นตำมท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั  หำกทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัไวไ้ดรั้บควำมเสียหำย เน่ืองจำก :- 
1) ไฟไหม้ 
2) ฟ้าผ่า 
3) แรงระเบิดของแก๊ส ท่ีใชส้ ำหรับท ำแสงสว่ำงหรือประโยชน์เพ่ือกำรอยูอ่ำศยัเท่ำนั้น 
4) ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิม่พเิศษ ท่ีไดร้ะบุไวช้ดัเจนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2. ข้อยกเว้นเฉพาะหมวดท่ีส าคัญ : การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. ไดนำโม หมอ้แปลงไฟฟ้ำ เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ มอเตอร์ไฟฟ้ำ แผงควบ คุมไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ หรือ คร่ืองใชไ้ฟฟ้ำอ่ืนๆ 

ซ่ึงไดรั้บควำมเสียหำยเน่ืองจำก หรือ เพรำะกำรเดินเคร่ืองเกินก ำลงั หรือไดรั้บกระแสไฟฟ้ำเกินก ำลงัหรือไฟฟ้ำลดัวงจร  รวมถึง
ไฟฟ้ำลดัวงจรเน่ืองจำกฟ้ำผำ่เฉพำะเคร่ืองท่ีเกิดกำรเสียหำยในกรณีดงักล่ำว 

2. โทรศพัทมื์อถือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค อุปกรณ์อิเลก็โทรนิกส์แบบพกพำ กลอ้งถ่ำยรูป วีดิโอ ส่ือบนัทึกประเภทต่ำงๆ  

TSMSUM02 
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ความคุ้มครองหมวดท่ี 2 : การประกันภัยเงินทดแทนการสูญเสียรายได้ 
บริษทัจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อำประกนัภยัส ำหรับรำยไดท่ี้ขำดหำยไป และ/หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรท่ีเพ่ิมขึ้นใน

กรณีทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัไดรั้บควำมสูญเสีย หรือเสียหำยอนัเน่ืองมำจำกควำมคุม้ครองภำยใตห้มวดท่ี 1 ในวงเงินจ ำกดัสูงสุดไม่เกิน
จ ำนวนเงินจ ำกดัท่ีระบุไวใ้นหนำ้ตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ความคุ้มครองหมวดท่ี 3 : โจรกรรม 

1. ข้อตกลงคุ้มครอง 
บริษทัตกลงคุม้ครองควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัดงัต่อไปน้ี:- 
1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยั อนัเกิดจำกกำรลกัทรัพยโ์ดยบุคคลใดๆท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ ซ่ึง

ไดเ้ขำ้ไปหรือออกจำกสถำนท่ีท่ีเอำประกนัภยั โดยกำรใชก้ ำลงัอย่ำงรุนแรง และท ำให้เกิดร่องรอยควำมเสียหำยท่ีเห็นไดอ้ย่ำง
ชดัเจนต่อสถำนท่ีท่ีเอำประกนัภยั จำกกำรใชเ้คร่ืองมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้ำ เคมี หรือเกิดจำกกำรชิงทรัพย ์หรือกำรปลน้ทรัพย ์

2. ควำมเสียหำยต่อส่วนหน่ึงส่วนใดของส่ิงปลูกสร้ำง อนัเกิดจำกกำรกระท ำซ่ึงไดรั้บควำมคุม้ครองตำมขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1 

2. ข้อยกเว้นเฉพาะหมวดท่ีส าคัญ : กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีไ้ม่คุ้มครองหรือรวมถึง 
1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอนัเกิดจำกอคัคีภยั หรือระเบิด ไม่ว่ำจะเกิดจำกสำเหตุใดก็ตำม เวน้แต่ควำมสูญเสียหรือเสียหำย

จำกกำรระเบิด อนัเป็นผลมำจำกกำรเขำ้ไปในสถำนท่ีเอำประกนัภยัโดยกำรใชว้ตัถุระเบิด และมีเจตนำเพื่อท่ีจะท ำกำรลกัทรัพย  ์
หรือชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์

2. ควำมเสียหำยของกระจก หรือส่ิงประดบับนกระจก หรือขอ้ควำมบนกระจก 
3. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอนัเกิดจำกกำรกระท ำ หรือกำรมีส่วนร่วมโดยบุคคลใดๆ ซ่ึงอยู่โดยชอบดว้ยกฎหมำยในสถำนท่ี

ตำมท่ีระบุไวใ้นตำรำงแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือเกิดจำกกำรกระท ำโดยผูเ้อำประกนัภยั หรือหุ้นส่วนของผูเ้อำประกนัภยั หรือ
กรรมกำร หรือพนกังำน หรือ ลูกจำ้งของผูเ้อำประกนัภยั ทั้งน้ีไม่ว่ำจะกระท ำดว้ยตนเองโดยล ำพงั หรือสมรู้ร่วมคิดกบับุคคลอื่น 

4. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยซ่ึงเกิดขึ้นในขณะท่ีสถำนท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม์ประกนัภยัถูกทอดทิ้ง โดยไม่มีผูอ้ำศยัอยู่
หรือไม่มีผูดู้แลรักษำ เป็นเวลำเกินกว่ำ 7 วนัติดต่อกนั 

5. โทรศพัทมื์อถือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค อุปกรณ์อิเลก็โทรนิกส์แบบพกพำ กลอ้งถ่ำยรูป วีดิโอ ส่ือบนัทึกประเภทต่ำงๆ  
6. ควำมสูญเสียหรือเสียหำยต่อทรัพยสิ์นท่ีวำง หรือ เก็บ หรือตั้งอยูบ่ริเวณส่วนนอกของตวัอำคำรและหรือ บริเวณท่ีโล่งทัว่ไป 
7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยซ่ึงพบเม่ือตรวจสอบบญัชีสินคำ้ 

ความคุ้มครองหมวดท่ี 4 : เงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย และ/หรือสมาชิกในครอบครัว 

1. ข้อตกลงคุ้มครอง 
คุ้มครองเงินชดเชยกรณีกำรเสียชีวิตของผูเ้อำประกันภยัและ/หรือสมำชิกในครอบครัวท่ีระบุช่ือไวใ้นกรมธรรม์ประกันภยั อนั

เน่ืองจำกอุบติัเหตุภำยในสถำนท่ีเอำประกนัภยัท่ีเกิดขึ้นภำยใตค้วำมคุม้ครองในหมวดท่ี 1 และหมวดท่ี 3 

ความคุ้มครองหมวดท่ี 5 : ประกนัภัยส าหรับเงนิ 

1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

คุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ท่ีมีจ ำนวนเงินจ ำกดัควำมรับผิดและไม่เกินจ ำนวนเงินท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยัเท่ำนั้น 

ขอ้ 1) ควำมสูญเสียของเงินภำยในสถำนท่ีเอำประกนัภยั 
ขอ้ 2) ควำมเสียหำยต่อตูนิ้รภยัหรือห้องนิรภยั 

2. ข้อยกเว้นเฉพาะหมวดท่ีส าคัญ : การประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครองการสูญเสียอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
1) กำรฉ้อโกงหรือยกัยอก กำรกระท ำผิดต่อทรัพยต์ำมประมวลกฎหมำยอำญำโดยผูเ้อำประกนัภยั กรรมกำรหรือหุ้นส่วนของผูเ้อำ   

ประกนัภยั หรือพนกังำนของผูเ้อำประกนัภยั ทั้งน้ีไม่ว่ำจะกระท ำดว้ยตนเองโดยล ำพงั หรือสมรู้ร่วมคิดกบับุคคลอ่ืน 
2) กำรสูญหำยของเอกสำรตน้ฉบบั สมุดบญัชี หรือรำยงำนตวัเลข 
3) กำรปลอมแปลงเอกสำร กำรทอนเงินผิด ควำมผิดพลำดหรือกำรละเลยในกำรท ำบญัชีหรือกำรค ำนวณ 
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ความคุ้มครองหมวดท่ี 6 : กระจก 

1. ความคุ้มครอง 
บริษทัจะชดใชค้่ำสินไหมทดแทนเพื่อควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของกระจกท่ีเอำประกนัภยัจำกกำรแตกอนัเน่ืองมำจำกอุบติัเหตุ

จำกปัจจยัภำยนอก ซ่ึงไม่ไดร้ะบุยกเวน้ไวภ้ำยใตข้อ้ยกเวน้เฉพำะ ตำมมูลค่ำรำคำตลำดของกระจกท่ีแตก ทั้งน้ีไม่เกินจ ำนวนเงินตำมท่ีระบุ
ไวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั  

2. ข้อยกเว้นเฉพาะหมวดท่ีส าคัญ : กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. กระจกแตกอนัเกิดจำกแผน่ดินไหว ภูเขำไฟระเบิด  
2. กระจกแตกซ่ึงเกิดขึ้นในระหว่ำง กำรขนส่ง กำรติดตั้ง กำรร้ือถอน  หรือกำรดดัแปลงอำคำรสถำนท่ี 
3. กรอบหรือโครงสร้ำงในทุกลกัษณะ หรือค่ำใชจ้่ำยในกำรร้ือถอน เคร่ืองติดตั้ง ตรึงตรำหรือส่ิงกีดขวำงอ่ืนใด 
4. กำรหยดุชะงกั หรือควำมล่ำชำ้ หรือกำรสูญเสียทำงธุรกิจ หรือควำมเสียหำยทุกชนิดท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงช่วงเวลำเกิดเหตุกระจก

แตกและเปล่ียนกระจก 
5. กระจกร้ำวหรือกระจกท่ีไม่สมบูรณ์ เวน้เสียแต่ว่ำไดแ้จง้ไวเ้ป็นพเิศษและระบุไวอ้ยำ่งชดัเจนในตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ความคุ้มครองหมวดท่ี 7 : ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

บริษทัจะชดใชค้่ำสินไหมทดแทนในนำมผูเ้อำประกนัภยัส ำหรับ 
1. จ ำนวนเงินท่ีผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งรับผดิตำมกฎหมำยท่ีจะชดใชเ้ป็นค่ำเสียหำยส ำหรับ 

1.1 กำรเสียชีวิต หรือควำมบำดเจบ็ตอ่ร่ำงกำย หรือควำมเจบ็ป่วยของบุคคลภำยนอก 
1.2 ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยตอ่ทรัพยสิ์นของบุคคลภำยนอก 

ควำมรับผิดตำมกฎหมำยดงักล่ำวขำ้งตน้ตอ้งเกิดขึ้นโดยอุบติัเหตุอนัเก่ียวกบักิจกำรหรือธุรกิจของผูเ้อำประกนัภยัภำยใตข้อบเขตกำร
เส่ียงภยัท่ีเอำประกันภยัไว ้และเกิดขึ้นในระหว่ำงระยะเวลำประกันภยั ณ อำณำเขตกำรคุ้มครอง ซ่ึงระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม์ 
ประกนัภยั 
2. จ ำนวนเงินอนัเก่ียวขอ้งกบักำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนซ่ึงไดรั้บ 

2.1 ค่ำใชจ้่ำย ค่ำธรรมเนียมในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนซ่ึงควำมคุม้ครองตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ส ำหรับผูเ้อำ
ประกนัภยัตอ้งชดใชใ้ห้กบัผูเ้รียกร้อง 

2.2 ค่ำใชจ้่ำย ค่ำธรรมเนียมซ่ึงผูเ้อำประกนัภยัไดจ้่ำยไปดว้ยควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบริษทั 

2. ข้อยกเว้นเฉพาะหมวดท่ีส าคัญ : กรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. ควำมรับผิดใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจำกค ำพิพำกษำหรือขบวนกำรยุติธรรม ซ่ึงมิใช่ศำลไทย  หรือท่ีเกิดขึ้นหรือสืบเน่ืองจำกค ำพิพำกษำ

ของศำลไทยเพื่อบงัคบัคดีให้ตดัสินนอกอำณำเขตรำชอำณำจกัรไทย 
2. ควำมรับผิดซ่ึงเกิดจำกกำรเป็นเจำ้ของ  กำรครอบครอง  กำรดูแล  กำรควบคุม  กำรใช ้ หรือกำรให้สัญญำ หรือกำรช้ีแนะโดยผู ้

เอำประกนัภยั หรือในนำมของผูเ้อำประกนัภยั ส ำหรับยำนพำหนะทุกชนิดท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนต์ (รวมทั้งเคร่ืองจกัร หรือ
ยำนใด ๆ ท่ีดนัหรือลำกโดยเคร่ืองยนต)์ 

3. ควำมรับผิดใด ๆ ซ่ึงเกิดขึ้นจำกหรือสืบเน่ืองจำกงำนก่อสร้ำง งำนต่อเติม หรือร้ือถอนอำคำร หรือส่ิงปลูกสร้ำงใดๆ  
4. ควำมรับผิดไม่ว่ำลกัษณะใดๆ อนัเกิดจำก หรือเก่ียวเน่ืองจำก หรือเป็นผลโดยตรง หรือโดยออ้มจำกน ้ำท่วม น ้ ำสกปรก กำกเคมี 

ฝุ่ น ควนั ก๊ำซพิษ ของเหลว หรือของแขง็ท่ีเป็นพิษ มลพิษ หรือมลภำวะใดๆ  
5. ควำมรับผิดใดๆ อนัเกิดจำก หรือสืบเน่ืองจำก หรือเป็นผลมำจำกแผ่นดินทรุด  ควำมส่ันสะเทือน  หรือกำรเคล่ือนยำ้ยส่ิงค ้ำจุน  

หรือท ำให้ส่ิงค ้ำจุนอ่อนก ำลงัลง 
6. ควำมรับผิดซ่ึงเกิดขึ้นจำกสัญญำท่ีผูเ้อำประกนัภยัท ำขึ้น ซ่ึงถำ้ไม่มีสัญญำดงักล่ำว  ควำมรับผิดของผูเ้อำประกนัภยัจะไม่เกิดขึ้น 
7. ควำมรับผิดซ่ึงเกิดจำก 

7.1 ค ำแนะน ำ หรือบริกำรทำงเทคนิคหรือวิชำชีพใดๆ โดยผูเ้อำประกนัภยั หรือผูท้  ำแทนผูเ้อำประกนัภยั 
7.2 กำรท่ีผูเ้อำประกนัภยั หรือผูท่ี้ท  ำแทนผูเ้อำประกนัภยัให้กำรรักษำ เวน้แต่กำรปฐมพยำบำล 

8. กำรปรับทำงแพ่ง อำญำ หรือ โดยสัญญำ 
 
 กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด หากมข้ีอความใดในเอกสารนีข้ัดหรือแย้ง

กับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยบังคับแทน 
 


