สรุปสาระสําคัญ
กรมธรรมประกันภัยธุรกิจปลอดภัย
ความคุ
ความคุมครอง
กรมธรรมประกันภัยนี้ใหความคุมครองสําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัยซึ่งเกิดจากภัยที่ไดรับ
ความคุมครองมีทั้งหมด 8 หมวดดังตอไปนี้
หมวดความคุมครองบังคับ
หมวดที
หมวดที่ 1

การประกั
การประกันอัคคีภัย และภัยเพิ่มเติม : ภัยที่คุมครอง คือ ไฟไหม ฟาผา ระเบิด ควัน ยานพาหนะ หรือชาง มา วัว ควาย
ภัยจากอากาศยาน หรือวัตถุที่ ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ํา กลุมภั ยธรรมชาติ ประกอบดวย (ภัยลมพายุ, ภั ย
แผนดินไหว, ภัยลูกเห็บ และภัยน้ําทวม) ภัยการจลาจล และการนัดหยุดงาน การกระทําอยางปาเถื่อน (Vandalism) หรือ
การกระทําอันมีเจตนาราย (Malicious Act) และความสูญเสียหรือความเสียหายตอเครื่องไฟฟา

หมวดความคุม ครองทีเ่ ลือกซือ้
หมวดที่ 2

เงินทดแทนการสูญเสียรายได : คุมครองการสูญเสียรายไดเนื่องจากความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันจาก
ภัยที่ไดรับความคุมครองตามขอตกลงคุมครองหมวดที่ 1 และทําใหผูเอาประกันภัยไมสามารถใชสถานที่เอาประกันภัยในการ
ดําเนินธุรกิจตอไปได โดยชดเชยเปนจํานวนเงินจํากัดตอวันตามที่ระบุหนาตารางกรมธรรมประกันภัยและสูงสุดไมเกิน 20 วัน
ทําการ ตอครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

หมวดที่ 3

การประกันภัยโจรกรรม : คุมครอง
3.1 ความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินภายในสถานที่เอาประกันภัย (นอกเหนือจากเงินสด)
3.2 ความเสียหายตอสิ่งปลูกสราง
อันเกิดจากการลักทรัพยโดยบุคคลใดๆ ที่มิไดระบุไวในขอยกเวน ซึ่งไดเขาไปหรือออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัย โดยการใช
กําลังอยางรุนแรงและทําใหเกิดรองรอยความเสียหายที่เห็นไดอยางชัดเจนตอสถานที่ที่เอาประกันภัยจากการใชเครื่องมือ
วัตถุระเบิด ไฟฟา เคมี หรือเกิดจากการชิงทรัพย หรือการปลนทรัพย รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจาก
ความพยายามกระทําการดังกลาว

หมวดที่ 4

การประกันภัยสําหรับเงิน : คุมครอง
4.1 การประกันภัยเงินสดภายในสถานที่เอาประกันภัย
4.1.1 ความเสียหายตอเงินสด ขณะที่อยูในสถานที่เอาประกันภัย
4.1.2 ความเสียหายตอสิง่ ปลูกสราง ความเสียหายตอสวนหนึ่งสวนใดของตูน ิรภัย หองนิรภัย ตัวอาคารของสถานที่
เอาประกันภัย และทรัพยสินอืน่ ๆ อันเกิดจากการชิงทรัพย ปลนทรัพย หรือความพยายามกระทําการดังกลาว
4.2 การประกันภัยเงินสดขณะขนสง จากสถานที่เอาประกันภัยไปและกลับจากธนาคาร อันเกิดจากการชิงทรัพย ปลนทรัพย
หรือความพยายามกระทําการดังกลาว

หมวดที่ 5

การประกันภัยปายโฆษณา และกระจกติดตั้งถาวร : คุมครอง
5.1 ความสูญเสียหรือความเสียหายตอปายโฆษณา หรือสวนหนึ่งสวนใดของปายโฆษณาที่ติดตั้งหรืออยูในสถานที่เอา
ประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากเหตุภายนอกที่ไมไดระบุยกเวนไว หรือเกิดจากการลักทรัพยโดยบุคคลใดๆ โดยการ
หนาที่ 1 จาก 3 หนา

ใชกําลังอยางรุนแรง และทําใหเกิดรองรอยความเสียหายที่เห็นไดอยางชัดเจน รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิด
จากความพยายามกระทําการดังกลาว
5.2 ความสูญเสีย หรือเสียหายตอกระจกติดตั้งถาวร ณ สถานที่เอาประกันภัยแตกไป อันเนื่องจากอุบัติเหตุที่ไมไดระบุ
ยกเวนไว โดยบริษัทจะชดใชคาสินไหมหรือเลือกที่จะจัดหากระจกอื่นมาทดแทนหรือซอมแซมกระจกที่ติดตั้งถาวร ณ
สถานที่เอาประกันภัยที่แตกไป พรอมทั้งคาใชจายที่จาํ เปนและสมควร เพื่อนําสิ่งอื่นมาปดไวระหวางที่ยงั ไมไดนํากระจกมาใส
แทน
หมวดที่ 6

การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก : คุมครองความรับผิดชอบตามกฎหมายที่ผูเอาประกันภัย วันเกิดขึ้นโดย
อุบั ติเหตุอั น เกี่ ยวกั บกิ จการหรือธุรกิจ ของผู เอาประกั นภั ยภายในสถานที่ เอาประกัน ภั ยหรือเกิด จากการใชสถานที่ เอา
ประกันภัย ซึ่งเกิดขึ้นในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุมครองประเทศไทย สําหรับการเสียชีวิตหรือ
ความบาดเจ็บตอรางกาย หรือความเจ็บปวยของบุคคลภายนอก และความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินของ
บุคคลภายนอก รวมถึงคาใชจาย คาธรรมเนียม ซึ่งผูเอาประกันภัยไดจายไปดวยความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก
บริษัท

หมวดที่ 7

เงินชดเชยกรณีเสียชีวติ ของผูเ อาประกันภัย และ/หรือสมาชิกในครอบครัว และ/หรือพนักงาน : คุมครองการเสียชีวิตของผู
เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัว และพนักงานซึ่งไดรับบาดเจ็บทางรางกายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในสถานที่เอา
ประกั นภั ย ที่มี สาเหตุห รือสืบ เนื่อ งมาจากไฟไหม ระเบิ ด หรือการการลัก ทรัพ ยซึ่ ง ได เข า ไปหรือออกจากสถานที่ ที่เอา
ประกันภัยโดยการใชกําลังอยางรุนแรงและทําใหเกิดรองรอยความเสียหายที่เห็นไดอยางชัดเจน การชิงทรัพย และปลนทรัพย

หมวดที่ 8 ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสนิ สวนบุคคล ของพนักงาน : คุมครอง
ทรัพยสินสวนบุคคลของพนักงานที่อยูภายในสถานที่เอาประกันภัย ที่ไดรับความสูญเสียหรือเสียหายภายใตเงื่อนไขความ
คุมครองในหมวดที่ 1 อัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม
ขอยกเวนทั่วไป
1.
2.
3.
4.

ความเสียหายสวนแรกทีผ่ ูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง
ภัยจากสงคราม ภัยกอการราย การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย
ภัยจากการแผรังสี ภัยจากนิวเคลียร และการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี
ความสูญเสียหรือความเสียหายของขอมูลอิเล็กทรอนิกส และอินเตอรเน็ต

เงือ่ นไขทั
นไขทัว่ ไปทีส่ าํ คัญ :
1. ถาผูเอาประกันภัยหรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนผูเอาประกันภัยไดมีการบรรยายคลาดเคลื่อนหรือแถลงขอความเท็จ
หรือละเวนไมแถลงขอเท็จจริงอันเปนในสาระสําคัญแหงทรัพยสินที่เอาประกันภัย หรือในสาระสําคัญแหงสิ่งปลูกสรางหรือสถาน
ที่ตั้งของทรัพยสิน หรือสิ่งปลูกสราง หรือในขอความจริงอันเปนสาระสําคัญอันจําเปนตองรูเพื่อการประเมินความเสี่ยงภัย หรือ
เพื่อการกําหนดเบี้ยประกันภัย หรือมีการละเวนไมเปดเผยขอความจริงดังกลาวนั้น ใหถือวาสัญญาประกันภัยตามกรมธรรม
ประกันภัยฉบับนี้ตกเปนโมฆียะตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และบริษัททรงไวซึ่งสิทธิในการบอกลาง
สัญญาประกันภัยนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

หนาที่ 2 จาก 3 หนา

2. บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทนในความเสียหาย โดยไมตองคืนเบี้ยประกันภัยในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจาก
การทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือเกิดจากการกระทําโดยเจตนาของผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน หรือการ
ฉอฉลเพื่อใหไดรับประโยชนจากกรมธรรมประกันภัยนี้
3. ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะระงับสิ้นไปทันทีเมื่อเกิดเหตุการณดังตอไปนี้
• มีการเปลี่ยนแปลงการคาหรือการผลิต การเปลี่ยนแปลงนั้นไดทําใหการเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
• มีการโยกยายทรัพยสินที่เอาประกันภัยไปยังสถานที่อื่นใดนอกจากสถานที่ที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย
• กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินซึ่งเอาประกันภัยไวไดถูกเปลี่ยนมือจากผูเอาประกันภัยโดยวิธีอื่น นอกจากทางพินัยกรรมหรือโดย
บทบัญญัติแหงกฎหมาย
• ผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัยเมื่อพนกําหนด 60 วัน นับแตวันเริ่มตนระยะเวลาเอาประกันภัย
• สิ่งปลูกสรางที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้นไดมีการพังทลายหรือเคลื่อนไป
จากเดิม ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน จนทําใหสิ่งปลูกสรางนั้นเสื่อมประโยชนในการใชทั้งหมดหรือบางสวน หรือทําใหสิ่งปลูก
สรางนั้นหรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้น หรือทรัพยสินที่อยูภายในสิ่งปลูกสรางนั้นตกอยูในการเสี่ยงตอวินาศภัย
เพิ่มขึ้น เวนแตเหตุดังกลาวมานี้เปนผลสืบเนื่องมาจากภัยที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้
• อยางไรก็ตามเงื่อนไขขอนี้ จะไมนํามาบังคับใช หากผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบและบริษัทตกลงยินยอมรับประกัน
ภัยตอไป โดยไดบันทึกการแกไขแสดงไวในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้แลว
หมายเหตุ
1. เอกสารฉบับนี้เปนเพียงเอกสารสรุปสาระสําคัญ เงื่อนไขทั่ว ไป ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรม
ประกันภัยเทานั้น
2. เพื่อรักษาสิทธิประโยชนสงู สุดของผูเอาประกั
เอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรมประกันภัยฉบับสมบูรณ
หากมีขอความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแยงกับขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัย ใหใชขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัย
บังคับแทน
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