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สรุปสาระสําคญัสรุปสาระสําคญัสรุปสาระสําคญัสรุปสาระสําคญั    

กรมธรรมประกันภยับานเปยมสขุกรมธรรมประกันภยับานเปยมสขุกรมธรรมประกันภยับานเปยมสขุกรมธรรมประกันภยับานเปยมสขุ    

คําจํากัดความที่สําคัญคําจํากัดความที่สําคัญคําจํากัดความที่สําคัญคําจํากัดความที่สําคัญ    

        ““““ความเสียหายความเสียหายความเสียหายความเสียหาย”””” หมายถึง ความสูญเสียหรือความเสียหายไมวาทั้งหมดหรือบางสวนที่เกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว

ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้
 ““““ทรัพยสินที่เอาประกันภัยทรัพยสินที่เอาประกันภัยทรัพยสินที่เอาประกันภัยทรัพยสินที่เอาประกันภัย” ” ” ” หมายถึง สิ่งปลูกสราง (ไมรวมรากฐาน) และ/หรือทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสรางตามที่ระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย   

        ““““สิ่งปลูกสรางสิ่งปลูกสรางสิ่งปลูกสรางสิ่งปลูกสราง    ((((ไมรวมฐานรากไมรวมฐานรากไมรวมฐานรากไมรวมฐานราก)”)”)”)” หมายถึง  
 - บาน ทาวนเฮาส บานแฝด ตึกแถว สําหรับอยูอาศัย โรงรถ และอาคารยอย เชน เรือนคนรับใช เรือนครัว เปนตน 

กําแพง รั้ว ประต ูรวมทั้งสวนปรับปรุงตอเติม ยกเวนฐานราก 
  - หองชุดสําหรับอยูอาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม อพารตเมนท ยกเวนฐานราก 

    ““““ทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสรางทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสรางทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสรางทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสราง” ” ” ” หมายถึง เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใชภายในบาน 
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟาภายในบาน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุงหม และทรัพยสินอื่นๆ เพ่ือการอยูอาศัย
ของผูเอาประกันภัยหรือบุคคลซึ่งตามปกติพักอาศัยอยูกับผูเอาประกันภัย 

ขอตกลงคุมครองขอตกลงคุมครองขอตกลงคุมครองขอตกลงคุมครอง 

 กรมธรรมประกันภัยนี้ใหความคุมครองสําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัยซึ่งเกิดจากภัยที่
ไดรับความคุมครองมีทั้งหมด 6 หมวดดังตอไปนี ้

หมวดความคุมครองหมวดความคุมครองหมวดความคุมครองหมวดความคุมครองบังคับบังคับบังคับบังคับ    

หมวดการประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม หมวดการประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม หมวดการประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม หมวดการประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม : : : : คุมครอง 
 - ความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากสาเหตุของภัยดังตอไปนี้ : ไฟไหม ฟาผา ระเบิด ภัยอันเนื่องมาจาก

การเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องมาจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ํา ภัยจากควัน ภัยจากการนัดหยุดงาน การ
จลาจล หรือการกระทําอันมีเจตนาราย (ยกเวนการกระทําเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) และความสูญเสียหรือความเสียหายตอ

เครื่องไฟฟา 
 - ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาต ิ: ภัยลมพาย ุภัยแผนดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด ภัยจากลูกเห็บ และ

ภัยน้ําทวม 

หมวดความคุมครองที่เลือกซื้อหมวดความคุมครองที่เลือกซื้อหมวดความคุมครองที่เลือกซื้อหมวดความคุมครองที่เลือกซื้อ    

หมวดการประกันภัยโจรกรรมหมวดการประกันภัยโจรกรรมหมวดการประกันภัยโจรกรรมหมวดการประกันภัยโจรกรรม    : : : : คุมครอง    

1.   ความเสียหายตอทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสราง 
บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสินภายในสถานที่ตั้งของทรัพยสินที่ เอา

ประกันภัยเกิดจากการลักทรัพยโดยบุคคลใดๆ ที่มิไดระบุไวในขอยกเวน ซึ่งไดเขาไปหรือออกจากสถานที่ตั้งของทรัพยสินที่เอา

ประกันภัย โดยการใชกําลังอยางรุนแรงและทําใหเกิดรองรอยความเสียหายที่เห็นไดอยางชัดเจนตอสถานที่ตั้งของทรัพยสินที่เอา
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ประกันภัยจากการใชเครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟา เคมี หรือเกิดจากการชิงทรัพย หรือการปลนทรัพย รวมทั้งความสูญเสียหรือความ
เสียหายอันเกิดจากความพยายามกระทําการดังกลาว 
2.   ความเสียหายตอสิ่งปลูกสรางและ/หรือคาใชจายในการเปลี่ยนล็อคประตูหนาตาง 

หากทรัพยสินที่เอาประกันภัยไดรับความเสียหายอันเกิดจากการกระทําซึ่งไดรับความคุมครองตามขอตกลงคุมครองขอ 1 
ขางตนและมีความเสียหายตอสิ่งปลูกสราง บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายตอสวนหนึ่งสวนใดของสิ่งปลูกสราง 

รวมทั้ง คาใชจายในการเปลี่ยนล็อคประตูหนาตางที่จําเปน  

หมวดความรับผิดตอบุคคลภายนอกหมวดความรับผิดตอบุคคลภายนอกหมวดความรับผิดตอบุคคลภายนอกหมวดความรับผิดตอบุคคลภายนอก : คุมครอง 
ความรับผิดตามกฎหมายที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุภายในสถานที่ที่เอาประกันภัยหรือเกิดจาก

การใชสถานที่ที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตการคุมครองที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 

สําหรับการเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บตอรางกาย หรือความเจ็บปวยของบุคคลภายนอก และความสูญเสียหรือความเสียหายตอ
ทรัพยสินของบุคคลภายนอก รวมถึงคาใชจาย คาธรรมเนียมในการเรียกรองคาสินไหม ซึ่งผูเอาประกันภัยตองชดใชใหกับผูเรียกรอง 

และที่ผูเอาประกันภัยไดจายไปดวยความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท  

หมวดเงินชดเชยกรณีเกิดความเสีหมวดเงินชดเชยกรณีเกิดความเสีหมวดเงินชดเชยกรณีเกิดความเสีหมวดเงินชดเชยกรณีเกิดความเสียหายตอสถานที่เอาประกันภัยจนไมสามารถอยูอาศัยได ยหายตอสถานที่เอาประกันภัยจนไมสามารถอยูอาศัยได ยหายตอสถานที่เอาประกันภัยจนไมสามารถอยูอาศัยได ยหายตอสถานที่เอาประกันภัยจนไมสามารถอยูอาศัยได : : : : คุมครอง    

เงินชดเชยกรณีเกิดความเสียหายตอสถานที่เอาประกันภัยจนไมสามารถอยูอาศัยได อันเกิดจากความเสียหายจากภัยที่
ไดรับความคุมครองในหมวดการประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม คิดเปนมูลคามากกวารอยละ 50% ของมูลคาการจัดการทดแทนสิ่ง

ปลูกสรางหรืออาคารที่เปนการสรางขึ้นใหม ในรูปแบบจํานวนเงินผลประโยชนรายวันสูงสุดถึง 30 วันตอเหตุการณแตละครั้ง 

หมวดการประกันภัยสําหรับเงินสดหมวดการประกันภัยสําหรับเงินสดหมวดการประกันภัยสําหรับเงินสดหมวดการประกันภัยสําหรับเงินสด    : : : : คุมครอง 
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินสด ขณะที่เงินสดอยูในสถานที่เอาประกันภัยอันเกิดจากการชิงทรัพย หรือปลนทรัพย 

หมวดการประกันภัยกระจกติดตั้งถาวรหมวดการประกันภัยกระจกติดตั้งถาวรหมวดการประกันภัยกระจกติดตั้งถาวรหมวดการประกันภัยกระจกติดตั้งถาวร    : : : : คุมครอง 
 ความสูญเสียหรือความเสียหายตอกระจกติดตั้งถาวร ณ สถานที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไมไดระบุยกเวน

ไว โดยบริษัทตกลงหากระจกอื่นมาแทน ผูเอาประกันภัยตองดัดแปลง ถอดออก และซอมใหอยูในสภาพเดิม ซึ่งเครื่องประกอบ
หนาตาง ขอบหนาตาง สิ่งตรึงตรา กรอบหนาตาง กระเบื้อง และวัตถุอื่น ซึ่งตองดัดแปลง ถอดออกกอนที่จะนํากระจกมาใส และผู

เอาประกันภัยตองออกคาใชจายในการนี้ดวย 

หมวดเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตของผูเอาประกันภัย และ/หรือ สมาชิกในครอบครัวหมวดเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตของผูเอาประกันภัย และ/หรือ สมาชิกในครอบครัวหมวดเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตของผูเอาประกันภัย และ/หรือ สมาชิกในครอบครัวหมวดเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตของผูเอาประกันภัย และ/หรือ สมาชิกในครอบครัว    : : : : คุมครอง    

    ผูเอาประกันภัยหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจาก
ความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัย หรือความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะคนไขในใน

โรงพยาบาลและเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วันนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุนั้น 

เงื่อนไขทั่วไป (ที่สําคัญ)เงื่อนไขทั่วไป (ที่สําคัญ)เงื่อนไขทั่วไป (ที่สําคัญ)เงื่อนไขทั่วไป (ที่สําคัญ)    

การระงับไปแหงสัญญาประกันภัยการระงับไปแหงสัญญาประกันภัยการระงับไปแหงสัญญาประกันภัยการระงับไปแหงสัญญาประกันภัย    

ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ เปนอันระงับสิ้นไปทันทีเมื่อ : 
1. สถานที่ตั้งของทรัพยสินมีการเปลี่ยนแปลงจากที่อยูอาศัยไปเปนการประกอบการประเภทอื่นและการเปลี่ยนแปลงนัน้ไดทาํ

ใหการเสี่ยงภัยเพ่ิมขึ้น 

2. ทรัพยสินซึ่งเอาประกันภัยไวถูกโยกยายไปยังสิง่ปลูกสรางหรือสถานที่อื่นใดนอกจากที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 
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3. กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินซึ่งเอาประกันภัยไวไดถูกเปลี่ยนมือจากผูเอาประกันภัยโดยวิธีอื่นนอกจากทางพินัยกรรมหรือโดย
บทบัญญัติแหงกฎหมาย อยางไรก็ตาม เงื่อนไขขอนี้จะไมนํามาบังคับใช หากลักษณะการใชสิ่งปลูกสรางอันเปนทรัพยสินเอาประกันภัย 
หรือสถานที่ที่ระบุเอาประกันภัยในหนาตารางกรมธรรมยังคงใชเพ่ือการอยูอาศัยตอไป 

4. สิ่งปลูกสรางที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยหรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้นไดมี การพังทลายหรือเคลื่อน
ไปจากเดิมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน จนทําใหสิ่งปลูกสรางนั้นเสียประโยชนในการใชทั้งหมด หรือบางสวน หรือทําใหสิ่งปลูกสรางนั้น

หรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้น หรือทรัพยสินที่อยูภายในสิ่งปลูกสรางนั้นตกอยูในการเสี่ยงตอวินาศภัยเพ่ิมขึ้น เวนแตเหตุ
ดังกลาวมานีเ้ปนผลสืบเนื่องมาจากภัยที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้

5. สิ่งปลูกสรางที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพยสินที่เอาประกันภัยตกอยูในสภาพไมมีผูอยูอาศัยหรือไมมีผูดูแลรักษา
และคงยังอยูในสภาพเชนนั้นเปนเวลาเกินกวา 60 วันติดตอกัน 

 อยางไรก็ตาม เงื่อนไขการระงับไปแหงสัญญานี้ จะไมนํามาบังคับใช หากผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบและบริษัทตก
ลงยินยอมรับประกันภัยตอไป โดยไดบันทึกการแกไขแสดงไวในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้แลว 

ขอยกเวนทั่วไปขอยกเวนทั่วไปขอยกเวนทั่วไปขอยกเวนทั่วไป    

กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไมคุมครอง 

1. ความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือคาใชจายใดๆก็ตาม ไมวาจะเปนสาเหตุโดยตรงหรือโดยออม เปนผลมาจาก หรือ
เก่ียวเนื่องมาจากเหตุการณดังตอไปนี ้ไมวาจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณซึ่งสงผลกระทบอยางตอเนื่อง หรือมีลําดับเหตุการณเปน

อยางไรสําหรับความสูญเสียนั้น 
  1.1 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม 

ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อยูอาศัยอยูในประเทศเดียวกัน 
การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือการจราจล หรือการกระทําอันมีเจตนาราย ซึ่งกระทําเพ่ือผลทางการเมือง 

ศาสนา หรือลัทธินิยม การกอความวุนวายทางการเมือง การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึ่ง
จะเปนเหตุใหมีการประกาศ หรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก 

  1.2 การกระทําการกอการราย รวมถึงการกระทําซึ่งใชกําลังหรือความรุนแรง  และ/หรือ มีการขมขูโดยบุคคลหรือ

กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน หรือที่เก่ียวเนื่องกับองคกรใด หรือ รัฐบาลใดซึ่งกระทําเพ่ือผล 
ทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกันรวมทั้งเพ่ือตองการสงผลใหรัฐบาลและหรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่ง

สวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว 
1.3 การกอวินาศกรรม หมายถึงการกระทําใดๆ อันเปนการมุงทําลายทรัพยสินของประชาชนหรือ 

ของรัฐ หรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค อันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมอืงการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ โดยมุงหมายที่
จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ 
  2. ความเสียหายที่เปนผลโดยตรง หรือโดยออมจากสาเหตุดังนี ้

 2.1 การแผรังส ีหรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียรหรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน 
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆแหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่งดําเนินติดตอกันไปดวย

ตัวเอง 
  2.2 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดใน

กระบวนการนิวเคลียรได 
3. ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเองตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 

 



 

หนาที ่4 จาก 4 

 

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    
1. เอกสารฉบับนี้เปนเพียงเอกสารสรุปสาระสําคัญ เงื่อนไขทั่วไป ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหง

กรมธรรมประกันภัยเทานั้น 

2. เพ่ือรักษาสิทธิประโยชนสูงสุดของผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากกรมธรรมประกันภัย
ฉบับสมบูรณ หากมีขอความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแยงกับขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัย ใหใชขอความที่ปรากฏในกรมธรรม

ประกันภัยบังคับแทน 


