
 

สรุปสาระสําคญัสรุปสาระสําคญัสรุปสาระสําคญัสรุปสาระสําคญั    

กรมธรรมประกันอคัคภียักรมธรรมประกันอคัคภียักรมธรรมประกันอคัคภียักรมธรรมประกันอคัคภียั    สําหรบัทีอ่ยูอาศยัสําหรบัทีอ่ยูอาศยัสําหรบัทีอ่ยูอาศยัสําหรบัทีอ่ยูอาศยั    

คําจํากัดความที่สําคัญคําจํากัดความที่สําคัญคําจํากัดความที่สําคัญคําจํากัดความที่สําคัญ    

คําวา "ความเสียหาย""ความเสียหาย""ความเสียหาย""ความเสียหาย" หมายถึง การสูญเสียหรือความเสียหายไมวาทั้งหมดหรือบางสวน อันเกิดจากภัยที่ไดรับความคุมครองที่
เกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้

คําวา ““““ความเสียหายสวนแรกความเสียหายสวนแรกความเสียหายสวนแรกความเสียหายสวนแรก”””” หมายถึง จํานวนเงินซึ่งผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง ตามที่ระบุไวในกรมธรรม
ประกันภัยตอความเสียหายที่ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้แตละครั้งและทุกครั้ง  

คําวา "ทรัพยสินที่เอาประกันภัย""ทรัพยสินที่เอาประกันภัย""ทรัพยสินที่เอาประกันภัย""ทรัพยสินที่เอาประกันภัย" หมายถึง สิ่งปลูกสราง (ไมรวมฐานราก) และหรือทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสราง รวมถึง
ทรัพยสินที่อยูภายในสถานที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 

ความคุมครองความคุมครองความคุมครองความคุมครอง 

1.1.1.1. ความคุมครองหลักความคุมครองหลักความคุมครองหลักความคุมครองหลัก    
1.11.11.11.1----1.6 1.6 1.6 1.6 ไฟไหม ฟาผา ไฟไหม ฟาผา ไฟไหม ฟาผา ไฟไหม ฟาผา (รวมถึงความเสียหายตอเครือ่งใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟาทีเ่กิดจากการลัดวงจรจากฟาผา)    ระเบิดระเบิดระเบิดระเบิด    ภัยภัยภัยภัย    

จากการเฉีย่ว และหรอืการชนของยานพาหนะหรอืสตัวพาหนะจากการเฉีย่ว และหรอืการชนของยานพาหนะหรอืสตัวพาหนะจากการเฉีย่ว และหรอืการชนของยานพาหนะหรอืสตัวพาหนะจากการเฉีย่ว และหรอืการชนของยานพาหนะหรอืสตัวพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยานภัยจากอากาศยาน และหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยานภัยจากอากาศยาน และหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยานภัยจากอากาศยาน และหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ํา ภัยเนื่องจากน้ํา ภัยเนื่องจากน้ํา ภัยเนื่องจากน้ํา     

1.71.71.71.7----1.10 1.10 1.10 1.10 ภัยจากลมพาย ุภัยจากน้าํทวม ภัยจากแผนดนิไหว หรือภเูขาไฟระเบดิ หรือคลืน่ใตน้ํา หรือสึนามิภัยจากลมพาย ุภัยจากน้าํทวม ภัยจากแผนดนิไหว หรือภเูขาไฟระเบดิ หรือคลืน่ใตน้ํา หรือสึนามิภัยจากลมพาย ุภัยจากน้าํทวม ภัยจากแผนดนิไหว หรือภเูขาไฟระเบดิ หรือคลืน่ใตน้ํา หรือสึนามิภัยจากลมพาย ุภัยจากน้าํทวม ภัยจากแผนดนิไหว หรือภเูขาไฟระเบดิ หรือคลืน่ใตน้ํา หรือสึนาม ิที่มีสาเหต ุ
จากธรรมชาติ ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันแลวไมเกิน 20,000 บาท ตอป  

2.2.2.2. การขยายความคุมครองคาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราว การขยายความคุมครองคาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราว การขยายความคุมครองคาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราว การขยายความคุมครองคาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราว ในกรณีทรัพยสินที่เอาประกันภัยเปนสิ่งปลูกสรางและไดรับความ
เสียหายอันเนื่องจากภัยตามขอ 1.1-1.6 ความรับผิดของบริษัทตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย     

ขอยกเวนทั่วไปที่สําคัญ ขอยกเวนทั่วไปที่สําคัญ ขอยกเวนทั่วไปที่สําคัญ ขอยกเวนทั่วไปที่สําคัญ     

1.1.1.1. สงคราม สงครามกลางเมืองสงคราม สงครามกลางเมืองสงคราม สงครามกลางเมืองสงคราม สงครามกลางเมือง    การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การกอความวุนวายทางการเมือง การกอการราย การกอการกอความวุนวายทางการเมือง การกอการราย การกอการกอความวุนวายทางการเมือง การกอการราย การกอการกอความวุนวายทางการเมือง การกอการราย การกอ
วินาศกรรม การนัดหยุดงาน หรือการจลาจล การกระทําอันมีเจตนารายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม ฯลฯวินาศกรรม การนัดหยุดงาน หรือการจลาจล การกระทําอันมีเจตนารายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม ฯลฯวินาศกรรม การนัดหยุดงาน หรือการจลาจล การกระทําอันมีเจตนารายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม ฯลฯวินาศกรรม การนัดหยุดงาน หรือการจลาจล การกระทําอันมีเจตนารายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม ฯลฯ    

2.2.2.2. การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชือ้เพลงินวิเการแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชือ้เพลงินวิเการแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชือ้เพลงินวิเการแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชือ้เพลงินวิเคลยีร การระเบดิของกมัมนัตภาพรงัส ีหรอืสวนประกอบของคลยีร การระเบดิของกมัมนัตภาพรงัส ีหรอืสวนประกอบของคลยีร การระเบดิของกมัมนัตภาพรงัส ีหรอืสวนประกอบของคลยีร การระเบดิของกมัมนัตภาพรงัส ีหรอืสวนประกอบของ
นิวเคลียร ฯลฯ นิวเคลียร ฯลฯ นิวเคลียร ฯลฯ นิวเคลียร ฯลฯ     

3.3.3.3. ทรัพยสินตอไปนี้ เวนแตจะไดระบุไวโดยชัดเจนเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ทรัพยสินตอไปนี้ เวนแตจะไดระบุไวโดยชัดเจนเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ทรัพยสินตอไปนี้ เวนแตจะไดระบุไวโดยชัดเจนเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ทรัพยสินตอไปนี้ เวนแตจะไดระบุไวโดยชัดเจนเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้    

3.13.13.13.1 สินคาที่อยูในการดูแลรักษาของผูเอาประกันภัยในฐานะผูรับฝากทรัพยสินคาที่อยูในการดูแลรักษาของผูเอาประกันภัยในฐานะผูรับฝากทรัพยสินคาที่อยูในการดูแลรักษาของผูเอาประกันภัยในฐานะผูรับฝากทรัพยสินคาที่อยูในการดูแลรักษาของผูเอาประกันภัยในฐานะผูรับฝากทรัพย    
3.23.23.23.2 เงิน ทอง อัญมณี หลักประกันหนี้สิน หเงิน ทอง อัญมณี หลักประกันหนี้สิน หเงิน ทอง อัญมณี หลักประกันหนี้สิน หเงิน ทอง อัญมณี หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย เงินตรา ธนบัตร เช็ค ตนฉบับหรือสําเนาเอกสาร แบบแปลน ลักทรัพย เงินตรา ธนบัตร เช็ค ตนฉบับหรือสําเนาเอกสาร แบบแปลน ลักทรัพย เงินตรา ธนบัตร เช็ค ตนฉบับหรือสําเนาเอกสาร แบบแปลน ลักทรัพย เงินตรา ธนบัตร เช็ค ตนฉบับหรือสําเนาเอกสาร แบบแปลน 

แผนผัง ภาพเขียน  แบบพิมพ หรือแมพิมพ ฯลฯแผนผัง ภาพเขียน  แบบพิมพ หรือแมพิมพ ฯลฯแผนผัง ภาพเขียน  แบบพิมพ หรือแมพิมพ ฯลฯแผนผัง ภาพเขียน  แบบพิมพ หรือแมพิมพ ฯลฯ    
3.33.33.33.3 โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุสําหรับความเสียหายรวมสวนที่เกินกวา โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุสําหรับความเสียหายรวมสวนที่เกินกวา โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุสําหรับความเสียหายรวมสวนที่เกินกวา โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุสําหรับความเสียหายรวมสวนที่เกินกวา 10,000 10,000 10,000 10,000 บาท บาท บาท บาท     

3.43.43.43.4 วัตถุระเบิด ไดนาโม หมอแปลงไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา แผงควบคุมไฟฟา อุวัตถุระเบิด ไดนาโม หมอแปลงไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา แผงควบคุมไฟฟา อุวัตถุระเบิด ไดนาโม หมอแปลงไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา แผงควบคุมไฟฟา อุวัตถุระเบิด ไดนาโม หมอแปลงไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา แผงควบคุมไฟฟา อุปกรณปกรณปกรณปกรณ
อิเล็กทรอนิกส หรือเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ อิเล็กทรอนิกส หรือเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ อิเล็กทรอนิกส หรือเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ อิเล็กทรอนิกส หรือเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ ยานพาหนะทุกชนิด ตนไม การจัดแตงสวน สนามหญายานพาหนะทุกชนิด ตนไม การจัดแตงสวน สนามหญายานพาหนะทุกชนิด ตนไม การจัดแตงสวน สนามหญายานพาหนะทุกชนิด ตนไม การจัดแตงสวน สนามหญา        

3.53.53.53.5 ความเสียหายจากการเผาทรัพยสิน โดยคําสั่งเจาหนาที่ หรือพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมายความเสียหายจากการเผาทรัพยสิน โดยคําสั่งเจาหนาที่ หรือพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมายความเสียหายจากการเผาทรัพยสิน โดยคําสั่งเจาหนาที่ หรือพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมายความเสียหายจากการเผาทรัพยสิน โดยคําสั่งเจาหนาที่ หรือพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมาย        

    

    

    



 

เงื่อนไขทั่วไปที่สําคัญเงื่อนไขทั่วไปที่สําคัญเงื่อนไขทั่วไปที่สําคัญเงื่อนไขทั่วไปที่สําคัญ    

1.1.1.1. การเรียกรองใหชดใชคาสินไหมทดแทนการเรียกรองใหชดใชคาสินไหมทดแทนการเรียกรองใหชดใชคาสินไหมทดแทนการเรียกรองใหชดใชคาสินไหมทดแทน    

เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา และตองสงมอบหลักฐานใหบริษัทภายใน 
30 วัน นับตั้งแตวันเกิดความเสียหาย  

2.2.2.2. การประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริง การประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริง การประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริง การประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริง     
 หากจํานวนเงินเอาประกันภัยต่ํากวารอยละ 70 ของมูลคาแทจริงของทรัพยสินที่เอาประกันภัยในขณะเกิดความเสียหาย 

อันเนื่องมาจากภัยที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ใหถือวาผูเอาประกันภัยเปนผูรับประกันภัยตนเองในสวนที่
แตกตางกันกับมูลคาที่แทจริงของทรัพยสินที่เอาประกันภัย และในการคํานวณคาสินไหมทดแทน ผูเอาประกันภัยจะตองรับภาระสวน
เฉลี่ยความเสียหายไปตามสวนในทุกรายการ  

3.3.3.3. การระงับไปแหงสัญญาประกันภัย การระงับไปแหงสัญญาประกันภัย การระงับไปแหงสัญญาประกันภัย การระงับไปแหงสัญญาประกันภัย ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ เปนอันระงับสิ้นไปทันทีเมื่อ    
3.1 มีการเปลี่ยนแปลงจากที่อยูอาศัย เปนการประกอบการประเภทอื่นโดยไมมีการใชอยูอาศัย  

3.2 กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินที่เอาประกันภัยถูกเปลี่ยนมือจากผูเอาประกันภัยโดยวิธีอื่น นอกจากทางพินัยกรรม ฯลฯ  
3.3 ผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัยเมื่อพนกําหนด 60 วัน นับแตวันเริ่มตนระยะเวลาเอาประกันภัย โดยให

กรมธรรมประกันภัยสิ้นผลนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 
3.4 สิ่งปลูกสราง หรือสวนใดสวนหนึ่ง ไดมีการพังทลายหรือเคลื่อนไปจากที่เดิมทําใหเสื่อมประโยชน ฯลฯ 
3.5 สิ่งปลูกสราง หรือสถานที่ตั้งทรัพยสินตกอยูในสภาพไมมีผูอยูอาศัยหรือไมมีผูดูแลรักษา เกินกวา 60 วัน 

กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุมครอง และขอยกเวนจากกรมธรรมประกนัภยัโดยละเอยีด หากมขีอความใดในเอกสารนีข้ดักรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุมครอง และขอยกเวนจากกรมธรรมประกนัภยัโดยละเอยีด หากมขีอความใดในเอกสารนีข้ดักรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุมครอง และขอยกเวนจากกรมธรรมประกนัภยัโดยละเอยีด หากมขีอความใดในเอกสารนีข้ดักรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุมครอง และขอยกเวนจากกรมธรรมประกนัภยัโดยละเอยีด หากมขีอความใดในเอกสารนีข้ดั

หรือแยงกับขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยบังคับแทนหรือแยงกับขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยบังคับแทนหรือแยงกับขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยบังคับแทนหรือแยงกับขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยบังคับแทน 
 


