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เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอนัเกดิขึ�นจากภัยการนัดหยุดงาน การจลาจล  

หรือการกระทาํอนัมเีจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทาํเพื(อผลทางการเมอืง ศาสนา หรือลทัธินิยม) 

Strike Riot or Malicious Act Endorsement 

(Excluding any action for political religious or ideological purpose) 
 

เอกสารแนบทา้ยนี�  ใหถื้อเป็นส่วนหนึ งของกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  
 

เนื องจากบริษทัไดรั้บเบี�ยประกนัภยัเพิ มเติมจึงเป็นที ตกลงกนัวา่หมวดความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนั
ภยันี�ไดข้ยายรวมถึงความเสียหายตอ่ทรัพยสิ์นที เอาประกนัภยัอนัเกิดจากภยัการนดัหยดุงาน จลาจล หรือการกระทาํอนัมี 
เจตนาร้าย (ยกเวน้การกระทาํเพื อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลทัธินิยม) 

เพื อใหเ้ป็นไปตามความคุม้ครองภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนี�  
1. ความเสียหายอนัเกิดจากภยัการนดัหยดุงาน การจลาจล (Strike & Riot) หมายถึง ความความเสียหาย 

ต่อทรัพยสิ์นที เอาประกนัภยัอนัมีสาเหตุโดยตรงมาจาก 
1.1 การกระทาํของบุคคลใดๆ ซึ งร่วมกบักลุ่มบุคคลอื น เพื อก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชน หรือ   
1.2 การกระทาํโดยเจตนาของผูน้ดัหยุดงาน หรือคนงานที ถูกห้ามเขา้ทาํงาน เพื อส่งเสริมการนดัหยุดงาน 

หรือการต่อตา้นการห้ามเขา้ทาํงาน ไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะเป็นการก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชนหรือไม่ก็ตาม  หรือ 
1.3 การกระทาํของเจา้หนา้ที ผูมี้อาํนาจตามกฎหมายในการปฏิบติัหนา้ที  เพื อการระงบั หรือบรรเทา 

ผลสืบเนื องของการก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชนที ดาํเนินอยู ่ หรือเพื อการป้องกนัการกระทาํและการบรรเทา 
ผลสืบเนื องจากการกระทาํตามขอ้ 1.2  

2. ความเสียหายโดยตรงจากการกระทาํอนัมีเจตนาร้าย (Malicious Act) หมายถึง การกระทาํอย่างจงใจ 
เพื อใหเ้กิดความเสียหายโดยตรงตอ่ตวัทรัพยสิ์นที เอาประกนัภยั ไม่วา่การกระทาํดงักล่าวจะเป็นการก่อกวนความสงบสุข 
แห่งสาธารณชนหรือไม่ก็ตาม แตท่ั�งนี� ไม่รวมความเสียหายใดๆ ตอ่กระจก (เวน้แตเ่ป็นกระจกบลอ็ก ที ใชใ้นการก่อสร้าง) 
ซึ งเป็นส่วนหนึ งของตวัอาคาร 
 

ข้อยกเว้น 

อยา่งไรก็ตามไม่วา่ขอ้ความใดในเงื อนไขดงักล่าวขา้งตน้จะขดัหรือแยง้เป็นอยา่งอื น การขยายความคุม้ครอง 
ภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนี�  จะไม่คุม้ครองถึง 

1. ความเสียหายอนัเกิดขึ�นไม่วา่จะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั�งหมดจากการหยดุทาํงาน หรือการหยดุชะงกั 
หรือความล่าชา้ของงานหรือของกระบวนการหรือการดาํเนินการของธุรกิจ 
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2. ความสูญเสีย (ไม่วา่เป็นการชั วคราวหรือถาวร) แก่ทรัพยสิ์นที เอาประกนัภยั หรือส่วนใดของทรัพยสิ์น 

นั�นก็ตาม อนัเนื องมาจากการถูกยดึทรัพย ์ การเรียกเอาไปโดยคาํสั งที ชอบดว้ยกฎหมาย การถูกริบทรัพยห์รือการเขา้ 
ครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ก็ตามตอ่ทรัพยสิ์นนั�นๆ หรือตอ่อาคาร ยานพาหนะ หรือสิ งของใดๆ อนัเป็น 
ทรัพยสิ์นนั�นๆ 

3. การสูญเสียรายได ้ ความเสียหายจากการล่าชา้ การสูญเสียตลาด หรือความเสียหายสืบเนื อง หรือความ 
เสียหายโดยออ้มไม่วา่เป็นลกัษณะใดๆ ก็ตาม  

4. ความเสียหายอนัเนื องมาจากการก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชนการนดัหยดุงาน การหา้มเขา้ทาํ 
งาน การกระทาํของเจา้หนา้ที ผูมี้อาํนาจตามกฎหมายซึ งไดก่้อใหเ้กิดโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือมีส่วนเกี ยวเนื องดว้ยก็ตาม 
อนัเป็นสาเหตจุากหรืออนัเกิดขึ�นในช่วงเวลาของสงคราม การรุกราน การกระทาํที มุ่งร้ายของศตัรูต่างประเทศ หรือการกระทาํ 
ที มุ่งร้ายคลา้ยสงครามไม่วา่จะไดมี้การประกาศหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแขง็ขอ้ การกบฏ การปฏิวติั การ 
รัฐประหาร การก่อความวุน่วายทางการเมืองของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อตา้นรัฐบาล การประกาศกฎอยัการศึก 
การยึดอาํนาจการปกครองหรือการกระทาํของผูก่้อการร้ายโดยบุคคลหนึ งหรือกลุ่มบุคคล ในนามหรือเกี ยวขอ้งกบัองคก์รใดๆ 
(การกระทาํการก่อการร้ายตามจุดประสงคข์องขอ้ยกเวน้นี� ใหห้มายถึงการกระทาํซึ งใชก้าํลงัหรือความรุนแรงและ/หรือมีการ 
ข่มขูโ่ดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด เพื อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยม หรือวตัถุประสงคที์ คลา้ยคลึงกนั รวมทั�งเพื อ 
ตอ้งการส่งผลใหรั้ฐบาลหรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ งส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่นภาวะตื นตระหนก และหวาดกลวั) 

5. ความเสียหายอนัเกิดจากหรือเนื องมาจากหรือเป็นผลโดยตรง หรือโดยออ้มจากสาเหตุของการแผรั่งสี หรือ 
การแพร่กมัมนัตภาพรังสีจากเชื�อเพลิงนิวเคลียร์หรืออาวธุนิวเคลียร์  หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ  อนัเนื องมาจากการเผาไหม ้
ของเชื�อเพลิงและจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตวัของนิวเคลียร์ซึ งดาํเนินติดต่อกนัไปดว้ยตวัเอง 

6. ความเสียหายใดๆ ที เกิดขึ�น อนัเนื องมาจากการโจรกรรม การบุกรุกหรือการใชก้าํลงัเขา้ลกัทรัพย ์
การปลน้ทรัพย ์การวิ งราวทรัพย ์

 

เงื(อนไขพเิศษ 
1. โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระทาํทุกอยา่งเท่าที จาํเป็นหรือเท่าที บริษทัจะร้องขอใหท้าํ 

ตามสมควรเพื อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
2. การบอกเลิกความคุม้ครองตามเอกสารแนบทา้ยนี�  
2.1 บริษทัจะบอกเลิกความคุม้ครองตามเอกสารแนบทา้ยนี�ไดด้ว้ยการบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นหนงัสือ 

ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยั ตามที อยูค่รั� งสุดทา้ยที แจง้ให ้
บริษทัทราบ ในกรณีนี�บริษทัจะคืนเบี�ยประกนัภยัโดยหกัเบี�ยประกนัภยั สาํหรับระยะเวลาที เอกสาร 
แนบทา้ยนี�ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

2.2 ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกความคุม้ครองตามเอกสารแนบทา้ยนี�ได ้ โดยแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็น 
หนงัสือ และบริษทัไม่ตอ้งคืนเบี�ยประกนัภยัส่วนที เหลือใหก้บัผูเ้อาประกนัภยั  
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โดยมเีงื(อนไขดงันี� 
1) การจาํกดัความรับผิดสาํหรับภยันี�  จะไม่นาํเงื อนไขการประกนัภยัทรัพยสิ์นตํ ากวา่มูลคา่ที แทจ้ริง 

มาใชใ้นการพิจารณาคาํนวณค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที เกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นที เอา 
ประกนัภยั 

2) จาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดสาํหรับภยันี�  ให้ถือเป็นจาํนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทด 
แทนที บริษทัจะตอ้งรับผดิตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั ทั�งนี� เมื อเกิดความเสียหายขึ�น และบริษทั 
ไดช้ดใชค้า่สินไหมทดแทนเพื อความเสียหายแลว้ จาํนวนเงินความรับผิดสูงสุดดงักล่าวจะลดลง 
ตามจาํนวนเงินคา่สินไหมทดแทนที บริษทัไดช้ดใชไ้ป 

3) จาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดสาํหรับความเสียหายแตล่ะครั� ง และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยัให ้
เป็นไปตามจาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดที ไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือใน 
เอกสารแนบทา้ย หรือในเอกสารสรุปรายการเอกสารแนบทา้ยรวมทั�งจาํนวนเงินจาํกดัความรับ 
ผิดและความรับผิดส่วนแรก  

 
ไม่วา่ในกรณีใด ความรับผิดของบริษทัภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนี�  และภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�  รวม 

กนัแลว้จะไมเ่กินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี� ที ไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัโดยผู ้
เอาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตามที ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือในเอกสารแนบทา้ย 
หรือในเอกสารสรุปรายการเอกสารแนบทา้ยรวมทั�งจาํนวนเงินจาํกดัความรับผดิ และความรับผิดส่วนแรก 

ทั�งนี�ขอ้ตกลงภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนี� ใหใ้ชข้อ้ยกเวน้ เงื อนไขทั วไปและขอ้ความอื นๆ ในกรมธรรม ์
ประกนัภยัฉบบันี�บงัคบัตามเดิม เวน้แตไ่ดมี้การแกไ้ข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมไวต้ามเอกสารแนบทา้ยนี�  
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