แบบ อค.1.15
เอกสารแนบท้ ายขยายความคุ้มครองสําหรับกลุ่มภัยธรรมชาติ
(สําหรับกรมธรรม์ ประกันอัคคีภยั สําหรับทีอ& ยู่อาศัย)
เอกสารแนบท้ายนีให้ถือเป็ นส่วนหนึงของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี
เนืองจากบริ ษทั ได้รับเบียประกันภัยเพิม เติม จึงเป็ นทีตกลงกันว่า หมวดความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี
ได้ขยายความคุม้ ครองรวมถึงความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีได้เอาประกันภัยไว้จากภัยดังต่อไปนี
1. ภัยลมพายุ :
คุม้ ครองความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีเอาประกันภัยไว้อนั เกิดจากภัยลมพายุ ทังนี รวมถึง
1.1 ความเสี ยหายของทรัพย์สินทีเอาประกันภัยจากนําในทะเล ทะเลสาบ หรื อมหาสมุทร ซึ งถูกพัดหรื อ
หอบมาพร้อมกับลมพายุแล้วทําให้เกิดคลืนซัดเข้าท่วมชายฝัง
1.2 ความเสี ยหายของทรัพย์สินภายในตัวอาคารทีได้เอาประกันภัยไว้ เนื องจากนําฝน นําค้างแข็ง หิ มะ
ทรายหรื อฝุ่ นละอองทีผา่ นเข้าไปภายในอาคารตามร่ องแตกร้าวของอาคารสิ งปลูกสร้าง ซึงได้รับความเสี ยหายอันเกิดจากลมพายุ
โดยตรงเท่านัน
1.3 ความเสี ยหายของทรัพย์สินภายในตัวอาคารทีได้เอาประกันภัยไว้เนื องจาก เครื องพรมน้◌าํหรื อท่อนํา
อืน ๆ ซึงได้รับความเสี ยหายจากลมพายุโดยตรงเท่านัน
2. ภัยนํา- ท่ วม :
คุม้ ครองความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีเอาประกันภัยอันเกิดจากนําท่วม
คําว่า “นําท่วม” หมายถึง นําจากภายนอกอาคารทีเอาประกันภัยหรื อจากภายนอกอาคารทีเก็บทรัพย์สิน
ทีเอาประกันภัย ทีไหลล้นหรื อไหลออกจากทางนําธรรมชาติหรื อทีสร้างขึน (ไม่รวมถึงรางนําบนหลังคา)
3. ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลืน& ใต้นาํ- หรือ สึนามิ :
คุม้ ครองความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายทีเกิดขึนเนืองจากภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลืนใต้น าํ (Tidal
Wave) หรื อ สึ นามิ (Tsunami) หรื อนําท่วม อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวหรื อภูเขาไฟระเบิด ทังนี แผ่นดินไหว หรื อภูเขาไฟระเบิด
ต้องเกิดขึนโดยสาเหตุทางธรรมชาติเท่านัน
4. ภัยลูกเห็บ :
คุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีเอาประกันภัยไว้อนั เกิดจากภัยลูกเห็บ รวมถึง นําฝน
นําค้างแข็ง หิ มะ ทราย หรื อฝุ่ นละอองดังกล่าวไหลผ่านเข้าไปในอาคาร ตามร่ องแตกร้าวของอาคารสิ งปลูกสร้างทีได้รับ
ความเสี ยหายอันเกิดจากลูกเห็บโดยตรงเท่านัน หรื อนําจากเครื องพรมนําหรื อท่อนําอืนๆ ทีเกิดเสี ยหายขึนเนืองจากลูกเห็บโดย
ตรง
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แบบ อค.1.15
ข้ อยกเว้ น
บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดในความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจาก
1. ลมพายุ นําฝน นําท่วม ลูกเห็บ นําค้างแข็ง หิ มะ ทราย ฝุ่ นละออง ซึงทําความเสี ยหายต่อ
ทรัพย์สินทีเคลือนย้ายได้ ซึงเก็บอยูใ่ นอาคารโปร่ ง หรื ออาคารทีมีผนังด้านหนึงเปิ ดโล่ง หรื อเก็บอยูก่ ลางแจ้งไม่วา่ จะมีการ
ปกคลุมด้วยผ้าใบหรื อวัสดุปกคลุม ใด ๆ หรื อไม่วา่ จะอยูภ่ ายในเต็นท์กต็ าม
2. แผ่นดินไหวหรื อภูเขาไฟระเบิดอันเกิดจากวัตถุใด ๆ จากอวกาศ
3. การล้างท่อระบายนํา การแตกหรื อการรัวไหลจากระบบท่อประปาใต้ดินหรื อท่อนําดับเพลิงใต้ดิน ซึงเป็ น
ท่อเมนอยูน่ อกสถานทีเอาประกันภัย หรื อระบบพรมนําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) ซึงทําความเสี ย
หายต่อทรัพย์สินทีเอาประกันภัยไว้
4. หมอก หรื ออากาศหนาว นําค้างแข็ง หิ มะ ฝุ่ นละออง ทราย หรื อนําฝน เว้นแต่ทีผา่ นเข้าไปภายใน
อาคารตามร่ องแตกร้าวของอาคารสิ งปลูกสร้าง ซึงได้รับความเสี ยหายอันเกิดจากลมพายุหรื อลูกเห็บโดยตรงเท่านัน
5. ลูกเห็บซึงทําความเสี ยหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดเจนเป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์
ประกันภัย
5.1 ไซโล (Silo) หรื อสิ งของภายในไซโล
5.2 ผ้ากันแดด ป้ าย ปล่องไฟทีทาํ ด้วยโลหะ
5.3 ตัวอาคาร (หรื อสิ งของภายในอาคาร) ซึงอยูร่ ะหว่างก่อสร้างโดยทีประตู หน้าต่าง หลังคา และผนัง ยัง
ไม่ได้มีการติดตังเรี ยบร้อย
อนึง

ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสี ยหายส่วนแรกตามทีระบุในเอกสารประกอบแสดงรายละเอียดการ

ประกันภัย
ทังนี การขยายความคุม้ ครองภายใต้เอกสารแนบท้ายนียงั คงใช้ขอ้ ยกเว้น เงือนไขทัว ไป และข้อความอืนๆ ใน
กรรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีบงั คับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการระบุไว้เป็ นอย่างอืนในเอกสารแนบท้ายนีเท่านัน
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