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เอกสารแนบท้ ายคุ้มครองการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทําอันมีเจตนาร้ าย
(ยกเว้ นการกระทําเพือ" ผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)
เอกสารแนบท้ายนี ให้ถือเป็ นส่วนหนึงของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี
เนืองจากบริ ษทั ได้รับเบียประกันภัยเพิม เติม จึงเป็ นทีตกลงกันว่า หมวดความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
นีได้ขยายรวมถึงความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีเอาประกันภัยอันเกิดจากการนัดหยุดงาน จลาจล หรื อการกระทําอัน
มีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทําเพือ ผลทางการเมือง ศาสนา หรื อลัทธินิยม)
เพือให้เป็ นไปตามความคุม้ ครองภายใต้เอกสารแนบท้ายนี
1. ความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน การจลาจล (Strike & Riot) หมายถึง ความสูญเสี ย
หรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีเอาประกันภัยอันมีสาเหตุโดยตรงมาจาก
1.1 การกระทําของบุคคลใดๆ ซึงร่ วมกับกลุ่มบุคคลอืน เพือก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชน หรื อ
1.2 การกระทําโดยเจตนาของผูน้ ดั หยุดงาน หรื อคนงานทีถูกห้ามเข้าทํางาน เพือส่งเสริ มการนัดหยุดงาน
หรื อการต่อต้านการห้ามเข้าทํางานไม่วา่ การกระทําดังกล่าวจะเป็ นการก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชน หรื อไม่กต็ ามหรื อ
1.3 การกระทําของเจ้าหน้าทีผมู ้ ีอาํ นาจตามกฎหมายในการปฏิบตั ิหน้าทีเพือการระงับ หรื อบรรเทาผลสื บเนือง
ของการก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชนทีดาํ เนินอยู่ หรื อเพือการป้ องกันการกระทําและการบรรเทาผลสื บเนืองจากการกระทํา
ตามข้อ 1.2
2. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายโดยตรงจากการกระทําอันมีเจตนาร้าย (Malicious Act) หมายถึง การ
กระทําอย่างจงใจเพือให้เกิดความเสี ยหายโดยตรงต่อตัวทรัพย์สินทีเอาประกันภัยไม่วา่ การกระทําดังกล่าวจะเป็ นการก่อกวนความสงบสุข
แห่ งสาธารณชนหรื อไม่ก็ตาม แต่ท งั นี ไม่รวมความเสี ยหายใดๆ ต่อกระจก (เว้นแต่เป็ นกระจกบล็อกทีใช้ในการก่อสร้าง)
ซึงเป็ นส่วนหนึงของตัวอาคาร
ข้ อยกเว้ น
อย่างไรก็ตามไม่วา่ ข้อความใดในเงือนไขดังกล่าวข้างต้นจะขัดหรื อแย้งเป็ นอย่างอืนการขยายความคุม้ ครองภายใต้
เอกสารแนบท้ายนี จะไม่คุม้ ครองถึง
1. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิ ดขึ นไม่วา่ จะเป็ นเพียงบางส่ วนหรื อทังหมดจากการหยุดทํางาน หรื อ
การหยุดชะงัก หรื อความล่าช้าของงานหรื อของกระบวนการหรื อการดําเนินการของธุรกิจ
2. ความสู ญเสี ย (ไม่ว ่าเป็ นการชัว คราวหรื อถาวร) แก่ ทรั พย์สิ นที เอาประกันภัย หรื อส่ วนใดของ
ทรัพย์สินนันก็ตาม อันเนืองมาจากการถูกยึดทรัพย์ การเรี ยกเอาไปโดยคําสัง ทีชอบด้วยกฎหมาย การถูกริ บทรัพย์ หรื อการ
เข้าครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่กต็ ามต่อทรัพย์สินนันๆ หรื อต่ออาคาร ยานพาหนะ หรื อสิ งของใดๆ อันเป็ น
ทรัพย์สินนันๆ
3. การสู ญเสี ยรายได้ ความเสี ยหายจากการล่าช้า การสู ญเสี ยตลาดหรื อความเสี ยหายสื บเนื องหรื อความ
เสี ยหายโดยอ้อมไม่วา่ เป็ นลักษณะใดๆ ก็ตาม

แบบ อค.1.12 หน้า 1 จาก 3

แบบ อค.1.12
4. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเนื องมาจากการก่อกวนความสงบสุ ขแห่ งสาธารณชน การนัดหยุดงาน
การห้ามเข้าทํางาน การกระทําของเจ้าหน้าทีผมู ้ ีอาํ นาจตามกฎหมายซึงได้ก่อให้เกิดโดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อมีส่วนเกียวเนือง
ด้วยก็ตามอันเป็ นสาเหตุจากหรื ออันเกิดขึนในช่วงเวลาของสงคราม การรุ กราน การกระทําทีมงุ่ ร้ายของศัตรู ตา่ งประเทศ หรื อ
การกระทําทีมงุ่ ร้ายคล้ายสงครามไม่วา่ จะได้มีการประกาศหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวตั ิ
การรัฐประหาร การก่อความวุน่ วายทางการเมืองของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การยึด
อํานาจการปกครองหรื อการกระทําของผูก้ ่อการร้ายโดยบุคคลหนึงหรื อกลุม่ บุคคล ในนามหรื อเกียวข้องกับองค์กรใดๆ (การกระทํา
การก่อการร้ายตามจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนีให้หมายถึงการกระทําซึงใช้กาํ ลังหรื อความรุ นแรงและ/หรื อมีการข่มขูโ่ ดยบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลใด เพือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ นิ ยม หรื อวัตถุประสงค์ที คล้ายคลึงกัน รวมทังเพือต้องการส่ งผลให้
รัฐบาลหรื อสาธารณชน หรื อส่วนหนึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตืนตระหนก และหวาดกลัว)
5. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิ ดจากหรื อเนื องมาจากหรื อเป็ นผลโดยตรง หรื อโดยอ้อมจากสาเหตุ
ของการแผ่รังสี หรื อการแพร่ กมั มันตภาพรังสี จากเชือเพลิงนิวเคลียร์หรื ออาวุธนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ใดๆอันเนืองมา
จากการเผาไหม้ของเชือเพลิงและจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวของนิวเคลียร์ซ ึงดําเนินติดต่อกันไปด้วยตัวเอง
6. ความเสี ยหายใดๆ ทีเกิดขึน อันเนืองมาจากการโจรกรรม การบุกรุ กหรื อการใช้กาํ ลังเข้าลักทรัพย์ การ
ปล้นทรัพย์ การวิง ราวทรัพย์
เงือ" นไขพิเศษ
1. ในการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน หรื อในการดําเนินคดีทางศาลเพือเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนสําหรับความ
สูญเสี ยหรื อความเสี ยหายตามเอกสารแนบท้ายนี การพิสูจน์วา่ ความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายดังกล่าวไม่อยูใ่ นข้อยกเว้นข้างต้นให้
ตกเป็ นภาระของผูเ้ อาประกันภัย
2. การขยายความคุม้ ครองภายใต้เอกสารแนบท้ายนีไม่รวมถึงความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ ซึงในขณะทีเกิด
เหตุ ผูเ้ อาประกันภัยมีการเอาประกันภัยไว้ หรื อควรจะได้มีการเอาประกันภัยไว้ตา่ งหากภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับอืนๆ
ยกเว้นสําหรับจํานวนเงินส่วนเกินค่าสิ นไหมทดแทนซึงควรได้รับชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับดังกล่าวแม้วา่ จะไม่มีการ
ขยายความคุม้ ครองนีกต็ าม
3. โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องกระทําทุกอย่างเท่าทีจาํ เป็ น หรื อเท่าทีบริ ษทั จะร้องขอให้ทาํ ตาม
สมควรเพือปกป้ องรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
4. การบอกเลิกความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้ายนี
4.1 บริ ษ ทั จะบอกเลิ กความคุ ม้ ครองตามเอกสารแนบท้ายนี ได้ด ว้ ยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นหนังสื อ
ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัย ตามทีอยูค่ รังสุดท้ายทีแจ้งให้บริ ษทั ทราบ ในกรณี น ีบริ ษทั จะ
คืนเบียประกันภัยโดยหักเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีเอกสารแนบท้ายนีได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
4.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้ายนีได้ โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อ
และบริ ษทั ไม่ตอ้ งคืนเบี ยประกันภัยส่ วนทีเหลือให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย เว้นแต่ในกรณี ประกันสิ นค้าบริ ษทั จะคืนเบียประกันภัย
ส่วนทีเหลือโดยคิดหักเบียประกันภัยสําหรับส่วนทีได้รับความคุม้ ครองไปแล้วออกตามอัตราเบียประกันภัยระยะสัน
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4.3 ส่วนกรณีทีผเู ้ อาประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทังฉบับ เงือนไขพิเศษการบอกเลิกความคุม้ ครอง
ในข้อ 4.1 และ 4.2 ข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้

อนึ ง ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสี ยหายส่ วนแรกตามทีระบุในเอกสารประกอบแสดงรายละเอียดการ
ประกันภัย
ทังนี การขยายความคุ ม้ ครองภายใต้เอกสารแนบท้ายนี ให้ใช้ข อ้ ยกเว้น เงื อนไขทัว ไป และข้อความอื นๆ
ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีบงั คับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการระบุไว้เป็ นอย่างอืนในเอกสารแนบท้ายนีเท่านัน
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