แบบ อค 1.21
เอกสารแนบท้ ายคุ้มครองความเสียหายอันเกิดขึน จากกลุ่มภัยธรรมชาติ (ทีไ& ม่ ใช่ ภัยพิบตั )ิ
เอกสารแนบท้ายนี ให้ถือเป็ นส่วนหนึงของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี และจะต้องมีกรมธรรม์ประกันภัย
พิบตั ิ หรื อความคุม้ ครองภายใต้หมวดความคุม้ ครองที 2 ของกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั และภัยพิบตั ิสําหรับทีอยูอ่ าศัย
ทีมีผลบังคับอยูต่ ลอดระยะเวลาทีมีการขยายความคุม้ ครองภายใต้เอกสารแนบท้ายนี
เนืองจากบริ ษทั ได้รับเบียประกันภัยเพิม เติม จึงเป็ นทีตกลงกันว่า
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ได้ขยายความคุม้ ครองถึงความเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีได้เอา
ประกันภัยไว้ อันเกิดขึนจากภัยดังต่อไปนี
1. ภัยจากลมพายุ :
คุม้ ครองความเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีเอาประกันภัยไว้อนั เกิดจากภัยลมพายุ ทังนี รวมถึง
1.1 ความเสี ยหายของทรัพย์สินทีเอาประกันภัยจากนําในทะเล ทะเลสาบ หรื อมหาสมุทร ซึงถูกพัด
หรื อหอบมาพร้อมกับลมพายุแล้วทําให้เกิดคลืนซัดเข้าท่วมชายฝัง
1.2 ความเสี ยหายของทรัพย์สินภายในตัวอาคารทีได้เอาประกันภัยไว้ เนื องจากนําฝน นําค้างแข็ง
หิ มะ ทราย หรื อฝุ่ นละอองทีผา่ นเข้าไปภายในอาคารตามร่ องแตกร้าวของอาคารสิ งปลูกสร้าง ซึงได้รับความเสี ยหายอันเกิด
จากลมพายุโดยตรงเท่านัน
1.3 ความเสี ยหายของทรัพย์สินภายในตัวอาคารทีได้เอาประกันภัยไว้เนื องจากเครื องพรมนํา หรื อ
ท่อนําอืน ๆ ซึงได้รับความเสี ยหายจากลมพายุโดยตรงเท่านัน
2. ภัยจากนํา ท่ วม :
คุม้ ครองความเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีเอาประกันภัยอันเกิดจากภัยนําท่วม
คําว่า “นําท่วม” หมายถึง นําซึงไหลล้นหรื อไหลออกจากทางนําปกติซ ึงจะเป็ นทางนําธรรมชาติ หรื อ
จะเป็ นทางนําทีสร้างขึนก็ดี (ไม่รวมถึงรางนําบนหลังคา) หรื อเกิดจากท่อนําสาธารณะแตก ทําให้เกิดการท่วมของนําจาก
ภายนอกของอาคารทีเอาประกันภัยไว้ หรื ออาคารทีเก็บทรัพย์สินทีเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี รวมถึง
นําท่วมอันเกิดจาก ลมพายุ นําป่ า และโคลนถล่ม
3. ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลืน& ใต้ นาํ หรือสึนามิ :
คุม้ ครองความเสี ยหายทีเกิดขึนเนืองจากภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลืนใต้น าํ (Tidal Wave) หรื อ
สึ นามิ (Tsunami) หรื อนําท่วม อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวหรื อภูเขาไฟระเบิด ทังนี แผ่นดินไหว หรื อภูเขาไฟระเบิดต้องเกิด
ขึนโดยสาเหตุทางธรรมชาติเท่านัน
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4. ภัยจากลูกเห็บ :
คุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีเอาประกันภัยไว้อนั เกิดจากภัยลูกเห็บ รวมถึง นําฝน
นําค้างแข็ง หิ มะ ทราย หรื อฝุ่ นละอองดังกล่าวไหลผ่านเข้าไปในอาคาร ตามร่ องแตกร้าวของอาคารสิ งปลูกสร้าง ทีได้รับ
ความเสี ยหายอันเกิดจากลูกเห็บโดยตรงเท่านัน หรื อนําจากเครื องพรมนําหรื อท่อนําอืนๆ ทีเกิดเสี ยหายขึนเนืองจากภัย
ลูกเห็บโดยตรง
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ไม่คุม้ ครอง
1. ความเสี ยหายโดยตรงหรื อโดยทางอ้อมทีเกิดจากภัยลมพายุ นําท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
คลืนใต้น าํ (Tidal Wave) หรื อสึ นามิ (Tsunami) หรื อนําท่วมอันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวหรื อภูเขาไฟระเบิด ซึงเป็ น
ภัยพิบตั ิภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยพิบตั ิ และความเสี ยหายนันเป็ นความเสี ยหายซึงได้รับการชดใช้คา่ สิ นไหมทดแทน หรื อ
มีสิทธิ ได้รับการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยพิบตั ิ หรื อภายใต้หมวดความคุ ม้ ครองที 2 ของ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั และภัยพิบตั ิสาํ หรับทีอยูอ่ าศัย
2. ความเสี ยหายโดยตรงหรื อโดยทางอ้อมทีเกิดจากภัยลมพายุ นําฝน นําท่วม ลูกเห็บ นําค้างแข็ง หิ มะ
ทราย ฝุ่ นละออง ซึงทําความเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีเคลือนย้ายได้ ซึงเก็บอยูใ่ นอาคารโปร่ ง หรื ออาคารทีมีผนังด้านหนึง
เปิ ดโล่ง หรื อเก็บอยูก่ ลางแจ้ง ไม่วา่ จะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบ หรื อวัสดุปกคลุมใด ๆ หรื อไม่วา่ จะอยูภ่ ายในเต็นท์กต็ าม
3. ความเสี ยหายโดยตรงหรื อโดยทางอ้อมทีเกิดจากภัยแผ่นดินไหวหรื อภูเขาไฟระเบิดอันเกิดจากวัตถุใดๆ
จากอวกาศ
4. ความเสี ยหายโดยตรงหรื อโดยทางอ้อมทีเกิดจากหมอก หรื ออากาศหนาว นําค้างแข็ง หิ มะ ฝุ่ นละออง
ทราย หรื อนําฝน เว้นแต่ทีผา่ นเข้าไปภายในอาคารตามร่ องแตกร้าวของอาคารสิ งปลูกสร้าง ซึงได้รับความเสี ยหายอันเกิด
จากลมพายุหรื อลูกเห็บโดยตรงเท่านัน
5. ความเสี ยหายโดยตรงหรื อโดยทางอ้อมทีเกิดจากภัยลูกเห็บ ซึงทําความเสี ยหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี
เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดเจนเป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัย
5.1 ไซโล (Silo) หรื อสิ งของภายในไซโล
5.2 ผ้ากันแดด ป้ าย ปล่องไฟทีทาํ ด้วยโลหะ
5.3 ตัวอาคาร (หรื อสิ งของภายในอาคาร) ซึงอยูร่ ะหว่างก่อสร้างโดยทีประตู หน้าต่าง หลังคา และ
ผนัง ยังไม่ได้มีการติดตังเรี ยบร้อย
โดยมีเงือ& นไขดังนี
1) การจํากัดความรับผิดสําหรับภัยจากกลุม่ ภัยธรรมชาติน ี จะไม่นาํ เงือนไขการประกันภัยทรัพย์
สิ นตํากว่ามูลค่าทีแท้จริ งมาใช้ในการพิจารณาคํานวณค่าสิ นไหมทดแทน ในกรณี ทีเกิดความ
เสี ยหายแก่ทรัพย์สินทีเอาประกันภัย
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2) จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสําหรับภัยจากกลุม่ ภัยธรรมชาติน ี ให้ถือเป็ นจํานวนเงินสูงสุด ใน
การจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนทีบริ ษทั จะต้องรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทังนีเมือเกิด
ความเสี ยหายขึน และบริ ษทั ได้ชดใช้คา่ สิ นไหมทดแทนเพือความเสี ยหายแล้ว จํานวนเงินความ
รับผิดสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจํานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทนทีบริ ษทั ได้ชดใช้ไป
3) จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสําหรับความเสี ยหายแต่ละครัง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ให้เป็ นไปตามจํานวนเงินจํากัดความรับผิดทีได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรื อใน
เอกสารแนบท้าย หรื อในเอกสารสรุ ปรายการเอกสารแนบท้ายรวมทังจํานวนเงินจํากัดความรับผิด
และความรับผิดส่วนแรก
ไม่วา่ ในกรณี ใด ความรับผิดของบริ ษทั ภายใต้เอกสารแนบท้ายนี และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี
รวมกันแล้วจะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ที ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
โดยผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสี ยหายส่วนแรกตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรื อในเอกสารแนบ
ท้าย หรื อในเอกสารสรุ ปรายการเอกสารแนบท้ายรวมทังจํานวนเงินจํากัดความรับผิด และความรับผิดส่วนแรก
ทังนี ขอ้ ตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี ให้ใช้ขอ้ ยกเว้น เงือนไขทัว ไปและข้อความอืนๆ ในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนีบงั คับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลียนแปลง เพิม เติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี
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