แบบ อค 1.29
เอกสารแนบท้ ายคุ้มครองความเสียหายอันเกิดขึน จากภัยการนัดหยุดงาน การจลาจล
หรือการกระทําอันมีเจตนาร้ าย (ยกเว้ นการกระทําเพือ( ผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)
Strike Riot or Malicious Act Endorsement
(Excluding any action for political religious or ideological purpose)
เอกสารแนบท้ายนี ให้ถือเป็ นส่วนหนึงของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี
เนืองจากบริ ษทั ได้รับเบียประกันภัยเพิมเติมจึงเป็ นทีตกลงกันว่าหมวดความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ภัยนีได้ขยายรวมถึงความเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีเอาประกันภัยอันเกิดจากภัยการนัดหยุดงาน จลาจล หรื อการกระทําอันมี
เจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทําเพือผลทางการเมือง ศาสนา หรื อลัทธินิยม)
เพือให้เป็ นไปตามความคุม้ ครองภายใต้เอกสารแนบท้ายนี
1. ความเสี ยหายอันเกิดจากภัยการนัดหยุดงาน การจลาจล (Strike & Riot) หมายถึง ความความเสี ยหาย
ต่อทรัพย์สินทีเอาประกันภัยอันมีสาเหตุโดยตรงมาจาก
1.1 การกระทําของบุคคลใดๆ ซึงร่ วมกับกลุ่มบุคคลอืน เพือก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชน หรื อ
1.2 การกระทําโดยเจตนาของผูน้ ดั หยุดงาน หรื อคนงานทีถูกห้ามเข้าทํางาน เพือส่งเสริ มการนัดหยุดงาน
หรื อการต่อต้านการห้ามเข้าทํางาน ไม่วา่ การกระทําดังกล่าวจะเป็ นการก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชนหรื อไม่กต็ าม หรื อ
1.3 การกระทําของเจ้าหน้าทีผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมายในการปฏิบตั ิหน้าที เพือการระงับ หรื อบรรเทา
ผลสื บเนื องของการก่อกวนความสงบสุ ขแห่ งสาธารณชนที ดําเนิ นอยู่ หรื อเพือการป้ องกันการกระทําและการบรรเทา
ผลสื บเนืองจากการกระทําตามข้อ 1.2
2. ความเสี ยหายโดยตรงจากการกระทําอันมีเจตนาร้าย (Malicious Act) หมายถึง การกระทําอย่างจงใจ
เพือให้เกิดความเสี ยหายโดยตรงต่อตัวทรัพย์สินทีเอาประกันภัย ไม่วา่ การกระทําดังกล่าวจะเป็ นการก่อกวนความสงบสุข
แห่งสาธารณชนหรื อไม่กต็ าม แต่ท งั นีไม่รวมความเสี ยหายใดๆ ต่อกระจก (เว้นแต่เป็ นกระจกบล็อก ทีใช้ในการก่อสร้าง)
ซึงเป็ นส่วนหนึงของตัวอาคาร
ข้ อยกเว้ น
อย่างไรก็ตามไม่วา่ ข้อความใดในเงือนไขดังกล่าวข้างต้นจะขัดหรื อแย้งเป็ นอย่างอืน การขยายความคุม้ ครอง
ภายใต้เอกสารแนบท้ายนี จะไม่คมุ ้ ครองถึง
1. ความเสี ยหายอันเกิดขึนไม่วา่ จะเป็ นเพียงบางส่วนหรื อทังหมดจากการหยุดทํางาน หรื อการหยุดชะงัก
หรื อความล่าช้าของงานหรื อของกระบวนการหรื อการดําเนินการของธุรกิจ
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2. ความสูญเสี ย (ไม่วา่ เป็ นการชัวคราวหรื อถาวร) แก่ทรัพย์สินทีเอาประกันภัย หรื อส่วนใดของทรัพย์สิน
นันก็ตาม อันเนืองมาจากการถูกยึดทรัพย์ การเรี ยกเอาไปโดยคําสังทีชอบด้วยกฎหมาย การถูกริ บทรัพย์หรื อการเข้า
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่กต็ ามต่อทรัพย์สินนันๆ หรื อต่ออาคาร ยานพาหนะ หรื อสิ งของใดๆ อันเป็ น
ทรัพย์สินนันๆ
3. การสูญเสี ยรายได้ ความเสี ยหายจากการล่าช้า การสูญเสี ยตลาด หรื อความเสี ยหายสื บเนือง หรื อความ
เสี ยหายโดยอ้อมไม่วา่ เป็ นลักษณะใดๆ ก็ตาม
4. ความเสี ยหายอันเนืองมาจากการก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชนการนัดหยุดงาน การห้ามเข้าทํา
งาน การกระทําของเจ้าหน้าทีผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมายซึงได้ก่อให้เกิดโดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อมีส่วนเกียวเนืองด้วยก็ตาม
อันเป็ นสาเหตุจากหรื ออันเกิดขึนในช่วงเวลาของสงคราม การรุ กราน การกระทําทีมุง่ ร้ายของศัตรู ตา่ งประเทศ หรื อการกระทํา
ทีมุง่ ร้ายคล้ายสงครามไม่วา่ จะได้มีการประกาศหรื อไม่กต็ าม หรื อสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวตั ิ การ
รัฐประหาร การก่อความวุน่ วายทางการเมืองของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึ ก
การยึดอํานาจการปกครองหรื อการกระทําของผูก้ ่อการร้ายโดยบุคคลหนึงหรื อกลุม่ บุคคล ในนามหรื อเกียวข้องกับองค์กรใดๆ
(การกระทําการก่อการร้ายตามจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนีให้หมายถึงการกระทําซึงใช้กาํ ลังหรื อความรุ นแรงและ/หรื อมีการ
ข่มขูโ่ ดยบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใด เพือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรื อวัตถุประสงค์ทีคล้ายคลึงกัน รวมทังเพือ
ต้องการส่งผลให้รัฐบาลหรื อสาธารณชน หรื อส่วนหนึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตืนตระหนก และหวาดกลัว)
5. ความเสี ยหายอันเกิดจากหรื อเนืองมาจากหรื อเป็ นผลโดยตรง หรื อโดยอ้อมจากสาเหตุของการแผ่รังสี หรื อ
การแพร่ กมั มันตภาพรังสี จากเชือเพลิงนิวเคลียร์หรื ออาวุธนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนืองมาจากการเผาไหม้
ของเชือเพลิงและจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวของนิวเคลียร์ซึงดําเนินติดต่อกันไปด้วยตัวเอง
6. ความเสี ยหายใดๆ ที เกิดขึน อันเนื องมาจากการโจรกรรม การบุกรุ กหรื อการใช้กาํ ลังเข้าลักทรัพย์
การปล้นทรัพย์ การวิงราวทรัพย์

เงือ( นไขพิเศษ
1. โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องกระทําทุกอย่างเท่าทีจําเป็ นหรื อเท่าทีบริ ษทั จะร้องขอให้ทาํ
ตามสมควรเพือปกป้ องรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
2. การบอกเลิกความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้ายนี
2.1 บริ ษทั จะบอกเลิกความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้ายนีได้ดว้ ยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นหนังสือ
ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัย ตามทีอยูค่ รังสุดท้ายทีแจ้งให้
บริ ษทั ทราบ ในกรณี น ีบริ ษทั จะคืนเบียประกันภัยโดยหักเบียประกันภัย สําหรับระยะเวลาทีเอกสาร
แนบท้ายนีได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
2.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้ายนีได้ โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ น
หนังสื อ และบริ ษทั ไม่ตอ้ งคืนเบียประกันภัยส่วนทีเหลือให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย
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โดยมีเงือ( นไขดังนี
1) การจํากัดความรับผิดสําหรับภัยนี จะไม่นาํ เงือนไขการประกันภัยทรัพย์สินตํากว่ามูลค่าทีแท้จริ ง
มาใช้ในการพิจารณาคํานวณค่าสิ นไหมทดแทน ในกรณี ทีเกิดความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินทีเอา
ประกันภัย
2) จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสําหรับภัยนี ให้ถือเป็ นจํานวนเงินสู งสุ ดในการจ่ายค่าสิ นไหมทด
แทนทีบริ ษทั จะต้องรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทังนีเมือเกิดความเสี ยหายขึน และบริ ษทั
ได้ชดใช้คา่ สิ นไหมทดแทนเพือความเสี ยหายแล้ว จํานวนเงินความรับผิดสูงสุดดังกล่าวจะลดลง
ตามจํานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทนทีบริ ษทั ได้ชดใช้ไป
3) จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสําหรับความเสี ยหายแต่ละครัง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยให้
เป็ นไปตามจํานวนเงินจํากัดความรับผิดที ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรื อใน
เอกสารแนบท้าย หรื อในเอกสารสรุ ปรายการเอกสารแนบท้ายรวมทังจํานวนเงินจํากัดความรับ
ผิดและความรับผิดส่วนแรก
ไม่วา่ ในกรณี ใด ความรับผิดของบริ ษทั ภายใต้เอกสารแนบท้ายนี และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี รวม
กันแล้วจะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ทีได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยโดยผู ้
เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสี ยหายส่ วนแรกตามที ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรื อในเอกสารแนบท้าย
หรื อในเอกสารสรุ ปรายการเอกสารแนบท้ายรวมทังจํานวนเงินจํากัดความรับผิด และความรับผิดส่วนแรก
ทังนีขอ้ ตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนีให้ใช้ขอ้ ยกเว้น เงือนไขทัวไปและข้อความอืนๆ ในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนีบงั คับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี
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