ข้ อตกลงคุ้มครอง
หมวด 1 การประกันภัยคุ้มครองการเสี ยชี วติ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง ค่ ารักษาพยาบาล
ของผู้ได้ รับความคุ้มครอง อันเป็ นผลมาจากสถานทีเ่ อาประกันภัยเกิดไฟไหม้ หรือระเบิด หรือผู้ได้ รับความ
คุ้มครองถูกฆาตกรรม ทาร้ ายร่ างกายโดยอุบัติเหตุทเี่ กิดขึน้ ในสถานที่เอาประกันภัย
คาจากัดความเฉพาะหมวด
1. อุบัติเหตุ

หมายถึง

2. การบาดเจ็บ

หมายถึง

3. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง

หมายถึง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกาย
และทาให้เกิดผลที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองมิได้เจตนา หรื อ
มุ่งหวัง
การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ
ซึ่ งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ
ในอาชีพประจา และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้ นเชิงตลอดไป

ความคุ้มครอง
บริ ษทั ให้สั ญญาต่ อผูเ้ อาประกันภัยว่า บริ ษ ทั จะคุ ม้ ครองความสู ญเสี ยอันเกิ ดจากการบาดเจ็บทาง
ร่ างกายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง อันเป็ นผลมาจากสถานที่เอาประกันภัยเกิ ดไฟไหม้ ระเบิด หรื อผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครองถูกฆาตกรรม ถูกทาร้ายร่ างกายโดยอุบตั ิเหตุซ่ ึ งเกิ ดขึ้นขณะพักในสถานที่เอาประกันภัย และ
เป็ นผลทาให้
1. ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชี วิต หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง ภายใน 180 วัน และการทุพพลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิ งนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วนั ที่ เกิ ดอุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชี้ ทาง
การแพทย์ชดั เจนว่าตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทา
ให้ตอ้ งรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยใน ในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิตเพราะ
การบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามที่กาหนดในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. ผูไ้ ด้รับ ความคุ ้ม ครองต้องรั บ การรั ก ษาพยาบาลโดยแพทย์ หรื อต้องได้รับการพยาบาลโดย
พยาบาล บริ ษ ทั จะจ่ า ยค่ า ทดแทนส าหรั บ ค่ า ใช้จ่า ยที่ ผูเ้ อาประกันภัย ได้จ่า ยไปจริ ง ซึ่ ง เกิ ดขึ้ นภายใน 52
สัปดาห์ นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุที่ได้รับความคุม้ ครอง สาหรับค่าห้องสาหรับผูป้ ่ วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ
ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ตามจานวนเงินที่จ่ายจริ ง ทั้งนี้ ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
แต่หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการ
ประกันภัยอื่นมาแล้ว บริ ษทั จะรับผิดชอบเพียงจานวนเงิ นค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่ วนที่ขาด
เท่านั้น
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เงื่อนไขเฉพาะหมวด
การเรียกร้ องให้ ชดใช้ ค่าทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่ าวแล้วแต่กรณี
จะต้องแจ้งส่ งเอกสารหรื อหลักฐานตามที่ระบุไว้ขา้ งล่างนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ทุพพลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิง หรื อเสี ยชีวติ หรื อวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที่รับการรักษาจาก
คลิ นิก แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผูเ้ อาประกันภัย ผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคล
ดัง กล่ า ว แล้ว แต่ ก รณี มี เหตุ อ ันสมควรไม่ อ าจกระท าการดัง กล่ า วได้ภายในเวลาที่ ก าหนดหรื อ ภายใน
กาหนดเวลาที่บริ ษทั ขยายให้โดยทาเป็ นหนังสื อ ทั้งนี้ดว้ ยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. กรณี เรี ยกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
1.1 แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
1.2 ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
1.3 สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ (ถ้ามี)
1.4 ทะเบียนผูพ้ กั ณ สถานที่เอาประกันภัย (ถ้ามี)
2. กรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนเนื่องจากเสี ยชีวติ
2.1 แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2.2 ใบมรณบัตร
2.3 สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ
2.4 สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ (ถ้ามี)
2.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครอง (ถ้ามี)
2.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
2.7 ทะเบียนผูพ้ กั ณ สถานที่เอาประกันภัย (ถ้ามี)
3. กรณี เรี ยกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
3.1 แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
3.2 ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3.3 ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
3.4 ทะเบียนผูพ้ กั ณ สถานที่เอาประกันภัย (ถ้ามี)
ใบเสร็ จรั บเงิ นที่ แสดงรายการค่า ใช้จ่า ยต้องเป็ นใบเสร็ จรั บเงิ นต้นฉบับ และบริ ษ ทั จะคื น
ต้นฉบับใบเสร็ จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผเู ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัย
รายอื่น แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิ การของรั ฐ หรื อสวัสดิ การอื่นใด หรื อจากการ
ประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผเู ้ อาประกันภัยส่ งสาเนาใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ
หรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากบริ ษทั
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ข้ อยกเว้นเฉพาะหมวด
ข้ อตกลงคุ้มครองหมวดนี้ไม่ ค้ ุมครองการบาดเจ็บ การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย อันเกิดจากหรื อ
สื บเนื่องจากสาเหตุ หรือทีเ่ กิดขึน้ ในเวลา ดังต่ อไปนี้
1. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง
2. ขณะผู้ได้ รับความคุ้มครองเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
หมวด 2 การประกันภัยคุ้มครองทรัพย์ สินส่ วนตัวของผู้ได้ รับความคุ้มครอง
อันเป็ นผลมาจากสถานทีเ่ อาประกนภัยเกิดไฟไหม้ หรือระเบิด
ความคุ้มครอง
บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองหากทรัพย์สินส่ วนตัวของผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองซึ่ งเก็บไว้ที่สถานที่เอาประกันภัยได้รับความเสี ยหาย อันเป็ นผลมาจากสถานที่เอาประกันภัยเกิดไฟ
ไหม้ ระเบิด ซึ่ งเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย โดยจะชดใช้ตามมูลค่าความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง
สู งสุ ดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยต่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองแต่ละราย และจานวนเงินเอาประกันภัยตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไขเฉพาะหมวด
1. การเรียกร้ องให้ ชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทน
เมื่อเกิดความเสี ยหายขึ้น ผูเ้ อาประกันภัย ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ต้อง
แจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า และต้องส่ งมอบเอกสารหรื อหลักฐานตามที่ระบุไว้ขา้ งล่างนี้ ให้แก่บริ ษทั
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั เกิดความเสี ยหาย เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัย ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง หรื อตัวแทนของ
บุคคลดังกล่าว มีเหตุอนั สมควรไม่อาจกระทาการดังกล่าวได้ภายในเวลาที่กาหนด หรื อภายในกาหนดเวลาที่
บริ ษทั ขยายให้โดยทาเป็ นหนังสื อ ทั้งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัยเอง
เอกสารประกอบการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
1) แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2) สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ (ถ้ามี)
3) รายการทรัพย์สินของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองที่ได้รับความเสี ยหาย และมูลค่าความเสี ยหาย
เท่าที่จะระบุได้
4) ทะเบียนผูพ้ กั ณ สถานที่เอาประกันภัย (ถ้ามี)
2. หน้ าทีใ่ นการรักษาสิ ทธิของบริษัทเพือ่ การรับช่ วงสิ ทธิ
โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องกระทาทุกอย่างเท่าที่จาเป็ น หรื อเท่าที่บริ ษทั ร้ อง
ขอให้ทาตามสมควรไม่วา่ ก่อนหรื อหลังการรับค่าสิ นไหมทดแทนจากบริ ษทั เพื่อรักษาสิ ทธิ ของบริ ษทั ใน
การรับช่วงสิ ทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบุคคลภายนอก
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ข้ อยกเว้นเฉพาะหมวด
ข้ อตกลงคุ้มครองหมวดนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง
1. ทรัพย์สินดังต่ อไปนี้ เว้ นแต่ จะได้ ระบุไว้ โดยชั ดเจนเป็ นอย่ างอืน่ ในกรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี้ : 1.1 เงินแท่ ง หรือเงินรู ปพรรณ หรือทองคาแท่ ง หรือทองรู ปพรรณหรืออัญมณี
1.2 โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
1.3 ต้ นฉบับหรือสาเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รู ปออกแบบ ลวดลาย แบบ
หรือแบบพิมพ์หรือแม่ พมิ พ์
1.4 หลักประกันหนีส้ ิ น หลักทรัพย์ เอกสารสาคัญต่ างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา
ธนบัตร เช็ค บัตรเครดิต บัตรเติมเงินโทรศัพท์ หรือเอกสารทางธุรกิจ
1.5 วัตถุระเบิด
1.6 ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ ว่าจะเป็ นยานพาหนะทางบก ทางนา้ หรือทางอากาศ
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ชื่อ – ทีอ่ ยู่บริษัท

ใบคำขอเอำประกันภัย
กรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองผู้พกั ในหอพัก
ตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยหอพัก
1.

ผูข้ อเอาประกันภัย : ……………………………………………………………………………………………………….……………

2.

ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

3.
4.

ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง : ผูพ้ กั อยูใ่ นสถานที่เอาประกันภัยตามทะเบียนผูพ้ กั ณ สถานที่เอาประกันภัย และให้หมายความรวมถึงผูพ้ กั ที่ขณะ
เริ่ มเข้าพักมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหอพักและยังคงพักอยูใ่ นสถานที่เอาประกันภัย
ผูร้ ับประโยชน์ : ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองหรื อทายาทโดยธรรมของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง

5.

ระยะเวลาขอเอาประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………...เวลา…………..น. สิ้นสุดวันที่……………………เวลา 16.30 น.

6.

โปรดระบุสถานที่ประกอบการหอพัก ที่ตอ้ งการให้คุม้ ครอง ตามรายละเอียดดังนี้
ก. ชื่อหอพัก......................................................................................................................................................................
ข. สถานที่ต้ งั .....................................................................................................................................................................
ค. จานวนห้องพัก.........................ห้อง จานวนผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองสูงสุด........................คน จานวนชั้น........................ชั้น

7.

ความคุม้ ครอง และจานวนเงินจากัดความรับผิดที่ตอ้ งการ (กำหนดเป็ นขั้นตำ่ ตำมกฎหมำยกำหนด)
ข้อตกลงคุม้ ครอง

จานวนเงินจากัด
ความรับผิด (บาท)

จานวนเงินจากัดความรับ
ผิดสูงสุดตลอดระยะเวลา
ประกันภัย (บาท)

หมวด 1 การประกันภัยคุม้ ครองการเสี ยชี วิต ทุ พพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง ค่า
รั ก ษาพยาบาลของผู ้ไ ด้รั บ ความคุ ้ม ครอง อัน เป็ นผลมาจากสถานที่ เ อา
ประกันภัยเกิดไฟไหม้หรื อระเบิ ด หรื อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองถูกฆาตกรรม
ทาร้ายร่ างกายโดยอุบตั ิเหตุที่เกิ ดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัย โดยจะจ่ายค่า
ทดแทนดังนี้
..............................บาท/คน
1. กรณี เสี ยชีวติ หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
…………..………บาท/คน ..................................บาท
2. กรณี ค่ารักษาพยาบาลที่ได้จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน
หมวด 2 การประกันภัยคุม้ ครองทรัพย์สินส่ วนตัวของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
……………..……บาท/คน ……………....……บาท
อันเป็ นผลมาจากสถานที่เอาประกันภัยเกิดไฟไหม้ ระเบิด
8.

ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา หอพักนี้เคยเกิดเหตุไฟไหม้ ระเบิด หรื อมีผพู ้ กั เสี ยชีวติ บาดเจ็บ จากอุบตั ิเหตที่ขอเอาประกันภัยหรื อไม่ ถ้ามี กรุ ณา
ให้รายละเอียด พร้อมทั้งข้อมูลความเสี ยหาย:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

9.

ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันภัยเพื่อคุม้ ครองชีวติ ร่ างกาย และทรัพย์สินของผูพ้ กั ในหอพัก หรื อเคยถูกบอกเลิกสัญญา หรื อปฏิเสธ
การต่ออายุสัญญา หรื อถูกเรี ยกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม สาหรับการประกันภัยดังกล่าวหรื อไม่ ถ้าเคย โปรดแจ้งชื่อบริ ษทั ประกันภัยและ
ระบุรายละเอียด……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
ประกั
นภัยตรง................ ตัวแทนประกันภัย................ นายหน้าประกันภัยรายนี้ ใบอนุญาตเลขที่.......................................

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อแถลงข้างต้น และข้าพเจ้าเข้าใจถึงความคุม้ ครองที่จะได้รับภายใต้ขอ้ ตกลง และเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย
ทั้งนี้ ขา้ พเข้ายินยอมให้บริ ษทั จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับสุ ขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้า ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย

วันที่.........เดือน.................................พ.ศ……………
………………………………………………
(

)

ตาแหน่ง..................................................................
ผูข้ อเอาประกันภัย
คำเตือนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ให้ ตอบคำถำมข้ ำงต้ นตำมควำมจริงทุกข้ อ หำกผู้เอำประกันภัยปกปิ ดข้ อควำมจริง หรือแถลงข้ อควำมอันเป็ นเท็จ
จะมีผลให้ สัญญำนีต้ กเป็ นโมฆียะ ซึ่งบริษทั มีสิทธิบอกล้ ำงสั ญญำตำมประมวลกฎหมำยแพ่ งและพำณิชย์ มำตรำ 865
และอำจปฏิเสธกำรจ่ ำยค่ ำสิ นไหมทดแทนได้

ชื่อ – ทีอ่ ยู่บริษัท
เบีย้ ประกันภัย (รายปี )
กรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองผู้พกั ในหอพัก
ตามกฎหมายว่าด้ วยหอพัก

ข้ อตกลงคุ้มครอง

จานวนเงินจากัด
ความรับผิด
(บาทต่ อคน)

เบีย้ ประกันภัย
(บาทต่ อคน)

หมวด 1 การประกันภัยคุม้ ครองการเสี ยชี วิต ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง
ค่ารักษาพยาบาลของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง อันเป็ นผลมาจากสถานที่
เอาประกันภัยเกิดไฟไหม้หรื อระเบิด หรื อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ถูกฆาตกรรม ถูกทาร้ายร่ างกายโดยอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในสถานที่
เอาประกันภัย โดยจะจ่ายค่าทดแทน ดังนี้
1. กรณี เสี ยชีวติ ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง

100,000

4.00

2. กรณี ค่ารักษาพยาบาล

10,000

11.00

10,000

9.00

หมวด 2 การประกันภัยคุม้ ครองทรัพย์สินส่ วนตัวของผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครอง อันเป็ นผลมาจากสถานที่เอาประกันภัยเกิดไฟไหม้
หรื อระเบิด
เบีย้ ประกันภัยรวม

24.00 บาทต่ อคน

หมายเหตุ :
1. เบีย้ ประกันภัยนีย้ งั ไม่ รวมอากรแสตมป์ และภาษีมูลค่ าเพิม่
2. เบีย้ ประกันภัยคานวณจากอัตราเบีย้ ประกันภัยคูณด้ วยจานวนผู้ได้ รับความคุ้มครองสู งสุ ด

ชื่อ-ทีอ่ ยู่บริษัท
สรุ ปสาระสาคัญ
กรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองผู้พกั ในหอพัก
ตามกฎหมายว่าด้ วยหอพัก
คาจากัด ความ
1.1 กรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง

1.2 บริษัท
1.3 ผู้เอาประกันภัย

หมายถึง
หมายถึง

1.4 ผู้ได้ รับความคุ้มครอง

หมายถึง

1.5 หอพัก
1.6 หอพักสถานศึกษา
1.7 หอพักเอกชน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

1.8 สถานศึกษา

หมายถึง

1.9 สถานทีเ่ อาประกันภัย

หมายถึง

ตารางกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย เงื่ อ นไขและ
ข้อ ก าหนดทัว่ ไป ข้อ ยกเว้น ข้อ ตกลงคุ ้ม ครอง
เอกสารแนบท้า ย และใบสลัก หลัง กรมธรรม์
ประกั น ภัย ซึ่ งถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งแห่ ง สั ญ ญา
ประกันภัยเดียวกัน
บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยนี้
บุ ค คลหรื อนิ ติ บุ ค คลใดๆ ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นตาราง
กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบกิ จ การ
หอพักและได้จดั ให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์
ของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ผูพ้ กั อยูใ่ นสถานที่เอาประกันภัยตามทะเบียนผูพ้ กั
ณ สถานที่ เ อาประกั น ภัย และให้ ห มายความ
รวมถึ ง ผู ้พ ัก ที่ ข ณะเริ่ มเข้า พัก มี คุ ณ สมบัติ ต าม
กฎหมายว่าด้วยหอพักและยังคงพักอยูใ่ นสถานที่
เอาประกันภัย
หอพักสถานศึกษา หรื อหอพักเอกชน
หอพักที่ผปู ้ ระกอบกิจการหอพักเป็ นสถานศึกษา
หอพักที่ผปู ้ ระกอบกิจการหอพักเป็ นบุคคลทัว่ ไป
ซึ่ งไม่ใช่สถานศึกษา
โรงเรี ย น วิท ยาลัย สถาบัน มหาวิท ยาลัย ที่ จ ัด
การศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่ งชาติ ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึงสถาบันหรื อ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ ง รั ฐ ที่ จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ระดับอุดมศึกษา
สถานที่ เ อาประกัน ภัย ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นหน้ า ตาราง
กรมธรรม์ป ระกันภัยซึ่ ง เป็ นสถานที่ ต้ งั ของการ
ประกอบกิจการหอพัก

1.10 การก่อการร้ าย

หมายถึง

การกระทาซึ่งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อ
มี การข่มขู่โดยบุ คคลหรื อกลุ่ มบุ คคลใดไม่ว่าจะ
เป็ นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทน
หรื อที่เกี่ยวเนื่ องกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึ่ ง
กระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ นิยมหรื อ
จุดประสงค์ที่คล้ายคลึ งกัน รวมทั้งเพื่อต้องการ
ส่ งผลให้รัฐบาลและ/หรื อสาธารณชน หรื อส่ วน
หนึ่ ง ส่ วนใดของสาธารณชนตกอยู่ใ นภาวะตื่ น
ตระหนกหวาดกลัว

ข้ อตกลงคุ้มครอง
1. หมวด 1 การประกันภัยคุ้มครองการเสี ยชี วติ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง ค่ ารั กษาพยาบาลของผู้ได้ รับ
ความคุ้มครอง อันเป็ นผลมาจากสถานที่เอาประกันภัยเกิดไฟไหม้ หรื อระเบิด หรื อผู้ได้ รับความคุ้มครองถูก
ฆาตกรรม ทาร้ ายร่ างกายโดยอุบัติเหตุทเี่ กิดขึน้ ในสถานทีเ่ อาประกันภัย
2. หมวด 2 การประกันภัยคุ้มครองทรั พย์ สินส่ วนตัวของผู้ได้ รับความคุ้มครอง อันเป็ นผลมาจาก
สถานทีเ่ อาประกันภัยเกิดไฟไหม้ หรือระเบิด
ข้ อยกเว้นทัว่ ไป
กรมธรรม์ ประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง
1. สงคราม การรุ กราน การกระทาที่ม่ ุงร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่ม่ ุงร้ ายคล้ ายสงคราม
ไม่ ว่าจะได้ มีการประกาศสงครามหรือไม่ ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การก่ อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรั ฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ ใดๆ ซึ่ง
จะเป็ นเหตุให้ มีการประกาศหรือคงไว้ ซึ่งกฎอัยการศึก
2. การก่อการร้ าย
3. การแผ่ รังสี หรื อการแพร่ กัมมันตภาพรั งสี จากเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่ง
ดาเนินติดต่ อไปด้ วยตัวเอง
4. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
กรุ ณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้ อยกเว้ นจากกรมธรรม์ ประกันภัยโดยละเอียด หากมี
ข้ อ ความในเอกสารนี้ขัด หรื อ แย้ งกับ ข้ อ ความที่ปรากฏในกรมธรรม์ ประกันภัยให้ ใช้ ข้อความที่ปรากฏใน
กรมธรรม์ ประกันภัยบังคับแทน
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