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บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชัน? ที@ AB โครงการนอร์ธปาร์ค
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01/08/2018

ถึงวันที
to

01/08/2019

ประเภท

: กรมธรรม์ประกันความเสี ยงภัยทรัพย์สิน

ผู้เอาประกันภัย

: สมาคมสื อชอ่ สะอาด

ทีอยู่

: 18/882 หมู ่5 ถนนสุ ขาประชาสรรค์ 2 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สถานทีตังเอาประกันภัย

: สถานี วทิ ยุกระจายเสี ยง (จํานวน 183 สถานี ) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

สถานทีใช้ เป็ น

: สถานี วทิ ยุกระจายเสี ยง (รหัสภัย 1057)

ระยะเวลาประกันภัย

: 1 ปี เริ มวันที 1 สิ งหาคม 2561 เวลา 16.30 น.
สิ5 นสุ ดวันที 1 สิ งหาคม 2562 เวลา 16.30 น.

ทรัพย์ สินทีเอาประกันภัย

: 1) สิ งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม ่รวมฐานราก) รวมส่วนปรับปรุ ง
ต่อเติมอาคาร รวมงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ได้แก ่
ระบบไฟฟ้ า ระบบแสงสว ่าง ระบบประปา
(จํานวนเงิ นเอาประกันภัย 1,000,000.00 บาท ต่อ 1 สถานี )
2) เฟอร์ นิเจอร์ สิ งตกแต่งติดตั5งตรึ งตรา เครื องใช้ไฟฟ้ า
และอุปกรณ์ตา่ งๆทีใช้ในการประกอบกิจการ
(จํานวนเงิ นเอาประกันภัย 100,000.00 บาท ต่อ 1 สถานี )
3) เครื องส่งสัญญาณ (ติดตั5งภายในบริ เวณอาคาร)
(จํานวนเงิ นเอาประกันภัย 150,000.00 บาท ต่อ 1 สถานี )
4) เสาส่งสัญญาณ (ติดตั5งภายในบริ เวณอาคาร)
(จํานวนเงิ นเอาประกันภัย 150,000.00 บาท ต่อ 1 สถานี )
จํานวนเงินเอาประกันภัยรวม

183,000,000.00 บาท

18,300,000.00 บาท

27,450,000.00 บาท
27,450,000.00 บาท
256,200,000.00 บาท
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: 1,400,000.00 บาท ต่ อ 1 สถานี

จํานวนเงินเอาประกันภัยรวม : 256,200,000.00 บาท
ความคุ้มครอง

: ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีเอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจาก อัคคีภยั ฟ้ าผ่า ภัย
ระเบิด ภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็ บ ภัยนํ5าท่วม ภัยแผ่นดินไหวหรื อภูเขาไฟระเบิดหรื อคลืนใต้น5 ําหรื อ
สึ นามิ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากการเฉี ยวและหรื อการชนของยวดยานพาหนะ ภัยเนื องจากนํ5า (ไม ่
รวมนํ5าท่วม) ภัยจากควัน ภัยจากการประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจลหรื อการกระทําอันมี
เจตนาร้าย และอุบตั ิเหตุจากปั จจัยภายนอกอืนๆ ภายใต้เงื อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกัน
ภัยความเสี ยงภัยทรัพย์สิน

จํากัดวงเงินความคุ้มครอง : ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายจากภัยนํ5าท่วม
วงเงิ นไม่เกิน 200,000.00 บาท ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั5งและตลอดระยะเวลาประกันภัย (ต่ อ 1 สถานี)
ขยายความคุ้มครอง

: 1) ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ า (Electrical Installation) (อค./ทส.1.37)
(ไม ่คุม้ ครองถึงหม้อแปลงไฟฟ้ าประเภท Dry type ยีห้อ HTT/ถิรไทย/Electro Bau (EBG) และ
Fuji Electric)
วงเงิ นไม ่เกิน 200,000.00 บาท ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั5งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
(ต่ อ 1 สถานี)
2) การแตกหักของกระจกผนังอาคาร (Accidental Breakage of Fixed Glass) จากอุบตั ิเหตุจากปั จจัย
ภายนอก
วงเงิ นไม ่เกิน 200,000.00 บาท ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั5งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
(ต่ อ 1 สถานี)
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3) การลักทรัพย์ซึงได้เข้าไปหรื อออกจากอาคารทีเอาประกันภัย (ไม่รวมถึงบริ เวณส่วนนอกของตัว
อาคาร) โดยการใช้กาํ ลังอย่างรุ นแรงและทําให้เกิดร่องรอยความเสี ยหายทีเห็ นได้ชดั เจนต่อ
อาคาร จากการใช้เครื องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้ า เคมี การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์
วงเงิ นไม ่เกิน 200,000.00 บาท ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั5งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
(ต่ อ 1 สถานี)
4) ความเสี ยหายต่อเครื องจักรหยุดชะงัก (Machinery Breakdown)
(ไม ่คุม้ ครองถึงหม้อแปลงไฟฟ้ าประเภท Dry type ยีห้อ HTT/ถิรไทย/Electro Bau (EBG) และ
Fuji Electric)
วงเงิ นไม ่เกิน 200,000.00 บาท ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั5งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
(ต่ อ 1 สถานี)
5) ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Public Liability) ซึงผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดตาม
กฎหมาย สําหรับความบาดเจ็บหรื อการเสี ยชีวติ หรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน อันสื บเนื อง
หรื อเป็ นผลมาจากอุบตั ิเหตุจากการประกอบการทีเกียวข้องกับธุ รกิจทีเอาประกันภัยภายใน
สถานทีเอาประกันภัย
วงเงิ นไม ่เกิน 200,000.00 บาท ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั5งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
(ต่ อ 1 สถานี)
หมายเหตุ : เงือนไขความคุ้มครองให้ เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ ประกันภัย
ความรับผิดส่ วนแรกของ
ผู้เอาประกันภัย

: 1) 5,000.00 บาทแรก ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั5งและทุกครั5ง
ยกเว้ น ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเนื องจากสาเหตุ อัคคีภยั ฟ้ าผ่า ภัยจากการเฉี ยวและ
หรื อการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยเนื องจากนํ5า (ไม ่รวมนํ5าท่วม) ภัยจาก
อากาศยาน และภัยจากการระเบิด
2) 10% ของความเสี ยหายหรื อขั5นตํา 5,000.00 บาท แล้วแต่จาํ นวนใดจะมากกว ่า ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละ
ครั5งและทุกครั5ง สําหรับความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเนื องจากสาเหตุ ภัยนํ5าท่วม ภัยลม
พายุ ภัยแผ่นดินไหวหรื อภูเขาไฟระเบิดหรื อคลืนใต้น5 ําหรื อสึ นามิ ภัยลูกเห็ บ
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3) 3,000.00 บาทแรก ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั5งและทุกครั5ง สําหรับความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคล
ภายนอก (Public Liability) เฉพาะความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายต่อทรัพย์สินเท่านั5น (สําหรับการ
บาดเจ็บหรื อการเสี ยชีวติ ไม ่มีความรับผิดส่วนแรก)
เงือนไขพิเศษ
(Property Damage)

: 1. เอกสารแนบท้ายคุม้ ครองการชดใช้ตามมูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สิน
(Replacement Value) (อค./ทส.1.04)
2. เอกสารแนบท้ายว ่าด้วยเงื อนไขพิเศษการคงไว้ซึงจํานวนเงิ นเอาประกันภัย
(Automatic Reinstatement of Sum Insured Clause) (อค./ทส.1.07)
3. เอกสารแนบท้ายว ่าด้วยเงื อนไขพิเศษการสละสิ ทธิ การรับชว่ งสิ ทธิ
(Subrogation Waiver) (อค/ทส.1.08)
4. เอกสารแนบท้ายว ่าด้วยข้อเงื อนไขพิเศษการโยกย้ายทรัพย์สิน
(Removal/Temporary Removal) (อค/ทส.1.09)
วงเงินไม่ เกิน 100,000.00 บาท ต่ ออุบัติเหตุแต่ ล ะครังและตลอดระยะเวลาประกันภัย
(ต่ อ 1 สถานี)
5. เอกสารแนบท้ายว ่าด้วยเงื อนไขพิเศษการขนย้ายซากทรัพย์สิน
(Debris Removal Clause) (อค./ทส.1.10)
วงเงินไม่ เกิน 100,000.00 บาท ต่ ออุบัติเหตุแต่ ล ะครังและตลอดระยะเวลาประกันภัย
(ต่ อ 1 สถานี)
6. เอกสารแนบท้ายว ่าด้วยเงื อนไขพิเศษส่วนเฉลียจากการประกันภัยตํากว ่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทีแท้จริ ง
(80 Percent Average Clause) (อค./ทส.1.11)
7. เอกสารแนบท้ายว ่าด้วยเงื อนไขพิเศษค่าวิชาชีพ
(Professional Fees Clause) (อค./ทส.1.14)
วงเงินไม่ เกิน 100,000.00 บาท ต่ ออุบัติเหตุแต่ ล ะครังและตลอดระยะเวลาประกันภัย
(ต่ อ 1 สถานี)
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8. เอกสารแนบท้ายว ่าด้วยเงื อนไขพิเศษค่าใช้จา่ ยในการดับเพลิง
(Fire Extinguishing Expenses Clause) (อค./ทส.1.16)
วงเงินไม่ เกิน 100,000.00 บาท ต่ ออุบัติเหตุแต่ ล ะครังและตลอดระยะเวลาประกันภัย
(ต่ อ 1 สถานี)
9. เอกสารแนบท้ายว ่าด้วยเงื อนไขพิเศษการกําหนดทรัพย์สิน
(Designation Clause) (อค./ทส.1.18)
10. เอกสารแนบท้ายว ่าด้วยเงื อนไขพิเศษการเพิมเติมทรัพย์สิน
(Capital Additions Clause) (อค./ทส.1.21) (10% of sum insured)
11. เอกสารแนบท้ายว ่าด้วยการผิดเงื อนไข
(Breach of Conditions) (อค./ทส.1.30)
12. เอกสารแนบท้ายว ่าด้วยการยกเลิกกรมธรรม์
(Cancellation) (30 Days) (อค./ทส.1.31)
13. เอกสารแนบท้ายว ่าด้วยการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนบางส่วน
(Claim Payment on Account Condition) (อค/ทส.1.33)
14. เอกสารแนบท้ายว ่าด้วยค่าใช้จา่ ยเร่งงาน
(Expediting Expenses) (10% of normal repair cost) (อค/ทส.1.41)
15. เอกสารแนบท้ายว ่าด้วยค่าเสี ยหายในการยับยั5งหรื อระงับภัย
(Inhibition Costs) (อค/ทส.1.45)
วงเงินไม่ เกิน 100,000.00 บาท ต่ ออุบัติเหตุแต่ ล ะครังและตลอดระยะเวลาประกันภัย
(ต่ อ 1 สถานี)
16. เอกสารแนบท้ายว ่าด้วยการแจ้งความเสี ยหาย
(Loss Notification) (45 Days) (อค./ทส.1.50)
17. เอกสารแนบท้ายว ่าด้วยการแจ้งการใช้สถานทีเอาประกันภัยคลาดเคลือน
(Mis-Description) (อค./ทส.1.51)
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18. เอกสารแนบท้ายว ่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการบรรเทาความเสี ยหาย
(Sue and Labour) (อค/ทส.1.67)
วงเงินไม่ เกิน 100,000.00 บาท ต่ ออุบัติเหตุแต่ ล ะครังและตลอดระยะเวลาประกันภัย
(ต่ อ 1 สถานี)
19. เอกสารแนบท้ายว ่าด้วยค่าใช้จา่ ยต่างๆ ของเจ้าหน้าทีผจญการดับเพลิง
(Fire Brigade Charges Clause) (อค./ทส.1.72)
วงเงินไม่ เกิน 100,000.00 บาท ต่ ออุบัติเหตุแต่ ล ะครังและตลอดระยะเวลาประกันภัย
(ต่ อ 1 สถานี)
20. เอกสารแนบท้ายว ่าด้วยคําสังเจ้าหน้าทีหรื อพนักงานผูม้ อี าํ นาจตามกฎหมาย
(Public Authorities Clause) (อค./ทส.1.73)
21. เอกสารแนบท้ายว ่าด้วยการจํากัดจํานวนเงิ นความรับผิดสําหรับภัยจากนํ5าท่วม
(Sub Limit for Risks from Flood Endorsement) (ทส.1.09)
22. เอกสารแนบท้ายคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ า
(Electrical Installation) (อค./ทส.1.37)
23. เอกสารแนบท้ายความคุม้ ครองกระจก
24. เอกสารแนบท้ายคุม้ ครองการลักทรัพย์ทีปรากฏร่องรอยการงัดแงะ การชิงทรัพย์
การปล้นทรัพย์
25. เอกสารแนบท้ายความคุม้ ครองเครื องจักรหยุดชะงัก
26. เอกสารแนบท้ายคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
เงือนไขพิเศษ
(Public Liability)

: 1. เอกสารแนบท้ายจํากัดความรับผิดอันเกิดจากการให้การปฐมพยาบาลโดยผูเ้ อาประกันภัย
(First Aid Facilities by Insured Limit Clause) (รบ.104)
วงเงินไม่ เกิน 3,000.00 บาท ต่ อคน และสู งสุ ดไม่ เกิน 50,000.00 บาท ต่ อเหตุการณ์แต่ ล ะครัง
และตลอดระยะเวลาประกันภัย (ต่อ 1 สถานี )

6

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower,12th Fl.,
Northpark Project,
Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชัน? ที@ AB โครงการนอร์ธปาร์ค
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี@ กรุ งเทพฯ AVBAV
ทะเบียนเลขที/@ Registration No. 0107537001510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร VAVabcaVVAbAV

เอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย
เอกสารนี(ให้ถือเป็ นส่วนหนึงของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี( เลขที

O +66 0 2555 9100
F +66 0 2955 0205
www.samaggi.co.th

203-18-11-IAR-00130

This Particular is forming a part of this Policy No.

ซึงมีผลบังคับใช้ตงั( แต่วนั ที
Effective from

01/08/2018

ถึงวันที
to

01/08/2019

2. เอกสารแนบท้ายขยายความคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลสําหรับการบาดเจ็บทีเกิดขึ5นภายใน
สถานทีประกอบการ
(Premises Medical Payment) (รบ.008)
วงเงินไม่ เกิน 3,000.00 บาท ต่ อคน และสู งสุ ดไม่ เกิน 50,000.00 บาท ต่ อเหตุการณ์แต่ ล ะครัง
และตลอดระยะเวลาประกันภัย (ต่อ 1 สถานี )
3. Lift, Escalators, Elevators, Hoists or other plants Extension Clause
วงเงินไม่ เกิน 3,000.00 บาท ต่ อคน และสู งสุ ดไม่ เกิน 50,000.00 บาท ต่ อเหตุการณ์แต่ ล ะครัง
และตลอดระยะเวลาประกันภัย (ต่อ 1 สถานี )
4. Fire and Explosion Extension Clause
5. Thailand Jurisdiction Clause
ข้ อยกเว้ น (Public Liability) : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ข้ อยกเว้ นพิเศษ

Absolute Pollution Exclusion
Asbestos Exclusion
Contractual Liability Exclusion
Genetically Modified Organism Exclusion
Molestation / Sexual Harassment Exclusion
Product Liability / Completed Operation Exclusion
Professional Liability Exclusion
Property in care, custody or control by the insured
Pure Financial Loss Exclusion
Excluding any liability arising from watersport equipment / activities, trekking, adventure
activities and tour operator

: 1. เอกสารแนบท้ายว ่าด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ และอินเตอร์ เน็ ต
(Electronic Data and Internet Endorsement) (ทส.1.68)
2. เอกสารแนบท้ายว ่าด้วยข้อจํากัดและข้อยกเว้นเกียวกับมาตรการควําบาตร
(Sanction Limitation and Exclusion Endorsement) (แบบ ทสร.001)
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3. Asbestos Exclusion Clause
4. Electronic Date Recognition Clause
5. Information Technology Hazards (Risk) Exclusion Clause
ผู้รับผลประโยชน์

: สมาคมสื อชอ่ สะอาด

การชดใช้ ค่าสิ นไหม

: 1. การทําประกันตามมูล ค่ าทรัพย์ สินทีเป็ นของใหม่
การชดใช้คา่ สิ นไหมจะทดแทนตามมูลค่าทรัพย์สินทีเป็ นของใหม่ณ เวลา และสถานทีทีเกิด
ความเสี ยหาย
2. การทําประกันตามมูล ค่ าทีแท้จริงของทรัพย์ สิน
การชดใช้คา่ สิ นไหมจะทดแทนตามมูลค่าทีแท้จริ งของทรัพย์สิน ซึงเท่ากับมูลค่าทีเป็ นของใหม ่
หักด้วยค่าเสื อมราคา ณ เวลา และสถานทีทีเกิดความเสี ยหาย
3. กรณีประกันภัยทรัพย์สินตํากว ่ามูลค่าทีแท้จริ งบริ ษทั ฯจะชดใช้คา่ สิ นไหมทดแทนความเสี ยหาย
แต่ละรายการตามหลักการต่อไปนี5

ค่ าสิ นไหมทดแทนแต่ ล ะรายการ = (
จํานวนเงินเอาประกันภัย
x มูล ค่ าความเสี ยหาย) - ความเสี ยหายส่ วนแรก
มูล ค่ าทีแท้ จริ งของทรั พ ย์ สิ น ณ เวลาทีเกิดความเสี ยหาย

