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คู่มือพิ มพ์กรมธรรม์อคั คีภยั สำหรับศูนย์
1.

กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั มี 2 แบบ
a. กรมธรรม์ทวไป
ั ่ ตัวอย่ำงปกด้ำนล่ำง หน้ ำ 5
b. กรมธรรม์ทอ่ี ยู่อาศัย ตัวอย่ำงปกด้ำนล่ำง หน้ ำ 6
c. กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ทุกฉบับต้องแนบเอกสารแนบท้ายทุกครัง้ (ด้ำนล่ำงสุดแผ่นสุดท้ำย หน้ ำ 7)

2.

เข้าทีเ่ มนู รับประกัน Nonmotor ซึง่ จะแบ่งเป็ น 4 หัวข้อย่อย
a. เลือกรับประกันอัคคีภยั

3.

เลือกรายการ

[FIUW0802] กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั เพื่อพิมพ์หน้ าตารางประกันอัคคีภย
ั

เลือกรายการ

a.
b.

ระบบจะขึ ้น รายละเอียดให้ สงั่ พิมพ์กรมธรรม์
ใส่เลขกรมธรรม์ทตี่ ้ องการพิมพ์

[FIUW0802] กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
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c.

เลือก Print

c. เลือก Print

4.

b. ใส่เลขกรมธรรม์ทต
ี่ ้ องการพิมพ์

พิมพ์เอกสารใบแจ้ งหนี ้ เข้าทีเ่ มนู Print ใบแจ้งหนี้ - ลดหนี้/Payin พิเศษ/ใบกำกับภำษี (รถยนต์) ซึง่ จะแบ่งเป็ น 5 หัวข้อย่อย
a. เลือกรายการ [MTUW0061] ใบ Pay In (พิเศษ)

เลือกรายการ
b.
c.
d.

[MTUW0061] ใบ Pay in (พิเศษ)

ใส่เลขกรมธรรม์ช่องเลขทีเ่ อกสาร
เลือก Class FIPL
เลือก Print
b.ใส่เลขกรมธรรม์ช่องเลขทีเ่ อกสาร

b. เลือก Print

c. เลือก Class FIPL
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5.

พิมพ์เอกสารใบกากับภาษี เข้าทีเ่ มนู รับประกัน Nonmotor ซึง่ จะแบ่งเป็ น 4 หัวข้อย่อย
a. เลือกรายการ ใบกำกับภำษี Nonmotor

b.

เลือก

[MTUW0022] ใบกำกับภำษี/ใบเสร็ จรับเงิน(non-Motor)

b. เลือก [MTUW0022] ใบกำกับภำษี/ใบเสร็ จรับเงิน
c.
d.
e.

ใส่เลขกรมธรรม์ช่องเลขทีเ่ อกสาร
เลือก Class Fire
เลือก Print

(non-Motor)

c.

d. เลือก Class Fire

e. เลือก Print

ใส่เลขกรมธรรม์ช่องเลขที่
เอกสาร
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วิ ธีใส่เอกสำรสำหรับ Print
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แบบ อค.1.68
เอกสารแนบท้ ายว่ าด้วยข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์ เน็ต (Electronic Data and Internet Endorsement)
สำหรับกรมธรรม์ ประกันอัคคีภัยหรื อกรมธรรม์ ประกันอัคคีภัยสำหรั บที่อยู่อำศัย
เป็ นที่ตกลงกันว่ำถ้ำข้อควำมในเอกสำรแนบท้ำยนี้ ขดั หรื อแย้งกับข้อควำมที่ปรำกฎในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ขอ้ ควำมตำมที่ปรำกฏใน
เอกสำรแนบท้ำยนี้บงั คับแทน
บริษัทจะไม่ชดใช้ คา่ เสียหายสาหรับความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหายต่อเนื่องอันเป็ นผลโดยตรงหรือโดยอ้ อมซึง่ เกิดจาก :
1.

การทางาน หรือการทางานบกพร่องของระบบอินเตอร์ เน็ต (internet) หรือระบบในแบบเดียวกัน หรือเครือข่ายภายใน(intranet) หรือ
เครือข่ายส่วนตัว หรือเครือข่ายในแบบเดียวกัน
2. ความเสียหาย การถูกทาลาย ความผิดพลาด การถูกลบ หรื อความสูญเสีย หรื อเสียหายอื่นๆ ของข้ อมูลซอฟท์แวร์ หรื อชุดคาสัง่
ของการเขียนโปรแกรม หรือชุดคาสัง่ ประเภทใด
3. การเสียประโยชน์ ใ นการใช้ หรื อในการท างานทัง้ หมด หรื อส่ว นหนึ่ งส่ว นใดของข้ อมู ล การเข้ า รหัสโปรแกรมซอฟแวร์ เครื่ อง
คอมพิว เตอร์ หรื อระบบคอมพิว เตอร์ หรื ออุป กรณ์ อื่น ใดซึ่งท างานโดยใช้ ไมโครชิป (microchip) หรื อตรรกะที่ ฝั งอยู่ใ นระบบ
คอมพิวเตอร์ (embedded logic) และการไม่สามารถ หรือความขัดข้ องที่เกิดตามมาในการดาเนินธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
เอกสารแนบท้ ายนี ้ยังคงคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ ้นตามมา หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็ นผลมาจากภัยที่ได้ รับความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ้
ทังนี
้ ้ เอกสารแนบท้ ายนี ้ ให้ ใช้ ข้อยกเว้ น เงื่อนไขทัว่ ไป และข้ อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี บ้ งั คับตามเดิม เว้ นแต่ได้ มีการระบุ
ไว้ เป็ นอย่างอื่นในเอกสารแนบท้ ายนี ้เท่านัน้
แบบ อค./ทส.1.69
เอกสารแนบท้ ายข้ อยกเว้นภัยสงครามและการก่อการร้ าย (War and Terrorism Exclusion)
ถ้ าข้ อความใดในเอกสารนีข้ ัดหรื อแย้ งกับข้ อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรื อสลักหลังใดๆ ให้ เป็ นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์
ประกันภัยนีไ้ ม่ค้ มุ ครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆก็ตาม ไม่ว่าจะเป็ นสาเหตุโดยตรงหรื อโดยอ้ อม เป็ นผลมาจากหรื อเกี่ ยว
เนื่องมาจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี ้ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรื อเหตุการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรื อมีลาดับเหตุการณ์ เป็ นอย่างไรส าหรับ
ความสูญเสียนัน้
(1) สงคราม การรุ กราน การกระทาของศัตรู ต่างชาติ การกระทาอันเป็ นปฏิปักษ์ หรื อการปฏิบัติการเยี่ยงสงคราม (ไม่ว่าจะมีการ
ประกาศหรื อไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกาเริ บ การก่อความไม่สงบของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้ านรัฐ บาล การแข็งเมือง การกบฎ การ
ปฏิวตั ิ การยึดอานาจการปกครองโดยทหาร
(2) การกระทาการก่อการร้ ายโดยจุดประสงค์ของข้ อยกเว้ นนี ้ การกระทาก่อการร้ ายให้ หมายความรวมถึงการกระทาซึ่งใช้ กาลังหรื อ
ความรุนแรง และ/หรือ มีการข่มขู่โดยบุคคล หรือกลุม่ บุคคลใด ไม่วา่ จะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด
หรื อรั ฐบาลใด ซึ่งกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัท ธิ นิ ยม หรื อจุด ประสงค์ ที่คล้ า ยคลึงกัน รวมทัง้ เพื่อต้ องการส่งผลให้ รัฐบาลและหรื อ
สาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
เอกสำรแนบท้ำยนี้ ไม่คุม้ ครองควำมสู ญเสี ย ควำมเสี ยหำย ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ไม่ว่ำจะเป็ นสำเหตุโดยตรงหรื อโดยอ้อม เป็ นผลมำจำก หรื อ มี
ส่ วนเกี่ ยวเนื่ องกับกำรกระทำใดๆ ที่ ตอ้ งกระทำขึ้นเพื่อควบคุ ม ป้ องกัน หยุดยั้ง ไม่ว่ำจะรู ปแบบใด ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับเหตุกำรณ์ ในข้อ และ ข้อ
ข้ำงต้น
ในกรณีที่สว่ นหนึ่งส่วนใดของข้ อยกเว้ นนี ้ไม่สามารถนามาใช้ บงั คับได้ ให้ ถือว่าส่วนที่เหลือ ยังคงมีผลบังคับ
ส่วนเงื่อนไขและข้ อความอื่นๆในกรมธรรม์ประกันภัยนี ้ คงใช้ บงั คับตามเดิม

