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 ภยัหรือความเส่ียงภยัท่ีคุม้ครอง (Risks Covered) ตามขอ้ก าหนดขอ้ 1 (Risks Clause) ของขอ้ก าหนด 
ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 สามารถสรุปไดต้ามตารางท่ี 1.1 ขา้งล่างน้ี 
 

ตารางที ่1.11 ภัยหรือความเส่ียงภัยทีคุ้่มครองตามข้อก าหนดของหมวดที ่1 
ภยัท่ีไดรั้บความคุม้ครองใน ICC (A) 1/1/09 คือ All Risks (คุม้ครองความเส่ียงภยัทุกชนิด) 

กลุ่มแรก : ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวตัถุท่ีเอาประกนัภยัไวอ้ันสืบเน่ืองอย่างสมเหตุผลมา
จาก (Reasonably Attributable to) 
ภัยในข้อก าหนด ICC (B) 1/1/09 ภัยในข้อก าหนด ICC (C) 1/1/09 

1.1.1 ไฟไหมห้รือการระเบิด คุม้ครองเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนด ICC (B) 
1.1.2 เรือหรือยานไดเ้กิดการเกย เกยต้ืน จม หรือล่ม คุม้ครองเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนด ICC (B) 
1.1.3 การท่ียานพาหนะทางบกพลิกคว  ่าหรือตกราง คุม้ครองเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนด ICC (B) 
1.1.4 การโดนกนัหรือชนกนัของเรือ ยานหรือ

ยานพาหนะกบัวตัถุภายนอกอ่ืนใดนอกเหนือจากน ้า 
คุม้ครองเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนด ICC (B) 
 

1.1.5 การขนถ่ายสินคา้ ณ ท่าเรือประสบภยั คุม้ครองเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนด ICC (B) 
1.1.6 แผน่ดินไหว การระเบิดของภูเขาไฟหรือฟ้าผา่ ไม่คุ้มครอง 

กลุ่มสอง : ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวตัถุท่ีเอาประกนัภยัไวอ้นัมีสาเหตุมาจาก (Caused by) 
ภัยในข้อก าหนด ICC (B) 1/1/09 ภัยในข้อก าหนด ICC (C) 1/1/09 

1.2.1 การเสียสละอนัเป็นความเสียหายทัว่ไป คุม้ครองเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนด ICC (B) 
1.2.2 การโยนทิ้งทะเลและการถูกซัดตกเรือ คุ้มครองเฉพาะการโยนทิง้ทะเลเท่าน้ัน 
1.2.3 การท่ีน ้าทะเล น ้าทะเลสาบหรือน ้าในแม่น ้าเขา้ไป

ในเรือ ยาน ระวาง ยานพาหนะ ตูค้อนเทนเนอร์ 
หรือสถานท่ีท่ีเก็บรักษาสินคา้ 

ไม่คุ้มครอง 
 
 

1.3 ความเสียหายส้ินเชิงของหีบห่อใดๆ  ท่ีได้รับความ
เสียหายจากการตกหรือหล่นลงมาในระหว่างการ
บรรทุกข้ึนหรือการขนถ่ายลงจากเรือหรือยาน 

ไม่คุ้มครอง 

 

หมายเหตุ : ขอ้ก าหนดขอ้ 1. (Risks Clause) ให้ความคุม้ครองในลกัษณะความสูญเสียหรือความเสียหายทาง
กายภาพของสินคา้ แต่ไม่คุม้ครองค่าใชจ่้าย 
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ตารางที ่1.22 แสดงการเปรียบเทยีบข้อยกเว้นความคุ้มครองระหว่าง ICC (A), (B), (C) 

ข้อก าหนด ICC (B) และ (C) 1/1/09 ข้อก าหนด ICC (A) 1/1/09 
ขอ้ 4.1 – 4.6 
ข้อ 4.7 
ขอ้ 4.8 
ขอ้ 5.1 – 5.2 
ขอ้ 6.1 – 6.3  
 
 
ขอ้ 7.1 – 7.4 

ใชร่้วมกนั 
ไม่มี 
คือ ข้อ 4.7 ของ ICC (A) 
ใชร่้วมกนั 
ใช้ร่วมกนั แต่ว่าข้อ 6.2 หากเกดิจากการกระท าอนั 
เป็นโจรสลดั เฉพาะ ICC (A) จะให้ความคุ้มครอง 
(Piracy Excepted)  
ใชร่้วมกนั 

ข้อ 4.7  ( ข อ ง  ICC (B), (C) 1/1/09) : deliberate damage to or deliberate destruction of the subject 
matter insured or any part thereof by the wrongful act of any person or persons 
 

ค าแปล : การจงใจท าให้เสียหายหรือการจงใจท าลายวตัถุท่ีเอาประกนัภยัหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของวตัถุ
ท่ีเอาประกนัภยัโดยการกระท าละเมิดของบุคคลใดๆ หรือบุคคลหลายคน 

 
 
ภัยสงครามทีถู่กยกเว้น 3 
การประกนัภยัน้ีจะไม่ใหค้วามคุม้ครอง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใชจ่้าย ท่ีมีสาเหตุมาจาก 
 

6.1 สงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวติั การจลาจลต่อตา้นรัฐบาล การโค่นลม้รัฐบาล หรือความขดัแยง้
ของพลเรือนอนัเกิดจากเหตุนั้น หรือการกระท าใด ๆ อนัเป็นปฏิปักษ์ท่ีกระท าโดยหรือท่ีกระท าต่อ
ประเทศคู่สงคราม 

6.2 การจบักุม การยึด การกกั การหน่วงเหน่ียว หรือ การยดึครอง (ยกเว้นการกระท าอันเป็นโจรสลดั) และ
ผลท่ีตามมาจากการนั้น หรือ ความพยายามใด ๆ ในการท่ีจะกระท าเช่นนั้น 

6.3 ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด ลูกระเบิดท่ีถูกทิ้งไวห้รืออาวธุสงครามอ่ืนท่ีถูกทิ้งไว ้
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ภัยการนัดหยุดงานที่ถูกยกเว้น 4 
การประกนัภยัน้ีจะไม่ใหค้วามคุม้ครอง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใชจ่้าย 
 

7.1 ท่ีมีสาเหตุมาจาก คนงานท่ีนดัหยดุงาน คนงานท่ีถูกปิดงานงดจา้งหรือบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในความไม่
สงบทางแรงงาน การจลาจล หรือการท่ีพลเรือนลุกฮือข้ึนต่อตา้น 

7.2 ท่ีเป็นผลมาจาก การนดัหยดุงาน การปิดงานงดจา้ง ความไม่สงบทางแรงงาน การจลาจล หรือการท่ี 
พลเรือนลุกฮือข้ึนต่อตา้น 

7.3 ท่ีมีสาเหตุมาจากการกระท าของการก่อการร้ายอนัเป็นการกระท าของบุคคลท่ีกระท าการในนามของ 
หรือเก่ียวขอ้งกบั องคก์รใด ๆ ท่ีด าเนินกิจกรรมท่ีมุ่งต่อการโค่นลม้หรือการมีอิทธิพล โดยการใชก้ าลงั
หรือความรุนแรง ต่อรัฐบาลไม่วา่จะตั้งขั้นโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ 

7.4 ท่ีมีสาเหตุมาจากบุคคลใด ๆ ท่ีกระท าการจากมูลเหตุชกัจูงใจทางการเมืองหรือลทัธิหรือศาสนา 
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