
ประกันัราคาเบาๆ 
ที่่�ให้เ้ราช่ว่ยค้ม้ครองบา้น
และที่รัพยส์ินิที่่�คณ้รักั
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ไฟไห้ม้ ฟ้าผ่า่ ภัยัระเบดิ 
รวมถึึง ภัยัธรรมช่าติิ

ภัยันำ�าท่ี่วมความค้ม้ครอง
เริ�มต้ินที่่� 20,000 บาที่ ที่ก้ัพ้�นที่่�

กัารโจรกัรรม ลกััที่รัพย์
ที่่�ปรากัฎร่องรอยอย่างชั่ดเจน

เบ่�ยเริ�มติน้เพย่ง

1,009 บาที่

มใ่ห้เ้ลอ้กั 2 แผ่น 
เห้มาะกับัความต้ิองกัาร

Basic
Home

*เบ่�ยประกันัภัยัติำ�าสิด้ ของแผ่น 1 แบบ Basic Home



ความค้ม้ครองห้ลกัั
จำานวนเงนิเอาประกันัภัยั (บาที่)

แผ่น 1 แผ่น 2

1. ความสิญูเสิย่ห้ร้อเสิย่ห้ายติอ่ที่รัพยส์ินิที่่�เอาประกันัภัยั ได้แกั ่สิิ�งปลกูัสิร้าง (ไม่รวม 
 ฐานรากั) และที่รัพย์สินิภัายในสิิ�งปลูกัสิร้าง เช่น่เฟอร์นเิจอร์ เคร้�องติกัแต่ิง สิิ�งติดิติั�ง 
 ติรึงติรา เคร้�องมอ้เคร้�องใช้่ภัายในบ้าน และที่รัพย์สิินอ้�น ๆ  ที่่�ใช้่เพ้�อกัารอยูอ่าศัยัของ 
 ผู่เ้อาประกันัภัยั ห้ร้อบค้คลภัายในครอบครัวเดย่วกันักับัผู่เ้อาประกันัภัยั อันเน้�องมาจากั  
 ไฟไห้ม ้ฟ้าผ่า่ (รวมถึึงความเสิย่ห้ายติอ่เคร้�องใช่ไ้ฟฟ้าและอป้กัรณ์ไฟฟ้าท่ี่�เกัดิจากั 
 กัารลดัวงจรจากัฟ้าผ่า่) ภัยัระเบดิ ภัยัเน้�องจากันำ�า (ไมร่วมนำ�าที่ว่ม) ภัยัจากัยวดยานพาห้นะ  
 ภัยัจากัอากัาศัยาน ภัยัลมพาย ้ภัยัแผ่น่ดนิไห้ว และภัยัลกูัเห็้บ

500,000 1,000,000

2.  ความสิญูเสิย่ห้ร้อความเสิย่ห้ายของที่รพัย์สินิที่่�เอาประกัันภััย เช่น่ อาคาร ที่รัพย์สินิ 
 ภัายในอาคาร ท่ี่�ม่สิาเห้ติม้าจากัภัยันำ�าที่ว่ม *Waiting Period 7 วัน (ระยะเวลารอคอย 7 วัน)

20,000 50,000

3.  ภัยัติอ่เคร้�องไฟฟ้า อป้กัรณ์ไฟฟ้า รวมที่ั�งเคร้�องมอ้เคร้�องใช่ไ้ฟฟ้าติา่ง ๆ ซึ่ึ�งได้รับ 
 ความเสิย่ห้ายเน้�องจากัห้ร้อเป็นเพราะกัารเดนิเคร้�องเกันิกัำาลงั กัารใช่แ้รงดนัไฟฟ้า 
 เกันิกัำาห้นด กัารเดินลัดวงจรของไฟฟ้า กัารเกิัดประกัายของไฟฟ้า กัารเผ่าไห้ม้ของ 
 สิายไฟในตัิวเอง กัารรั�วของกัระแสิไฟฟ้า แต่ิที่ั�งน่� ความค้้มครองดังกัล่าวจะม่ผ่ล 
 ต่ิอเม้�อความเสิย่ห้ายนั�นที่ำาให้เ้กัดิไฟไห้มข้ึ�นเที่า่นั�น วงเงนิความค้ม้ครองรวมกันัสิงูสิด้ 
 ติอ่ครั�งติอ่ป่

50,000 100,000

4.  กัารประกันัภัยัโจรกัรรม (จร.2) ค้ม้ครองความสิญูเสิย่ห้ร้อความเสิย่ห้ายติอ่ที่รพัย์สินิ 
 ที่่�เอาประกัันภััยเน้�องจากักัารถูึกัโจรกัรรมที่่�ปรากัฎร่องรอยงัดแงะ กัารชิ่งที่รัพย์  
 ปลน้ที่รัพย ์วงเงนิความค้ม้ครองรวมกันัสิงูสิด้ติอ่ครั�งติอ่ป่

20,000 50,000

เง้�อนไขกัารรับประกันัภัยั
• กัารรับประกันัภัยัเป็นไปติามเง้�อนไขกัารพิจารณารับประกันัภััยของบริษัทัี่
• แผ่นประกัันภััยน่�ค้้มครองสิิ�งปลูกัสิร้างช่ั�น 1 (บ้านคอนกัร่ติ) สิิ�งปลูกัสิร้างช่ั�น 2 (บ้านครึ�งตึิกัครึ�งไม้) สิิ�งปลูกัสิร้างช่ั�น 3 (บ้านไม้) และที่รัพย์สิินที่่�อยู่ภัายในสิิ�ง 
 ปลูกัสิร้างดงักัลา่วที่่�มม่ลูคา่ตัิ�งแต่ิ 5 แสินบาที่ขึ�นไป
• สิำาห้รับสิิ�งปลกูัสิร้างช่ั�น 2 และช่ั�น 3 ค้้มครองเฉพาะบา้นเด่�ยว ที่่�ใช้่เพ้�อกัารอยูอ่าศัยัส่ิวนบ้คคลเที่า่นั�น มใิช่เ่พ้�อกัารคา้ ให้เ้ช่า่ ห้ร้อแสิวงห้าผ่ลกัำาไรใด ๆ 
•  สิถึานที่่�เอาประกันัภัยั 1 แห่้งสิามารถึซึ่้�อแผ่นประกันัภััยน่�ได ้1 กัรมธรรม์เที่า่นั�น
•  แผ่นประกันัภัยัน่�ใช่ไ้ดท้ี่ก้ัพ้�นที่่�ที่ก้ัจงัห้วดั ยกัเว้น
 -  เขติอันติรายติามประกัาศัของสิำานกัังานคณะกัรรมกัารกัำากับัและส่ิงเสิริมกัารประกัอบธร้กิัจประกันัภัยั เช่น่ เยาวราช่ สิำาเพง็ จกััรวรรดิ� ช่ม้ช่นแออัดคลองเติย เป็นต้ิน
     -  พ้�นที่่�ในเขติ 4 จังห้วดัที่างภัาคใติ ้ไดแ้กั ่สิงขลา ยะลา ปัติติาน ่นราธิวาสิ เฉพาะสิิ�งปลกูัสิร้าง และ/ห้ร้อที่รัพยสิ์ินภัายในสิิ�งปลกูัสิร้างที่่�มจ่ำานวนเงนิเอาประกันัภัยั   
  มากักัวา่ 5,000,000 บาที่
 -  อำาเภัอในจังห้วัดสิงขลารายช่้�อติอ่ไปน่�สิามารถึซ้ึ่�อจำานวนเงินเอาประกันัภัยัสูิงสิด้ 10,000,000 บาที่ ได้แกั ่อ.เมอ้งสิงขลา อ.ห้าดให้ญ่ อ.ระโนด อ.รัติภัมิู อ.นาห้ม่อม  
  อ.ควนเนย่ง อ.บางกัลำ�า อ.สิงิห้นคร อ.คลองห้อยโข่ง อ.กัระแสิสินิธ้ ์

ที่รัพยสิ์ินที่่�ยกัเวน้
• ที่รัพยสิ์ินใด ๆ ที่่�อยูใ่นกัารดแูลรักัษัาของผู่เ้อาประกันัภััยในฐานะผู้่ดูแลรักัษัา มใิช่เ่จ้าของ
• โที่รศัพัที่ม์อ้ถ้ึอ อป้กัรณ์สิ้�อสิารติา่ง ๆ คอมพิวเติอร์ประเภัที่พกัพา เงนิสิด เช่ค็ 
 เอกัสิารที่างธร้กันิ ฯลฯ

คำาเต้ิอน
 • ผู่ข้อเอาประกันัภัยัควรที่ำาความเข้าใจในรายละเอย่ด ความค้้มครองและเง้�อนไขก่ัอน
  ติดัสิินใจที่ำาประกันัภัยัที่ก้ัครั�ง
 • ขอ้มููลในเอกัสิารน่�เป็นเพย่งขอ้มูลเบ้�องติน้เพ้�อประกัอบกัารขายเท่ี่านั�น ผู่ข้อเอาประกัันภัยั
  ควรศึักัษัาขอ้มลูเพิ�มเติมิเกั่�ยวกับัความค้ม้ครอง เง้�อนไข ข้อกัำาห้นด ขอ้ยกัเวน้ 
  และผ่ลประโยช่นจ์ากักัรมธรรมป์ระกันัภััย 

1292 ตลอด 24 ชั่่�วโมง
ห้ร้อเย่�ยมช่มเวบ็ไซึ่ต์ิ  www.azay.co.th

บมจ. อลิอันซึ่ ์อยธ้ยา ประกันัภัยั  Allianz Ayudhya General Insurance Pcl.
898 อาคารเพลินิจิติทาวเวอร ์ถนนเพลินิจิติ แขวงลุิมพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330

  เบ่�ยประกันัภัยัรวมภัาษัแ่ละอากัรเริ�มติน้เพย่ง *เบ่�ยประกันัภัยัติำ�าส้ิด

 Basic Home  1,009 2,030

 Basic Log Home 2  1,482 2,977

 Basic Log Home 3  2,035 4,083

จา่ยนอ้ยกัวา่…….ค้ม้ครองมากักัว่า
ดว้ยส่่วนลดส่ำ�หร่ับคว�มค้ม้ครัองรัะยะย�ว
    •  สิว่นลดสิงูส้ิด 12.50% สิำาห้รับระยะเวลาเอาประกันัภัยั 2 ป่
    •  สิว่นลดสิงูส้ิด 16.66% สิำาห้รับระยะเวลาเอาประกันัภัยั 3 ป่

*Waiting period (ระยะเวลารอคอย)ห้มายถึึง ระยะเวลารอคอยสิำาห้รับภััยนำ�าที่่วมจะได้รับความค้้มครองห้ลังจากักัรมธรรม์ม่ผ่ลบังคับไปแล้ว 7 วัน นับจากั 
กัารที่ำาประกันัภัยัครั�งแรกั

Basic Home เป็นช่้�อที่างกัารติลาด ช่้�อติามกัรมธรรม์ประกันัภัยัที่่�
ที่า่นได้รับคอ้ “กัรมธรรม์ประกันัภัยัสิำาห้รับบ้านอยูอ่าศััย Home 
Care Insurance”


