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ที่่�ให้เ้ราช่ว่ยค้ม้ครอง 
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ไฟไห้ม ้ฟ้าผ่า่ ภัยัระเบิด 
รวมถึึง ภัยัธุรรมช่าติ็

รับความค้้มครอง
สำำาห้รับภัยันำ�าที่ว่ม 20,000 บาที่
สำำาห้รับสำถึานท่ี่�เอาประกันัภัยัท่ี่�ไมไ่ดอ้ย่่
ในพื้้�นที่่�เส่ำ�ยงภัยันำ�าท่ี่วมสำง่

กัารโจรกัรรม ลักััที่รัพื้ย์
ที่่�ปรากัฎร่องรอยอยา่งชั่ดเจน

เบ้ี้�ยเร่ิ่�มต้น้เพ้ียง

747 บี้าท

ความเสำย่ห้ายต็อ่อป้กัรณ์ไฟฟ้า 
(Electrical Installation) 
ที่่�เกัดิจากักัารเดนิเคร้�องเกันิกัำาลังั ห้ร้อกัารเดนิลัดัวงจร

Basic
SME

*เบ่�ยประกันัภัยัต็ำ�าสำด้ 
สำำาห้รับกัลั้ม่กัลั้ม่สำำานกัังาน



ความค้ม้ครองห้ลัักั
จำานวนเงนิ

เอาประกันัภััย (บาที่)

กัารประกัันอัคค่ภััยแลัะภััยเพิื้�ม ค้้มครองความส่ำญเสำ่ยห้ร้อความเสำ่ยห้ายต็่อที่รัพื้ย์สำินที่่�เอา
ประกัันภััยได้แกั่ อาคาร ที่่�เป็นสำถึานที่่�ประกัอบธุ้รกัิจ (ไม่รวมฐานรากั) แลัะที่รัพื้ย์สำินภัายใน
อาคาร เช่น่ เฟอร์นเิจอร์ เคร้�องใช่ส้ำำานกัังาน รวมที่ั�งสำต็อ๊กัสิำนคา้ แลัะเคร้�องจกััร อันเกัดิจากั

1.  ไฟไห้ม ้ฟ้าผ่า่ กัารระเบดิ ภัยัจากัยวดยานพื้าห้นะ แลัะภัยัจากัอากัาศยาน 500,000 
(จำานวนเงนิ

เอาประกันัภัยัเริ�มต็น้)

2.  ภัยัลัก่ัเห้บ็ ภัยัลัมพื้าย ้ภัยัแผ่น่ดนิไห้ว แลัะภัยัเน้�องจากันำ�า (ไม่รวมนำ�าท่ี่วม) 10% 
ของจำานวนเงนิ
เอาประกัันภััย

3.  ภัยันำ�าที่ว่ม สำำาห้รับสำถึานที่่�เอาประกันัภัยัที่่�ไม่ไดอ้ย่่ในพื้้�นท่ี่�เส่ำ�ยงภัยันำ�าท่ี่วมส่ำง
     (ผู้้�เอาประกันัภัยัต้�องรับผู้ดิชอบเองส่ว่นแรกั 10% ของความเส่ยีหายหรอืขั�นต้ำ�า 10,000 บาท 
     ส่ำาหรบัความเส่ยีหายที�เกิัดจากัภัยันำ�าทว่ม)

20,000

ความค้ม้ครองส่ำวนเพื้ิ�ม

จำานวนเงนิเอา
ประกันัภัยัสำง่สำด้ 

(ต็อ่ครั�ง/ป่/
กัรมธุรรม ์(บาที่)

1.  ความเสำ่ยห้ายต่็ออ้ปกัรณ์ไฟฟ้า (Electrical Installation) ค้้มครองความส่ำญเส่ำยห้ร้อ 
 ความเสำย่ห้ายจากัอัคคภ่ัยัต็อ่ไดนาโม ห้ม้อแปลังไฟฟ้า เคร้�องกัำาเนิดไฟฟ้า มอเต็อร์ไฟฟ้า  
 แผ่งควบคม้ไฟฟ้า อป้กัรณ์อเิลัก็ัที่รอนิกัส์ำ ห้ร้อเคร้�องใช้่ไฟฟ้าอ้�น ๆ  ที่่�เอาประกันัภัยัภัายใต้็ 
 ห้มวดความค้ม้ครองห้ลักัั อนัเกัดิจากัห้ร้อมส่ำาเห้ต็ม้าจากักัารที่ำางานเกันิพื้กิัดั แรงดนัเกันิ 
 กัำาห้นด กัารลััดวงจร กัารเกิัดประกัายไฟ กัารเกิัดความร้อนขึ�นในต็ัวเอง กัารรั�วไห้ลัของ 
 กัระแสำไฟฟ้า จากัสำาเห้ต็ใ้ด ๆ ก็ัต็าม (รวมฟ้าผ่า่)

50,000

2.  ค่าวิช่าช่่พื้ต็ามความจำาเป็นสำำาห้รับสำถึาปนิกั พื้นักังานสำำารวจ วิศวกัรท่ี่�ปรึกัษา รวมถึึง 
 ที่่�ปรึกัษากัฎห้มาย แลัะคา่ธุรรมเนย่มอ้�น ๆ  เพื้้�อกัารประเมนิราคา ออกัแบบ แลัะกัารควบคม้ 
 งานอันเกิัดจากัซ่่อมแซ่มที่รัพื้ย์สำินที่่�เสำ่ยห้าย อันเกัิดจากัภััยที่่�ได้รับความค้้มครองต็าม 
 ความค้ม้ครองห้ลักัั

ไมเ่กันิ 10% ของ
จำานวนเงนิ 

เอาประกันัภััยใน
ขอ้ 1 ของความ
ค้ม้ครองห้ลักัั

3.  ค่าใช่้จ่ายในกัารดับเพื้ลัิงของผ่่้เอาประกัันภััย รวมถึึงบ้คคลัที่่�กัระที่ำาในที่างกัารที่่�จ้างห้ร้อ 
 ถ่ึกัใช้่วานโดยผ่่เ้อาประกันัภัยัซ่ึ�งไดก้ัระที่ำากัารดบัเพื้ลิัง

ไมเ่กันิ 10%  
ของความเสำย่ห้าย 

ท่ี่�เกัดิขึ�นจริง

4.  ค่าใช่จ้า่ยที่่�จำาเป็นในกัารคำ�าห้ร้อยนัซ่ากั กัารร้�อถึอนห้ร้อที่ำาลัาย กัารขนย้ายซ่ากัที่รัพื้ย์สิำน 
 ที่่�เสำย่ห้ายอันเกัดิจากัภัยัที่่�ไดรั้บความค้ม้ครองต็ามความค้้มครองห้ลัักั

ไมเ่กันิ 10%  
ของความเสำย่ห้าย 

ท่ี่�เกัดิขึ�นจริง

5.  กัารประกันัภัยัเงนิที่ดแที่นกัารสำญ่เสำย่รายได ้ในกัรณ่ที่่�อาคารไดรั้บความเสำย่ห้ายจากัภัยั 
 ที่่�ไดรั้บความค้ม้ครองต็ามความค้ม้ครองห้ลักัั จนไมอ่ย่่ในสำภัาพื้ที่่�จะดำาเนินกัจิกัารได้

ไมเ่กันิ 30,000
(1,000 บาที่

ต็อ่วันส่ำงสำด้ 30 วัน)

6. กัารประกัันภััยความรับผิ่ดต็่อบ้คคลัภัายนอกั ค้้มครองกัารเสำ่ยช่่วิต็ ความบาดเจ็บต็่อ 
 ร่างกัายห้ร้อความเจ็บป่วยของบ้คคลัภัายนอกั รวมที่ั�งความเสำ่ยห้ายต็่อที่รัพื้ย์สำินของ 
 บค้คลัดังกัลัา่วซ่ึ�งเกัดิขึ�นภัายในอาคารห้ร้อเกัดิจากักัารใช้่อาคารนั�น

500,000

7.  กัารประกัันภััยโจรกัรรม (จร.2) ค้้มครองความสำ่ญเส่ำยห้ร้อความเสำ่ยห้ายต็่อที่รัพื้ย์สำินที่่� 
 เอาประกันัภัยัอนัเกัดิจากักัารลักััที่รพัื้ยท์ี่่�ปรากัฎรอ่งรอยความเส่ำยห้ายที่่�เห้น็ไดอ้ยา่งช่ดัเจน 
 ต่็อตั็วอาคาร ห้ร้อเกัดิจากักัารช่งิที่รัพื้ย ์ห้ร้อกัารปล้ันที่รัพื้ย์

50,000

8.  ประกัันภััยกัระจกั ค้้มครองความเสำ่ยห้ายต็่อกัระจกัท่ี่�ใช่้เป็นสำ่วนประกัอบของต็ัวอาคาร 
 อันเกัดิจากัอบ้ตั็เิห้ต็ใ้ด ๆ จนที่ำาให้แ้ต็กัห้ร้อเสำย่ห้ายจนใช่ก้ัารไม่ได้ 10,000

เบ่�ยประกันัภัยั (รวมภัาษแ่ลัะอากัร) สำำาห้รับแผ่นประกันัภัยัประเภัที่กัล่้ัมสำำานกัังาน 747 บาที่



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

บมจ. อลิัอันซ่ ์อยธุ้ยา ประกันัภัยั  Allianz Ayudhya General Insurance Pcl.
898 อาคารเพลินิจิต้ทาวเวอร ์ถนนเพลินิจิต้ แขวงลิมุพนิ ีเขต้ปทมุวนั กัรุงเทพมหานคร 10330

สำถึานที่่�ประกัอบกัารที่่�รับประกันัภัยัจำาแนกัต็ามประเภัที่ธุร้กัจิ*
 กัล่้ัมที่่� 1 สำำานกัังาน คอ้สำำานกัังานที่่�ไม่เกับ็สำนิคา้อนัต็รายแลัะไม่ม่กัระบวนกัารผ่ลัติ็ สำมาคมห้ร้อสำโมสำร (ไมร่วมไนที่ค์ลัับ)
 กัล่้ัมท่ี่� 2  ร้านค้าย่อย เช่่น ร้านขายยา ร้านกัิ�ฟช่อป ร้านมินิมาร์ที่ทัี่�วไป ร้านถ่ึายเอกัสำาร ร้านรับพื้ิมพื้์นามบัต็ร ร้านขายอ้ปกัรณ์เคร้�องเข่ยน ร้านขายดอกัไม ้ 
  ร้านขายของช่ำา ร้านขายกัล้ัองถ่ึายร่ป ร้านขายอ้ปกัรณ์กั่ฬา ร้านขายอะไห้ล่ัรถึยนต็์ห้ร้อรถึจักัรยานยนต็์ ร้ายขายนาฬิิกัา ร้านขายแว่นต็า ให้้รวมถึึง 
  ร้านคา้ที่่�อย่ใ่นห้า้งสำรรพื้สำนิคา้ ห้ร้อศน่ยก์ัารคา้ ฯลัฯ
 กัลั้ม่ที่่� 3 ธุร้กัจิบริกัาร
    3.1 ด้านสำข้ภัาพื้แลัะความงาม คอ้ โรงพื้ยาบาลั คลิันกิั เช่น่ คลิันิกัเสำริมความงาม คลันิิกัรักัษาโรคที่ั�วไป คลันิกิัสำตั็วแพื้ที่ย ์คลันิิกัที่นัต็แพื้ที่ย์
    3.2  ด้านกัารศึกัษา ค้อ สำถึานที่่�รับเลั่�ยงเด็กั ห้ร้อเนอสำเซ่อร่� โรงเร่ยนสำอนคอมพิื้วเต็อร์ โรงเร่ยนสำอนดนต็ร่ โรงเร่ยนสำอนศิลัปะ โรงเร่ยนเอกัช่นห้ร้อรัฐบาลั 
  ที่ั�วไป โรงเร่ยนสำอนภัาษา วทิี่ยาลัยั
    3.3 ด้านที่่�พื้กัั คอ้ แฟลัต็ ห้อพื้กัั อพื้าร์ที่เม้นที่ ์เกัสำท์ี่เฮาส์ำ คอนโดมเินย่ม นติ็บ้ิคคลัอาคารช่ด้ 
    3.4 ด้านบันเที่ิง เช่่น ร้านกัาแฟ ร้านอาห้าร ร้านเบเกัอร่� ร้านขายไอศคร่ม ร้านอาห้ารที่่�ม่คาราโอเกัะ ร้านคาราโอเกัะ ภััต็ต็าคาร ร้านบิลัเลั่ยด ร้านสำน้กัเกัอร์  
  ร้านอนิเต็อร์เนต็ ร้านเกัมส์ำ โรงแรม
    3.5 ด้านอ้�น ๆ เช่น่ ร้านต็ดัผ่มห้ร้อร้านเสำริมสำวย ร้านซ่อ่มแซ่มเคร้�องไฟฟ้า ร้านวิศวกัรรมช่า่งกัลั ร้านซั่กัร่ดห้ร้อซ่กััแห้ง้ ร้าน Wedding Studio ร้านถ่ึายร่ป  
  ร้านให้เ้ช่า่แลัะอัดวด่โ่อ ร้านซ่อ่มแซ่มรถึยนต็ ์ห้ร้อโช่วร่์มที่่�มก่ัารซ่อ่มแต็ไ่มม่ก่ัารพื้น่ส่ำ
 กัลั้ม่ที่่� 4 โรงงาน
    4.1 โรงงานผ่ลัิต็อาห้าร เช่่น โรงงานบดพื้ริกัป่นไม่ใช่้ความร้อน โรงงานที่ำาลั่กัช่ิ�น โรงนึ�งปลัา โรงงานที่ำาผ่ลัไม้แห้้งไม่ใช่้ไฟ โรงงานผ่ลิัต็มักักัะโรน่ โรงงาน 
  ที่ำาไสำก้ัรอกั โรงงานที่ำาขนมปัง โรงงานที่ำาบะ๊แซ่ โรงงานที่ำาผ่ลัติ็ภัณัฑ์ด์ว้ยไข ่โรงงานที่ำานำ�าปลัาห้ร้อซ่อสำ โรงงานที่ำาแป้งสำาล่ั โรงงานที่ำาขนมดว้ยนำ�าเช่้�อม  
  โรงงานที่ำาว้น้เสำน้ โรงงานที่ำากัว๋ยเต่็�ยว โรงงานที่ำาขนมแลัะลัก่ักัวาด โรงงานผ่ลิัต็เคร้�องกัระป๋อง (ไม่มห่้อ้งเย็น) โรงงานมันสำำาปะห้ลังัแลัะสำาค ่โรงงานที่ำาเต้็าห้่้
    4.2 โรงงานผ่ลัติ็เคร้�องด้�ม-ไมม่่แอลักัอฮอลั ์เช่น่ โรงงานผ่ลิัต็กัาแฟผ่ง โรงงานกัรองนำ�าด้�ม
    4.3 โรงงานผ่ลัติ็แกัว้ เซ่รามกิั กัระจกั เช่น่ โรงงานที่ำาแกัว้ ห้ร้อกัระจกั ห้ร้อขวด โรงงานที่ำาเคร้�องเคล้ัอบใช่ค้วามร้อนจากัไฟฟ้า โรงงานที่ำาเคร้�องเคลัอ้บอ้�น ๆ  
  โรงงานผ่ลัติ็เคร้�องสำข้ภัณัฑ์ ์โรงงานที่ำาผ่ลัติ็ภััณฑ์ด์ว้ยซ่เิมนต็ห์้ร้อคอนกัร่ต็
    4.4 โรงงานโลัห้ะ เช่น่ โรงช่บ้ โรงงานที่ำาต็ะป ่โรงงานที่ำาห้นา้ต็า่งโลัห้ะ โรงงานผ่ลัติ็ภัณัฑ์อ์ล่ัมเินย่ม โรงงานโลัห้ะภัณัฑ์ไ์มม่ผ่่ลิัต็ภัณัฑ์ด์ว้ยไม ้โรงงานอดัโลัห้ะ  
  โรงกัลังึไมม่ส่ำิ�งผ่ลัติ็ภััณฑ์ด์ว้ยไม้
    4.5 โรงงานยา สำมน้ไพื้ร เวช่ภััณฑ์ ์เช่น่ โรงงานที่ำาสำบ่ ่โรงงานที่ำายาส่ำฟัน โรงงานที่ำาเคร้�องสำำาอางค ์โรงงานผ่ลัติ็ภัณัฑ์ย์า

หมายเหตุ้: กัรณีมีขี�อส่งสั่ยเกัี�ยวกับัประเภัทกัลิุม่ธุรุกิัจโปรดส่อบถามได�ที� บมจ.อลิอัินซ์ ์อยุธุยา ประกัันภัยั หรือตั้วแทน/นายหน�าประกันัวินาศภัยั ที�ได�รบักัารแต้ง่ต้ั�งจากับริษัทั

เง้�อนไขสำำาคญัในกัารพิื้จารณารับประกันัภัยั
 1. ผ่่ข้อเอาประกันัภัยัสำามารถึย้�นขอเอาประกันัภััยกับับริษทัี่ ไดเ้พื้ย่ง 1 กัรมธุรรมป์ระกัันภัยัต็อ่ 1 สำถึานที่่�ต็ั�งที่รัพื้ยสิ์ำนที่่�เอาประกัันภัยั
     2.  อาคารที่่�ขอเอาประกัันภััยต้็องเป็นสำิ�งปลั่กัสำร้างช่ั�น 1 คอนกัร่ต็ล้ัวน ยกัเว้น ห้้องแถึว แผ่งลัอย ร้านค้าในต็ลัาดแออัด สำถึานที่่�ซ่ึ�งม่ถึนนเข้าออกัคับแคบ  
  รถึดบัเพื้ลังิไมส่ำามารถึเขา้ถึึงได้โดยสำะดวกั
     3.  บริษทัี่ฯ ขอสำงวนสำทิี่ธุิ�ไม่รับประกันัภััย สำำาห้รับ
      •  ที่รัพื้ยส์ำนิซ่ึ�งต็ั�งอย่ใ่นเขต็อันต็รายต็ามประกัาศของสำำานกัังานคณะกัรรมกัารกัำากัับแลัะสำง่เสำริมกัารประกัอบธุร้กิัจประกัันภัยั เช่น่ เยาวราช่ สำำาเพื้ง็ จกััรวรรด ิ 
   ช่ม้ช่นคลัองเต็ย
      •  สำต็อ๊กัสำนิคา้ประเภัที่ม้อถ้ึอห้ร้ออป้กัรณ์ที่่�เกั่�ยวข้อง
      •  สำถึานประกัอบกัารที่่�เป็นธุร้กัจิที่่�เก่ั�ยวข้องกับับอ่นพื้นนั คาบาเรต็ ์บาร์ ไนที่ค์ลัับ
     4.  บริษทัี่ฯ ขอสำงวนสำทิี่ธุิ�พิื้จารณากัารรับประกันัภััยเป็นราย ๆ ไป สำำาห้รับ
      •  ที่รัพื้ยส์ำนิที่่�ต็ั�งอย่ใ่นพ้ื้�นที่่� 4 จังห้วดัช่ายแดนภัาคใต้็ ไดแ้กั ่สำงขลัา ยะลัา ปัต็ต็าน ่นราธุวิาสำ ซ่ึ�งมจ่ำานวนเงนิเอาประกัันภัยัมากักัวา่ 5 ลัา้นบาที่
      •  กัารขอเอาประกันัภััยเฉพื้าะสำต๊็อกัสำนิคา้อย่างเดย่วสำำาห้รับประเภัที่ธุร้กิัจ
      - ร้านขายเสำ้�อผ่า้   -  ร้านขายกัระเป๋า  -  ร้านตั็ดเย็บเสำ้�อผ่า้  -  ร้านขายห้นงัส้ำอ  
      - ร้านขายเฟอร์นเิจอร์ต็กัแต็ง่บา้น   -  ร้านขายรองเที่า้   -  ร้านขายเคร้�องสำงัฆภัณัฑ์์
     5.  แผ่นประกันัภัยัน่�สำามารถึซ้่�อระยะยาวได้สำง่สำด้ 3 ป่ โดยได้รับสำว่นลัด 12.50% สำำาห้รับแผ่นประกันัภัยัระยะเวลัา 2 ป่ แลัะสำว่นลัด 16.66% สำำาห้รับแผ่นประกันัภัยั 
  ระยะเวลัา 3 ป่ 
     6.  บริษทัี่ฯ ขออนญ้าต็เข้าสำำารวจภััยสำำาห้รับธุร้กัจิบางประเภัที่ โดยจะแจง้ให้ท้ี่ราบเป็นกัรณ่ไป
     7.  บริษทัี่ฯ ขอสำงวนสำทิี่ธุิ�ในกัารเปล่ั�ยนแปลังเง้�อนไขกัารรับประกัันภัยั โดยไมต่็อ้งแจ้งให้ท้ี่ราบล่ัวงห้น้า
     8.  สำำาห้รับภััยนำ�าที่่วม บริษัที่ฯ ขอสำงวนสำิที่ธิุ�ในกัารพื้ิจารณารับประกัันภััยเป็นราย ๆ สำำาห้รับพื้้�นที่่�ที่่�ม่ความเสำ่�ยงภััยนำ�าท่ี่วมสำ่ง อันได้แกั่ พ้ื้�นท่ี่�บริเวณ 
  จงัห้วัดอา่งที่อง ลัพื้บร่้ นครสำวรรค ์นนที่บร่้ ปที่ม้ธุาน ่พื้ระนครศร่อยธุ้ยา สำงิห้บ์ร่้ สำมท้ี่รปรากัาร แลัะบางพื้้�นที่่�ของกัร้งเที่พื้มห้านคร กัร้ณาต็ดิต็อ่ต็วัแที่น 
  ของบริษทัี่ฯ กัอ่นกัารรับประกันัภััย
 9.  กัารรับประกันัภัยัเป็นไปต็ามเง้�อนไขกัารพิื้จารณารับประกันัภัยัของบริษทัี่

คำาเต้็อน
 •   ผ่่ข้อเอาประกันัภัยัควรที่ำาความเข้าใจในรายลัะเอย่ด ความค้้มครองแลัะเง้�อนไขก่ัอนต็ดัสำนิใจที่ำาประกัันภัยัที่ก้ัครั�ง 
 • ข้อมล่ัในเอกัสำารน่�เป็นเพื้ย่งขอ้มล่ัเบ้�องต็น้เพื้้�อประกัอบกัารขายเที่า่นั�น ผ่่ข้อเอาประกัันภััยควรศกึัษาขอ้ม่ลัเพื้ิ�มเต็มิเกั่�ยวกัับความค้ม้ครอง เง้�อนไข ขอ้กัำาห้นด  
  ขอ้ยกัเวน้ แลัะผ่ลัประโยช่นจ์ากักัรมธุรรมป์ระกันัภััย
 •  เบ่�ยประกันัภัยัเป็นไปต็ามที่่�บริษทัี่ฯ กัำาห้นดในเคร้�องม้อคำานวณเบ่�ยประกัันภัยัที่่�แจง้ไวกั้ับต็วัแที่น/นายห้นา้
 •  กัรณ่ผ่่ข้อเอาประกันัภัยัระบป้ระเภัที่ธุ้รกัจิไม่ต็รงต็ามความจริง บริษทัี่ฯ มส่ำทิี่ธุิ�บอกัลัา้งสำญัญาประกันัภัยัต็ามประมวลักัฎห้มายแพ่ื้งแลัะพื้าณิช่ยม์าต็รา 865

ที่รัพื้ยสิ์ำนที่่�ยกัเวน้
 •   โที่รศัพื้ที่ม์อ้ถ้ึอ อป้กัรณ์ส้ำ�อสำารต่็าง ๆ คอมพิื้วเต็อร์ประเภัที่พื้กัพื้า เงนิสำด เช่ค็ เอกัสำารที่างธุร้กิัจ ฯลัฯ
 •   ที่รัพื้ยส์ำนิใด ๆ ที่่�อย่่ในกัารดแ่ลัรักัษาของผ่่เ้อาประกันัภััยในฐานะผ่่ด้แ่ลัรักัษา มใิช่เ่จ้าของ

Basic SME เป็นช่้�อที่างกัารต็ลัาด ช่้�อต็ามกัรมธุรรมป์ระกันัภััยที่่�ที่า่นจะไดรั้บคอ้ “กัรมธุรรม์ประกัันภัยัธุร้กิัจขนาดยอ่ม SME Care Insurance”


