
เป็็นเจ้้าของกิิจ้กิารมันัไมัง่า่ย 

ป็กิป้็องธุรุกิจิ้ของคุณุ
            จ้ากิสิ่ิ�งที่่�ไมัคุ่าดคุดิ!
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ที่ดแที่นกิารสูิ่ญเสิ่ย่รายได ้
สิ่งูสิ่ดุ 60,000 บาที่ 

คุุม้ัคุรองภัยัแบบคุรบสิ่ตูร 
ไฟไหม้ั ฟ้าผ่่า ระเบดิ แผ่่นดนิไหว พาย ุลูกูิเหบ็ 
นดัหยดุงาน จ้ลูาจ้ลู ฯลูฯ

เบ่�ยเริ�มัตน้เพย่ง 3 บาที่ตอ่วนั 
*คุวามัคุุม้ัคุรองเฉพาะแผ่น Economy เที่า่นั�น

รับคุวามัคุุม้ัคุรอง
สิ่ำาหรับภัยันำ�าที่ว่มั 20,000  
พลูสัิ่! ได ้รับคุวามัคุุม้ัคุรองเพิ�มัข้�นสิ่งูสิ่ดุ 2 ลูา้นบาที่
สิ่ำาหรับสิ่ถานที่่�เอาป็ระกินัภัยัที่่�ไมัอ่ยูใ่นพ้�นที่่�เสิ่่�ยงภัยันำ�าที่ว่มัสูิ่ง

ขยายคุวามัคุุม้ัคุรอง คุวามัเสิ่ย่หาย
ตอ่อปุ็กิรณ์ไฟฟ้า ท่ี่�เกิดิจ้ากิกิารเดนิเคุร้�อง
เกินิกิำาลูงั ไฟฟ้าลัูดวงจ้ร สูิ่งสุิ่ด 100,000 บาที่

คุุม้ัคุรองที่รัพยส์ิ่นิ
จ้ากิกิารโจ้รกิรรมั กิารลัูกิที่รัพย ์
ที่่�ป็รากิฎร่องรอยอย่างชัดัเจ้น 
สิ่งูสิ่ดุ 200,000 บาที่ 

Master
SME



Master SME

คุวามัคุุ้มัคุรองหลัูกิ
แผ่น Economy แผ่น Standard

จ้ำานวนเงนิเอาป็ระกินัภัยัสิ่งูสิ่ดุ ตอ่คุรั�ง/
ป่็/กิรมัธุรรม์ั (บาที่)

กิารป็ระกัินอัคุคุภ่ัยัแลูะภัยัเพิ�มั คุุม้ัคุรองคุวามัสูิ่ญเสิ่ย่หร้อคุวามัเส่ิ่ยหายต่อที่รัพย์สิิ่นที่่�
เอาป็ระกินัภััย ไดแ้กิ ่อาคุารที่่�เป็็นสิ่ถานที่่�ป็ระกิอบธุรุกิจิ้ (ไมัร่วมัรากิฐาน) แลูะที่รพัยส์ิ่นิ
ภัายในอาคุาร เช่ัน เฟอร์นเิจ้อร์ เคุร้�องใช้ัสิ่ำานกัิงาน รวมัที่ั�ง สิ่ตอ็กิสิิ่นคุา้ แลูะเคุร้�องจั้กิร 
อนัเกิดิจ้ากิ

 

1. ไฟไหมั้ ฟ้าผ่่า กิารระเบิด ภััยอันเกิิดจ้ากิอากิาศยาน ภััยจ้ากิคุวัน ภััยแผ่่นดินไหว  
ภััยลูมัพาย ุแลูะภัยัลูกูิเหบ็ 500,000 500,000

2. กิารเฉ่�ยวชันของยวดยานพาหนะ ภัยัเน้�องจ้ากินำ�า (ไมัร่วมันำ�าที่ว่มั) กิารนดัหยดุงาน  
กิารจ้ลูาจ้ลู หร้อกิารกิระที่ำาอนัมัเ่จ้ตนาร้าย (ยกิเว้นกิารกิระที่ำาเพ้�อผ่ลูที่างกิารเมัอ้ง 
ศาสิ่นา หร้อลูทัี่ธุนิยิมั) 100,000

ตามัจ้ำานวนเงนิเอา
ป็ระกินัภัยั 

ในขอ้ 1 ของ 
คุวามัคุุม้ัคุรองหลูกัิ

3.  ภััยนำ�าที่ว่มัสิ่ำาหรับสิ่ถานท่ี่�เอาป็ระกินัภัยัท่ี่�ไม่ัอยูใ่นพ้�นที่่�เสิ่่�ยงภัยันำ�าที่ว่มัสิ่งู
 (ผู่้เอาป็ระกัินภััยต้องรับผิ่ดชัอบเองสิ่่วนแรกิ 10% ของคุวามัเสิ่่ยหายหร้อขั�นตำ�า 

10,000 บาที่สิ่ำาหรับคุวามัเสิ่ย่หายท่ี่�เกิดิจ้ากิภัยันำ�าที่ว่มั)
20,000 20,000

 
คุวามัคุุ้มัคุรองส่ิ่วนเพิ�มั

จ้ำานวนเงนิเอาป็ระกินัภัยั 
ตอ่คุรั�ง/ป่็/กิรมัธุรรม์ั (บาที่)

1.  คุวามัเสิ่ย่หายต่ออปุ็กิรณ์ไฟฟ้า (Electrical Installation) คุุม้ัคุรองคุวามัสิ่ญูเสิ่ย่
หร้อคุวามัเสิ่่ยหายจ้ากิอัคุคุ่ภััยต่อไดนาโมั หม้ัอแป็ลูงไฟฟ้า เคุร้�องกิำาเนิดไฟฟ้า 
มัอเตอร์ไฟฟ้า แผ่งคุวบคุุมัไฟฟ้า อปุ็กิรณ์อเิลูก็ิที่รอนิกิสิ่ ์หร้อเคุร้�องใชัไ้ฟฟ้าอ้�น ๆ 
ที่่�เอาป็ระกิันภััยภัายใต้หมัวดคุวามัคุุ้มัคุรองหลูักิ อันเกิิดจ้ากิหร้อมั่สิ่าเหตุมัาจ้ากิ
กิารที่ำางานเกินิพกิิดั แรงดันเกินิกิำาหนด กิารลูดัวงจ้ร กิารเกิดิป็ระกิายไฟ กิารเกิดิ
คุวามัร้อนข้�นในตัวเอง กิารรั�วไหลูของกิระแสิ่ไฟฟ้า

50,000 100,000

2. คุ่าเชั่าอาคุารเพ้�อใชั้ป็ระกิอบธุุรกิิจ้ชัั�วคุราว ในกิรณ่ที่่�อาคุารได้รับคุวามัเส่ิ่ยหาย 
จ้ากิภัยัที่่�ได้รับคุวามัคุุม้ัคุรองตามัคุวามั คุุม้ัคุรองหลัูกิ จ้นไม่ัอยูใ่นสิ่ภัาพที่่�จ้ะดำาเนิน
กิจิ้กิารได้

30,000 
(1,000 บาที่ต่อวนั)

60,000 
(2,000 บาที่ต่อวนั)

3. คุา่วชิัาชัพ่ตามัคุวามัจ้ำาเป็็นสิ่ำาหรบัสิ่ถาป็นกิิ พนกัิงานสิ่ำารวจ้ วศิวกิรที่่�ป็ร้กิษา รวมัถ้ง 
ที่่�ป็ร้กิษากิฎหมัาย แลูะคุ่าธุรรมัเน่ยมั อ้�นๆ เพ้�อกิารป็ระเมัินราคุา ออกิแบบ แลูะ
กิารคุวบคุุมังานอันเกิิดจ้ากิซ่่อมัแซ่มัที่รัพย์สิ่ินที่่�เสิ่่ยหาย อันเกิิดจ้ากิภััยที่่�ได้รับ  
คุวามัคุุม้ัคุรองตามัคุวามัคุุ้มัคุรองหลัูกิ

ไมัเ่กินิ 10% ของจ้ำานวนเงนิเอาป็ระกินัภัยั 
ในขอ้ 1. ของคุวามัคุุม้ัคุรองหลัูกิ

4.  คุ่าใชั้จ่้ายในกิารดับเพลูิงของผู้่เอาป็ระกิันภััย รวมัถ้งบุคุคุลูที่่�กิระที่ำาในที่างกิารที่่�
จ้า้งหร้อถูกิใชัว้านโดยผู้่เอาป็ระกินัภัยัซ่้�งได้กิระที่ำากิารดบัเพลูงิ

ไมัเ่กินิ 10% ของคุวามัเสิ่ย่หาย
ที่่�เกิดิข้�นจ้ริง

5.  คุ่าใชัจ่้้ายที่่�จ้ำาเป็็นในกิารคุำ�าหร้อยนัซ่ากิ กิารร้�อถอนหร้อที่ำาลูาย กิารขนยา้ยซ่ากิ ซ่้�ง
ที่รัพยส์ิ่นิที่่�เสิ่ย่หายอันเกิดิจ้ากิภัยัท่ี่�ไดรั้บคุวามัคุุ้มัคุรองตามัคุวามัคุุม้ัคุรองหลัูกิ

ไมัเ่กินิ 10% ของคุวามัเสิ่ย่หาย
ที่่�เกิดิข้�นจ้ริง

6.  คุวามัเสิ่ย่หายตอ่ป้็ายโฆษณา ที่่�ยด้แลูะแนบตดิกิบัผ่นงัของอาคุารอย่างถาวร โดย
ขนาดของป้็าย ตอ้งมัคุ่วามักิว้างแลูะคุวามัยาวไม่ัเกินิ 6 เมัตร อนัมัส่ิ่าเหตมุัาจ้ากิ
อบุตัเิหตซุ่้�งเกิดิจ้ากิเหตภุัายนอกิ อัคุคุ่ภัยั ฟ้าผ่่า ภัยัระเบดิ หร้อกิารลูกัิที่รัพย์แลูะ
รวมัถ้งคุวามัรับผิ่ดตามักิฎหมัายต่อบุคุคุลูภัายนอกิ ตามัเง้�อนไขคุวามัคุุ้มัคุรอง
ภัายใต้หมัวดกิารป็ระกินัภัยัป้็ายโฆษณา

30,000 60,000

7. คุวามัสูิ่ญเส่ิ่ยหร้อคุวามัเสิ่ย่หายตอ่ที่รัพยส์ิ่นิที่่�อยูภ่ัายในอาคุารที่่�พกิพาได ้อนัไดแ้กิ ่
โที่รศพัที่ม์ัอ้ถ้อ, วทิี่ยตุดิตามัตวั, คุอมัพิวเตอร์โนต้บุ�คุ, Flash Drive, กิลู้องถ่ายรูป็  
แลูะที่รัพยสิ์ิ่นอ้�น ๆ  ที่่�พกิพาได้ที่กุิชันิดที่่�เป็็นของผู่เ้อาป็ระกัินภัยั อันมัส่ิ่าเหตุมัาจ้ากิ 
ภััยภัายใต้คุวามัคุุม้ัคุรองของกิรมัธุรรม์ั 

ตามัคุวามัเสิ่ย่หายจ้ริงแลูะสูิ่งสิ่ดุรวมักัิน 
ไมัเ่กินิ 20,000 บาที่ต่อคุรั�ง/ตอ่ป่็



 
คุวามัคุุ้มัคุรองสิ่ว่นเพิ�มั

จ้ำานวนเงนิเอาป็ระกินัภัยั 
ตอ่คุรั�ง/ป่็/กิรมัธุรรม์ั (บาที่)

8.  คุวามัเสิ่่ยหายต่อที่รัพย์สิ่ินส่ิ่วนบุคุคุลู ที่่�เป็็นสิิ่�งของส่ิ่วนตัวสิ่ำาหรับใช้ัสิ่อยหร้อ
สิ่วมัใส่ิ่ป็ระจ้ำาวนั อาที่ ิเส้ิ่�อผ้่า รองเท้ี่า แว่นตา เป็็นต้น ซ่้�งเกิบ็รักิษาไวใ้นอาคุาร แลูะ
คุวามัเสิ่่ยหายนั�น เกิิดจ้ากิภััยที่่�ได้รับคุวามัคุุ้มัคุรองตามัคุวามัคุุ้มัคุรองหลูักิ ซ่้�ง
เป็็นกิรรมัสิิ่ที่ธุิ�ของ

 
 

  - เจ้า้หน้าที่่�แลูะพนักิงานของผู่เ้อาป็ระกัินภััย (ซ่้�งเป็็นคุวามัเสิ่ย่หายที่่�ผู่เ้อาป็ระกัินภัยั 
 ต้องรับผ่ดิชัอบ) 100,000 (2,000 บาที่ต่อคุน)

  - ผู้่เอาป็ระกินัภัยั 20,000 (3,000 บาที่ต่อชัิ�น)

9.  กิารป็ระกัินภัยัเงินที่ดแที่นกิารสิ่ญูเสิ่ย่รายได้ ในกิรณ่ที่่�อาคุารได้รับคุวามัเสิ่ย่หาย
จ้ากิภัยัที่่�ได้รับคุวามัคุุม้ัคุรองตามัคุวามัคุุม้ัคุรองหลัูกิจ้นไม่ัอยูใ่นสิ่ภัาพที่่�จ้ะดำาเนนิ
กิจิ้กิารได้

30,000 (1,000 
บาที่ตอ่วนั)

60,000 (2,000 
บาที่ตอ่วนั)

10. กิารป็ระกินัภัยัโจ้รกิรรมั (จ้ร.2) คุุม้ัคุรองคุวามัสูิ่ญเสิ่ย่หร้อคุวามัเสิ่ย่หายต่อ   

  - ที่รัพยส์ิ่นิท่ี่�เอาป็ระกินัภัยั อนัเกิดิจ้ากิกิารลูกัิที่รัพยท์ี่่�ป็รากิฏร่องรอยคุวามัเสิ่ย่หาย 
 ที่่�เหน็ไดอ้ยา่งชัดัเจ้นตอ่ตวัอาคุาร หร้อเกิดิจ้ากิชิังที่รัพย์ หร้อกิารป็ลูน้ที่รัพย์ 100,000 200,000

 - สิ่ว่นหน้�งสิ่ว่นใดของตวัอาคุาร อนัเกิดิจ้ากิกิารโจ้รกิรรมัที่่�ได้รับคุวามัคุุม้ัคุรอง 10,000 20,000

11. กิารป็ระกัินภัยัสิ่ำาหรับเงนิ (ป็ง.1) คุุม้ัคุรองคุวามัสูิ่ญเสิ่ย่ของเงินที่่�อยูภ่ัายในอาคุาร 
ซ่้�งอยูใ่นคุวามัดแูลูของผู่เ้อาป็ระกินัภัยั หร้อถูกิเกิบ็อยูใ่นตูน้ริภัยัหร้อหอ้งนริภัยัที่่�
ปิ็ดลูอ็คุเร่ยบร้อย อันเกิดิจ้ากิกิารชังิที่รัพย์ หร้อป็ลูน้ที่รัพย ์

30,000 60,000

12. กิารป็ระกินัภัยัสิ่ำาหรับกิระจ้กิ คุุม้ัคุรองคุวามัเสิ่ย่หายตอ่กิระจ้กิท่ี่�ใชัเ้ป็็นสิ่ว่นป็ระกิอบ
ของตวัอาคุาร อนัเกิดิจ้ากิอบุตัเิหตใุดๆ จ้นที่ำาให้แตกิหร้อเสิ่ย่หายจ้นใชัก้ิารไมัไ่ด้ - 50,000

13. กิารป็ระกินัภัยัคุวามัรบัผ่ดิตอ่บคุุคุลูภัายนอกิ คุุม้ัคุรองกิารเสิ่ย่ชัว่ติ คุวามับาดเจ้บ็ 
ตอ่ร่างกิาย หร้อคุวามัเจ้บ็ป่็วยของบคุุคุลูภัายนอกิ รวมัที่ั�งคุวามัเสิ่ย่หายต่อที่รัพยส์ิ่นิ
ของบคุุคุลูดงักิลูา่วซ่้�งเกิดิข้�นภัายในอาคุารหร้อเกิดิจ้ากิกิารใช้ัอาคุารนั�น

500,000 1,000,000

คุวามัคุุม้ัคุรองที่่�เพิ�มัจ้ำานวนเงนิเอาป็ระกินัภัยัได้
จ้ำานวนเงินเอาป็ระกิันภััยที่่�ซ่้�อเพิ�มัได้

(รวมัแผ่นป็ระกิันภััยพ้�นฐาน)
สิู่งสิุ่ดต่อคุรั�ง/ป่็/กิรมัธุรรมั์ (บาที่)

กิารป็ระกินัภัยัโจ้รกิรรมั
(เฉพาะคุวามัคุุม้ัคุรองคุวามัเสิ่ย่หายตอ่ที่รัพยส์ิ่นิ)

500,000

กิารป็ระกินัภัยัสิ่ำาหรับเงิน 500,000

กิารป็ระกินัภัยัสิ่ำาหรับกิระจ้กิ 500,000

กิารป็ระกินัภัยัคุวามัรับผิ่ดตอ่บคุุคุลูภัายนอกิ 5,000,000
กิารป็ระกินัภัยัคุวามัเสิ่ย่หายตอ่อุป็กิรณ์ไฟฟ้า 1,000,000
คุวามัสิู่ญเสิ่่ยหร้อคุวามัเส่ิ่ยหายของที่รัพย์สิิ่นที่่�เอาป็ระกัินภััย เชั่น อาคุาร 
ที่รัพย์สิ่ินภัายในอาคุารที่่�มั่สิ่าเหตุจ้ากิภััยนำ�าที่่วมั สิ่ำาหรับสิ่ถานที่่�เอาป็ระกิัน
ภัยัที่่�ไมัอ่ยูใ่นพ้�นที่่�นำ�าที่ว่มัสิ่งู
(ผู่เ้อาป็ระกัินภัยัตอ้งรับผ่ดิชัอบเองส่ิ่วนแรกิ 10% ของคุวามัเส่ิ่ยหายหร้อขั�น
ตำ�า 10,000 บาที่สิ่ำาหรับคุวามัเสิ่ย่หายที่่�เกิดิจ้ากิภัยันำ�าท่ี่วมั)

ไมัเ่กินิ 5% 
ของจ้ำานวนเงินเอาป็ระกัินภััย
แลูะสิ่งูสิ่ดุไมัเ่กินิ 2 ลูา้นบาที่

พเิศษยิ�งข้�น กิบัคุวามัคุุม้ัคุรองที่่�คุณุสิ่ามัารถเลูอ้กิซ้่�อเพิ�มัได้

คุวามัคุุม้ัคุรองที่่�เลูอ้กิซ่้�อเพิ�มัได้
จ้ำานวนเงินเอาป็ระกัินภัยัที่่�ซ้่�อเพิ�มัได้

(รวมัแผ่นป็ระกินัภัยัพ้�นฐาน)
สิ่งูสิ่ดุตอ่คุรั�ง/ป่็/กิรมัธุรรม์ั (บาที่)

กิารป็ระกินัภัยัอบุตัเิหตสุิ่ว่นบคุุคุลู (อ.บ.1) 
สิ่ำาหรับผู่เ้อาป็ระกัินภัยั

100,000

*จ้ำากิดัอายสุิ่งูสิ่ดุของผู่เ้อาป็ระกัินภััยไม่ัเกินิ 70 ป่็บริบรูณ์



สิ่ถานที่่�ป็ระกิอบกิารที่่�รับป็ระกัินภัยัจ้ำาแนกิตามัป็ระเภัที่ธุรุกิจิ้*
 กิลุู่มัที่่� 1 สิ่ำานกัิงาน คุอ้สิ่ำานกัิงานที่่�ไม่ัเกิบ็สิ่นิคุา้อนัตรายแลูะไม่ัม่ักิระบวนกิารผ่ลูติ สิ่มัาคุมัหร้อสิ่โมัสิ่ร (ไมัร่วมัไนที่ค์ุลัูบ)
 กิลุู่มัท่ี่� 2  ร้านคุ้าย่อย เชั่น ร้านขายยา ร้านกิิ�ฟชัอป็ ร้านมัินิมัาร์ที่ทัี่�วไป็ ร้านถ่ายเอกิสิ่าร ร้านรับพิมัพ์นามับัตร ร้านขายอุป็กิรณ์เคุร้�องเข่ยน ร้านขายดอกิไมั ้ 
  ร้านขายของชัำา ร้านขายกิลู้องถ่ายรูป็ ร้านขายอุป็กิรณ์กิ่ฬา ร้านขายอะไหลู่รถยนต์หร้อรถจ้ักิรยานยนต์ ร้ายขายนาฬิิกิา ร้านขายแว่นตา ให้รวมัถ้ง 
  ร้านคุา้ที่่�อยูใ่นห้างสิ่รรพสิ่นิคุา้ หร้อศนูย์กิารคุา้ ฯลูฯ
 กิลูุม่ัที่่� 3 ธุรุกิจิ้บริกิาร
    3.1 ด้านสิ่ขุภัาพแลูะคุวามังามั คุอ้ โรงพยาบาลู คุลิูนกิิ เช่ัน คุลิูนกิิเสิ่ริมัคุวามังามั คุลูนิกิิรักิษาโรคุที่ั�วไป็ คุลูนิิกิสิ่ตัวแพที่ย ์คุลูนิกิิที่นัตแพที่ย์
    3.2  ด้านกิารศ้กิษา คุ้อ สิ่ถานที่่�รับเลู่�ยงเด็กิ หร้อเนอสิ่เซ่อร่� โรงเร่ยนสิ่อนคุอมัพิวเตอร์ โรงเร่ยนสิ่อนดนตร่ โรงเร่ยนสิ่อนศิลูป็ะ โรงเร่ยนเอกิชันหร้อรัฐบาลู 
  ที่ั�วไป็ โรงเร่ยนสิ่อนภัาษา วทิี่ยาลัูย
    3.3 ด้านที่่�พกัิ คุอ้ แฟลูต หอพกัิ อพาร์ที่เม้ันที่ ์เกิสิ่ท์ี่เฮาส์ิ่ คุอนโดมัเินย่มั นติบุิคุคุลูอาคุารชัดุ 
    3.4 ด้านบันเที่ิง เชั่น ร้านกิาแฟ ร้านอาหาร ร้านเบเกิอร่� ร้านขายไอศคุร่มั ร้านอาหารที่่�มั่คุาราโอเกิะ ร้านคุาราโอเกิะ ภััตตาคุาร ร้านบิลูเลู่ยด ร้านสิ่นุกิเกิอร์  
  ร้านอนิเตอร์เนต ร้านเกิมัส์ิ่ โรงแรมั
    3.5 ด้านอ้�น ๆ เชัน่ ร้านตดัผ่มัหร้อร้านเสิ่ริมัสิ่วย ร้านซ่อ่มัแซ่มัเคุร้�องไฟฟ้า ร้านวิศวกิรรมัชัา่งกิลู ร้านซ่กัิร่ดหร้อซ่กัิแหง้ ร้าน Wedding Studio ร้านถ่ายรูป็  
  ร้านใหเ้ชัา่แลูะอัดวด่โ่อ ร้านซ่อ่มัแซ่มัรถยนต ์หร้อโชัวรู์มัที่่�มัก่ิารซ่อ่มัแตไ่มัม่ัก่ิารพน่ส่ิ่
 กิลูุม่ัที่่� 4 โรงงาน
    4.1 โรงงานผ่ลูิตอาหาร เชั่น โรงงานบดพริกิป่็นไม่ัใชั้คุวามัร้อน โรงงานที่ำาลููกิชัิ�น โรงน้�งป็ลูา โรงงานที่ำาผ่ลูไมั้แห้งไมั่ใชั้ไฟ โรงงานผ่ลิูตมัักิกิะโรน่ โรงงาน 
  ที่ำาไสิ่ก้ิรอกิ โรงงานที่ำาขนมัปั็ง โรงงานที่ำาบ�ะแซ่ โรงงานที่ำาผ่ลิูตภัณัฑ์ด์ว้ยไข ่โรงงานที่ำานำ�าป็ลูาหร้อซ่อสิ่ โรงงานที่ำาแป้็งสิ่าลู่ โรงงานที่ำาขนมัดว้ยนำ�าเชั้�อมั  
  โรงงานที่ำาวุน้เส้ิ่น โรงงานที่ำากิว๋ยเต่�ยว โรงงานที่ำาขนมัแลูะลูกูิกิวาด โรงงานผ่ลิูตเคุร้�องกิระป๋็อง (ไม่ัมัห่อ้งเยน็) โรงงานมันัสิ่ำาป็ะหลัูงแลูะสิ่าคูุ โรงงานที่ำาเต้าหู้
    4.2 โรงงานผ่ลูติเคุร้�องด้�มั-ไมัม่่ัแอลูกิอฮอลู ์เช่ัน โรงงานผ่ลูติกิาแฟผ่ง โรงงานกิรองนำ�าด้�มั
    4.3 โรงงานผ่ลูติแกิว้ เซ่รามักิิ กิระจ้กิ เช่ัน โรงงานที่ำาแกิว้ หร้อกิระจ้กิ หร้อขวด โรงงานที่ำาเคุร้�องเคุลู้อบใชัคุ้วามัร้อนจ้ากิไฟฟ้า โรงงานที่ำาเคุร้�องเคุลูอ้บอ้�น ๆ  
  โรงงานผ่ลูติเคุร้�องสิ่ขุภััณฑ์ ์โรงงานที่ำาผ่ลูติภััณฑ์ด์ว้ยซ่เิมันตห์ร้อคุอนกิร่ต
    4.4 โรงงานโลูหะ เช่ัน โรงชับุ โรงงานที่ำาตะป็ ูโรงงานที่ำาหนา้ตา่งโลูหะ โรงงานผ่ลูติภัณัฑ์อ์ลููมัเินย่มั โรงงานโลูหะภัณัฑ์ไ์มัม่ัผ่่ลิูตภัณัฑ์ด์ว้ยไมั ้โรงงานอดัโลูหะ  
  โรงกิลูง้ไมัม่ัส่ิ่ิ�งผ่ลูติภััณฑ์ด์ว้ยไม้ั
    4.5 โรงงานยา สิ่มันุไพร เวชัภััณฑ์ ์เชัน่ โรงงานที่ำาสิ่บู ่โรงงานที่ำายาส่ิ่ฟัน โรงงานที่ำาเคุร้�องสิ่ำาอางคุ ์โรงงานผ่ลูติภัณัฑ์ย์า

หมายเหตุ:ุ กรณีีมีข้้อสงสัยเกี�ยวกบัประเภทกลุุ่�มธุรุกิจโปรดสอบถามได้ที� บมจ.อลิุ่อันซ์ ์อยุธุยา ประกันภยั หรือตัุวแทน/นายหนา้ประกันวนิาศภัย ที�ไดร้บัการแตุ�งตุั�งจากบริษัทั

เง้�อนไขสิ่ำาคุญัในกิารพิจ้ารณารับป็ระกัินภัยั
 1. ผู่ข้อเอาป็ระกัินภัยัสิ่ามัารถย้�นขอเอาป็ระกัินภััยกิบับริษทัี่ ไดเ้พย่ง 1 กิรมัธุรรมัป์็ระกินัภัยัตอ่ 1 สิ่ถานที่่�ตั�งที่รัพยสิ์ิ่นที่่�เอาป็ระกินัภัยั
     2.  อาคุารที่่�ขอเอาป็ระกัินภััยต้องเป็็นสิิ่�งป็ลููกิสิ่ร้างชัั�น 1 คุอนกิร่ตลู้วน ยกิเว้น ห้องแถว แผ่งลูอย ร้านคุ้าในตลูาดแออัด สิ่ถานที่่�ซ่้�งมั่ถนนเข้าออกิคุับแคุบ  
  รถดบัเพลูงิไมัส่ิ่ามัารถเขา้ถ้งไดโ้ดยสิ่ะดวกิ
     3.  บริษทัี่ฯ ขอสิ่งวนสิ่ทิี่ธุิ�ไม่ัรับป็ระกินัภััย สิ่ำาหรับ
      •  ที่รัพยส์ิ่นิซ่้�งตั�งอยูใ่นเขตอนัตรายตามัป็ระกิาศของสิ่ำานกัิงานคุณะกิรรมักิารกิำากัิบแลูะสิ่ง่เสิ่ริมักิารป็ระกิอบธุรุกิิจ้ป็ระกินัภัยั เชัน่ เยาวราชั สิ่ำาเพง็ จ้กัิรวรรด ิ 
   ชัมุัชันคุลูองเตย
      •  สิ่ต�อกิสิ่นิคุา้ป็ระเภัที่ม้ัอถ้อหร้ออปุ็กิรณ์ที่่�เก่ิ�ยวข้อง
      •  สิ่ถานป็ระกิอบกิารที่่�เป็็นธุรุกิจิ้ที่่�เก่ิ�ยวข้องกัิบบอ่นพนนั คุาบาเรต ์บาร์ ไนที่ค์ุลัูบ
     4.  บริษทัี่ฯ ขอสิ่งวนสิ่ทิี่ธุิ�พิจ้ารณากิารรับป็ระกินัภััยเป็็นราย ๆ ไป็ สิ่ำาหรับ
      •  ที่รัพยส์ิ่นิที่่�ตั�งอยูใ่นพ้�นที่่� 4 จั้งหวดัชัายแดนภัาคุใต้ ไดแ้กิ ่สิ่งขลูา ยะลูา ปั็ตตาน่ นราธุวิาสิ่ ซ่้�งมัจ่้ำานวนเงนิเอาป็ระกินัภัยัมัากิกิวา่ 5 ลูา้นบาที่
      •  กิารขอเอาป็ระกัินภััยเฉพาะสิ่ต�อกิสิ่นิคุา้อย่างเดย่วสิ่ำาหรับป็ระเภัที่ธุรุกิิจ้
       - ร้านขายเสิ่้�อผ่า้    -  ร้านขายกิระเป๋็า  -  ร้านตัดเย็บเสิ่้�อผ่า้  -  ร้านขายหนงัส้ิ่อ  
       - ร้านขายเฟอร์นเิจ้อร์ตกิแตง่บา้น   -  ร้านขายรองเที่า้   -  ร้านขายเคุร้�องสิ่งัฆภัณัฑ์์
     5.  แผ่นป็ระกัินภัยัน่�สิ่ามัารถซ้่�อระยะยาวได้สิ่งูสุิ่ด 3 ป่็ โดยได้รับส่ิ่วนลูด 12.50% สิ่ำาหรับแผ่นป็ระกัินภัยัระยะยาว 2 ป่็ แลูะส่ิ่วนลูด 16.66% สิ่ำาหรับแผ่นป็ระกัินภัยัระยะยาว 3 ป่็ 
     6.  บริษทัี่ฯ ขออนญุาตเขา้สิ่ำารวจ้ภััยสิ่ำาหรับธุรุกิจิ้บางป็ระเภัที่ โดยจ้ะแจ้้งใหท้ี่ราบเป็็นกิรณ่ไป็
     7.  บริษทัี่ฯ ขอสิ่งวนสิ่ทิี่ธุิ�ในกิารเป็ลู่�ยนแป็ลูงเง้�อนไขกิารรับป็ระกินัภัยั โดยไมัต่อ้งแจ้้งใหท้ี่ราบลูว่งหน้า
     8.  ธุรุกิจิ้โรงแรมัสิ่ามัารถซ่้�อคุวามัคุุม้ัคุรองคุวามัรับผิ่ดตอ่บคุุคุลูภัายนอกิไดสู้ิ่งสิ่ดุไมัเ่กิิน 2,000,000 บาที่
     9.  สิ่ำาหรับกิารซ้่�อภัยันำ�าที่ว่มัเพิ�มั บริษทัี่ฯ ขอสิ่งวนสิิ่ที่ธุิ�ในกิารพิจ้ารณารับป็ระกัินภัยัเป็็นราย ๆ  สิ่ำาหรับพ้�นที่่�ที่่�มัคุ่วามัเส่ิ่�ยงภัยันำ�าท่ี่วมัสูิ่ง อันได้แก่ิ พ้�นที่่�บริเวณ 
  จ้งัหวดัอา่งที่อง ลูพบรุ่ นคุรสิ่วรรคุ ์นนที่บุร่ ป็ที่มุัธุาน ่พระนคุรศร่อยธุุยา สิ่งิหบ์รุ่ สิ่มัทุี่รป็รากิาร แลูะบางพ้�นที่่�ของกิรุงเที่พมัหานคุร กิรุณาตดิตอ่ตวัแที่น 
  ของบริษทัี่ฯ กิอ่นกิารรับป็ระกินัภััย
 10.  กิารรับป็ระกินัภัยัเป็็นไป็ตามัเง้�อนไขกิารพจิ้ารณารับป็ระกัินภัยัของบริษทัี่

คุำาเต้อน
 •   ผู่ข้อเอาป็ระกัินภัยัคุวรที่ำาคุวามัเขา้ใจ้ในรายลูะเอย่ด คุวามัคุุม้ัคุรองแลูะเง้�อนไขก่ิอนตดัสิ่นิใจ้ที่ำาป็ระกินัภัยัที่กุิคุรั�ง 
 • ข้อมัลููในเอกิสิ่ารน่�เป็็นเพย่งขอ้มัลููเบ้�องตน้เพ้�อป็ระกิอบกิารขายเที่า่นั�น ผู่ข้อเอาป็ระกินัภััยคุวรศ้กิษาขอ้มัลููเพิ�มัเตมิัเกิ่�ยวกิบัคุวามัคุุ้มัคุรอง เง้�อนไข ขอ้กิำาหนด  
  ขอ้ยกิเวน้ แลูะผ่ลูป็ระโยชันจ์้ากิกิรมัธุรรมัป์็ระกินัภััย 
 •  เบ่�ยป็ระกินัภัยัเป็็นไป็ตามัที่่�บริษทัี่ฯ กิำาหนดในเคุร้�องม้ัอคุำานวณเบ่�ยป็ระกินัภัยัที่่�แจ้้งไวกั้ิบตวัแที่น/นายหนา้
 •  กิรณ่ผู่ข้อเอาป็ระกัินภัยัระบปุ็ระเภัที่ธุรุกิจิ้ไม่ัตรงตามัคุวามัจ้ริง บริษทัี่ฯ มัส่ิ่ทิี่ธุิ�บอกิลูา้งสิ่ญัญาป็ระกินัภัยัตามัป็ระมัวลูกิฎหมัายแพง่แลูะพาณิชัยม์ัาตรา 865

ที่รัพยสิ์ิ่นที่่�ยกิเวน้
 •   ที่รัพย์สิ่นิใด ๆ ที่่�อยูใ่นกิารดูแลูรักิษาของผู่เ้อาป็ระกัินภััยในฐานะผู่ดู้แลูรักิษา มัใิชัเ่จ้้าของ

Master SME เป็็นชั้�อที่างกิารตลูาด ชั้�อตามักิรมัธุรรมัป์็ระกินัภััยที่่�ที่า่นจ้ะไดรั้บคุอ้ “กิรมัธุรรม์ัป็ระกินัภัยัธุรุกิิจ้ขนาดยอ่มั SME Care Insurance”

1292 ตลอด 24 ชั่่�วโมง
หร้อเย่�ยมัชัมัเวบ็ไซ่ต์  www.azay.co.th

บมัจ้. อลิูอันซ่ ์อยธุุยา ป็ระกินัภัยั  Allianz Ayudhya General Insurance Pcl.
898 อาคารเพลิุ่นจติุทาวเวอร ์ถนนเพลิุ่นจิตุ แข้วงลุุ่มพนิ ีเข้ตุปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330


