
เพราะสิ่่�งที่่�ไม่ค่าดฝัันเกิด่ขึ้้�นไดท้ี่กุิเม่่�อ 

คุม้่ครองบ้า้นและที่รัพย์ส์ิ่น่
ครบ้ที่กุิอย์า่งในกิรม่ธรรม่เ์ดย่์ว! 
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คุม้่ครองอบุ้ตัิเ่หติสุิ่ว่นบุ้คคล
สิ่ำาหรับ้สิ่ม่าชิก่ิในครอบ้ครัวและลกูิจ้า้ง

กิรม่ธรรม่เ์ดย่์ว ใหค้รบ้ที่กุิอย์า่ง 
ไฟไหม่ ้ฟ้าผ่่า ระเบ้ด่ แผ่่นด่นไหว พาย์ ุลกูิเหบ็้ 
รวม่ถ้ึงที่รัพย์ส์ิ่น่ถูึกิโจ้รกิรรม่ 

คุม้่ครองภัยั์ธรรม่ชิาติ ่สิ่ำาหรับ้ภัยั์นำ�าท่ี่วม่ 

ความ่คุม้่ครองเร่�ม่ติน้ 20,000 บ้าที่
และสิ่าม่ารถึซื้่�อเพ่�ม่ได้

พลสัิ่ใหค้รบ้! ภัยั์ติอ่เคร่�องไฟฟ้า
ที่่�เก่ิดจ้ากิกิารเดน่ลดัวงจ้รขึ้องไฟฟ้า 
สิ่งูสิ่ดุ 100,000 บ้าที่ 

ความ่คุม้่ครองที่รัพย์ส์ิ่น่ม่ค่่าติา่ง ๆ 
เงน่ อัญม่ณ่ี โบ้ราณีวตัิถุึ ศิล่ปวัติถุึ

เพ่�ม่ประกินัภัยั์สิ่ำาหรับ้กิระจ้กิ
ที่่�ใชิเ้ป็นสิ่ว่นประกิอบ้ขึ้องสิ่่�งปลกูิสิ่รา้ง 

ความ่คุม้่ครองสิ่งูสิ่ดุ 100,000 บ้าที่ 
ติอ่ครั�งติอ่ป่ *สำำ�หรับัแผนคว�มค้�มครัอง Perfect Home

Perfect
Home



ความ่คุม้่ครองหลกัิ ที่นุประกินัภัยั์ (บ้าที่)

1. ความ่สิ่ญูเสิ่ย่์หร่อความ่เส่ิ่ย์หาย์ติอ่ที่รัพย์ส์ิ่น่ที่่�เอาประกินัภัยั์ ไดแ้กิ ่สิ่่�งปลกูิสิ่ร้าง  
(รวม่ฐานรากิ) ที่รัพย์ส์ิ่น่ภัาย์ในสิ่่�งปลูกิสิ่ร้าง เช่ิน เฟอร์นเ่จ้อร์ ขึ้องใช้ิ เคร่�องครัว ฯลฯ 
ความ่เส่ิ่ย์หาย์ท่ี่�เก่ิดจ้ากิไฟไหม้่ ฟ้าผ่า่ (รวม่ถ้ึงความ่เสิ่ย่์หาย์ต่ิอเคร่�องใช้ิไฟฟ้า
และอปุกิรณีไ์ฟฟ้าที่่�เกิด่จ้ากิกิารลดัวงจ้รจ้ากิฟ้าผ่า่) ภัยั์ย์วดย์านพาหนะ ภัยั์ระเบ้ด่  
ภัยั์ที่างอากิาศิย์าน ภัยั์เน่�องจ้ากินำ�าที่่�ไม่ไ่ดม้่ส่ิ่าเหตุิจ้ากินำ�าที่ว่ม่ ภัยั์จ้ากิควนั ภัยั์จ้ากิ
กิารประที่ว้ง กิารนดัหย์ดุงาน กิารจ้ลาจ้ล หร่อกิารกิระที่ำาอนัม่เ่จ้ตินารา้ย์ ภัยั์ไฟป่า  
ภััย์ลม่พาย์ุ ภััย์แผ่่นด่นไหว ภััย์ลูกิเห็บ้ และความ่เสิ่่ย์หาย์จ้ากิ อุบ้ัติ่เหติุหร่อ
เหติกุิารณ์ีที่่�ไม่ค่าดหม่าย์ใดๆ ที่่�ไม่ไ่ดร้ะบ้เุป็นขึ้อ้ย์กิเวน้ในกิรม่ธรรม่ป์ระกินัภัยั์

2. คุม้่ครองภัยั์นำ�าที่ว่ม่ที่กุิพ่�นที่่� *Waiting period 7 วนั (ระย์ะเวลารอคอย์ 7 วนั) 20,000

ความ่คุม้่ครองเพ่�ม่เติม่่ วงเง่นความ่คุม้่ครอง (บ้าที่)

3.  ความ่สิ่ญูเส่ิ่ย์หร่อความ่เสิ่ย่์หาย์ต่ิอโบ้ราณีวัติถุึ ศ่ิลปวตัิถุึ ซื้้�งเป็นขึ้องผู่เ้อาประกัินภัยั์  

  - วงเงน่ความ่คุม้่ครองสิ่งูสิ่ดุติอ่ชิ่�น 30,000

  - วงเงน่ความ่คุม้่ครองรวม่กินัสิ่งูสิ่ดุติอ่ครั�งและ รวม่กินัสูิ่งสิ่ดุติอ่ป่ 100,000

4. ความ่สิ่ญูเสิ่ย่์หร่อความ่เสิ่ย่์หาย์ต่ิอเงน่ติรา ธนบ้ตัิร หร่ออญัม่ณ่ี รวม่กินั 20,000 ติอ่ช่ิ�น สูิ่งสุิ่ด 200,000 ติอ่ป่ 

5. คา่เชิา่สิ่ำาหรับ้พกัิอาศัิย์ชัิ�วคราว หากิสิ่่�งปลูกิสิ่ร้างที่่�เอาประกัินภัยั์ได้รับ้ความ่ 
เสิ่ย่์หาย์จ้ากิภัยั์ภัาย์ใติค้วาม่คุม้่ครองขึ้อ้ 1 จ้นไม่ส่ิ่าม่ารถึใชิเ้ป็นที่่�อย์ูอ่าศิยั์ได้

 

  - วงเงน่ความ่คุม้่ครองติอ่วนั (สิ่งูสิ่ดุไม่เ่กิน่ 3 เด่อน) 1,000

  - วงเงน่ความ่คุม้่ครองรวม่กินัสิ่งูสิ่ดุติอ่ครั�งและติอ่ป่ 100,000 

6. ความ่สิ่ญูเสิ่ย่์หร่อความ่เสิ่ย่์หาย์ติอ่ที่รัพย์ส์ิ่น่ที่่�อย์ูภ่ัาย์ในสิ่่�งปลกูิสิ่ร้าง ที่่�พกิพาได ้ 
อนัได้แกิ ่โที่รศัิพที่ม์่อ่ถ่ึอ, วท่ี่ยุ์ติด่ติาม่ตัิว, คอม่พว่เติอร์โน้ติบุ้�ค, Flash Drive,  
กิล้องถ่ึาย์รูป และที่รัพย์์สิ่่นอ่�น ๆ ที่่�พกิพาได้ทีุ่กิชิน่ด อันม่่สิ่าเหติุม่าจ้ากิภััย์
ภัาย์ใติค้วาม่คุม้่ครองขึ้องกิรม่ธรรม์่

ติาม่ความ่เส่ิ่ย์หาย์จ้ร่ง
และสิ่งูสิ่ดุรวม่กินัไม่เ่ก่ิน 

30,000 บ้าที่ติอ่ครั�ง/ติอ่ป่ โดย์ม่่
ความ่รับ้ผ่่ดสิ่ว่นแรกิ 2,000 บ้าที่

ติอ่ความ่เสิ่ย่์หาย์แติล่ะครั�ง 
และที่กุิครั�งสิ่ำาหรับ้อบัุ้ติเ่หติจุ้ากิ

ปัจ้จ้ยั์ภัาย์นอกิ

7. ภัยั์ติอ่เคร่�องไฟฟ้า อปุกิรณ์ีไฟฟ้า รวม่ที่ั�งเคร่�องม่อ่เคร่�องใช้ิไฟฟ้าติา่ง ๆ ซื้้�ง
ได้รับ้ความ่เส่ิ่ย์หาย์เน่�องจ้ากิหร่อเป็นเพราะกิารเด่นเคร่�องเกิ่นกิำาลัง กิารใชิ ้
แรงดันไฟฟ้าเก่ินกิำาหนด กิารเด่นลัดวงจ้รขึ้องไฟฟ้า กิารเก่ิดประกิาย์ 
ขึ้องไฟฟ้า กิารเผ่าไหม่ข้ึ้องสิ่าย์ไฟในติวัเอง กิารรั�วขึ้องกิระแสิ่ไฟฟ้า แต่ิที่ั�งน่� 
ความ่คุ้ม่ครองดังกิล่าวจ้ะม่่ผ่ลต่ิอเม่่�อความ่เสิ่่ย์หาย์นั�นที่ำาให้เก่ิดไฟไหม้่ขึ้้�น
เที่า่นั�น วงเงน่ความ่คุม้่ครองรวม่กินัสิ่งูสิ่ดุติอ่ครั�งติอ่ป่

100,000

8. กิารลกัิที่รัพย์ท์ี่่�ปรากิฎร่องรอย์งดัแงะที่างเขึ้า้หร่อออกิจ้ากิติวัอาคาร วงเง่น 
ความ่คุม้่ครองรวม่กินัสิ่งูสิ่ดุติอ่ครั�งติอ่ป่ 200,000

9. คา่ใชิจ้้า่ย์สิ่ำาหรับ้กิารดบั้เพลง่ขึ้องผู่เ้อาประกินัภัยั์ รวม่ถ้ึงบุ้คคลที่่�กิระที่ำาในที่างกิาร
ที่่�จ้า้งหร่อถูึกิใชิว้าน โดย์ผู่เ้อาประกัินภัยั์ ซื้้�งไดก้ิระที่ำากิารดับ้เพล่ง ซื้้�งเป็นผ่ล 
สิ่่บ้เน่�องจ้ากิความ่สิู่ญเส่ิ่ย์หร่อความ่เสิ่่ย์หาย์จ้ากิภััย์ที่่�ได้รับ้ความ่คุ้ม่ครอง
ภัาย์ใติค้วาม่คุม้่ครองหลักิ

ติาม่จ้ร่ง แติไ่ม่เ่ก่ิน 10%  
ขึ้องจ้ำานวนเงน่เอาประกัินภััย์

10. คา่วช่ิาชิพ่ติาม่ความ่จ้ำาเป็นสิ่ำาหรับ้สิ่ถึาปนก่ิ พนกัิงานสิ่ำารวจ้ วศ่ิวกิรที่่�ปร้กิษา รวม่ถ้ึง 
ที่่�ปร้กิษา กิฎหม่าย์และคา่ธรรม่เนย่์ม่ต่ิาง ๆ เพ่�อกิารประเม่น่ราคา ออกิแบ้บ้ 
อันเกิ่ดจ้ากิกิารซื้่อม่แซื้ม่ที่รัพย์์สิ่่นที่่�เอาประกิันภััย์ที่่�ได้รับ้ความ่เสิ่่ย์หาย์จ้ากิ
ภัยั์ที่่�ไดรั้บ้ความ่คุม้่ครองภัาย์ใต้ิความ่คุม้่ครองหลักิ

10% ขึ้องจ้ำานวนเงน่
เอาประกินัภััย์ความ่คุม้่ครองหลักิ

ความ่คุม้่ครองเพ่�ม่เติม่่
จ้ำานวนเงน่เอาประกัินภััย์ (บ้าที่)

Perfect 
Home

Perfect  
Log Home 2

Perfect  
Log Home 3

ความ่คุม้่ครองหลกัิ
จ้ำานวนเงน่เอาประกัินภัยั์ (บ้าที่)

Perfect 
Home

Perfect  
Log Home 2

Perfect  
Log Home 3

1,000,000 3,000,000 3,000,000



ความ่คุม้่ครองหลกัิ ที่นุประกินัภัยั์ (บ้าที่)

11. คา่ใชิจ้้า่ย์ที่่�จ้ำาเป็นในกิารคำ�าย์นัหร่อย์นัซื้ากิ กิารร่�อถึอนหร่อที่ำาลาย์ กิารขึ้นย์า้ย์ 
ซื้ากิที่รพัย์ส์ิ่น่ท่ี่�เอาประกินัภัยั์ ซื้้�งเป็นผ่ลสิ่บ่้เน่�องจ้ากิความ่สิ่ญูเสิ่ย่์หร่อความ่
เสิ่ย่์หาย์จ้ากิภัยั์ภัาย์ใติค้วาม่คุม้่ครองหลักิ

ติาม่จ้ร่ง แติไ่ม่เ่ก่ิน 10% 
ขึ้องจ้ำานวนเงน่เอาประกัินภััย์

12. กิารประกัินภััย์สิ่ำาหรับ้กิระจ้กิ คุ้ม่ครองความ่สูิ่ญเสิ่่ย์หร่อความ่เสิ่่ย์หาย์ขึ้อง
กิระจ้กิที่่�ใช้ิเป็นส่ิ่วนประกิอบ้ขึ้องสิ่ถึานที่่�ที่่�เอาประกัินภัยั์ ซื้้�งเก่ิดจ้ากิอุบ้ตัิเ่หตุิ
จ้นที่ำาให้แติกิหร่อเสิ่ย่์หาย์จ้นใช้ิกิารไม่ไ่ด้ วงเงน่ความ่คุม้่ครองรวม่กัินสูิ่งสุิ่ด
ติอ่ครั�งติอ่ป่

13. กิารประกิันภััย์ความ่รับ้ผ่่ดติ่อบุ้คคลภัาย์นอกิ ความ่รับ้ผ่่ดภัาย์ในสิ่ถึานท่ี่� 
เอาประกัินภัยั์ วงเงน่คุม้่ครองรวม่กินัสิ่งูสิ่ดุติอ่ครั�งติอ่ป่ 1,000,000

พเ่ศิษสิ่ดุ วงเง่นความ่คุม้่ครอง (บ้าที่)

กิารประกินัภัยั์อบุ้ตัิเ่หตุิสิ่ว่นบ้คุคล (อบ้.1) สิ่ำาหรับ้ผู่เ้อาประกัินภัยั์ (เจ้า้บ้า้น) คูส่ิ่ม่รสิ่ 
บ้ตุิรและแม่บ่้า้น (คนรับ้ใชิ)้ ใหค้วาม่คุม้่ครองกิารเสิ่ย่์ชิว่่ติ กิารสูิ่ญเสิ่ย่์อวยั์วะ สิ่าย์ติา 
หร่อที่พุพลภัาพถึาวรสิ่่�นเชิง่ คุม้่ครองติลอด 24 ชิั�วโม่งทัี่�วโลกิ

 

 - ผู่เ้อาประกัินภัยั์ (เจ้า้บ้า้น) 100,000

 - คูส่ิ่ม่รสิ่ 100,000

 - บุ้ติร (ระบ้ชุิ่�อ) (จ้ำากิดัความ่รับ้ผ่ด่ต่ิอคน สิ่งูสิ่ดุไม่เ่กิน่ 3 คน) 100,000

 - แม่บ่้า้น (คนรับ้ใชิ)้ จ้ำานวน 1 คน 100,000

ความ่คุม้่ครองที่ั�งหม่ดน่�เบ้่�ย์ประกินัภัยั์ติอ่ป่เร่�ม่ติน้ (รวม่ภัาษ่และอากิรแล้ว)

ความ่คุม้่ครองที่่�สิ่าม่ารถึเล่อกิซื้่�อเพ่�ม่เต่ิม่ได้
ภัยั์ต่ิอเคร่�องใช้ิไฟฟ้า สิ่งูสิ่ดุไม่เ่กิน่ 5 แสิ่นบ้าที่

กิารประกินัภัยั์สิ่ำาหรับ้กิระจ้กิ
สิ่งูสิ่ดุไม่เ่ก่ิน 
5 แสิ่นบ้าที่

กิารประกินัภัยั์ความ่รับ้ผ่ด่ต่ิอบ้คุคลภัาย์นอกิ (ภัาย์ในสิ่ถึานที่่�เอาประกัินภัยั์)
สิ่งูสิ่ดุไม่เ่ก่ิน 
3 ลา้นบ้าที่

กิารประกินัภัยั์ความ่รับ้ผ่ด่ต่ิอบ้คุคลภัาย์นอกิ (ภัาย์นอกิสิ่ถึานท่ี่�เอาประกินัภัยั์)
สิ่งูสิ่ดุไม่เ่กิน่ 
5 แสิ่นบ้าที่

ภัยั์นำ�าที่ว่ม่ สิ่ำาหรับ้สิ่ถึานที่่�เอาประกัินภัยั์ที่่�ไม่อ่ย์ูใ่นพ่�นท่ี่�เส่่ิ่�ย์งภัยั์นำ�าท่ี่วม่สูิ่ง

*Waiting period 7 วนั (ระย์ะเวลารอคอย์ 7 วนั) 

ไม่เ่กิน่ 5%  
ขึ้องที่นุประกินัภัยั์และสูิ่งสิ่ดุ

ไม่เ่กิน่ 2 ลา้นบ้าที่

ความ่คุม้่ครองเพ่�ม่เติม่่
จ้ำานวนเงน่เอาประกัินภััย์ (บ้าที่)

Perfect 
Home

Perfect  
Log Home 2

Perfect  
Log Home 3

3,900 8,500 11,900

100,000 200,000 200,000

P e r f e c t
     H o m e

*Waiting period (ระย์ะเวลารอย์คอย์) หม่าย์ถ้ึง ระย์ะเวลารอคอย์สิ่ำาหรับ้ภัยั์นำ�าที่ว่ม่
จ้ะได้รับ้ความ่คุม้่ครองหลังจ้ากิกิรม่ธรรม่ม่์่ผ่ลบ้งัคบั้ไปแลว้ 7 วันนับ้จ้ากิกิารที่ำา
ประกินัภัยั์ครั�งแรกิ

ชิ่�อ Perfect Home เป็นชิ่�อที่างกิารติลาด ชิ่�อติาม่กิรม่ธรรม่์ประกิันภััย์ที่่�ที่่านจ้ะได้รับ้ค่อ
“กิรม่ธรรม่์ประกิันภััย์สิ่ำาหรับ้บ้้านอย์ู่อาศิัย์ Value Home Care Insurance”



เง่�อนไขึ้กิารรับ้ประกินัภัยั์
 • กิารรับ้ประกินัภัยั์เป็นไปติาม่เง่�อนไขึ้กิารพ่จ้ารณีารับ้ประกินัภััย์ขึ้องบ้ร่ษทัี่
 • แผ่นประกัินภััย์น่�คุ้ม่ครองสิ่่�งปลูกิสิ่ร้างชิั�น 1 (บ้้านคอนกิร่ติ) ส่ิ่�งปลูกิสิ่ร้างชิั�น 2 (บ้้านคร้�งต้ิกิคร้�งไม้่) ส่ิ่�งปลูกิสิ่ร้างชิั�น 3 (บ้้านไม้่) และที่รัพย์์สิ่่นที่่�อย์ู่ภัาย์ใน 
  สิ่่�งปลกูิสิ่ร้างดังกิลา่วที่่�ม่่ม่ลูคา่ตัิ�งแต่ิ 1 ล้านบ้าที่ข้ึ้�นไปสิ่ำาหรับ้สิ่่�งปลกูิสิ่ร้างชิั�น 1 และ 3 ลา้นบ้าที่ขึ้้�นไปสิ่ำาหรับ้ส่ิ่�งปลกูิสิ่ร้างชิั�น 2 และชิั�น 3
 • แผ่นประกัินภััย์น่�คุ้ม่ครองบ้้านเด่�ย์ว ที่าวน์เฮ้้าส์ิ่ ห้องชุิดพักิอาศิัย์ (คอนโดม่่เน่ย์ม่) และอพาร์ที่เม่นที่์ ท่ี่�ใช้ิเพ่�อกิารอย์ู่อาศัิย์ส่ิ่วนบุ้คคลเท่ี่านั�น ม่่ใช่ิเพ่�อ 
  กิารคา้ ใหเ้ชิา่ หร่อแสิ่วงหาผ่ลกิำาไรใด ๆ  สิ่ำาหรับ้สิ่่�งปลกูิสิ่ร้างชิั�น 2 และชิั�น 3 คุม้่ครองเฉพาะบ้้านเด่�ย์ว เที่า่นั�น
 • สิ่ถึานที่่�เอาประกัินภัยั์ 1 แหง่สิ่าม่ารถึซื้่�อแผ่นประกินัภััย์น่�ได ้1 กิรม่ธรรม์่เที่า่นั�น
 • แผ่นประกินัภัยั์น่�ใชิไ้ดท้ี่กุิพ่�นที่่�ที่กุิจ้งัหวดั ย์กิเว้น
  - เขึ้ติอันติราย์ติาม่ประกิาศิขึ้องสิ่ำานักิงานคณีะกิรรม่กิารกิำากิับ้และส่ิ่งเสิ่ร่ม่กิารประกิอบ้ธุรกิ่จ้ประกัินภััย์ เช่ิน เย์าวราชิ สิ่ำาเพ็ง จ้ักิรวรรด่� ชิุม่ชินแออัด 
   คลองเติย์ เป็นติน้
  - พ่�นที่่�ในเขึ้ติ 4 จ้งัหวดัที่างภัาคใติ ้ไดแ้กิ ่สิ่งขึ้ลา ย์ะลา ปัติติาน ่นราธว่าสิ่ เฉพาะส่ิ่�งปลกูิสิ่รา้ง และ/หร่อที่รัพย์ส่์ิ่นภัาย์ในส่ิ่�งปลกูิสิ่รา้งที่่�ม่จ่้ำานวนเงน่เอาประกินัภัยั์ 
   ม่ากิกิว่า 5,000,000 บ้าที่
  - อำาเภัอในจ้ังหวัดสิ่งขึ้ลาราย์ชิ่�อติ่อไปน่�สิ่าม่ารถึซื้่�อจ้ำานวนเง่นเอาประกิันภััย์ได้สิู่งสิุ่ด 10,000,000 บ้าที่ ได้แกิ่ อ.เม่่องสิ่งขึ้ลา อ.หาดใหญ่ อ.ระโนด อ.รัติภัูม่่  
   อ.นาหม่อ่ม่ อ.ควนเนย่์ง อ.บ้างกิลำ�า อ.สิ่ง่หนคร อ.คลองหอย์โข่ึ้ง อ.กิระแสิ่ส่ิ่นธุ์
 • สิ่ำาหรับ้กิารซื้่�อภััย์นำ�าท่ี่วม่เพ่�ม่ บ้ร่ษัที่ขึ้อสิ่งวนสิ่่ที่ธ่�ในกิารพ่จ้ารณีารับ้ประกิันภััย์เป็นราย์ๆ สิ่ำาหรับ้พ่�นที่่�ที่่�ม่่ความ่เสิ่่�ย์งภััย์นำ�าที่่วม่สิู่ง อันได้แกิ่พ่�นที่่�บ้ร่เวณี  
  จั้งหวัดอ่างที่อง ลพบุ้ร่ นครสิ่วรรค์ นนที่บุ้ร่ ปทุี่ม่ธาน่ พระนครศิร่อยุ์ธย์า สิ่มุ่ที่รปรากิาร สิ่่งห์บุ้ร่ และบ้างพ่�นที่่�ขึ้องกิรุงเที่พม่หานคร กิรุณีาต่ิดต่ิอตัิวแที่น 
  ขึ้องบ้ร่ษัที่ฯ หร่อเจ้า้หนา้ที่่�บ้ร่ษัที่ฯ กิอ่นกิารรับ้ประกินัภััย์
 • แผ่นประกินัภัยั์อบุ้ตัิเ่หติสุิ่ว่นบ้คุคล สิ่ำาหรับ้สิ่ม่าชิก่ิในครอบ้ครัวจ้ำากัิดอาย์ตุิั�งแติ ่1-70 ป่ และสิ่ำาหรับ้แม่บ้่้าน (คนรับ้ใชิ)้ จ้ำากัิดอาย์ไุม่เ่กิน่ 60 ป่เที่า่นั�น  

ที่รัพย์ส่์ิ่นที่่�ย์กิเวน้
 • ที่รัพย์ส์ิ่น่ใด ๆ ที่่�อย์ูใ่นกิารดูแลรักิษาขึ้องผู่เ้อาประกัินภััย์ในฐานะผู่ดู้แลรักิษา ม่ใ่ชิเ่จ้้าขึ้อง

จ้า่ย์นอ้ย์กิวา่…….คุม้่ครองม่ากิกิว่า
ด้ว้ยส่่วนลด้ส่ำ�หรับัคว�มค้ม้ครัองรัะยะย�ว
 • สิ่ว่นลดสิ่งูสิ่ดุ 12.50% สิ่ำาหรับ้ระย์ะเวลาเอาประกัินภััย์ 2 ป่
 • สิ่ว่นลดสิ่งูสิ่ดุ 16.66% สิ่ำาหรับ้ระย์ะเวลาเอาประกัินภััย์ 3 ป่
 • สิ่ว่นลดสิ่งูสิ่ดุ 30.22% สิ่ำาหรับ้ระย์ะเวลาเอาประกัินภััย์ 5 ป่

คำาเต่ิอน
 • ผู่ข้ึ้อเอาประกัินภัยั์ควรที่ำาความ่เขึ้า้ใจ้ในราย์ละเอย่์ด ความ่คุม้่ครองและเง่�อนไขึ้ก่ิอน
  ติดัส่ิ่นใจ้ที่ำาประกินัภัยั์ที่กุิครั�ง
 • ขึ้อ้มูู่ลในเอกิสิ่ารน่�เป็นเพย่์งขึ้อ้มู่ลเบ้่�องติน้เพ่�อประกิอบ้กิารขึ้าย์เที่า่นั�น ผู่ข้ึ้อเอาประกินัภัยั์
  ควรศิก้ิษาขึ้อ้ม่ลูเพ่�ม่เติม่่เกิ่�ย์วกิบั้ความ่คุม้่ครอง เง่�อนไขึ้ ข้ึ้อกิำาหนด ขึ้อ้ย์กิเวน้ 
  และผ่ลประโย์ชิน์จ้ากิกิรม่ธรรม่ป์ระกินัภััย์ 

1292 ตลอด้ 24 ชั่ั�วโมง
หร่อเย่์�ย์ม่ชิม่เวบ็้ไซื้ต์ิ  www.azay.co.th
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