
หมดความกังัวล 
เดินหนา้ธุุรกิัจได้อย่า่งมั�นใจ 
เหมาความคุม้ครองทุกุัรูปแบบ
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เบ้�ย่เริ�มต้น้เพ้ีย่ง 8 บาทุต้อ่วนั 
*เบ้�ย่ประกันัภัยั่เริ�มต้น้ต้ำ�าสุุด
สุำาหรับกัลุม่สุำานกัังาน

เหมาใหห้มด! 
คุม้ครองภััย่แบบครบทุุกัภัยั่
ทุ้�ไมไ่ดร้ะบใุนข้อ้ย่กัเวน้

รับความคุม้ครอง
สุำาหรับภัยั่นำ�าทุว่ม 20,000  
พลัสั! ได้ ้รับความคุ้มครองเพีิ�มข้้�น
สุงูสุดุ 5 ลา้นบาทุ สุำาหรับสุถานทุ้�เอาประกันัภัยั่ 
ทุ้�ไมอ่ยู่ใ่นพ้ี�นทุ้�นำ�าทุ่วมสูุง

คุ้มครองทุรัพีย์่สุนิจากักัารโจรกัรรม
ถ้ง 20% ข้องจำานวนเงินเอาประกันัภัยั่
ความคุ้มครองหลกัั
สุงูสุดุไม่เกันิ 5 ลา้นบาทุ

ใหค้วามคุม้ครองภัยั่ธุรรมชาติ้
(ย่กัเว้นนำ�าทุ่วม)

ทุดแทุนกัารสูุญเสุย้่ราย่ได ้
ถ้ง 10% ข้องทุนุประกันัภัยั่หลกัั
สุงูสุดุไมเ่กันิ 5 ล้านบาทุ

Perfect
SME



 ความคุม้ครองหลักั
จำานวนเงนิเอาประกันัภัยั่ 

ครั�ง/ป้ (บาทุ)

กัารประกันัภัยั่ความเสุ้�ย่งภัยั่ทุรัพีย่ส์ุนิ คุ้มครองความสุญูเสุย้่หร้อความเสุย้่หาย่ต่้อทุรัพีย่ส์ุนิทุ้�
เอาประกันัภัยั่ ได้แก่ั “อาคาร” ทุ้�เป็นสุถานทุ้�ประกัอบธุรุกิัจ (ไม่รวมรากัฐาน) และ “ทุรัพีย่ส์ุนิภัาย่ใน
อาคาร” เชน่ เฟอร์นเิจอร์ เคร้�องใช้สุำานกัังาน รวมทุั�ง “สุต็้อกัสุนิคา้” และ “เคร้�องจกััร” อนัเกัดิ
จากั ไฟไหม้ ฟ้าผ่า่ กัารระเบดิ ภัยั่ลมพีายุ่ ภัยั่แผ่่นดินไหว ภัยั่ลกูัเหบ็ ภัยั่อนัเกัดิจากัอากัาศย่าน 
กัารเฉี่้�ย่วชนข้องย่วดย่านพีาหนะ ภััย่เน้�องจากันำ�า (ไม่รวมนำ�าทุ่วม) ความเสุ้ย่หาย่จากัอุบัต้ิเหตุ้
อนัเกิัดจากัปัจจยั่ภัาย่นอกั กัารประทุว้ง กัารนดัหย่ดุงาน กัารจลาจล หร้อกัารกัระทุำาอันมเ้จต้นา
ร้าย่ และภัยั่ใด ๆ ทุ้�มไิดร้ะบยุ่กัเว้นไวใ้นกัรมธุรรม์ประกันัภัยั่

1.5 ล้าน
ถ้ง 

150 ล้าน
ต้ามมลูคา่ทุรัพีย่ส์ุนิ

ทุ้�เอาประกันัภัยั่
(ผู่เ้อาประกัันภัยั่ต้้องรับผิ่ดชอบเองสุ่วนแรกั 2,000.-บาทุต่้อความเสุย้่หาย่ทุ้�เกิัดข้้�นในแต่้ละครั�ง
และทุกุัครั�ง สุำาหรับความเสุย้่หาย่จากัอุบตั้เิหต้อัุนเกัดิจากัปัจจยั่ภัาย่นอกั และภัยั่เน้�องจากันำ�า)

ความเสุ้ย่หาย่ข้องทุรัพีย่์สุินทุ้�เอาประกัันภััย่จากัภััย่นำ�าทุ่วมสุำาหรับสุถานทุ้�เอาประกัันภััย่ทุ้�ไม่อยู่่
ในพี้�นทุ้�เสุ้�ย่งภัยั่นำ�าทุว่มสุงู 
(ผู่้เอาประกัันภััย่ต้้องรับผิ่ดชอบเองสุ่วนแรกั 10% ข้องความเสุ้ย่หาย่หร้อข้ั�นต้ำ�า 10,000 บาทุ
สุำาหรับความเสุย้่หาย่ทุ้�เกัดิจากัภัยั่นำ�าทุ่วม)

20,000

กัรณ้ีความเสุ้ย่หาย่ข้องทุรัพีย่์สุินทุ้�เอาประกัันภััย่จากัภััย่นำ�าทุ่วมสุำาหรับสุถานทุ้�เอาประกัันภััย่ 
ทุ้�อยู่่ในพ้ี�นทุ้�เสุ้�ย่งภัยั่นำ�าทุว่มสูุง

5,000

ความคุ้มครองสุว่นเพีิ�ม
จำานวนเงนิเอาประกันัภัยั่ 

ครั�ง/ป้ (บาทุ)

1.  ความเสุ้ย่หาย่ต้่ออุปกัรณี์ไฟฟ้า(Electrical Installation) คุ้มครองความเสุ้ย่หาย่ทุ้�เกัิดข้้�น 
ต้อ่ไดนาโม หม้อแปลงไฟฟ้า มอเต้อร์ไฟฟ้า แผ่งควบคุมไฟฟ้า อปุกัรณ์ีไฟฟ้า หร้อเคร้�องใช้
ไฟฟ้าอ้�นๆ ทุ้�ได้ระบุไว้เป็นทุรัพีย่์สุินทุ้�เอาประกัันภััย่ต้ามกัรมธุรรม์ประกัันภััย่ฉี่บับน้� อันเกัิด
จากัสุาเหตุ้ข้องกัารทุำางานเกิันพิีกัดั กัารเดินเคร้�องเกิันกัำาลงั แรงดันไฟฟ้าเกิันกัำาหนด ไฟฟ้า
ลดัวงจร กัารเกัดิประกัาย่ไฟ กัารเกัดิความรอ้นสุงูเกันิพีกิัดัในต้วัเอง กัารรั�วไหลข้องกัระแสุไฟฟ้า 

20% ข้องจำานวนเงนิ
เอาประกันัภัยั่ข้องความ

คุม้ครองหลกัั
สุงูสุดุไมเ่กันิ 5 ลา้น

2.  ค่าเช่าอาคารเพี้�อใช้ประกัอบธุุรกิัจชั�วคราว ในกัรณ้ีทุ้�อาคารได้รับความเสุ้ย่หาย่จากัภััย่ทุ้�ได้
รับความคุม้ครองต้ามความคุ้มครองหลักั จนไมอ่ยู่ใ่นสุภัาพีทุ้�จะดำาเนนิกัจิกัารได้

2,000 ต่้อวนั  
(สุงูสุดุไมเ่กันิ 30 วนั)

3.  กัารประกัันภััย่เงินทุดแทุนกัารสุูญเสุ้ย่ราย่ได้ ในกัรณ้ีทุ้�อาคารได้รับความเสุ้ย่หาย่จากั
ภััย่ทุ้�ได้รับความคุ้มครองต้ามความคุ้มครองหลักัจนไม่อยู่่ในสุภัาพีทุ้�จะดำาเนินกิัจกัารได้ 
(ระย่ะเวลาในกัารชดใช้สุนิไหมทุดแทุนสูุงสุดุ 3 เด้อน)

10% ข้องจำานวนเงนิ
เอาประกันัภัยั่ข้องความ

คุม้ครองหลกัั
สุงูสุดุไมเ่กันิ 5 ลา้น

4.  กัารสูุญเสุย้่คา่เชา่ ในกัรณ้ีทุ้�อาคารหร้อสุว่นข้องอาคารทุ้�เอาประกันัภัยั่ไว้ไมอ่ยู่ใ่นสุภัาพีทุ้�จะ
อยู่อ่าศัย่ได ้เน้�องจากัถูกัทุำาลาย่หร้อเสุย้่หาย่จากัเพีลงิไหม ้หร้อภัยั่อ้�นใด ทุ้�ไดม้ก้ัารเอาประกันั
ภััย่คุม้ครองไว้ จนเป็นเหต้ใุห้สุญูเสุย้่ค่าเชา่ไป

ไมเ่กันิ 150,000 /ป้

5.  คา่วชิาชพ้ีต้ามความจำาเป็นสุำาหรับสุถาปนิกั พีนักังานสุำารวจ วิศวกัรทุ้�ปร้กัษา รวมถ้งทุ้�ปร้กัษา
กัฎหมาย่ และคา่ธุรรมเนย้่มอ้�นๆ เพี้�อกัารประเมินราคา ออกัแบบ และกัารควบคมุงานอนัเกัดิจากั 
ซ่อ่มแซ่มทุรัพีย่ส์ุนิทุ้�เสุย้่หาย่ อันเกัดิจากัภัยั่ทุ้�ไดรั้บความคุม้ครองต้ามความคุม้ครองหลักั

10% ข้องจำานวนเงนิ
เอาประกันัภัยั่ข้องความ

คุม้ครองหลกัั
สุงูสุดุไมเ่กันิ 3 ลา้น

6.  ค่าใช้จา่ย่ในกัารดับเพีลิงข้องผู่เ้อาประกันัภัยั่ รวมถ้งบคุคลทุ้�กัระทุำาในทุางกัารทุ้�จา้งหร้อถูกั
ใชว้าน โดย่ผู่เ้อาประกันัภัยั่ซ่้�งได้กัระทุำากัารดับเพีลงิ

10% ข้องจำานวนเงนิ
เอาประกันัภัยั่ข้องความ

คุม้ครองหลกัั
สุงูสุดุไมเ่กันิ 1 ลา้น

7.  ค่าใช้จา่ย่ทุ้�จำาเป็นในกัารคำ�าหร้อย่นัซ่ากั กัารร้�อถอนหร้อทุำาลาย่ กัารข้นย่า้ย่ซ่ากัทุรัพีย่ส์ุนิทุ้�
เสุ้ย่หาย่ อนัเกัดิจากัภัยั่ทุ้�ไดรั้บความคุ้มครองต้ามความคุม้ครองหลักั

10% ข้องจำานวนเงนิ
เอาประกันัภัยั่ข้องความ

คุม้ครองหลกัั
สุงูสุดุไมเ่กันิ 1 ลา้น



ความคุ้มครองสุ่วนเพีิ�ม
จำานวนเงนิเอาประกันัภัยั่ 

ครั�ง/ป้ (บาทุ) 

8.  ความเสุย้่หาย่ต้อ่ป้าย่โฆษณีา ทุ้�ย่ด้และแนบต้ดิกับัผ่นงัข้องอาคารอย่า่งถาวร รวมถ้งป้าย่ทุ้�
ต้ิดต้ั�งภัาย่นอกัและในสุถานทุ้�เอาประกัันภััย่ และความเสุ้ย่หาย่นั�น เกัิดจากัภััย่ทุ้�ได้รับความ
คุม้ครองภัาย่ใต้ห้มวดกัารประกันัภัยั่ป้าย่โฆษณีา

100,000

9.  ความสุญูเสุย้่หร้อความเสุย้่หาย่ต้อ่ทุรพัีย่ส์ุนิทุ้�อยู่ภ่ัาย่ในอาคารทุ้�พีกัพีาได ้อนัไดแ้กั ่โทุรศพัีทุ์
ม้อถ้อ, วทิุย่ ุต้ดิต้ามต้วั, คอมพิีวเต้อร์โนต้้บุ�ค, Flash Drive, กัล้องถ่าย่รูป และทุรัพีย่ส์ุนิอ้�น ๆ   
ทุ้�พีกัพีาได้ทุุกัชนิดทุ้�เป็นข้องผู้่เอาประกัันภััย่ อันม้สุาเหตุ้มาจากัภััย่ภัาย่ใต้้ความคุ้มครอง
ข้องกัรมธุรรม์ 

ต้ามความเสุย้่หาย่
ทุ้�เกัดิข้้�นจริง

สุงุสุดุไม่เกันิ 30,000

10.  ความเสุย้่หาย่ต่้อทุรัพีย่ส์ุนิสุว่นบุคคล ทุ้�เป็นสุิ�งข้องสุ่วนตั้วสุำาหรับใชสุ้อย่หร้อสุวมใสุ่ประจำาวัน  
 อาทุ ิเสุ้�อผ่า้ รองเทุ้า แวน่ต้า เป็นต้น้ ซ่้�งเกับ็รักัษาไวใ้นอาคาร และความเสุย้่หาย่นั�น เกัดิ 
 จากัภัยั่ทุ้�ไดรั้บความคุ้มครองต้ามความคุ้มครองหลกัั ซ่้�งเป็นกัรรมสุทิุธุิ�ข้อง

2,000 ต่้อคน 
100,000 ต่้อครั�ง   - เจ้าหน้าทุ้�และพีนักังานข้องผู่้เอาประกัันภััย่ (ซ้่�งเป็นความเสุ้ย่หาย่ทุ้�ผู่้เอาประกัันภััย่ 

    ต้อ้งรับผ่ดิชอบ)

   - ผู่เ้อาประกันัภัยั่

11.  กัารประกันัภัยั่โจรกัรรม (จร.2) คุ้มครองความสูุญเสุย้่หร้อความเสุย้่หาย่ต่้อทุรัพีย่ส์ุนิทุ้�เอา 
 ประกันัภัยั่ และสุว่นหน้�งสุว่นใดข้องต้อ่ต้วัอาคารซ่้�งเกับ็ทุรพัีย่สิ์ุนดงักัลา่ว อนัเกัดิจากักัารลกััทุรัพีย่์ 
 ทุ้�ปรากัฏร่องรอย่ความเสุย้่หาย่ทุ้�เห็นได้อย่่างชัดเจนต่้อตั้วอาคาร หร้อเกิัดจากัชิงทุรัพีย่ ์หร้อ 
 กัารปลน้ทุรัพีย่์

20% ข้องจำานวนเงนิ
เอาประกันัภัยั่ข้องความ

คุม้ครองหลกัั
สุงูสุดุไมเ่กันิ 5 ลา้น

12.  กัารประกันัภัยั่สุำาหรับเงนิ (ปง.2) คุ้มครองความสุญูเสุย้่ข้องเงนิทุ้�อยู่ภ่ัาย่ในอาคาร ซ่้�งอยู่ ่
 ในความดแูลข้องผู่เ้อาประกันัภัยั่ หร้อถูกัเกับ็อยู่ใ่นตู้น้ริภัยั่หร้อหอ้งนริภัยั่ทุ้�ปิดลอ็คเร้ย่บรอ้ย่

10% ข้องจำานวนเงนิ
เอาประกันัภัยั่ข้องความ

คุม้ครองหลกัั
สุงูสุดุไมเ่กันิ 500,000

13.  กัารประกัันภััย่สุำาหรับกัระจกั คุ้มครองความเสุ้ย่หาย่ต่้อกัระจกัทุ้�ใช้เป็นสุ่วนประกัอบข้อง 
 อาคาร อันเกัดิจากัอบุตั้เิหต้ใุดๆ จนทุำาใหแ้ต้กัหร้อเสุย้่หาย่จนใชก้ัารไมไ่ด้

10% ข้องจำานวนเงนิ
เอาประกันัภัยั่ข้องความ

คุม้ครองหลกัั
สุงูสุดุไมเ่กันิ 5 ลา้น

14.  กัารประกันัภัยั่ความรับผิ่ดต่้อบุคคลภัาย่นอกั คุม้ครองกัารเสุย้่ชวิ้ต้ ความบาดเจ็บต่้อร่างกัาย่  
 หร้อความเจบ็ป่วย่ข้องบคุคลภัาย่นอกั รวมทุั�งความเสุ้ย่หาย่ต้อ่ทุรพัีย์่สิุนข้องบคุคลดงักัลา่ว  
 อันเกัดิจากัอบัุต้เิหต้จุากักัารประกัอบกัจิกัารข้องผู่เ้อาประกันัภัยั่ ทุั�งน้� ไดข้้ย่าย่ความคุม้ครอง 
 ความรับผ่ดิต้ามกัฏหมาย่อันเกัดิจากัป้าย่โฆษณีาดว้ย่

2 ลา้น

   14.1. คุม้ครองอาหารและเคร้�องด้�มเป็นพีษิ 10,000 ต่้อครั�ง  
100,000 ต่้อป้

   14.2. ความเสุ้ย่หาย่โดย่อุบัต้ิเหตุ้ต้่อรถย่นต้์ข้องบุคคลภัาย่นอกั ในทุ้�จอดรถข้องผู่้เอา 
       ประกันัภัยั่

1 ลา้น

   14.3. ข้ย่าย่ความคุม้ครองค่ารักัษาพีย่าบาลสุำาหรับกัารบาดเจ็บทุางร่างกัาย่จากัอุบตั้เิหตุ้ 
      ภัาย่ในสุถานทุ้�ประกัอบกัาร (Premises Medical Payment)

5,000 ต่้อคน 
200,000 ต่้อป้

15.  ประกันัความรับผิ่ดข้องนาย่จา้งต่้อลูกัจ้าง คุม้ครองเจา้หน้าทุ้� และพีนักังานข้องผู่เ้อาประกันัภัยั่  
 กัรณ้ีไดรั้บบาดเจบ็แกัร่่างกัาย่ โดย่อบุตั้เิหต้หุร้อเป็นโรคซ่้�งเกัดิข้้�นเน้�องจากักัารปฏิบตั้งิาน

1.5 ล้าน

16.  ความสุญูเสุย้่หร้อเสุย้่หาย่ข้องทุรัพีย่ส์ุนิอ้�นๆ ทุ้�อยู่ภ่ัาย่ในอาคาร (All Other Contents) ไมเ่กันิจำานวนเงนิทุ้�ระบ ุ
ในแต้ล่ะราย่กัาร (ต้อ่ครั�ง) 
รวมกันัแลว้วงเงนิสุงูสุดุ 

ไมเ่กันิ 100,000 บาทุ



17.  ข้ย่าย่ความคุม้ครองถ้งกัารเปล้�ย่นแปลง กัารเพีิ�มเต้มิ กัารปรบัปรุงทุรัพีย่ส์ุนิเอาประกัันภัยั่ 200,000

18.  ข้ย่าย่ความคุม้ครองถ้งคา่ใชจ้า่ย่ในกัารป้องกันัชั�วคราวต้ามความจำาเป็นเพี้�อความปลอดภัยั่ 
 และป้องกันัอาคารทุ้�ไดรั้บความเสุย้่หาย่ซ่้�งอยู่ร่ะหวา่งรอกัารซ่อ่มแซ่มหร้อสุร้างใหม่

1 ลา้น

19.  ข้ย่าย่ความคุม้ครองถ้งค่าใชจ้า่ย่ในกัารจดัสุง่อย่า่งเรง่ดว่น คา่ข้นสุง่ทุางอากัาศ และคา่ทุำางาน 
 ลว่งเวลาในวนัหย่ดุ เพี้�อทุำากัารซ่่อมแซ่ม หร้อจดัหาข้องใหมม่าทุดแทุนทุรัพีย์่สุนิเอาประกันัภัยั่ 
 ทุ้�ไดรั้บความเสุย้่หาย่

250,000

20. ข้ย่าย่ความคุ้มครองถ้งสุิ�งปลูกัสุร้างข้นาดย่่อมทุ้�อยู่่ภัาย่นอกัต้ัวอาคาร สุ่วนต้่อเต้ิม 
 เช้�อมโย่งข้องสุิ�งปลกูัสุร้างหร้อสุิ�งปลกูัสุร้างทุ้�อำานวย่ความสุะดวกัให้แกัสุ่ถานทุ้�เอาประกันัภัยั่ 
 ซ่้�งถ้อเป็นสุ่วนหน้�งหร้อต้ดิกับัสุิ�งปลูกัสุร้างทุ้�เอาประกันัภัยั่

1 ลา้น

21.  ข้ย่าย่ความคุ้มครองถ้งค่าใช้จ่าย่อันสุมควรต่้างๆ ทุ้�เกัิดข้้�นในกัารใช้ความพีย่าย่ามเพี้�อ 
 กัูค้น้ ป้องกันั หร้อรักัษาทุรพัีย่ส์ุนิทุ้�เอาประกันัภัยั่เพี้�อลดความเสุย้่หาย่ทุ้�ไดรั้บความคุ้มครอง

1 ลา้น

ความคุ้มครองทุ้�เลอ้กัซ้่�อเพีิ�ม
จำานวนเงนิเอาประกันัภัยั่/

ครั�ง/ป้ (บาทุ)

ความคุม้ครองภัยั่นำ�าทุว่ม สุำาหรับสุถานทุ้�เอาประกันัภัยั่ทุ้�ไมอ่ยู่ใ่นพี้�นทุ้�เสุ้�ย่งภัยั่นำ�าทุว่มสุงู
(ผู้่เอาประกันัภัยั่ต้อ้งรับผ่ดิชอบเองสุว่นแรกั 10% ข้องความเสุย้่หาย่หร้อข้ั�นต้ำ�า 10,000 บาทุ)

ไมเ่กันิ 10% ข้องจำานวน
เงนิเอาประกันัภัยั่ข้องความ
คุม้ครองหลักัและสุงูสุดุไม่

เกันิ 5 ลา้น

ความคุ้มครองและเง้�อนไข้
สุถานทุ้�ประกัอบกัารทุ้�รับประกันัภัยั่จำาแนกัต้ามประเภัทุธุรุกิัจ*
กัลุม่ทุ้� 1  สุำานกัังาน เชน่ สุำานกัังานทุ้�ไม่เกับ็สุนิคา้อนัต้ราย่และไม่ม้กัระบวนกัารผ่ลติ้ สุมาคมหร้อสุโมสุร (ไมร่วมไนทุค์ลับ)
กัลุม่ทุ้� 2  ร้านคา้ย่อ่ย่ เชน่ ร้านข้าย่ย่า ร้านกัิ�ฟชอป ร้านมินมิาร์ทุทุั�วไป ร้านถ่าย่เอกัสุาร ร้านรับพีมิพีน์ามบตั้ร ร้านข้าย่อปุกัรณ์ีเคร้�องเข้ย้่น ร้านข้าย่ดอกัไม ้ร้าน 
  ข้าย่ข้องชำา ร้านข้าย่กัลอ้งถ่าย่รูป ร้านข้าย่อปุกัรณ์ีกัฬ้า ร้านข้าย่อะไหลร่ถย่นต้ห์ร้อรถจกััรย่านย่นต้ ์ร้าย่ข้าย่นาฬิกิัา ร้านข้าย่แวน่ต้า ใหร้วมถ้งร้านคา้ 
  ทุ้�อยู่ใ่นหา้งสุรรพีสุนิคา้ หร้อศนูย์่กัารคา้ ฯลฯ
กัลุม่ทุ้� 3 ธุรุกัจิบริกัาร
   3.1  ด้านสุขุ้ภัาพีและความงาม เช่น โรงพีย่าบาล คลินกิั เช่น คลนิกิัเสุริมความงาม คลนิกิัรักัษาโรคทุั�วไป คลนิิกัสุตั้วแพีทุย่ ์คลนิกิัทุนัต้แพีทุย่์
   3.2  ด้านกัารศ้กัษา เช่น สุถานทุ้�รับเล้�ย่งเด็กั หร้อเนอสุเซ่อร้� โรงเร้ย่นสุอนคอมพีิวเต้อร์ โรงเร้ย่นสุอนดนต้ร้ โรงเร้ย่นสุอนศิลปะ โรงเร้ย่นเอกัชนหร้อ 
  รัฐบาลทุั�วไป (โรงเร้ย่นสุอนภัาษา) วิทุย่าลัย่
   3.3  ด้านทุ้�พีกััสุำาหรับให้เช่า เช่น แฟลต้ หอพีกัั อพีาร์ทุเม้นทุ ์เกัสุทุเ์ฮาสุ ์คอนโดมเิน้ย่ม นติ้บุิคคลอาคารชดุ โรงแรม
   3.4  ด้านอาหารและบันเทิุง เช่น ร้านกัาแฟ ร้านอาหาร ร้านเบเกัอร้� ร้านข้าย่ไอศคร้ม ร้านอาหารทุ้�ม้คาราโอเกัะ ภััต้ต้าคาร ร้านบิลเล้ย่ด ร้านสุนุกัเกัอร์  
  ร้านอนิเต้อร์เนต้ ร้านเกัมส์ุ
   3.5  ดา้นอ้�น ๆ เชน่ ร้านต้ดัผ่มหร้อร้านเสุริมสุวย่ ร้านซ่อ่มแซ่มเคร้�องไฟฟ้า ร้านวิศวกัรรมชา่งกัล ร้านซ่กััร้ดหร้อซ่กััแหง้ ร้าน Wedding Studio ร้านถ่าย่รูป  
  ร้านใหเ้ชา่และอัดวด้โ้อ ร้านซ่อ่มแซ่มรถย่นต้ ์หร้อโชวรู์มทุ้�มก้ัารซ่อ่มแต้ไ่มม่ก้ัารพีน่สุ้
กัลุม่ทุ้� 4 โรงงาน
   4.1  โรงงานผ่ลติ้เคร้�องด้�ม-ไมม้่แอลกัอฮอล ์เช่น โรงงานผ่ลติ้กัาแฟผ่ง โรงงานกัรองนำ�าด้�ม
   4.2  โรงงานโลหะ เช่น โรงชบุ โรงงานทุำาต้ะป ูโรงงานทุำาหนา้ต้า่งโลหะ โรงงานผ่ลติ้ภัณัีฑ์อ์ลูมเิน้ย่ม โรงงานโลหะภัณัีฑ์ไ์มม่ผ้่ลิต้ภัณัีฑ์ด์ว้ย่ไม ้โรงงานอดัโลหะ  
  โรงกัลง้ไมม่สุ้ิ�งผ่ลติ้ภััณีฑ์ด์ว้ย่ไม้
   4.3  โรงงานย่า สุมนุไพีร เวชภััณีฑ์ ์เชน่ โรงงานทุำาสุบู ่โรงงานทุำาย่าสุ้ฟัน โรงงานทุำาเคร้�องสุำาอางค ์โรงงานผ่ลติ้ภัณัีฑ์ย์่า
   4.4  โรงงานผ่ลติ้แกัว้ เซ่รามกิั กัระจกั เช่น โรงงานทุำาแกัว้ หร้อกัระจกั หร้อข้วด โรงงานทุำาเคร้�องเคล้อบใชค้วามร้อนจากัไฟฟ้า โรงงานทุำาเคร้�องเคลอ้บอ้�น ๆ  
  โรงงานผ่ลติ้เคร้�องสุขุ้ภัณัีฑ์ ์โรงงานทุำาผ่ลติ้ภััณีฑ์ด์ว้ย่ซ่เิมนต้ห์ร้อคอนกัร้ต้
   4.5  โรงงานผ่ลติ้อาหาร เชน่ โรงงานบดพีริกัป่นไม่ใชค้วามร้อน โรงงานทุำาลูกัชิ�น โรงน้�งปลา โรงงานทุำาผ่ลไมแ้ห้งไมใ่ชไ้ฟ โรงงานผ่ลิต้มกัักัะโรน ้โรงงานทุำา 
  ไสุ้กัรอกั โรงงานทุำาข้นมปัง โรงงานทุำาบ�ะแซ่ โรงงานทุำาผ่ลิต้ภััณีฑ์์ด้วย่ไข้่ โรงงานทุำานำ�าปลาหร้อซ่อสุ โรงงานทุำาแป้งสุาล้ โรงงานทุำาข้นมด้วย่นำ�าเช้�อม  
  โรงงานทุำาวุน้เสุน้ โรงงานทุำากัว๋ย่เต้้�ย่ว โรงงานทุำาข้นมและลกูักัวาด โรงงานผ่ลติ้เคร้�องกัระป๋อง (ไมม่ห้อ้งเย่น็) โรงงานมนัสุำาปะหลงัและสุาค ูโรงงานทุำาเต้า้หู้

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

ความคุ้มครองสุว่นเพีิ�ม
จำานวนเงนิเอาประกันัภัยั่ 

ครั�ง/ป้ (บาทุ)

P e r f e c t  S M E



1292 ตลัอด้ 24 ชั่ั�วโมง
หร้อเย่้�ย่มชมเวบ็ไซ่ต์้  www.azay.co.th

บมจ. อลิอันซ่ ์อย่ธุุย่า ประกันัภัยั่  Allianz Ayudhya General Insurance Pcl.
898 อาคารเพลิุ่นจติุทาวเวอร ์ถนนเพลิุ่นจิตุ แข้วงลุุ่มพนิ ีเข้ตุปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330

เง้�อนไข้สุำาคญัในกัารพิีจารณีารับประกันัภัยั่
 1. ผู่ข้้อเอาประกันัภัยั่สุามารถย่้�นข้อเอาประกันัภััย่กับับริษทัุ ไดเ้พีย้่ง 1 กัรมธุรรมป์ระกัันภัยั่ต้อ่ 1 สุถานทุ้�ต้ั�งทุรัพีย่สิ์ุนทุ้�เอาประกันัภัยั่
 2. อาคารทุ้�ข้อเอาประกัันภััย่ต้้องเป็นสุิ�งปลูกัสุร้างชั�น 1 คอนกัร้ต้ล้วน ย่กัเว้น ห้องแถว แผ่งลอย่ ร้านค้าในต้ลาดแออัด สุถานทุ้�ซ่้�งม้ถนนเข้้าออกัคับแคบ  
  รถดบัเพีลงิไมสุ่ามารถเข้้าถ้งไดโ้ดย่สุะดวกั
 3. บริษทัุฯ ข้อสุงวนสุทิุธุิ�ไม่รับประกันัภััย่ สุำาหรับ
  • ทุรัพีย่ส์ุนิซ่้�งต้ั�งอยู่ใ่นเข้ต้อนัต้ราย่ต้ามประกัาศข้องสุำานกัังานคณีะกัรรมกัารกัำากัับและสุง่เสุริมกัารประกัอบธุรุกัจิประกัันภัยั่ เชน่ เย่าวราช สุำาเพีง็ จกััรวรรด ิ 
   ชมุชนคลองเต้ย่
  • สุต้�อกัสุนิคา้ประเภัทุม้อถ้อหร้ออปุกัรณ์ีทุ้�เกั้�ย่วข้้อง
  • สุถานประกัอบกัารทุ้�เป็นธุรุกัจิทุ้�เกั้�ย่วข้้องกับับ่อนพีนนั คาบาเรต้ ์บาร์ ไนทุค์ลับ
 4. บริษทัุฯ ข้อสุงวนสุทิุธุิ�พิีจารณีากัารรับประกันัภััย่เป็นราย่ ๆ ไป สุำาหรับ
  • ทุรัพีย่ส์ุนิทุ้�ต้ั�งอยู่ใ่นพี้�นทุ้� 4 จังหวดัชาย่แดนภัาคใต้้ ไดแ้ก่ั สุงข้ลา ย่ะลา ปัต้ต้าน้ นราธุวิาสุ ซ่้�งมจ้ำานวนเงนิเอาประกันัภัยั่มากักัว่า 5 ลา้นบาทุ
  • กัารข้อเอาประกันัภััย่เฉี่พีาะสุต้�อกัสิุนคา้อย่า่งเดย้่ว
  • กัลุม่ธุรุกิัจโรงงานทุ้�ม้ทุนุประกันัภััย่มากักัวา่ 50 ล้านบาทุ และไมไ่ดต้้ดิต้ั�งอปุกัรณ์ีดบัเพีลงิ
 5. แผ่นประกัันภััย่น้�สุามารถซ่้�อระย่ะย่าวได้สุูงสุุด 3 ป้ โดย่ได้รับสุ่วนลด 12.50%สุำาหรับแผ่นประกัันภััย่ระย่ะเวลา 2 ป้ และสุ่วนลด 16.66% สุำาหรับ 
  แผ่นประกันัภัยั่ระย่ะเวลา 3 ป้ เฉี่พีาะจำานวนเงินเอาประกันัภัยั่ไมเ่กันิ 60 ลา้นบาทุ
 6. บริษทัุฯ ข้ออนญุาต้เข้้าสุำารวจภััย่สุำาหรับธุรุกัจิบางประเภัทุ โดย่จะแจง้ให้ทุราบเป็นกัรณ้ีไป
 7. บริษทัุฯ ข้อสุงวนสุทิุธุิ�ในกัารเปล้�ย่นแปลงเง้�อนไข้กัารรับประกัันภัยั่ โดย่ไมต่้อ้งแจ้งให้ทุราบลว่งหนา้
 8. สุำาหรับกัารซ้่�อภัยั่นำ�าทุว่มเพีิ�ม บริษทัุฯ ข้อสุงวนสิุทุธุิ�ในกัารพิีจารณีารับประกันัภัยั่เป็นราย่ ๆ  สุำาหรับพ้ี�นทุ้�ทุ้�มค้วามเสุ้�ย่งภัยั่นำ�าทุ่วมสูุง อันได้แก่ั พี้�นทุ้�บริเวณี 
  จงัหวดัอา่งทุอง ลพีบุร้ นครสุวรรค ์นนทุบุร้ ปทุมุธุาน ้พีระนครศร้อย่ธุุย่า สุงิหบ์รุ้ สุมทุุรปรากัาร และบางพี้�นทุ้�ข้องกัรุงเทุพีมหานคร กัรุณีาต้ดิต้อ่ต้วัแทุน 
  ข้องบริษทัุฯ กัอ่นกัารรับประกันัภััย่
 9.  กัารรับประกันัภัยั่เป็นไปต้ามเง้�อนไข้กัารพีจิารณีารับประกันัภัยั่ข้องบริษทัุ

คำาเต้้อน
 •   ผู่ข้้อเอาประกันัภัยั่ควรทุำาความเข้า้ใจในราย่ละเอย้่ด ความคุม้ครองและเง้�อนไข้กัอ่นต้ดัสุนิใจทุำาประกัันภัยั่ทุกุัครั�ง 
 • ข้อ้มลูในเอกัสุารน้�เป็นเพีย้่งข้อ้มลูเบ้�องต้น้เพี้�อประกัอบกัารข้าย่เทุา่นั�น ผู่ข้้อเอาประกัันภััย่ควรศ้กัษาข้อ้มลูเพีิ�มเต้มิเก้ั�ย่วกัับความคุ้มครอง เง้�อนไข้ ข้อ้กัำาหนด  
  ข้อ้ย่กัเว้น และผ่ลประโย่ชนจ์ากักัรมธุรรมป์ระกันัภััย่ 
 •  เบ้�ย่ประกันัภัยั่เป็นไปต้ามทุ้�บริษทัุฯ กัำาหนดในเคร้�องม้อคำานวณีเบ้�ย่ประกันัภัยั่ทุ้�แจ้งไวกั้ับต้วัแทุน/นาย่หนา้
 •  กัรณ้ีผู่ข้้อเอาประกันัภัยั่ระบุประเภัทุธุรุกิัจไม่ต้รงต้ามความจริง บริษทัุฯ มสุ้ทิุธุิ�บอกัลา้งสุญัญาประกัันภัยั่ต้ามประมวลกัฎหมาย่แพีง่และพีาณิีชย่ม์าต้รา 865

ทุรัพีย์่สิุนทุ้�ย่กัเว้น
 •   ทุรัพีย่ส์ุนิใด ๆ ทุ้�อยู่ใ่นกัารดแูลรักัษาข้องผู่เ้อาประกันัภััย่ในฐานะผู่ดู้แลรักัษา มใิชเ่จา้ข้อง

Perfect SME เป็นช้�อทุางกัารต้ลาด ช้�อต้ามกัรมธุรรมป์ระกันัภััย่ทุ้�ทุา่นจะไดรั้บคอ้ “กัรมธุรรม์ประกัันภัยั่ความเสุ้�ย่งภัยั่ทุรัพีย่สิ์ุน Business Care Insurance”


