Basic
Home

ประกัันราคาเบาๆ
ที่่�ให้้เราช่่วยคุ้้�มครองบ้้าน
และทรััพย์์สิินที่่�คุุณรััก

เบี้้�ยเริ่่�มต้้น
เพีียง

1,009

่
ับใช้้ตั้้�งแต่

มีีผลบัังคั

565

1 ม.ค. 2

เป็็นต้้นไป

บาท

ไฟไหม้้ ฟ้้ าผ่่า ภััยระเบิิด
รวมถึึง ภััยธรรมชาติิ

มีีให้้เลืือก 2 แผน
เหมาะกัับความต้้องการ

ภััยน้ำำ��ท่่วมความคุ้้�มครอง
เริ่่�มต้้นที่่� 20,000 บาท ทุุกพื้้�นที่่�

การโจรกรรม ลัักทรััพย์์
ที่่�ปรากฎร่่องรอยอย่่างชััดเจน

บริิการช่่วยเหลืือฉุุกเฉิิน
ตลอด 24 ชั่่�วโมง

รวมถึึงการให้้บริิการพยาบาลสำำ�หรัับการดููแลผู้้�ป่่วยที่่�ต้้องพัักรัักษาตััวต่่อ
อัันเนื่่�องมาจากอุุบััติิเหตุุที่่�เกิิดขึ้้�นภายในบ้้าน
*เงื่่�อนไขเป็็ นไปตามที่่�บริิษััทกำำ�หนด

Version 211214

*เบี้้�ยประกัันภััยต่ำำ��สุุด ของแผน 1 แบบ Basic Home

จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย (บาท)

ความคุ้้�มครองหลััก

แผน 1

แผน 2

1. ความสููญเสีียหรืือเสีียหายต่่อทรััพย์์สิินที่่�เอาประกัันภััย ได้้แก่่ สิ่่�งปลููกสร้้าง (ไม่่รวม
ฐานราก) และทรััพย์์สิน
ิ ภายในสิ่่�งปลููกสร้า้ ง เช่่นเฟอร์์นิเิ จอร์์ เครื่่�องตกแต่่ง สิ่่�งติิดตั้้�ง
	ตรึึงตรา เครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ภายในบ้้าน และทรััพย์์สิน
ิ อื่่�น ๆ ที่่ใ� ช้้เพื่่�อการอยู่่�อาศััยของ
	ผู้้�เอาประกัันภััย หรืือบุุคคลภายในครอบครััวเดีียวกัันกัับผู้้�เอาประกัันภััย อัันเนื่่�องมาจาก
ไฟไหม้้ ฟ้้ าผ่่า (รวมถึึงความเสีียหายต่่อเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้ าและอุุปกรณ์์ไฟฟ้้ าที่่�เกิิดจาก
	การลััดวงจรจากฟ้้ าผ่่า) ภััยระเบิิด ภััยเนื่่�องจากน้ำำ�� (ไม่่รวมน้ำำ��ท่ว่ ม) ภััยจากยวดยานพาหนะ
ภััยจากอากาศยาน ภััยลมพายุุ ภััยแผ่่นดิินไหว และภััยลููกเห็็บ

500,000

1,000,000

2. ความสููญเสีียหรืือความเสีียหายของทรััพย์์สิน
ิ ที่่เ� อาประกัันภััย เช่่น อาคาร ทรััพย์์สิน
ิ
	ภายในอาคาร ที่่มีีส
� าเหตุุมาจากภััยน้ำำ�ท่
� ว่ ม *Waiting Period 7 วััน (ระยะเวลารอคอย 7 วััน)

20,000

50,000

3. ภััยต่่อเครื่่�องไฟฟ้้ า อุุปกรณ์์ไฟฟ้้ า รวมทั้้�งเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้ าต่่าง ๆ ซึ่่�งได้้รัับ
ความเสีียหายเนื่่�องจากหรืือเป็็ นเพราะการเดิินเครื่่�องเกิินกำำ�ลัง
ั การใช้้แรงดัันไฟฟ้้ า
เกิินกำำ�หนด การเดิินลััดวงจรของไฟฟ้้ า การเกิิดประกายของไฟฟ้้ า การเผาไหม้้ของ
	สายไฟในตััวเอง การรั่่�วของกระแสไฟฟ้้ า แต่่ทั้้�งนี้้� ความคุ้้�มครองดัังกล่่าวจะมีีผล
	ต่่อเมื่่�อความเสีียหายนั้้�นทำำ�ให้้เกิิดไฟไหม้้ขึ้้น
� เท่่านั้้�น วงเงิินความคุ้้ม
� ครองรวมกัันสููงสุุด
	ต่่อครั้้�งต่่อปีี

50,000

100,000

4. 	การประกัันภััยโจรกรรม (จร.2) คุ้้ม
� ครองความสููญเสีียหรืือความเสีียหายต่่อทรััพย์์สิน
ิ
ที่่�เอาประกัันภััยเนื่่�องจากการถููกโจรกรรมที่่�ปรากฎร่่องรอยงััดแงะ การชิิงทรััพย์์
ปล้้นทรััพย์์ วงเงิินความคุ้้�มครองรวมกัันสููงสุุดต่่อครั้้�งต่่อปีี

20,000

50,000

Basic Home		

1,009

2,030

Basic Log Home 2		

1,482

2,977

Basic Log Home 3		

2,035

4,083

		

เบี้้�ยประกัันภััยรวมภาษีีและอากรเริ่่�มต้้นเพีียง *เบี้้�ยประกัันภััยต่ำำ��สุุด

*Waiting period (ระยะเวลารอคอย)หมายถึึง ระยะเวลารอคอยสำำ�หรัับภััยน้ำำ��ท่่วมจะได้้รัับความคุ้้�มครองหลัังจากกรมธรรม์์มีีผลบัังคัับไปแล้้ว 7 วััน นัับจาก
การทำำ�ประกัันภััยครั้้�งแรก

เงื่่�อนไขการรัับประกัันภััย
•	การรัับประกัันภััยเป็็ นไปตามเงื่่�อนไขการพิิจารณารัับประกัันภััยของบริิษััท
• แผนประกัันภััยนี้้�คุ้้�มครองสิ่่�งปลููกสร้้างชั้้�น 1 (บ้้านคอนกรีีต) สิ่่�งปลููกสร้้างชั้้�น 2 (บ้้านครึ่่�งตึึกครึ่่�งไม้้) สิ่่�งปลููกสร้้างชั้้�น 3 (บ้้านไม้้) และทรััพย์์สิินที่่�อยู่่�ภายในสิ่่�ง
ปลููกสร้้างดัังกล่่าวที่่�มีีมููลค่่าตั้้�งแต่่ 5 แสนบาทขึ้้�นไป
•	สำำ�หรัับสิ่่�งปลููกสร้้างชั้้�น 2 และชั้้�น 3 คุ้้�มครองเฉพาะบ้้านเดี่่�ยว ที่่�ใช้้เพื่่�อการอยู่่�อาศััยส่่วนบุุคคลเท่่านั้้�น มิิใช่่เพื่่�อการค้้า ให้้เช่่า หรืือแสวงหาผลกำำ�ไรใด ๆ
• 	สถานที่่�เอาประกัันภััย 1 แห่่งสามารถซื้้�อแผนประกัันภััยนี้้�ได้้ 1 กรมธรรม์์เท่่านั้้�น
• แผนประกัันภััยนี้้�ใช้้ได้้ทุุกพื้้�นที่่�ทุุกจัังหวััด ยกเว้้น
- เขตอัันตรายตามประกาศของสำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย เช่่น เยาวราช สำำ�เพ็็ง จัักรวรรดิ์์� ชุุมชนแออััดคลองเตย เป็็ นต้้น
- 	พื้้�นที่่�ในเขต 4 จัังหวััดทางภาคใต้้ ได้้แก่่ สงขลา ยะลา ปัั ตตานีี นราธิิวาส เฉพาะสิ่่�งปลููกสร้้าง และ/หรืือทรััพย์์สิินภายในสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�มีีจำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย		
		 มากกว่่า 5,000,000 บาท
- 	อำำ�เภอในจัังหวััดสงขลารายชื่่�อต่่อไปนี้้�สามารถซื้้อ
� จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััยสููงสุุด 10,000,000 บาท ได้้แก่่ อ.เมืืองสงขลา อ.หาดใหญ่่ อ.ระโนด อ.รััตภูมิ
ู ิ อ.นาหม่่อม
		 อ.ควนเนีียง อ.บางกล่ำำ�� อ.สิิงหนคร อ.คลองหอยโข่่ง อ.กระแสสิินธุ์์�

ทรััพย์์สิินที่่�ยกเว้้น
•	ทรััพย์์สิินใด ๆ ที่่�อยู่่�ในการดููแลรัักษาของผู้้�เอาประกัันภััยในฐานะผู้้�ดููแลรัักษา มิิใช่่เจ้้าของ
• โทรศััพท์์มืือถืือ อุุปกรณ์์สื่่�อสารต่่าง ๆ คอมพิิวเตอร์์ประเภทพกพา เงิินสด เช็็ค
เอกสารทางธรุุกิิน ฯลฯ

จ่่ายน้้อยกว่่า…….คุ้้�มครองมากกว่่า
ด้้วยส่่วนลดสำำ�หรัับความคุ้้�มครองระยะยาว
• 	ส่่วนลดสููงสุุด 12.50% สำำ�หรัับระยะเวลาเอาประกัันภััย 2 ปีี
• 	ส่่วนลดสููงสุุด 16.66% สำำ�หรัับระยะเวลาเอาประกัันภััย 3 ปีี

คำำ�เตืือน
•	ผู้้�ขอเอาประกัันภััยควรทำำ�ความเข้้าใจในรายละเอีียด ความคุ้้�มครองและเงื่่�อนไขก่่อน
		ตััดสิินใจทำำ�ประกัันภััยทุุกครั้้�ง
•	ข้้อมููู�ลในเอกสารนี้้�เป็็ นเพีียงข้้อมููลเบื้้�องต้้นเพื่่�อประกอบการขายเท่่านั้้�น ผู้้�ขอเอาประกัันภััย
		 ควรศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับความคุ้้�มครอง เงื่่�อนไข ข้้อกำำ�หนด ข้้อยกเว้้น
		และผลประโยชน์์จากกรมธรรม์์ประกัันภััย

Basic Home เป็็ นชื่่�อทางการตลาด ชื่่�อตามกรมธรรม์์ประกัันภััยที่่�
ท่่านได้้รับ
ั คืือ “กรมธรรม์์ประกัันภััยสำำ�หรับ
ั บ้้านอยู่่�อาศััย Home
Care Insurance”

บมจ. อลิิอัันซ์์ อยุุธยา ประกัันภััย Allianz Ayudhya General Insurance Pcl.
898 อาคารเพลิินจิิตทาวเวอร์์ ถนนเพลิินจิิต แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร 10330

1292 ตลอด 24 ชั่่�วโมง
หรืือเยี่่�ยมชมเว็็บไซต์์ www.azay.co.th

