Perfect
Home

เพราะสิ่่�งที่่�ไม่่คาดฝัั นเกิิดขึ้้�นได้้ทุุกเมื่่�อ

กรมธรรม์์เดีียว ให้้ครบทุุกอย่่าง
ไฟไหม้้ ฟ้้ าผ่่า ระเบิิด แผ่่นดิินไหว พายุุ ลููกเห็็บ
รวมถึึงทรััพย์์สิินถููกโจรกรรม

ความคุ้้�มครองทรััพย์์สิินมีีค่่าต่่าง ๆ
เงิิน อััญมณีี โบราณวััตถุุ ศิิลปวััตถุุ

ความคุ้้�มครองเริ่่�มต้้น 20,000 บาท
และสามารถซื้้�อเพิ่่�มได้้

เป็็นต้้นไป

คุ้้�มครองอุุบััติิเหตุุส่่วนบุุคคล
สำำ�หรัับสมาชิิกในครอบครััวและลููกจ้้าง
รวมถึึงการให้้บริิการพยาบาลสำำ�หรัับการดููแลผู้้�ป่่วยที่่�ต้้อง
พัักรัักษาตััวต่่อ อัันเนื่่�องมาจากอุุบััติิเหตุุที่่�เกิิดขึ้้�นภายในบ้้าน

เพิ่่�มประกัันภััยสำำ�หรัับกระจก
ที่่�ใช้้เป็็ นส่่วนประกอบของสิ่่�งปลููกสรา้้ง

ความคุ้้�มครองสููงสุุด 100,000 บาท
ต่่อครั้้�งต่่อปีี

คุ้้�มครองภััยธรรมชาติิ สำำ�หรัับภััยน้ำำ��ท่่วม
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คุ้้�มครองบ้้านและทรััพย์์สิิน
ครบทุุกอย่่างในกรมธรรม์์เดีียว!

่

ับใช้้ตั้้�งแต่

มีีผลบัังคั

*สำำ�หรัับแผนความคุ้้�มครอง Perfect Home

พลััสให้้ครบ! ภััยต่่อเครื่่�องไฟฟ้้ า
ที่่�เกิิดจากการเดิินลััดวงจรของไฟฟ้้ า

สููงสุุด 100,000 บาท

ความคุ้้�มครองหลัั
ความคุ้้�มครองหลััก
ก

จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย (บาท)
Perfectทุุนประกัั
Perfect
นภััย (บาท)Perfect
Home

Log Home 2

Log Home 3

1. ความสููญเสีียหรืือความเสีียหายต่่อทรััพย์์สิินที่่เ� อาประกัันภััย ได้้แก่่ สิ่่ง
� ปลููกสร้า้ ง
(รวมฐานราก) ทรััพย์์สิินภายในสิ่่ง
� ปลููกสร้า้ ง เช่่น เฟอร์์นิิเจอร์์ ของใช้้ เครื่่อ
� งครััว ฯลฯ
ความเสีียหายที่่เ� กิิดจากไฟไหม้้ ฟ้้ าผ่่า (รวมถึึงความเสีียหายต่่อเครื่่อ
� งใช้้ไฟฟ้้ า
และอุุปกรณ์์ไฟฟ้้ าที่่เ� กิด
ิ จากการลััดวงจรจากฟ้้ าผ่่า) ภััยยวดยานพาหนะ ภััยระเบิิด
1,000,000 3,000,000 3,000,000
ภััยทางอากาศยาน ภััยเนื่่อ
� งจากน้ำำ��ที่่ไ� ม่่ได้้มีีสาเหตุุจากน้ำำ��ท่ว่ ม ภััยจากควััน ภััยจาก
การประท้้วง การนััดหยุุดงาน การจลาจล หรืือการกระทำำ�อัน
ั มีีเจตนาร้้าย ภััยไฟป่่ า
ภััยลมพายุุ ภััยแผ่่นดิินไหว ภััยลููกเห็็บ และความเสีียหายจาก อุุบััติิเหตุุหรืือ
เหตุุการณ์์ที่ไ่� ม่่คาดหมายใดๆ ที่่ไ� ม่่ได้้ระบุุเป็็ นข้้อยกเว้้นในกรมธรรม์์ประกัันภััย
2. คุ้้�มครองภััยน้ำ�ท่
ำ� ว
่ มทุุกพื้้น
� ที่่� *Waiting period 7 วััน (ระยะเวลารอคอย 7 วััน)
ความคุ้้�มครองเพิ่่�มเติิม
3. ความสููญเสีียหรืือความเสีียหายต่่อโบราณวััตถุุ ศิิลปวััตถุุ ซึ่่�งเป็็ นของผู้้�เอาประกัันภััย

20,000
จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย (บาท)
วงเงิินความคุ้้�มครอง
(บาท)
Perfect
Perfect
Perfect
Home

Log Home 2

- วงเงิินความคุ้้�มครองสููงสุุดต่่อชิ้้�น

30,000

- วงเงิินความคุ้้�มครองรวมกัันสููงสุุดต่่อครั้้�งและ รวมกัันสููงสุุดต่่อปีี

100,000

4. ความสููญเสีียหรืือความเสีียหายต่่อเงิินตรา ธนบััตร หรืืออััญมณีี รวมกััน

Log Home 3

20,000 ต่่อชิ้้�น สููงสุุด 200,000 ต่่อปีี

5.	ค่่าเช่่าสำำ�หรัับพัักอาศััยชั่่�วคราว หากสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�เอาประกัันภััยได้้รัับความ
เสีียหายจากภััยภายใต้้ความคุ้้�มครองข้้อ 1 จนไม่่สามารถใช้้เป็็ นที่่อ
� ยู่่�อาศััยได้้
- วงเงิินความคุ้้�มครองต่่อวััน (สููงสุุดไม่่เกิิน 3 เดืือน)

1,000

- วงเงิินความคุ้้�มครองรวมกัันสููงสุุดต่่อครั้้�งและต่่อปีี

100,000

6. ความสููญเสีียหรืือความเสีียหายต่่อทรััพย์์สิินที่่อ
� ยู่่�ภายในสิ่่ง
� ปลููกสร้า้ ง ที่่พ
� กพาได้้
อัันได้้แก่่ โทรศััพท์์มืือถืือ, วิิทยุุติิดตามตััว, คอมพิิวเตอร์์โน้้ตบุ๊๊�ค, Flash Drive,
กล้้องถ่่ายรููป และทรััพย์์สิินอื่่�น ๆ ที่่�พกพาได้้ทุุกชนิิด อัันมีีสาเหตุุมาจากภััย
ภายใต้้ความคุ้้�มครองของกรมธรรม์์

ตามความเสีียหายจริิง
และสููงสุุดรวมกัันไม่่เกิิน
30,000 บาทต่่อครั้้�ง/ต่่อปีี โดยมีี
ความรัับผิิดส่่วนแรก 2,000 บาท
ต่่อความเสีียหายแต่่ละครั้้�ง
และทุุกครั้้�งสำำ�หรัับอุุบััติิเหตุุจาก
ปัั จจััยภายนอก

7. ภััยต่่อเครื่่�องไฟฟ้้ า อุุปกรณ์์ไฟฟ้้ า รวมทั้้�งเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้ าต่่าง ๆ ซึ่่�ง
ได้้รัับความเสีียหายเนื่่�องจากหรืือเป็็ นเพราะการเดิินเครื่่�องเกิินกำำ�ลััง การใช้้
แรงดัันไฟฟ้้ าเกิินกำำ�หนด การเดิินลััดวงจรของไฟฟ้้ า การเกิิดประกาย
ของไฟฟ้้ า การเผาไหม้้ของสายไฟในตััวเอง การรั่่�วของกระแสไฟฟ้้ า แต่่ทั้้�งนี้้�
ความคุ้้�มครองดัังกล่่าวจะมีีผลต่่อเมื่่�อความเสีียหายนั้้�นทำำ�ให้้เกิิดไฟไหม้้ขึ้้�น
เท่่านั้้�น วงเงิินความคุ้้�มครองรวมกัันสููงสุุดต่่อครั้้�งต่่อปีี

100,000

8.	การลัักทรััพย์์ที่่�ปรากฎร่่องรอยงััดแงะทางเข้้าหรืือออกจากตััวอาคาร วงเงิิน
ความคุ้้�มครองรวมกัันสููงสุุดต่่อครั้้�งต่่อปีี

200,000

9.	ค่่าใช้้จ่า่ ยสำำ�หรัับการดัับเพลิิงของผู้้�เอาประกัันภััย รวมถึง
ึ บุุคคลที่่ก
� ระทำำ�ในทางการ
ที่่�จ้้างหรืือถููกใช้้วาน โดยผู้้�เอาประกัันภััย ซึ่่�งได้้กระทำำ�การดัับเพลิิง ซึ่่�งเป็็ นผล
สืืบเนื่่�องจากความสููญเสีียหรืือความเสีียหายจากภััยที่่�ได้้รัับความคุ้้�มครอง
ภายใต้้ความคุ้้�มครองหลััก

ตามจริิง แต่่ไม่่เกิิน 10%
ของจำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย

10. ค่่าวิิชาชีีพตามความจำำ�เป็็ นสำำ�หรัับสถาปนิิก พนัักงานสำำ�รวจ วิิศวกรที่่ป
� รึึกษา รวมถึง
ึ
ที่่�ปรึึกษา กฎหมายและค่่าธรรมเนีียมต่่าง ๆ เพื่่�อการประเมิินราคา ออกแบบ
อัันเกิิดจากการซ่่อมแซมทรััพย์์สิินที่่�เอาประกัันภััยที่่�ได้้รัับความเสีียหายจาก
ภััยที่่�ได้้รัับความคุ้้�มครองภายใต้้ความคุ้้�มครองหลััก

10% ของจำำ�นวนเงิิน
เอาประกัันภััยความคุ้้�มครองหลััก

ความคุ้้�มครองเพิ่่
�มเติิม
ความคุ้้�มครองหลัั
ก

จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย (บาท)
Perfectทุุนประกัั
Perfect
นภััย (บาท)Perfect

11.	ค่่าใช้้จ่า่ ยที่่จำ
� ำ�เป็็ นในการค้ำำ��ยัน
ั หรืือยัันซาก การรื้้�อถอนหรืือทำำ�ลาย การขนย้้าย
ซากทรััพย์์สิินที่่เ� อาประกัันภััย ซึ่่�งเป็็ นผลสืืบเนื่่อ
� งจากความสููญเสีียหรืือความ
เสีียหายจากภััยภายใต้้ความคุ้้�มครองหลััก

ตามจริิง แต่่ไม่่เกิิน 10%
ของจำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย

Home

12.	การประกัันภััยสำำ�หรัับกระจก คุ้้�มครองความสููญเสีียหรืือความเสีียหายของ
กระจกที่่�ใช้้เป็็ นส่่วนประกอบของสถานที่่�ที่่�เอาประกัันภััย ซึ่่�งเกิิดจากอุุบััติิเหตุุ
จนทำำ�ให้้แตกหรืือเสีียหายจนใช้้การไม่่ได้้ วงเงิินความคุ้้�มครองรวมกัันสููงสุุด
ต่่อครั้้�งต่่อปีี

Log Home 2

100,000

200,000

Log Home 3

200,000

13.	การประกัันภััยความรัับผิิดต่่อบุุคคลภายนอก ความรัับผิิดภายในสถานที่่�
เอาประกัันภััย วงเงิินคุ้้�มครองรวมกัันสููงสุุดต่่อครั้้�งต่่อปีี

1,000,000

พิิเศษสุุด

วงเงิินความคุ้้�มครอง (บาท)

การประกัันภััยอุบั
ุ ติ
ั เิ หตุุส่ว่ นบุุคคล (อบ.1) สำำ�หรัับผู้้�เอาประกัันภััย (เจ้้าบ้้าน) คู่่�สมรส
บุุตรและแม่่บ้า้ น (คนรัับใช้้) ให้้ความคุ้้�มครองการเสีียชีีวิิต การสููญเสีียอวััยวะ สายตา
หรืือทุุพพลภาพถาวรสิ้้�นเชิิง คุ้้�มครองตลอด 24 ชั่่�วโมงทั่่�วโลก
- ผู้้�เอาประกัันภััย (เจ้้าบ้้าน)

100,000

- คู่่�สมรส

100,000

- บุุตร (ระบุุชื่่�อ) (จำำ�กััดความรัับผิิดต่่อคน สููงสุุดไม่่เกิิน 3 คน)

100,000

- แม่่บ้้าน (คนรัับใช้้) จำำ�นวน 1 คน

100,000

ความคุ้้�มครองทั้้�งหมดนี้้�เบี้้�ยประกัันภััยต่่อปีี เริ่่�มต้้น (รวมภาษีีและอากรแล้้ว)

3,900

8,500

11,900

ความคุ้้�มครองที่่�สามารถเลืือกซื้้�อเพิ่่�มเติิมได้้
ภััยต่่อเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้ า

สููงสุุดไม่่เกิิน 5 แสนบาท
สููงสุุดไม่่เกิิน

การประกัันภััยสำำ�หรัับกระจก

5 แสนบาท

การประกัันภััยความรัับผิิดต่่อบุุคคลภายนอก (ภายในสถานที่่�เอาประกัันภััย)
การประกัันภััยความรัับผิิดต่่อบุุคคลภายนอก (ภายนอกสถานที่่�เอาประกัันภััย)
ภััยน้ำำ��ท่่วม สำำ�หรัับสถานที่่�เอาประกัันภััยที่่�ไม่่อยู่่�ในพื้้�นที่่�เสีี่่�ยงภััยน้ำำ��ท่่วมสููง
*Waiting period 7 วััน (ระยะเวลารอคอย 7 วััน)

สููงสุุดไม่่เกิิน
3 ล้้านบาท
สููงสุุดไม่่เกิิน
5 แสนบาท
ไม่่เกิิน 5%
ของทุุนประกัันภััยและสููงสุุด
ไม่่เกิิน 2 ล้้านบาท

*Waiting period (ระยะเวลารอยคอย) หมายถึึง ระยะเวลารอคอยสำำ�หรัับภััยน้ำำ��ท่่วม
จะได้้รัับความคุ้้�มครองหลัังจากกรมธรรม์์มีีผลบัังคัับไปแล้้ว 7 วัันนัับจากการทำำ�
ประกัันภััยครั้้�งแรก

ชื่อ Perfect Home เป็ นชื่อทางการตลาด ชื่อตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านจะได้รับคือ
“กรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับบ้านอยู่อาศัย Value Home Care Insurance”

Perfect
Home

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�ภายใน
		 สิ่่�งปลููกสร้้างดัังกล่่าวที่่�มีีมููลค่่าตั้้�งแต่่ 1 ล้้านบาทขึ้้�นไปสำำ�หรัับสิ่่�งปลููกสร้้างชั้้�น 1 และ 3 ล้้านบาทขึ้้�นไปสำำ�หรัับสิ่่�งปลููกสร้้างชั้้�น 2 และชั้้�น 3
• แผนประกัันภััยนี้้�คุ้้�มครองบ้้านเดี่่�ยว ทาวน์์เฮ้้าส์์ ห้้องชุุดพัักอาศััย (คอนโดมิิเนีียม) และอพาร์์ทเมนท์์ ที่่�ใช้้เพื่่�อการอยู่่�อาศััยส่่วนบุุคคลเท่่านั้้�น มิิใช่่เพื่่�อ
		การค้้า ให้้เช่่า หรืือแสวงหาผลกำำ�ไรใด ๆ สำำ�หรัับสิ่่�งปลููกสร้้างชั้้�น 2 และชั้้�น 3 คุ้้�มครองเฉพาะบ้้านเดี่่�ยว เท่่านั้้�น
•	สถานที่่�เอาประกัันภััย 1 แห่่งสามารถซื้้�อแผนประกัันภััยนี้้�ได้้ 1 กรมธรรม์์เท่่านั้้�น
• แผนประกัันภััยนี้้�ใช้้ได้้ทุุกพื้้�นที่่�ทุุกจัังหวััด ยกเว้้น
		 - เขตอัันตรายตามประกาศของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย เช่่น เยาวราช สำำ�เพ็็ง จัักรวรรดิ์์� ชุุมชนแออััด
			 คลองเตย เป็็ นต้้น
		 -	พื้้�นที่่ใ� นเขต 4 จัังหวััดทางภาคใต้้ ได้้แก่่ สงขลา ยะลา ปัั ตตานีี นราธิิวาส เฉพาะสิ่่ง
� ปลููกสร้า้ ง และ/หรืือทรััพย์์สิินภายในสิ่่ง
� ปลููกสร้า้ งที่่มีีจำ
� ำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย
			มากกว่่า 5,000,000 บาท
		 -	อำำ�เภอในจัังหวััดสงขลารายชื่่�อต่่อไปนี้้�สามารถซื้้�อจำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััยได้้สููงสุุด 10,000,000 บาท ได้้แก่่ อ.เมืืองสงขลา อ.หาดใหญ่่ อ.ระโนด อ.รััตภููมิิ
			 อ.นาหม่่อม อ.ควนเนีียง อ.บางกล่ำำ�� อ.สิิงหนคร อ.คลองหอยโข่่ง อ.กระแสสิินธุ์์�
•	สำำ�หรัับการซื้้�อภััยน้ำำ��ท่่วมเพิ่่�ม บริิษััทขอสงวนสิิทธิ์์�ในการพิิจารณารัับประกัันภััยเป็็ นรายๆ สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเสี่่�ยงภััยน้ำำ��ท่่วมสููง อัันได้้แก่่พื้้�นที่่�บริิเวณ
		จัังหวััดอ่่างทอง ลพบุุรีี นครสวรรค์์ นนทบุุรีี ปทุุมธานีี พระนครศรีีอยุุธยา สมุุทรปราการ สิิงห์์บุุรีี และบางพื้้�นที่่�ของกรุุงเทพมหานคร กรุุณาติิดต่่อตััวแทน
		ของบริิษััทฯ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิษััทฯ ก่่อนการรัับประกัันภััย
• แผนประกัันภััยอุุบััติิเหตุุส่่วนบุุคคล สำำ�หรัับสมาชิิกในครอบครััวจำำ�กััดอายุุตั้้�งแต่่ 1-70 ปีี และสำำ�หรัับแม่่บ้้าน (คนรัับใช้้) จำำ�กััดอายุุไม่่เกิิน 60 ปีี เท่่านั้้�น

ทรััพย์์สิินที่่�ยกเว้้น
•	ทรััพย์์สิินใด ๆ ที่่�อยู่่�ในการดููแลรัักษาของผู้้�เอาประกัันภััยในฐานะผู้้�ดููแลรัักษา มิิใช่่เจ้้าของ

จ่่ายน้้อยกว่่า…….คุ้้�มครองมากกว่่า
ด้้วยส่่วนลดสำำ�หรัับความคุ้้�มครองระยะยาว
•	ส่่วนลดสููงสุุด 12.50% สำำ�หรัับระยะเวลาเอาประกัันภััย 2 ปีี
•	ส่่วนลดสููงสุุด 16.66% สำำ�หรัับระยะเวลาเอาประกัันภััย 3 ปีี
•	ส่่วนลดสููงสุุด 30.22% สำำ�หรัับระยะเวลาเอาประกัันภััย 5 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

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

