Basic
SME

ประกัันภััยราคาเบาๆ

ที่่�ให้้เราช่่วยคุ้้�มครอง
ธุุรกิิจคุุณแบบจััดเต็็ม

เบี้้�ยเริ่่�มต้้นเพีียง

บาท

*เบี้้�ยประกัันภััยต่ำำ��สุุด
สำำ�หรัับกลุ่่�มกลุ่่�มสำำ�นัักงาน

่
ับใช้้ตั้้�งแต่

มีีผลบัังคั

565

1 ม.ค. 2

เป็็นต้้นไป

ความเสีียหายต่่ออุุปกรณ์์ไฟฟ้้ า
(Electrical Installation)
ที่่�เกิิดจากการเดิินเครื่่�องเกิินกำำ�ลััง หรืือการเดิินลััดวงจร

รัับความคุ้้�มครอง
สำำ�หรัับภััยน้ำำ��ท่่วม 20,000 บาท

สำำ�หรัับสถานที่่�เอาประกัันภััยที่่�ไม่่ได้้อยู่่�
ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััยน้ำำ��ท่่วมสููง

Version 211214
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ไฟไหม้้ ฟ้้ าผ่่า ภััยระเบิิด
รวมถึึง ภััยธรรมชาติิ

การโจรกรรม ลัักทรััพย์์
ที่่�ปรากฎร่่องรอยอย่่างชััดเจน

ความคุ้้�มครองหลััก

จำำ�นวนเงิิน
เอาประกัันภััย (บาท)

การประกัันอััคคีีภััยและภััยเพิ่่�ม คุ้้�มครองความสููญเสีียหรืือความเสีียหายต่่อทรััพย์์สิินที่่�เอา
ประกัันภััยได้้แก่่ อาคาร ที่่�เป็็ นสถานที่่�ประกอบธุุรกิิจ (ไม่่รวมฐานราก) และทรััพย์์สิินภายใน
อาคาร เช่่น เฟอร์์นิิเจอร์์ เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน รวมทั้้�งสต๊๊อกสิินค้้า และเครื่่�องจัักร อัันเกิิดจาก
1. ไฟไหม้้ ฟ้้ าผ่่า การระเบิิด ภััยจากยวดยานพาหนะ และภััยจากอากาศยาน

2. ภััยลููกเห็็บ ภััยลมพายุุ ภััยแผ่่นดิินไหว และภััยเนื่่�องจากน้ำำ�� (ไม่่รวมน้ำำ��ท่่วม)

500,000

(จำำ�นวนเงิิน
เอาประกัันภััยเริ่่�มต้้น)

10%
ของจำำ�นวนเงิิน
เอาประกัันภััย

3. ภััยน้ำำ��ท่่วม สำำ�หรัับสถานที่่�เอาประกัันภััยที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััยน้ำำ��ท่่วมสููง
(ผู้้เ� อาประกัันภััยต้้องรัับผิิดชอบเองส่่วนแรก 10% ของความเสีียหายหรืือขั้้�นต่ำำ�� 10,000 บาท
	สำำ�หรัับความเสีียหายที่่�เกิิดจากภััยน้ำำ��ท่่วม)

20,000

ความคุ้้�มครองส่่วนเพิ่่�ม

จำำ�นวนเงิินเอา
ประกัันภััยสููงสุุด
(ต่่อครั้้�ง/ปีี /
กรมธรรม์์ (บาท)

1. ความเสีียหายต่่ออุุปกรณ์์ไฟฟ้้ า (Electrical Installation) คุ้้�มครองความสููญเสีียหรืือ
ความเสีียหายจากอััคคีีภััยต่่อไดนาโม หม้้อแปลงไฟฟ้้ า เครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้ า มอเตอร์์ไฟฟ้้ า
แผงควบคุุมไฟฟ้้ า อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืือเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้ าอื่่�น ๆ ที่่�เอาประกัันภััยภายใต้้
	หมวดความคุ้้ม
� ครองหลััก อัันเกิิดจากหรืือมีีสาเหตุุมาจากการทำำ�งานเกิินพิิกัด
ั แรงดัันเกิิน
	กำำ�หนด การลััดวงจร การเกิิดประกายไฟ การเกิิดความร้้อนขึ้้�นในตััวเอง การรั่่�วไหลของ
	กระแสไฟฟ้้ า จากสาเหตุุใด ๆ ก็็ตาม (รวมฟ้้ าผ่่า)

50,000

2. 	ค่่าวิิชาชีีพตามความจำำ�เป็็ นสำำ�หรัับสถาปนิิก พนัักงานสำำ�รวจ วิิศวกรที่่�ปรึึกษา รวมถึึง
ที่่ป
� รึึกษากฎหมาย และค่่าธรรมเนีียมอื่่�น ๆ เพื่่�อการประเมิินราคา ออกแบบ และการควบคุุม
งานอัันเกิิดจากซ่่อมแซมทรััพย์์สิินที่่�เสีียหาย อัันเกิิดจากภััยที่่�ได้้รัับความคุ้้�มครองตาม
ความคุ้้�มครองหลััก

ไม่่เกิิน 10% ของ
จำำ�นวนเงิิน
เอาประกัันภััยใน
ข้้อ 1 ของความ
คุ้้�มครองหลััก

3. 	ค่่าใช้้จ่่ายในการดัับเพลิิงของผู้้�เอาประกัันภััย รวมถึึงบุุคคลที่่�กระทำำ�ในทางการที่่�จ้้างหรืือ
	ถููกใช้้วานโดยผู้้�เอาประกัันภััยซึ่่�งได้้กระทำำ�การดัับเพลิิง

ไม่่เกิิน 10%
ของความเสีียหาย
ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง

4. 	ค่่าใช้้จ่่ายที่่�จำำ�เป็็ นในการค้ำำ��หรืือยัันซาก การรื้้�อถอนหรืือทำำ�ลาย การขนย้้ายซากทรััพย์์สิิน
ที่่�เสีียหายอัันเกิิดจากภััยที่่�ได้้รัับความคุ้้�มครองตามความคุ้้�มครองหลััก

ไม่่เกิิน 10%
ของความเสีียหาย
ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง

5. 	การประกัันภััยเงิินทดแทนการสููญเสีียรายได้้ ในกรณีีที่่�อาคารได้้รัับความเสีียหายจากภััย
ที่่�ได้้รัับความคุ้้�มครองตามความคุ้้�มครองหลััก จนไม่่อยู่่�ในสภาพที่่�จะดำำ�เนิินกิิจการได้้

ไม่่เกิิน 30,000
(1,000 บาท
ต่่อวัันสููงสุุด 30 วััน)

6. การประกัันภััยความรัับผิิดต่่อบุุคคลภายนอก คุ้้�มครองการเสีียชีีวิิต ความบาดเจ็็บต่่อ
	ร่่างกายหรืือความเจ็็บป่่ วยของบุุคคลภายนอก รวมทั้้�งความเสีียหายต่่อทรััพย์์สิินของ
	บุุคคลดัังกล่่าวซึ่่�งเกิิดขึ้้�นภายในอาคารหรืือเกิิดจากการใช้้อาคารนั้้�น

500,000

7. 	การประกัันภััยโจรกรรม (จร.2) คุ้้�มครองความสููญเสีียหรืือความเสีียหายต่่อทรััพย์์สิินที่่�
เอาประกัันภััยอัันเกิิดจากการลัักทรัพย์
ั ที่
์ ป
่� รากฎร่่องรอยความเสีียหายที่่เ� ห็็นได้้อย่่างชััดเจน
	ต่่อตััวอาคาร หรืือเกิิดจากการชิิงทรััพย์์ หรืือการปล้้นทรััพย์์

50,000

8. ประกัันภััยกระจก คุ้้�มครองความเสีียหายต่่อกระจกที่่�ใช้้เป็็ นส่่วนประกอบของตััวอาคาร
	อัันเกิิดจากอุุบััติิเหตุุใด ๆ จนทำำ�ให้้แตกหรืือเสีียหายจนใช้้การไม่่ได้้

10,000

เบี้้�ยประกัันภััย (รวมภาษีีและอากร) สำำ�หรัับแผนประกัันภััยประเภทกลุ่่�มสำำ�นัักงาน

747 บาท

สถานที่่�ประกอบการที่่�รัับประกัันภััยจำำ�แนกตามประเภทธุุรกิิจ*
	กลุ่่�มที่่� 1 สำำ�นัักงาน คืือสำำ�นัักงานที่่�ไม่่เก็็บสิินค้้าอัันตรายและไม่่มีีกระบวนการผลิิต สมาคมหรืือสโมสร (ไม่่รวมไนท์์คลัับ)
	กลุ่่�มที่่� 2 	ร้้านค้้าย่่อย เช่่น ร้้านขายยา ร้้านกิ๊๊�ฟชอป ร้้านมิินิิมาร์์ททั่่�วไป ร้้านถ่่ายเอกสาร ร้้านรัับพิิมพ์์นามบััตร ร้้านขายอุุปกรณ์์เครื่่�องเขีียน ร้้านขายดอกไม้้
		ร้้านขายของชำำ� ร้้านขายกล้้องถ่่ายรููป ร้้านขายอุุปกรณ์์กีีฬา ร้้านขายอะไหล่่รถยนต์์หรืือรถจัักรยานยนต์์ ร้้ายขายนาฬิิกา ร้้านขายแว่่นตา ให้้รวมถึึง
		ร้้านค้้าที่่�อยู่่�ในห้้างสรรพสิินค้้า หรืือศููนย์์การค้้า ฯลฯ
	กลุ่่�มที่่� 3 ธุุรกิิจบริิการ
3.1	ด้้านสุุขภาพและความงาม คืือ โรงพยาบาล คลิินิิก เช่่น คลิินิิกเสริิมความงาม คลิินิิกรัักษาโรคทั่่�วไป คลิินิิกสััตวแพทย์์ คลิินิิกทัันตแพทย์์
3.2 	ด้้านการศึึกษา คืือ สถานที่่�รัับเลี้้�ยงเด็็ก หรืือเนอสเซอรี่่� โรงเรีียนสอนคอมพิิวเตอร์์ โรงเรีียนสอนดนตรีี โรงเรีียนสอนศิิลปะ โรงเรีียนเอกชนหรืือรััฐบาล
		ทั่่�วไป โรงเรีียนสอนภาษา วิิทยาลััย
3.3	ด้้านที่่�พััก คืือ แฟลต หอพััก อพาร์์ทเม้้นท์์ เกสท์์เฮาส์์ คอนโดมิิเนีียม นิิติิบุุคคลอาคารชุุด
3.4	ด้้านบัันเทิิง เช่่น ร้้านกาแฟ ร้้านอาหาร ร้้านเบเกอรี่่� ร้้านขายไอศครีีม ร้้านอาหารที่่�มีีคาราโอเกะ ร้้านคาราโอเกะ ภััตตาคาร ร้้านบิิลเลีียด ร้้านสนุุกเกอร์์
		ร้้านอิินเตอร์์เนต ร้้านเกมส์์ โรงแรม
3.5	ด้้านอื่่�น ๆ เช่่น ร้้านตััดผมหรืือร้้านเสริิมสวย ร้้านซ่่อมแซมเครื่่�องไฟฟ้้ า ร้้านวิิศวกรรมช่่างกล ร้้านซัักรีีดหรืือซัักแห้้ง ร้้าน Wedding Studio ร้้านถ่่ายรููป
		ร้้านให้้เช่่าและอััดวีีดีีโอ ร้้านซ่่อมแซมรถยนต์์ หรืือโชว์์รููมที่่�มีีการซ่่อมแต่่ไม่่มีีการพ่่นสีี
	กลุ่่�มที่่� 4 โรงงาน
4.1
โรงงานผลิิตอาหาร เช่่น โรงงานบดพริิกป่่นไม่่ใช้้ความร้้อน โรงงานทำำ�ลููกชิ้้�น โรงนึ่่�งปลา โรงงานทำำ�ผลไม้้แห้้งไม่่ใช้้ไฟ โรงงานผลิิตมัักกะโรนีี โรงงาน
		ทำำ�ไส้้กรอก โรงงานทำำ�ขนมปัั ง โรงงานทำำ�บ๊๊ะแซ โรงงานทำำ�ผลิิตภััณฑ์์ด้้วยไข่่ โรงงานทำำ�น้ำำ��ปลาหรืือซอส โรงงานทำำ�แป้้ งสาลีี โรงงานทำำ�ขนมด้้วยน้ำำ��เชื่่�อม
		
โรงงานทำำ�วุ้น
้� เส้้น โรงงานทำำ�ก๋ว
๋ ยเตี๋๋�ยว โรงงานทำำ�ขนมและลููกกวาด โรงงานผลิิตเครื่่�องกระป๋๋ อง (ไม่่มีีห้้องเย็็น) โรงงานมัันสำำ�ปะหลัังและสาคูู โรงงานทำำ�เต้้าหู้้�
4.2
โรงงานผลิิตเครื่่�องดื่่�ม-ไม่่มีีแอลกอฮอล์์ เช่่น โรงงานผลิิตกาแฟผง โรงงานกรองน้ำำ��ดื่่�ม
4.3
โรงงานผลิิตแก้้ว เซรามิิก กระจก เช่่น โรงงานทำำ�แก้้ว หรืือกระจก หรืือขวด โรงงานทำำ�เครื่่�องเคลืือบใช้้ความร้้อนจากไฟฟ้้ า โรงงานทำำ�เครื่่�องเคลืือบอื่่�น ๆ
		
โรงงานผลิิตเครื่่�องสุุขภััณฑ์์ โรงงานทำำ�ผลิิตภััณฑ์์ด้้วยซิิเมนต์์หรืือคอนกรีีต
4.4
โรงงานโลหะ เช่่น โรงชุุบ โรงงานทำำ�ตะปูู โรงงานทำำ�หน้้าต่่างโลหะ โรงงานผลิิตภััณฑ์์อลููมิิเนีียม โรงงานโลหะภััณฑ์์ไม่่มีีผลิิตภััณฑ์์ด้้วยไม้้ โรงงานอััดโลหะ
		 โรงกลึึงไม่่มีีสิ่่�งผลิิตภััณฑ์์ด้้วยไม้้
4.5
โรงงานยา สมุุนไพร เวชภััณฑ์์ เช่่น โรงงานทำำ�สบู่่� โรงงานทำำ�ยาสีีฟัั น โรงงานทำำ�เครื่่�องสำำ�อางค์์ โรงงานผลิิตภััณฑ์์ยา
หมายเหตุุ: กรณีีมีข้้
ี อสงสััยเกี่่�ยวกัับประเภทกลุ่่�มธุุรกิิจโปรดสอบถามได้้ที่่� บมจ.อลิิอัน
ั ซ์์ อยุุธยา ประกัันภััย หรืือตััวแทน/นายหน้้าประกัันวิินาศภััย ที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากบริิษัท
ั

เงื่่�อนไขสำำ�คััญในการพิิจารณารัับประกัันภััย
1.	ผู้้�ขอเอาประกัันภััยสามารถยื่่�นขอเอาประกัันภััยกัับบริิษััท ได้้เพีียง 1 กรมธรรม์์ประกัันภััยต่่อ 1 สถานที่่�ตั้้�งทรััพย์์สิินที่่�เอาประกัันภััย
2.
อาคารที่่�ขอเอาประกัันภััยต้้องเป็็ นสิ่่�งปลููกสร้้างชั้้�น 1 คอนกรีีตล้้วน ยกเว้้น ห้้องแถว แผงลอย ร้้านค้้าในตลาดแออััด สถานที่่�ซึ่่�งมีีถนนเข้้าออกคัับแคบ
		 รถดัับเพลิิงไม่่สามารถเข้้าถึึงได้้โดยสะดวก
3.
บริิษััทฯ ขอสงวนสิิทธิ์์�ไม่่รัับประกัันภััย สำำ�หรัับ
		
• 	ทรััพย์สิ
์ น
ิ ซึ่่�งตั้้�งอยู่่ใ� นเขตอัันตรายตามประกาศของสำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุร
ุ กิิจประกัันภััย เช่่น เยาวราช สำำ�เพ็็ง จัักรวรรดิิ
			ชุุมชนคลองเตย
		
• 	สต๊๊อกสิินค้้าประเภทมืือถืือหรืืออุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		
• 	สถานประกอบการที่่�เป็็ นธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบ่่อนพนััน คาบาเรต์์ บาร์์ ไนท์์คลัับ
4.
บริิษััทฯ ขอสงวนสิิทธิ์์�พิิจารณาการรัับประกัันภััยเป็็ นราย ๆ ไป สำำ�หรัับ
		
• 	ทรััพย์์สิินที่่�ตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่� 4 จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ ได้้แก่่ สงขลา ยะลา ปัั ตตานีี นราธิิวาส ซึ่่�งมีีจำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััยมากกว่่า 5 ล้้านบาท
		
• 	การขอเอาประกัันภััยเฉพาะสต๊๊อกสิินค้้าอย่่างเดีียวสำำ�หรัับประเภทธุุรกิิจ
		
- ร้้านขายเสื้้�อผ้้า - ร้้านขายกระเป๋๋ า
- ร้้านตััดเย็็บเสื้้�อผ้้า - ร้้านขายหนัังสืือ
		
- ร้้านขายเฟอร์์นิิเจอร์์ตกแต่่งบ้้าน
- ร้้านขายรองเท้้า - ร้้านขายเครื่่�องสัังฆภััณฑ์์
5.
แผนประกัันภััยนี้้�สามารถซื้้อ
� ระยะยาวได้้สููงสุุด 3 ปีี โดยได้้รับ
ั ส่่วนลด 12.50% สำำ�หรับ
ั แผนประกัันภััยระยะเวลา 2 ปีี และส่่วนลด 16.66% สำำ�หรับ
ั แผนประกัันภััย
		
ระยะเวลา 3 ปีี
6.
บริิษััทฯ ขออนุุญาตเข้้าสำำ�รวจภััยสำำ�หรัับธุุรกิิจบางประเภท โดยจะแจ้้งให้้ทราบเป็็ นกรณีีไป
7.
บริิษััทฯ ขอสงวนสิิทธิ์์�ในการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขการรัับประกัันภััย โดยไม่่ต้้องแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า
8.
สำำ�หรัับภััยน้ำำ��ท่่วม บริิษััทฯ ขอสงวนสิิทธิ์์�ในการพิิจารณารัับประกัันภััยเป็็ นราย ๆ สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเสี่่�ยงภััยน้ำำ��ท่่วมสููง อัันได้้แก่่ พื้้�นที่่�บริิเวณ
		จัังหวััดอ่่างทอง ลพบุุรีี นครสวรรค์์ นนทบุุรีี ปทุุมธานีี พระนครศรีีอยุุธยา สิิงห์์บุุรีี สมุุทรปราการ และบางพื้้น
� ที่่ข
� องกรุุงเทพมหานคร กรุุณาติิดต่่อตััวแทน
		
ของบริิษััทฯ ก่่อนการรัับประกัันภััย
9. 	การรัับประกัันภััยเป็็ นไปตามเงื่่�อนไขการพิิจารณารัับประกัันภััยของบริิษััท

คำำ�เตืือน
• 	ผู้้�ขอเอาประกัันภััยควรทำำ�ความเข้้าใจในรายละเอีียด ความคุ้้�มครองและเงื่่�อนไขก่่อนตััดสิินใจทำำ�ประกัันภััยทุุกครั้้�ง
•	ข้้อมููลในเอกสารนี้้�เป็็ นเพีียงข้้อมููลเบื้้�องต้้นเพื่่�อประกอบการขายเท่่านั้้�น ผู้้�ขอเอาประกัันภััยควรศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับความคุ้้�มครอง เงื่่�อนไข ข้้อกำำ�หนด
		ข้้อยกเว้้น และผลประโยชน์์จากกรมธรรม์์ประกัันภััย
• เบี้้�ยประกัันภััยเป็็ นไปตามที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนดในเครื่่�องมืือคำำ�นวณเบี้้�ยประกัันภััยที่่�แจ้้งไว้้กัับตััวแทน/นายหน้้า
• 	กรณีีผู้้�ขอเอาประกัันภััยระบุุประเภทธุุรกิิจไม่่ตรงตามความจริิง บริิษััทฯ มีีสิิทธิ์์�บอกล้้างสััญญาประกัันภััยตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์มาตรา 865

ทรััพย์์สิินที่่�ยกเว้้น
• โทรศััพท์์มืือถืือ อุุปกรณ์์สื่่�อสารต่่าง ๆ คอมพิิวเตอร์์ประเภทพกพา เงิินสด เช็็ค เอกสารทางธุุรกิิจ ฯลฯ
• 	ทรััพย์์สิินใด ๆ ที่่�อยู่่�ในการดููแลรัักษาของผู้้�เอาประกัันภััยในฐานะผู้้�ดููแลรัักษา มิิใช่่เจ้้าของ
Basic SME เป็็ นชื่่�อทางการตลาด ชื่่�อตามกรมธรรม์์ประกัันภััยที่่�ท่่านจะได้้รัับคืือ “กรมธรรม์์ประกัันภััยธุุรกิิจขนาดย่่อม SME 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

