
ประกัันภััยราคาเบาๆ 

ที่่�ให้้เราช่่วยค้้มครอง 
ธุ้รกัิจค้ณแบบจัดเต็็ม
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ไฟไห้ม้ ฟ้าผ่่า ภััยระเบิด 
รวมถึึง ภััยธุรรมช่าต็ิ

รับความค้้มครอง
สำำาห้รับภััยนำ�าที่่วม 20,000 บาที่
สำำาห้รับสำถึานที่่�เอาประกัันภััยที่่�ไม่ได้อย่่
ในพื้้�นที่่�เสำ่�ยงภััยนำ�าที่่วมสำ่ง

กัารโจรกัรรม ลัักัที่รัพื้ย์
ที่่�ปรากัฎร่องรอยอย่างช่ัดเจน

เบี้้�ยเร่ิ่�มต้้นเพี้ยง

747 บี้าท

ความเสำ่ยห้ายต็่ออ้ปกัรณ์ไฟฟ้า 
(Electrical Installation) 
ที่่�เกัิดจากักัารเดินเคร้�องเกัินกัำาลััง ห้ร้อกัารเดินลััดวงจร

Basic
SME

*เบ่�ยประกัันภััยต็ำ�าสำ้ด 
สำำาห้รับกัลั้่มกัลั้่มสำำานักังาน

ม่ผ่ลับังคับใช่้ต็ั�งแต็่ 

1 ม.ค. 2565 
เป็นต็้นไป



ความค้้มครองห้ลัักั
จำานวนเงิน

เอาประกัันภััย (บาที่)

กัารประกัันอัคค่ภััยแลัะภััยเพิื้�ม ค้้มครองความสำ่ญเสำ่ยห้ร้อความเสำ่ยห้ายต่็อที่รัพื้ย์สำินที่่�เอา
ประกัันภััยได้แก่ั อาคาร ที่่�เป็นสำถึานที่่�ประกัอบธุ้รกิัจ (ไม่รวมฐานรากั) แลัะที่รัพื้ย์สำินภัายใน
อาคาร เช่่น เฟอร์นิเจอร์ เคร้�องใช่้สำำานักังาน รวมที่ั�งสำต็๊อกัสำินค้า แลัะเคร้�องจักัร อันเกัิดจากั

1.  ไฟไห้ม้ ฟ้าผ่่า กัารระเบิด ภััยจากัยวดยานพื้าห้นะ แลัะภััยจากัอากัาศยาน 500,000 
(จำานวนเงิน

เอาประกัันภััยเริ�มต็้น)

2.  ภััยลั่กัเห้็บ ภััยลัมพื้าย้ ภััยแผ่่นดินไห้ว แลัะภััยเน้�องจากันำ�า (ไม่รวมนำ�าที่่วม) 10% 
ของจำานวนเงนิ
เอาประกัันภััย

3.  ภััยนำ�าที่่วม สำำาห้รับสำถึานที่่�เอาประกัันภััยที่่�ไม่ได้อย่่ในพื้้�นที่่�เสำ่�ยงภััยนำ�าที่่วมสำ่ง
     (ผู้้�เอาประกันัภัยัต้�องรบัผู้ดิชอบเองส่ว่นแรกั 10% ของความเสี่ยหายหรือขั�นต้ำ�า 10,000 บาท 
     ส่ำาหรับความเส่ียหายที�เกัิดจากัภััยนำ�าท่วม)

20,000

ความค้้มครองสำ่วนเพื้ิ�ม

จำานวนเงินเอา
ประกัันภััยสำ่งสำ้ด 

(ต็่อครั�ง/ป่/
กัรมธุรรม์ (บาที่)

1.  ความเสำ่ยห้ายต็่ออ้ปกัรณ์ไฟฟ้า (Electrical Installation) ค้้มครองความสำ่ญเสำ่ยห้ร้อ 
 ความเสำ่ยห้ายจากัอัคค่ภััยต็่อไดนาโม ห้ม้อแปลังไฟฟ้า เคร้�องกัำาเนิดไฟฟ้า มอเต็อร์ไฟฟ้า  
 แผ่งควบค้มไฟฟ้า อ้ปกัรณ์อิเลั็กัที่รอนิกัสำ์ ห้ร้อเคร้�องใช่้ไฟฟ้าอ้�น ๆ  ที่่�เอาประกัันภััยภัายใต็ ้
 ห้มวดความค้ม้ครองห้ลักัั อนัเกิัดจากัห้ร้อมส่ำาเห้ต็ม้าจากักัารที่ำางานเกันิพื้กิัดั แรงดนัเกันิ 
 กัำาห้นด กัารลััดวงจร กัารเกัิดประกัายไฟ กัารเกัิดความร้อนขึ�นในต็ัวเอง กัารรั�วไห้ลัของ 
 กัระแสำไฟฟ้า จากัสำาเห้ต็้ใด ๆ กั็ต็าม (รวมฟ้าผ่่า)

50,000

2.  ค่าวิช่าช่่พื้ต็ามความจำาเป็นสำำาห้รับสำถึาปนิกั พื้นักังานสำำารวจ วิศวกัรที่่�ปรึกัษา รวมถึึง 
 ที่่�ปรึกัษากัฎห้มาย แลัะคา่ธุรรมเนย่มอ้�น ๆ  เพื้้�อกัารประเมนิราคา ออกัแบบ แลัะกัารควบคม้ 
 งานอันเกิัดจากัซ่่อมแซ่มที่รัพื้ย์สิำนท่ี่�เส่ำยห้าย อันเกิัดจากัภััยที่่�ได้รับความค้้มครองต็าม 
 ความค้้มครองห้ลัักั

ไม่เกัิน 10% ของ
จำานวนเงิน 

เอาประกัันภััยใน
ข้อ 1 ของความ
ค้้มครองห้ลัักั

3.  ค่าใช่้จ่ายในกัารดับเพื้ลัิงของผ่่้เอาประกัันภััย รวมถึึงบ้คคลัที่่�กัระที่ำาในที่างกัารที่่�จ้างห้ร้อ 
 ถ่ึกัใช่้วานโดยผ่่้เอาประกัันภััยซ่ึ�งได้กัระที่ำากัารดับเพื้ลัิง

ไม่เกัิน 10%  
ของความเสำ่ยห้าย 

ที่่�เกัิดขึ�นจริง

4.  ค่าใช่้จ่ายที่่�จำาเป็นในกัารคำ�าห้ร้อยันซ่ากั กัารร้�อถึอนห้ร้อที่ำาลัาย กัารขนย้ายซ่ากัที่รัพื้ย์สำิน 
 ที่่�เสำ่ยห้ายอันเกัิดจากัภััยที่่�ได้รับความค้้มครองต็ามความค้้มครองห้ลัักั

ไม่เกัิน 10%  
ของความเสำ่ยห้าย 

ที่่�เกัิดขึ�นจริง

5.  กัารประกัันภััยเงินที่ดแที่นกัารสำ่ญเสำ่ยรายได้ ในกัรณ่ที่่�อาคารได้รับความเสำ่ยห้ายจากัภััย 
 ที่่�ได้รับความค้้มครองต็ามความค้้มครองห้ลัักั จนไม่อย่่ในสำภัาพื้ที่่�จะดำาเนินกัิจกัารได้

ไม่เกัิน 30,000
(1,000 บาที่

ต็่อวันสำ่งสำ้ด 30 วัน)

6. กัารประกัันภััยความรับผ่ิดต่็อบ้คคลัภัายนอกั ค้้มครองกัารเสำ่ยช่่วิต็ ความบาดเจ็บต่็อ 
 ร่างกัายห้ร้อความเจ็บป่วยของบ้คคลัภัายนอกั รวมที่ั�งความเสำ่ยห้ายต่็อที่รัพื้ย์สำินของ 
 บ้คคลัดังกัลั่าวซ่ึ�งเกัิดขึ�นภัายในอาคารห้ร้อเกัิดจากักัารใช่้อาคารนั�น

500,000

7.  กัารประกัันภััยโจรกัรรม (จร.2) ค้้มครองความสำ่ญเสำ่ยห้ร้อความเสำ่ยห้ายต่็อที่รัพื้ย์สำินที่่� 
 เอาประกันัภัยัอนัเกัดิจากักัารลักััที่รพัื้ยท์ี่่�ปรากัฎรอ่งรอยความเสำย่ห้ายที่่�เห้น็ไดอ้ยา่งช่ดัเจน 
 ต็่อต็ัวอาคาร ห้ร้อเกัิดจากักัารช่ิงที่รัพื้ย์ ห้ร้อกัารปลั้นที่รัพื้ย์

50,000

8.  ประกัันภััยกัระจกั ค้้มครองความเสำ่ยห้ายต่็อกัระจกัที่่�ใช้่เป็นสำ่วนประกัอบของตั็วอาคาร 
 อันเกัิดจากัอ้บัต็ิเห้ต็้ใด ๆ จนที่ำาให้้แต็กัห้ร้อเสำ่ยห้ายจนใช่้กัารไม่ได้ 10,000

เบ่�ยประกัันภััย (รวมภัาษ่แลัะอากัร) สำำาห้รับแผ่นประกัันภััยประเภัที่กัลั้่มสำำานักังาน 747 บาที่



1292 ตลอด 24 ชั่่�วโมง
ห้ร้อเย่�ยมช่มเว็บไซ่ต็์  www.azay.co.th

บมจ. อลัิอันซ่์ อย้ธุยา ประกัันภััย  Allianz Ayudhya General Insurance Pcl.
898 อาคารเพลิินจิต้ทาวเวอร์ ถนนเพลิินจิต้ แขวงลิุมพินี เขต้ปทุมวัน กัรุงเทพมหานคร 10330

สำถึานที่่�ประกัอบกัารที่่�รับประกัันภััยจำาแนกัต็ามประเภัที่ธุ้รกัิจ*
 กัลั้่มที่่� 1 สำำานักังาน ค้อสำำานักังานที่่�ไม่เกั็บสำินค้าอันต็รายแลัะไม่ม่กัระบวนกัารผ่ลัิต็ สำมาคมห้ร้อสำโมสำร (ไม่รวมไนที่์คลัับ)
 กัล่้ัมท่ี่� 2  ร้านค้าย่อย เช่่น ร้านขายยา ร้านกัิ�ฟช่อป ร้านมินิมาร์ที่ที่ั�วไป ร้านถ่ึายเอกัสำาร ร้านรับพื้ิมพื้์นามบัต็ร ร้านขายอ้ปกัรณ์เคร้�องเข่ยน ร้านขายดอกัไม้  
  ร้านขายของช่ำา ร้านขายกัล้ัองถ่ึายร่ป ร้านขายอ้ปกัรณ์กั่ฬา ร้านขายอะไห้ลั่รถึยนต็์ห้ร้อรถึจักัรยานยนต็์ ร้ายขายนาฬิิกัา ร้านขายแว่นต็า ให้้รวมถึึง 
  ร้านค้าที่่�อย่่ในห้้างสำรรพื้สำินค้า ห้ร้อศ่นย์กัารค้า ฯลัฯ
 กัลั้่มที่่� 3 ธุ้รกัิจบริกัาร
    3.1 ด้านสำ้ขภัาพื้แลัะความงาม ค้อ โรงพื้ยาบาลั คลัินิกั เช่่น คลัินิกัเสำริมความงาม คลัินิกัรักัษาโรคที่ั�วไป คลัินิกัสำัต็วแพื้ที่ย์ คลัินิกัที่ันต็แพื้ที่ย์
    3.2  ด้านกัารศึกัษา ค้อ สำถึานท่ี่�รับเลั่�ยงเด็กั ห้ร้อเนอสำเซ่อร่� โรงเร่ยนสำอนคอมพื้ิวเต็อร์ โรงเร่ยนสำอนดนต็ร่ โรงเร่ยนสำอนศิลัปะ โรงเร่ยนเอกัช่นห้ร้อรัฐบาลั 
  ที่ั�วไป โรงเร่ยนสำอนภัาษา วิที่ยาลััย
    3.3 ด้านที่่�พื้ักั ค้อ แฟลัต็ ห้อพื้ักั อพื้าร์ที่เม้นที่์ เกัสำที่์เฮาสำ์ คอนโดมิเน่ยม นิต็ิบ้คคลัอาคารช่้ด 
    3.4 ด้านบันเที่ิง เช่่น ร้านกัาแฟ ร้านอาห้าร ร้านเบเกัอร่� ร้านขายไอศคร่ม ร้านอาห้ารที่่�ม่คาราโอเกัะ ร้านคาราโอเกัะ ภััต็ต็าคาร ร้านบิลัเลั่ยด ร้านสำน้กัเกัอร์  
  ร้านอินเต็อร์เนต็ ร้านเกัมสำ์ โรงแรม
    3.5 ด้านอ้�น ๆ เช่่น ร้านต็ัดผ่มห้ร้อร้านเสำริมสำวย ร้านซ่่อมแซ่มเคร้�องไฟฟ้า ร้านวิศวกัรรมช่่างกัลั ร้านซ่ักัร่ดห้ร้อซ่ักัแห้้ง ร้าน Wedding Studio ร้านถ่ึายร่ป  
  ร้านให้้เช่่าแลัะอัดว่ด่โอ ร้านซ่่อมแซ่มรถึยนต็์ ห้ร้อโช่ว์ร่มที่่�ม่กัารซ่่อมแต็่ไม่ม่กัารพื้่นสำ่
 กัลั้่มที่่� 4 โรงงาน
    4.1 โรงงานผ่ลิัต็อาห้าร เช่่น โรงงานบดพื้ริกัป่นไม่ใช่้ความร้อน โรงงานที่ำาลั่กัช่ิ�น โรงนึ�งปลัา โรงงานที่ำาผ่ลัไม้แห้้งไม่ใช่้ไฟ โรงงานผ่ลิัต็มักักัะโรน่ โรงงาน 
  ที่ำาไสำ้กัรอกั โรงงานที่ำาขนมปัง โรงงานที่ำาบ๊ะแซ่ โรงงานที่ำาผ่ลัิต็ภััณฑ์์ด้วยไข่ โรงงานที่ำานำ�าปลัาห้ร้อซ่อสำ โรงงานที่ำาแป้งสำาลั่ โรงงานที่ำาขนมด้วยนำ�าเช่้�อม  
  โรงงานที่ำาว้น้เสำน้ โรงงานที่ำากัว๋ยเต่็�ยว โรงงานที่ำาขนมแลัะล่ักักัวาด โรงงานผ่ลิัต็เคร้�องกัระป๋อง (ไมม่ห่้อ้งเย็น) โรงงานมันสำำาปะห้ลังัแลัะสำาค ่โรงงานที่ำาเต็า้ห้่้
    4.2 โรงงานผ่ลัิต็เคร้�องด้�ม-ไม่ม่แอลักัอฮอลั์ เช่่น โรงงานผ่ลัิต็กัาแฟผ่ง โรงงานกัรองนำ�าด้�ม
    4.3 โรงงานผ่ลัิต็แกั้ว เซ่รามิกั กัระจกั เช่่น โรงงานที่ำาแกั้ว ห้ร้อกัระจกั ห้ร้อขวด โรงงานที่ำาเคร้�องเคลั้อบใช่้ความร้อนจากัไฟฟ้า โรงงานที่ำาเคร้�องเคลั้อบอ้�น ๆ  
  โรงงานผ่ลัิต็เคร้�องสำ้ขภััณฑ์์ โรงงานที่ำาผ่ลัิต็ภััณฑ์์ด้วยซ่ิเมนต็์ห้ร้อคอนกัร่ต็
    4.4 โรงงานโลัห้ะ เช่่น โรงช่้บ โรงงานที่ำาต็ะป่ โรงงานที่ำาห้น้าต็่างโลัห้ะ โรงงานผ่ลัิต็ภััณฑ์์อลั่มิเน่ยม โรงงานโลัห้ะภััณฑ์์ไม่ม่ผ่ลัิต็ภััณฑ์์ด้วยไม้ โรงงานอัดโลัห้ะ  
  โรงกัลัึงไม่ม่สำิ�งผ่ลัิต็ภััณฑ์์ด้วยไม้
    4.5 โรงงานยา สำม้นไพื้ร เวช่ภััณฑ์์ เช่่น โรงงานที่ำาสำบ่่ โรงงานที่ำายาสำ่ฟัน โรงงานที่ำาเคร้�องสำำาอางค์ โรงงานผ่ลัิต็ภััณฑ์์ยา

หมายเหต้:ุ กัรณีมีขี�อส่งส่ยัเกัี�ยวกัับประเภัทกัลุ่ิมธุุรกัจิโปรดส่อบถามได�ที� บมจ.อลิิอนัซ์ ์อยธุุยา ประกันัภััย หรอืต้วัแทน/นายหน�าประกันัวนิาศภััย ที�ได�รบักัารแต้ง่ต้ั�งจากับรษิัทั

เง้�อนไขสำำาคัญในกัารพื้ิจารณารับประกัันภััย
 1. ผ่่้ขอเอาประกัันภััยสำามารถึย้�นขอเอาประกัันภััยกัับบริษัที่ ได้เพื้่ยง 1 กัรมธุรรม์ประกัันภััยต็่อ 1 สำถึานที่่�ต็ั�งที่รัพื้ย์สำินที่่�เอาประกัันภััย
     2.  อาคารที่่�ขอเอาประกัันภััยต็้องเป็นสำิ�งปลั่กัสำร้างชั่�น 1 คอนกัร่ต็ลั้วน ยกัเว้น ห้้องแถึว แผ่งลัอย ร้านค้าในต็ลัาดแออัด สำถึานท่ี่�ซ่ึ�งม่ถึนนเข้าออกัคับแคบ  
  รถึดับเพื้ลัิงไม่สำามารถึเข้าถึึงได้โดยสำะดวกั
     3.  บริษัที่ฯ ขอสำงวนสำิที่ธุิ�ไม่รับประกัันภััย สำำาห้รับ
      •  ที่รัพื้ยส์ำนิซ่ึ�งต็ั�งอย่่ในเขต็อันต็รายต็ามประกัาศของสำำานกัังานคณะกัรรมกัารกัำากับัแลัะส่ำงเสำริมกัารประกัอบธุ้รกัจิประกันัภััย เช่่น เยาวราช่ สำำาเพื้ง็ จกััรวรรดิ  
   ช่้มช่นคลัองเต็ย
      •  สำต็๊อกัสำินค้าประเภัที่ม้อถ้ึอห้ร้ออ้ปกัรณ์ที่่�เกั่�ยวข้อง
      •  สำถึานประกัอบกัารที่่�เป็นธุ้รกัิจที่่�เกั่�ยวข้องกัับบ่อนพื้นัน คาบาเรต็์ บาร์ ไนที่์คลัับ
     4.  บริษัที่ฯ ขอสำงวนสำิที่ธุิ�พื้ิจารณากัารรับประกัันภััยเป็นราย ๆ ไป สำำาห้รับ
      •  ที่รัพื้ย์สำินที่่�ต็ั�งอย่่ในพื้้�นที่่� 4 จังห้วัดช่ายแดนภัาคใต็้ ได้แกั่ สำงขลัา ยะลัา ปัต็ต็าน่ นราธุิวาสำ ซ่ึ�งม่จำานวนเงินเอาประกัันภััยมากักัว่า 5 ลั้านบาที่
      •  กัารขอเอาประกัันภััยเฉพื้าะสำต็๊อกัสำินค้าอย่างเด่ยวสำำาห้รับประเภัที่ธุ้รกัิจ
      - ร้านขายเสำ้�อผ่้า   -  ร้านขายกัระเป๋า  -  ร้านต็ัดเย็บเสำ้�อผ่้า  -  ร้านขายห้นังสำ้อ  
      - ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ต็กัแต็่งบ้าน   -  ร้านขายรองเที่้า   -  ร้านขายเคร้�องสำังฆภััณฑ์์
     5.  แผ่นประกันัภััยน่�สำามารถึซ้่�อระยะยาวได้สำง่สำด้ 3 ป่ โดยได้รับส่ำวนลัด 12.50% สำำาห้รับแผ่นประกันัภัยัระยะเวลัา 2 ป่ แลัะส่ำวนลัด 16.66% สำำาห้รับแผ่นประกันัภัยั 
  ระยะเวลัา 3 ป่ 
     6.  บริษัที่ฯ ขออน้ญาต็เข้าสำำารวจภััยสำำาห้รับธุ้รกัิจบางประเภัที่ โดยจะแจ้งให้้ที่ราบเป็นกัรณ่ไป
     7.  บริษัที่ฯ ขอสำงวนสำิที่ธุิ�ในกัารเปลั่�ยนแปลังเง้�อนไขกัารรับประกัันภััย โดยไม่ต็้องแจ้งให้้ที่ราบลั่วงห้น้า
     8.  สำำาห้รับภััยนำ�าที่่วม บริษัที่ฯ ขอสำงวนสิำที่ธุิ�ในกัารพิื้จารณารับประกัันภััยเป็นราย ๆ สำำาห้รับพ้ื้�นที่่�ที่่�ม่ความเส่ำ�ยงภััยนำ�าที่่วมสำ่ง อันได้แกั่ พ้ื้�นท่ี่�บริเวณ 
  จงัห้วดัอา่งที่อง ลัพื้บ้ร่ นครสำวรรค ์นนที่บ้ร่ ปที่ม้ธุาน่ พื้ระนครศร่อยธุ้ยา สำงิห้บ์ร่้ สำมท้ี่รปรากัาร แลัะบางพื้้�นที่่�ของกัร้งเที่พื้มห้านคร กัร้ณาต็ดิต็อ่ต็วัแที่น 
  ของบริษัที่ฯ กั่อนกัารรับประกัันภััย
 9.  กัารรับประกัันภััยเป็นไปต็ามเง้�อนไขกัารพื้ิจารณารับประกัันภััยของบริษัที่

คำาเต็้อน
 •   ผ่่้ขอเอาประกัันภััยควรที่ำาความเข้าใจในรายลัะเอ่ยด ความค้้มครองแลัะเง้�อนไขกั่อนต็ัดสำินใจที่ำาประกัันภััยที่้กัครั�ง 
 • ข้อม่ลัในเอกัสำารน่�เป็นเพื้่ยงข้อม่ลัเบ้�องต็้นเพื้้�อประกัอบกัารขายเที่่านั�น ผ่่้ขอเอาประกัันภััยควรศึกัษาข้อม่ลัเพื้ิ�มเต็ิมเกั่�ยวกัับความค้้มครอง เง้�อนไข ข้อกัำาห้นด  
  ข้อยกัเว้น แลัะผ่ลัประโยช่น์จากักัรมธุรรม์ประกัันภััย
 •  เบ่�ยประกัันภััยเป็นไปต็ามที่่�บริษัที่ฯ กัำาห้นดในเคร้�องม้อคำานวณเบ่�ยประกัันภััยที่่�แจ้งไว้กัับต็ัวแที่น/นายห้น้า
 •  กัรณ่ผ่่้ขอเอาประกัันภััยระบ้ประเภัที่ธุ้รกัิจไม่ต็รงต็ามความจริง บริษัที่ฯ ม่สำิที่ธุิ�บอกัลั้างสำัญญาประกัันภััยต็ามประมวลักัฎห้มายแพื้่งแลัะพื้าณิช่ย์มาต็รา 865

ที่รัพื้ย์สำินที่่�ยกัเว้น
 •   โที่รศัพื้ที่์ม้อถ้ึอ อ้ปกัรณ์สำ้�อสำารต็่าง ๆ คอมพื้ิวเต็อร์ประเภัที่พื้กัพื้า เงินสำด เช่็ค เอกัสำารที่างธุ้รกัิจ ฯลัฯ
 •   ที่รัพื้ย์สำินใด ๆ ที่่�อย่่ในกัารด่แลัรักัษาของผ่่้เอาประกัันภััยในฐานะผ่่้ด่แลัรักัษา มิใช่่เจ้าของ

Basic SME เป็นช่้�อที่างกัารต็ลัาด ช่้�อต็ามกัรมธุรรม์ประกัันภััยที่่�ที่่านจะได้รับค้อ “กัรมธุรรม์ประกัันภััยธุ้รกัิจขนาดย่อม SME Care Insurance”


