
เป็็นเจ้้าของกิิจ้กิารมัันไมั่ง่าย 

ป็กิป้็องธุุรกิิจ้ของคุุณ
            จ้ากิสิ่ิ�งที่่�ไมั่คุาดคุิด!
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ที่ดแที่นกิารสิู่ญเสิ่่ยรายได้ 
สิู่งสิุ่ด 60,000 บาที่ 

คุุ้มัคุรองภััยแบบคุรบสิู่ตร 
ไฟไหมั้ ฟ้าผ่่า ระเบิด แผ่่นดินไหว พายุ ลููกิเห็บ 
นัดหยุดงาน จ้ลูาจ้ลู ฯลูฯ

เบ่�ยเริ�มัต้นเพ่ยง 3 บาที่ต่อวัน 
*คุวามัคุุ้มัคุรองเฉพาะแผ่น Economy เที่่านั�น

รับคุวามัคุุ้มัคุรอง
สิ่ำาหรับภััยนำ�าที่่วมั 20,000  
พลูัสิ่! ได้ รับคุวามัคุุ้มัคุรองเพิ�มัข้�นสิู่งสิุ่ด 2 ลู้านบาที่
สิ่ำาหรับสิ่ถานที่่�เอาป็ระกิันภััยที่่�ไมั่อยู่ในพ้�นที่่�เสิ่่�ยงภััยนำ�าที่่วมัสิู่ง

ขยายคุวามัคุุ้มัคุรอง คุวามัเสิ่่ยหาย
ต่ออุป็กิรณ์ไฟฟ้า ที่่�เกิิดจ้ากิกิารเดินเคุร้�อง
เกิินกิำาลูัง ไฟฟ้าลูัดวงจ้ร สิู่งสิุ่ด 100,000 บาที่

คุุ้มัคุรองที่รัพย์สิ่ิน
จ้ากิกิารโจ้รกิรรมั กิารลูักิที่รัพย์ 
ที่่�ป็รากิฎร่องรอยอย่างชััดเจ้น 
สิู่งสิุ่ด 200,000 บาที่ 

Master
SME

มั่ผ่ลูบังคุับใชั้ตั�งแต่ 

1 ม.ค. 2565
เป็็นต้นไป็



Master SME

คุวามัคุุ้มัคุรองหลูักิ
แผ่น Economy แผ่น Standard

จ้ำานวนเงินเอาป็ระกิันภััยสิู่งสิุ่ด ต่อคุรั�ง/
ป่็/กิรมัธุรรมั์ (บาที่)

กิารป็ระกินัอคัุคุภ่ัยัแลูะภัยัเพิ�มั คุุม้ัคุรองคุวามัสูิ่ญเสิ่ย่หร้อคุวามัเสิ่ย่หายตอ่ที่รัพยส์ิ่นิที่่�
เอาป็ระกินัภัยั ไดแ้กิ ่อาคุารที่่�เป็็นสิ่ถานที่่�ป็ระกิอบธุรุกิจิ้ (ไมัร่วมัรากิฐาน) แลูะที่รัพยส์ิ่นิ
ภัายในอาคุาร เช่ัน เฟอร์นเิจ้อร์ เคุร้�องใช้ัสิ่ำานักิงาน รวมัที่ั�ง สิ่ต็อกิสิิ่นคุ้า แลูะเคุร้�องจั้กิร 
อันเกิิดจ้ากิ

 

1. ไฟไหมั้ ฟ้าผ่่า กิารระเบิด ภััยอันเกิิดจ้ากิอากิาศยาน ภััยจ้ากิคุวัน ภััยแผ่่นดินไหว  
ภััยลูมัพายุ แลูะภััยลููกิเห็บ 500,000 500,000

2. กิารเฉ่�ยวชันของยวดยานพาหนะ ภัยัเน้�องจ้ากินำ�า (ไมัร่วมันำ�าที่ว่มั) กิารนดัหยดุงาน  
กิารจ้ลูาจ้ลู หร้อกิารกิระที่ำาอนัมัเ่จ้ตนาร้าย (ยกิเวน้กิารกิระที่ำาเพ้�อผ่ลูที่างกิารเมัอ้ง 
ศาสิ่นา หร้อลูัที่ธุินิยมั) 100,000

ตามัจ้ำานวนเงินเอา
ป็ระกิันภััย 

ในข้อ 1 ของ 
คุวามัคุุม้ัคุรองหลูกัิ

3.  ภััยนำ�าที่่วมัสิ่ำาหรับสิ่ถานที่่�เอาป็ระกิันภััยที่่�ไมั่อยู่ในพ้�นที่่�เสิ่่�ยงภััยนำ�าที่่วมัสิู่ง
 (ผู่้เอาป็ระกิันภััยต้องรับผ่ิดชัอบเองสิ่่วนแรกิ 10% ของคุวามัเสิ่่ยหายหร้อขั�นตำ�า 

10,000 บาที่สิ่ำาหรับคุวามัเสิ่่ยหายที่่�เกิิดจ้ากิภััยนำ�าที่่วมั)
20,000 20,000

 
คุวามัคุุ้มัคุรองสิ่่วนเพิ�มั

จ้ำานวนเงินเอาป็ระกิันภััย 
ต่อคุรั�ง/ป่็/กิรมัธุรรมั์ (บาที่)

1.  คุวามัเสิ่่ยหายต่ออุป็กิรณ์ไฟฟ้า (Electrical Installation) คุุ้มัคุรองคุวามัสิู่ญเสิ่่ย
หร้อคุวามัเส่ิ่ยหายจ้ากิอัคุคุ่ภััยต่อไดนาโมั หมั้อแป็ลูงไฟฟ้า เคุร้�องกิำาเนิดไฟฟ้า 
มัอเตอร์ไฟฟ้า แผ่งคุวบคุุมัไฟฟ้า อุป็กิรณ์อิเลู็กิที่รอนิกิสิ่์ หร้อเคุร้�องใชั้ไฟฟ้าอ้�น ๆ 
ที่่�เอาป็ระกัินภััยภัายใต้หมัวดคุวามัคุุ้มัคุรองหลัูกิ อันเกิิดจ้ากิหร้อมั่สิ่าเหตุมัาจ้ากิ
กิารที่ำางานเกิินพิกิัด แรงดันเกิินกิำาหนด กิารลูัดวงจ้ร กิารเกิิดป็ระกิายไฟ กิารเกิิด
คุวามัร้อนข้�นในตัวเอง กิารรั�วไหลูของกิระแสิ่ไฟฟ้า

50,000 100,000

2. คุ่าเชั่าอาคุารเพ้�อใชั้ป็ระกิอบธุุรกิิจ้ชัั�วคุราว ในกิรณ่ที่่�อาคุารได้รับคุวามัเสิ่่ยหาย 
จ้ากิภัยัที่่�ไดรั้บคุวามัคุุ้มัคุรองตามัคุวามั คุุ้มัคุรองหลูกัิ จ้นไมัอ่ยูใ่นสิ่ภัาพที่่�จ้ะดำาเนนิ
กิิจ้กิารได้

30,000 
(1,000 บาที่ต่อวัน)

60,000 
(2,000 บาที่ต่อวัน)

3. คุ่าวชิัาช่ัพตามัคุวามัจ้ำาเป็็นสิ่ำาหรับสิ่ถาป็นกิิ พนกัิงานสิ่ำารวจ้ วศิวกิรท่ี่�ป็ร้กิษา รวมัถ้ง 
ที่่�ป็ร้กิษากิฎหมัาย แลูะคุ่าธุรรมัเน่ยมั อ้�นๆ เพ้�อกิารป็ระเมิันราคุา ออกิแบบ แลูะ
กิารคุวบคุุมังานอันเกิิดจ้ากิซ่่อมัแซ่มัที่รัพย์สิ่ินที่่�เสิ่่ยหาย อันเกิิดจ้ากิภััยที่่�ได้รับ  
คุวามัคุุ้มัคุรองตามัคุวามัคุุ้มัคุรองหลูักิ

ไมั่เกิิน 10% ของจ้ำานวนเงินเอาป็ระกิันภััย 
ในข้อ 1. ของคุวามัคุุ้มัคุรองหลูักิ

4.  คุ่าใช้ัจ้่ายในกิารดับเพลิูงของผู้่เอาป็ระกัินภััย รวมัถ้งบุคุคุลูท่ี่�กิระที่ำาในที่างกิารท่ี่�
จ้้างหร้อถูกิใชั้วานโดยผู่้เอาป็ระกิันภััยซ่้�งได้กิระที่ำากิารดับเพลูิง

ไมั่เกิิน 10% ของคุวามัเสิ่่ยหาย
ที่่�เกิิดข้�นจ้ริง

5.  คุา่ใชัจ่้้ายท่ี่�จ้ำาเป็็นในกิารคุำ�าหร้อยนัซ่ากิ กิารร้�อถอนหร้อที่ำาลูาย กิารขนย้ายซ่ากิ ซ้่�ง
ที่รัพย์สิ่ินที่่�เสิ่่ยหายอันเกิิดจ้ากิภััยที่่�ได้รับคุวามัคุุ้มัคุรองตามัคุวามัคุุ้มัคุรองหลูักิ

ไมั่เกิิน 10% ของคุวามัเสิ่่ยหาย
ที่่�เกิิดข้�นจ้ริง

6.  คุวามัเสิ่ย่หายตอ่ป้็ายโฆษณา ที่่�ยด้แลูะแนบตดิกิบัผ่นงัของอาคุารอยา่งถาวร โดย
ขนาดของป้็าย ต้องมั่คุวามักิว้างแลูะคุวามัยาวไมั่เกิิน 6 เมัตร อันมั่สิ่าเหตุมัาจ้ากิ
อุบัติเหตุซ่้�งเกิิดจ้ากิเหตุภัายนอกิ อัคุคุ่ภััย ฟ้าผ่่า ภััยระเบิด หร้อกิารลูักิที่รัพย์แลูะ
รวมัถ้งคุวามัรับผิ่ดตามักิฎหมัายต่อบุคุคุลูภัายนอกิ ตามัเง้�อนไขคุวามัคุุ้มัคุรอง
ภัายใต้หมัวดกิารป็ระกิันภััยป้็ายโฆษณา

30,000 60,000

7. คุวามัสิ่ญูเสิ่ย่หร้อคุวามัเสิ่ย่หายตอ่ที่รัพยส์ิ่นิที่่�อยู่ภัายในอาคุารที่่�พกิพาได ้อนัไดแ้กิ่ 
โที่รศัพที่์มั้อถ้อ, วิที่ยุติดตามัตัว, คุอมัพิวเตอร์โน้ตบุ�คุ, Flash Drive, กิลู้องถ่ายรูป็  
แลูะที่รพัยส์ิ่นิอ้�น ๆ  ที่่�พกิพาไดท้ี่กุิชันดิที่่�เป็็นของผู้่เอาป็ระกินัภัยั อนัมัส่ิ่าเหตมุัาจ้ากิ 
ภััยภัายใต้คุวามัคุุ้มัคุรองของกิรมัธุรรมั์ 

ตามัคุวามัเสิ่่ยหายจ้ริงแลูะสิู่งสิุ่ดรวมักิัน 
ไมั่เกิิน 20,000 บาที่ต่อคุรั�ง/ต่อป่็



 
คุวามัคุุ้มัคุรองสิ่่วนเพิ�มั

จ้ำานวนเงินเอาป็ระกิันภััย 
ต่อคุรั�ง/ป่็/กิรมัธุรรมั์ (บาที่)

8.  คุวามัเสิ่่ยหายต่อที่รัพย์สิ่ินสิ่่วนบุคุคุลู ที่่�เป็็นสิ่ิ�งของสิ่่วนตัวสิ่ำาหรับใช้ัสิ่อยหร้อ
สิ่วมัใสิ่่ป็ระจ้ำาวัน อาที่ิ เสิ่้�อผ่้า รองเที่้า แว่นตา เป็็นต้น ซ่้�งเกิ็บรักิษาไว้ในอาคุาร แลูะ
คุวามัเส่ิ่ยหายนั�น เกิิดจ้ากิภััยที่่�ได้รับคุวามัคุุ้มัคุรองตามัคุวามัคุุ้มัคุรองหลัูกิ ซ้่�ง
เป็็นกิรรมัสิ่ิที่ธุิ�ของ

 
 

  - เจ้า้หนา้ที่่�แลูะพนกัิงานของผู้่เอาป็ระกินัภัยั (ซ่้�งเป็็นคุวามัเสิ่ย่หายที่่�ผู่เ้อาป็ระกินัภัยั 
 ต้องรับผ่ิดชัอบ) 100,000 (2,000 บาที่ต่อคุน)

  - ผู่้เอาป็ระกิันภััย 20,000 (3,000 บาที่ต่อชัิ�น)

9.  กิารป็ระกิันภััยเงินที่ดแที่นกิารสิู่ญเสิ่่ยรายได้ ในกิรณ่ที่่�อาคุารได้รับคุวามัเสิ่่ยหาย
จ้ากิภัยัที่่�ได้รับคุวามัคุุม้ัคุรองตามัคุวามัคุุม้ัคุรองหลัูกิจ้นไม่ัอยูใ่นสิ่ภัาพที่่�จ้ะดำาเนิน
กิิจ้กิารได้

30,000 (1,000 
บาที่ต่อวัน)

60,000 (2,000 
บาที่ต่อวัน)

10. กิารป็ระกิันภััยโจ้รกิรรมั (จ้ร.2) คุุ้มัคุรองคุวามัสิู่ญเสิ่่ยหร้อคุวามัเสิ่่ยหายต่อ   

  - ที่รพัยส์ิ่นิที่่�เอาป็ระกินัภัยั อนัเกิิดจ้ากิกิารลูกัิที่รพัยท์ี่่�ป็รากิฏรอ่งรอยคุวามัเสิ่ย่หาย 
 ที่่�เห็นได้อย่างชััดเจ้นต่อตัวอาคุาร หร้อเกิิดจ้ากิชัิงที่รัพย์ หร้อกิารป็ลู้นที่รัพย์ 100,000 200,000

 - สิ่่วนหน้�งสิ่่วนใดของตัวอาคุาร อันเกิิดจ้ากิกิารโจ้รกิรรมัที่่�ได้รับคุวามัคุุ้มัคุรอง 10,000 20,000

11. กิารป็ระกัินภัยัสิ่ำาหรับเงิน (ป็ง.1) คุุม้ัคุรองคุวามัสูิ่ญเสิ่ย่ของเงินที่่�อยูภ่ัายในอาคุาร 
ซ่้�งอยู่ในคุวามัดูแลูของผู่้เอาป็ระกิันภััย หร้อถูกิเกิ็บอยู่ในตู้นิรภััยหร้อห้องนิรภััยที่่�
ปิ็ดลู็อคุเร่ยบร้อย อันเกิิดจ้ากิกิารชัิงที่รัพย์ หร้อป็ลู้นที่รัพย์ 

30,000 60,000

12. กิารป็ระกินัภัยัสิ่ำาหรับกิระจ้กิ คุุม้ัคุรองคุวามัเสิ่ย่หายตอ่กิระจ้กิท่ี่�ใชัเ้ป็็นสิ่ว่นป็ระกิอบ
ของตัวอาคุาร อันเกิิดจ้ากิอุบัติเหตุใดๆ จ้นที่ำาให้แตกิหร้อเสิ่่ยหายจ้นใชั้กิารไมั่ได้ - 50,000

13. กิารป็ระกินัภัยัคุวามัรบัผิ่ดตอ่บคุุคุลูภัายนอกิ คุุม้ัคุรองกิารเสิ่ย่ชัว่ติ คุวามับาดเจ้บ็ 
ตอ่ร่างกิาย หร้อคุวามัเจ็้บป่็วยของบุคุคุลูภัายนอกิ รวมัที่ั�งคุวามัเส่ิ่ยหายต่อที่รัพยสิ์ิ่น
ของบุคุคุลูดังกิลู่าวซ่้�งเกิิดข้�นภัายในอาคุารหร้อเกิิดจ้ากิกิารใชั้อาคุารนั�น

500,000 1,000,000

คุวามัคุุ้มัคุรองที่่�เพิ�มัจ้ำานวนเงินเอาป็ระกิันภััยได้
จ้ำานวนเงินเอาป็ระกิันภััยที่่�ซ่้�อเพิ�มัได้

(รวมัแผ่นป็ระกิันภััยพ้�นฐาน)
สิู่งสิุ่ดต่อคุรั�ง/ป่็/กิรมัธุรรมั์ (บาที่)

กิารป็ระกิันภััยโจ้รกิรรมั
(เฉพาะคุวามัคุุ้มัคุรองคุวามัเสิ่่ยหายต่อที่รัพย์สิ่ิน)

500,000

กิารป็ระกิันภััยสิ่ำาหรับเงิน 500,000

กิารป็ระกิันภััยสิ่ำาหรับกิระจ้กิ 500,000

กิารป็ระกิันภััยคุวามัรับผ่ิดต่อบุคุคุลูภัายนอกิ 5,000,000
กิารป็ระกิันภััยคุวามัเสิ่่ยหายต่ออุป็กิรณ์ไฟฟ้า 1,000,000
คุวามัสิู่ญเสิ่่ยหร้อคุวามัเสิ่่ยหายของที่รัพย์สิ่ินท่ี่�เอาป็ระกิันภััย เช่ัน อาคุาร 
ที่รัพย์สิ่ินภัายในอาคุารที่่�มั่สิ่าเหตุจ้ากิภััยนำ�าท่ี่วมั สิ่ำาหรับสิ่ถานที่่�เอาป็ระกัิน
ภััยที่่�ไมั่อยู่ในพ้�นที่่�นำ�าที่่วมัสิู่ง
(ผู่้เอาป็ระกิันภััยต้องรับผ่ิดชัอบเองสิ่่วนแรกิ 10% ของคุวามัเสิ่่ยหายหร้อขั�น
ตำ�า 10,000 บาที่สิ่ำาหรับคุวามัเสิ่่ยหายที่่�เกิิดจ้ากิภััยนำ�าที่่วมั)

ไมั่เกิิน 5% 
ของจ้ำานวนเงินเอาป็ระกิันภััย
แลูะสิู่งสิุ่ดไมั่เกิิน 2 ลู้านบาที่

พิเศษยิ�งข้�น กิับคุวามัคุุ้มัคุรองที่่�คุุณสิ่ามัารถเลู้อกิซ่้�อเพิ�มัได้

คุวามัคุุ้มัคุรองที่่�เลู้อกิซ่้�อเพิ�มัได้
จ้ำานวนเงินเอาป็ระกิันภััยที่่�ซ่้�อเพิ�มัได้

(รวมัแผ่นป็ระกิันภััยพ้�นฐาน)
สิู่งสิุ่ดต่อคุรั�ง/ป่็/กิรมัธุรรมั์ (บาที่)

กิารป็ระกิันภััยอุบัติเหตุสิ่่วนบุคุคุลู (อ.บ.1) 
สิ่ำาหรับผู่้เอาป็ระกิันภััย

100,000

*จ้ำากิัดอายุสิู่งสิุ่ดของผู่้เอาป็ระกิันภััยไมั่เกิิน 70 ป่็บริบูรณ์



สิ่ถานที่่�ป็ระกิอบกิารที่่�รับป็ระกิันภััยจ้ำาแนกิตามัป็ระเภัที่ธุุรกิิจ้*
 กิลูุ่มัที่่� 1 สิ่ำานักิงาน คุ้อสิ่ำานักิงานที่่�ไมั่เกิ็บสิ่ินคุ้าอันตรายแลูะไมั่มั่กิระบวนกิารผ่ลูิต สิ่มัาคุมัหร้อสิ่โมัสิ่ร (ไมั่รวมัไนที่์คุลูับ)
 กิลุู่มัท่ี่� 2  ร้านคุ้าย่อย เชั่น ร้านขายยา ร้านกิิ�ฟชัอป็ ร้านมัินิมัาร์ที่ที่ั�วไป็ ร้านถ่ายเอกิสิ่าร ร้านรับพิมัพ์นามับัตร ร้านขายอุป็กิรณ์เคุร้�องเข่ยน ร้านขายดอกิไม้ั  
  ร้านขายของชัำา ร้านขายกิลู้องถ่ายรูป็ ร้านขายอุป็กิรณ์กิ่ฬา ร้านขายอะไหลู่รถยนต์หร้อรถจ้ักิรยานยนต์ ร้ายขายนาฬิิกิา ร้านขายแว่นตา ให้รวมัถ้ง 
  ร้านคุ้าที่่�อยู่ในห้างสิ่รรพสิ่ินคุ้า หร้อศูนย์กิารคุ้า ฯลูฯ
 กิลูุ่มัที่่� 3 ธุุรกิิจ้บริกิาร
    3.1 ด้านสิุ่ขภัาพแลูะคุวามังามั คุ้อ โรงพยาบาลู คุลูินิกิ เชั่น คุลูินิกิเสิ่ริมัคุวามังามั คุลูินิกิรักิษาโรคุที่ั�วไป็ คุลูินิกิสิ่ัตวแพที่ย์ คุลูินิกิที่ันตแพที่ย์
    3.2  ด้านกิารศ้กิษา คุ้อ สิ่ถานที่่�รับเลู่�ยงเด็กิ หร้อเนอสิ่เซ่อร่� โรงเร่ยนสิ่อนคุอมัพิวเตอร์ โรงเร่ยนสิ่อนดนตร่ โรงเร่ยนสิ่อนศิลูป็ะ โรงเร่ยนเอกิชันหร้อรัฐบาลู 
  ที่ั�วไป็ โรงเร่ยนสิ่อนภัาษา วิที่ยาลูัย
    3.3 ด้านที่่�พักิ คุ้อ แฟลูต หอพักิ อพาร์ที่เมั้นที่์ เกิสิ่ที่์เฮาสิ่์ คุอนโดมัิเน่ยมั นิติบุคุคุลูอาคุารชัุด 
    3.4 ด้านบันเที่ิง เช่ัน ร้านกิาแฟ ร้านอาหาร ร้านเบเกิอร่� ร้านขายไอศคุร่มั ร้านอาหารที่่�ม่ัคุาราโอเกิะ ร้านคุาราโอเกิะ ภััตตาคุาร ร้านบิลูเลู่ยด ร้านสิ่นุกิเกิอร์  
  ร้านอินเตอร์เนต ร้านเกิมัสิ่์ โรงแรมั
    3.5 ด้านอ้�น ๆ เชั่น ร้านตัดผ่มัหร้อร้านเสิ่ริมัสิ่วย ร้านซ่่อมัแซ่มัเคุร้�องไฟฟ้า ร้านวิศวกิรรมัชั่างกิลู ร้านซ่ักิร่ดหร้อซ่ักิแห้ง ร้าน Wedding Studio ร้านถ่ายรูป็  
  ร้านให้เชั่าแลูะอัดว่ด่โอ ร้านซ่่อมัแซ่มัรถยนต์ หร้อโชัว์รูมัที่่�มั่กิารซ่่อมัแต่ไมั่มั่กิารพ่นสิ่่
 กิลูุ่มัที่่� 4 โรงงาน
    4.1 โรงงานผ่ลิูตอาหาร เชั่น โรงงานบดพริกิป่็นไมั่ใชั้คุวามัร้อน โรงงานที่ำาลููกิชัิ�น โรงน้�งป็ลูา โรงงานที่ำาผ่ลูไมั้แห้งไมั่ใชั้ไฟ โรงงานผ่ลิูตมัักิกิะโรน่ โรงงาน 
  ที่ำาไสิ่้กิรอกิ โรงงานที่ำาขนมัปั็ง โรงงานที่ำาบ�ะแซ่ โรงงานที่ำาผ่ลูิตภััณฑ์์ด้วยไข่ โรงงานที่ำานำ�าป็ลูาหร้อซ่อสิ่ โรงงานที่ำาแป้็งสิ่าลู่ โรงงานที่ำาขนมัด้วยนำ�าเชั้�อมั  
  โรงงานที่ำาวุน้เส้ิ่น โรงงานที่ำากิว๋ยเต่�ยว โรงงานที่ำาขนมัแลูะลููกิกิวาด โรงงานผ่ลิูตเคุร้�องกิระป๋็อง (ไมัม่ัห่อ้งเยน็) โรงงานมันัสิ่ำาป็ะหลัูงแลูะสิ่าคูุ โรงงานที่ำาเตา้หู้
    4.2 โรงงานผ่ลูิตเคุร้�องด้�มั-ไมั่มั่แอลูกิอฮอลู์ เชั่น โรงงานผ่ลูิตกิาแฟผ่ง โรงงานกิรองนำ�าด้�มั
    4.3 โรงงานผ่ลูิตแกิ้ว เซ่รามัิกิ กิระจ้กิ เชั่น โรงงานที่ำาแกิ้ว หร้อกิระจ้กิ หร้อขวด โรงงานที่ำาเคุร้�องเคุลู้อบใชั้คุวามัร้อนจ้ากิไฟฟ้า โรงงานที่ำาเคุร้�องเคุลู้อบอ้�น ๆ  
  โรงงานผ่ลูิตเคุร้�องสิุ่ขภััณฑ์์ โรงงานที่ำาผ่ลูิตภััณฑ์์ด้วยซ่ิเมันต์หร้อคุอนกิร่ต
    4.4 โรงงานโลูหะ เชั่น โรงชัุบ โรงงานที่ำาตะป็ู โรงงานที่ำาหน้าต่างโลูหะ โรงงานผ่ลูิตภััณฑ์์อลููมัิเน่ยมั โรงงานโลูหะภััณฑ์์ไมั่มั่ผ่ลูิตภััณฑ์์ด้วยไมั้ โรงงานอัดโลูหะ  
  โรงกิลู้งไมั่มั่สิ่ิ�งผ่ลูิตภััณฑ์์ด้วยไมั้
    4.5 โรงงานยา สิ่มัุนไพร เวชัภััณฑ์์ เชั่น โรงงานที่ำาสิ่บู่ โรงงานที่ำายาสิ่่ฟัน โรงงานที่ำาเคุร้�องสิ่ำาอางคุ์ โรงงานผ่ลูิตภััณฑ์์ยา

หมายเหตุ:ุ กรณีมีข้ี้อสงสยัเกี�ยวกบัประเภทกลุุ่�มธุุรกจิโปรดสอบถามไดที้� บมจ.อลุ่อินัซ์ ์อยธุุยา ประกนัภยั หรอืตุวัแทน/นายหนา้ประกนัวนิาศภยั ที�ไดร้บัการแตุ�งตุั�งจากบรษิัทั

เง้�อนไขสิ่ำาคุัญในกิารพิจ้ารณารับป็ระกิันภััย
 1. ผู่้ขอเอาป็ระกิันภััยสิ่ามัารถย้�นขอเอาป็ระกิันภััยกิับบริษัที่ ได้เพ่ยง 1 กิรมัธุรรมั์ป็ระกิันภััยต่อ 1 สิ่ถานที่่�ตั�งที่รัพย์สิ่ินที่่�เอาป็ระกิันภััย
     2.  อาคุารที่่�ขอเอาป็ระกิันภััยต้องเป็็นสิ่ิ�งป็ลููกิสิ่ร้างชัั�น 1 คุอนกิร่ตลู้วน ยกิเว้น ห้องแถว แผ่งลูอย ร้านคุ้าในตลูาดแออัด สิ่ถานท่ี่�ซ่้�งม่ัถนนเข้าออกิคุับแคุบ  
  รถดับเพลูิงไมั่สิ่ามัารถเข้าถ้งได้โดยสิ่ะดวกิ
     3.  บริษัที่ฯ ขอสิ่งวนสิ่ิที่ธุิ�ไมั่รับป็ระกิันภััย สิ่ำาหรับ
      •  ที่รัพยส์ิ่นิซ่้�งตั�งอยู่ในเขตอันตรายตามัป็ระกิาศของสิ่ำานกัิงานคุณะกิรรมักิารกิำากิบัแลูะส่ิ่งเสิ่ริมักิารป็ระกิอบธุรุกิจิ้ป็ระกัินภััย เช่ัน เยาวราชั สิ่ำาเพง็ จ้กัิรวรรดิ  
   ชัุมัชันคุลูองเตย
      •  สิ่ต�อกิสิ่ินคุ้าป็ระเภัที่มั้อถ้อหร้ออุป็กิรณ์ที่่�เกิ่�ยวข้อง
      •  สิ่ถานป็ระกิอบกิารที่่�เป็็นธุุรกิิจ้ที่่�เกิ่�ยวข้องกิับบ่อนพนัน คุาบาเรต์ บาร์ ไนที่์คุลูับ
     4.  บริษัที่ฯ ขอสิ่งวนสิ่ิที่ธุิ�พิจ้ารณากิารรับป็ระกิันภััยเป็็นราย ๆ ไป็ สิ่ำาหรับ
      •  ที่รัพย์สิ่ินที่่�ตั�งอยู่ในพ้�นที่่� 4 จ้ังหวัดชัายแดนภัาคุใต้ ได้แกิ่ สิ่งขลูา ยะลูา ปั็ตตาน่ นราธุิวาสิ่ ซ่้�งมั่จ้ำานวนเงินเอาป็ระกิันภััยมัากิกิว่า 5 ลู้านบาที่
      •  กิารขอเอาป็ระกิันภััยเฉพาะสิ่ต�อกิสิ่ินคุ้าอย่างเด่ยวสิ่ำาหรับป็ระเภัที่ธุุรกิิจ้
       - ร้านขายเสิ่้�อผ่้า    -  ร้านขายกิระเป๋็า  -  ร้านตัดเย็บเสิ่้�อผ่้า  -  ร้านขายหนังสิ่้อ  
       - ร้านขายเฟอร์นิเจ้อร์ตกิแต่งบ้าน   -  ร้านขายรองเที่้า   -  ร้านขายเคุร้�องสิ่ังฆภััณฑ์์
     5.  แผ่นป็ระกัินภัยัน่�สิ่ามัารถซ้่�อระยะยาวได้สิ่งูสุิ่ด 3 ป่็ โดยได้รับส่ิ่วนลูด 12.50% สิ่ำาหรับแผ่นป็ระกัินภััยระยะยาว 2 ป่็ แลูะส่ิ่วนลูด 16.66% สิ่ำาหรับแผ่นป็ระกัินภััยระยะยาว 3 ป่็ 
     6.  บริษัที่ฯ ขออนุญาตเข้าสิ่ำารวจ้ภััยสิ่ำาหรับธุุรกิิจ้บางป็ระเภัที่ โดยจ้ะแจ้้งให้ที่ราบเป็็นกิรณ่ไป็
     7.  บริษัที่ฯ ขอสิ่งวนสิ่ิที่ธุิ�ในกิารเป็ลู่�ยนแป็ลูงเง้�อนไขกิารรับป็ระกิันภััย โดยไมั่ต้องแจ้้งให้ที่ราบลู่วงหน้า
     8.  ธุุรกิิจ้โรงแรมัสิ่ามัารถซ่้�อคุวามัคุุ้มัคุรองคุวามัรับผ่ิดต่อบุคุคุลูภัายนอกิได้สิู่งสิุ่ดไมั่เกิิน 2,000,000 บาที่
     9.  สิ่ำาหรับกิารซ่้�อภัยันำ�าที่ว่มัเพิ�มั บริษทัี่ฯ ขอสิ่งวนสิ่ทิี่ธุิ�ในกิารพจิ้ารณารับป็ระกินัภัยัเป็็นราย ๆ  สิ่ำาหรับพ้�นที่่�ที่่�มัคุ่วามัเสิ่่�ยงภัยันำ�าท่ี่วมัสูิ่ง อันไดแ้กิ ่พ้�นท่ี่�บริเวณ 
  จ้งัหวดัอา่งที่อง ลูพบรุ่ นคุรสิ่วรรคุ ์นนที่บรุ่ ป็ที่มุัธุาน่ พระนคุรศร่อยธุุยา สิ่งิหบ์รุ่ สิ่มัทุี่รป็รากิาร แลูะบางพ้�นที่่�ของกิรุงเที่พมัหานคุร กิรุณาตดิตอ่ตวัแที่น 
  ของบริษัที่ฯ กิ่อนกิารรับป็ระกิันภััย
 10.  กิารรับป็ระกิันภััยเป็็นไป็ตามัเง้�อนไขกิารพิจ้ารณารับป็ระกิันภััยของบริษัที่

คุำาเต้อน
 •   ผู่้ขอเอาป็ระกิันภััยคุวรที่ำาคุวามัเข้าใจ้ในรายลูะเอ่ยด คุวามัคุุ้มัคุรองแลูะเง้�อนไขกิ่อนตัดสิ่ินใจ้ที่ำาป็ระกิันภััยทีุ่กิคุรั�ง 
 • ข้อมัูลูในเอกิสิ่ารน่�เป็็นเพ่ยงข้อมัูลูเบ้�องต้นเพ้�อป็ระกิอบกิารขายเที่่านั�น ผู่้ขอเอาป็ระกิันภััยคุวรศ้กิษาข้อมัูลูเพิ�มัเติมัเกิ่�ยวกิับคุวามัคุุ้มัคุรอง เง้�อนไข ข้อกิำาหนด  
  ข้อยกิเว้น แลูะผ่ลูป็ระโยชัน์จ้ากิกิรมัธุรรมั์ป็ระกิันภััย 
 •  เบ่�ยป็ระกิันภััยเป็็นไป็ตามัที่่�บริษัที่ฯ กิำาหนดในเคุร้�องมั้อคุำานวณเบ่�ยป็ระกิันภััยที่่�แจ้้งไว้กิับตัวแที่น/นายหน้า
 •  กิรณ่ผู่้ขอเอาป็ระกิันภััยระบุป็ระเภัที่ธุุรกิิจ้ไมั่ตรงตามัคุวามัจ้ริง บริษัที่ฯ มั่สิ่ิที่ธุิ�บอกิลู้างสิ่ัญญาป็ระกิันภััยตามัป็ระมัวลูกิฎหมัายแพ่งแลูะพาณิชัย์มัาตรา 865

ที่รัพย์สิ่ินที่่�ยกิเว้น
 •   ที่รัพย์สิ่ินใด ๆ ที่่�อยู่ในกิารดูแลูรักิษาของผู่้เอาป็ระกิันภััยในฐานะผู่้ดูแลูรักิษา มัิใชั่เจ้้าของ

Master SME เป็็นชั้�อที่างกิารตลูาด ชั้�อตามักิรมัธุรรมั์ป็ระกิันภััยที่่�ที่่านจ้ะได้รับคุ้อ “กิรมัธุรรมั์ป็ระกิันภััยธุุรกิิจ้ขนาดย่อมั SME Care Insurance”

1292 ตลอด 24 ชั่่�วโมง
หร้อเย่�ยมัชัมัเว็บไซ่ต์  www.azay.co.th

บมัจ้. อลูิอันซ่์ อยุธุยา ป็ระกิันภััย  Allianz Ayudhya General Insurance Pcl.
898 อาคารเพลุ่ินจิตุทาวเวอร์ ถนนเพลุ่ินจิตุ แข้วงลุุ่มพินี เข้ตุปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


