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เป็็นต้้นไป

เหมาความคุ้้�มครองทุุกรููปแบบ

เหมาให้้หมด!

เบี้้�ยเริ่่�มต้้นเพีียง 8 บาทต่่อวััน

คุ้้�มครองภััยแบบครบทุุกภััย
ที่่�ไม่่ได้้ระบุุในข้้อยกเว้้น

*เบี้้�ยประกัันภััยเริ่่�มต้้นต่ำำ��สุุด
สำำ�หรัับกลุ่่�มสำำ�นัักงาน

ให้้ความคุ้้�มครองภััยธรรมชาติิ

(ยกเว้้นน้ำำ��ท่่วม)

รัับความคุ้้�มครอง
สำำ�หรัับภััยน้ำำ��ท่่วม 20,000
พลััส! ได้้ รัับความคุ้้�มครองเพิ่่�มขึ้้�น
สููงสุุด 5 ล้้านบาท สำำ�หรัับสถานที่่�เอาประกัันภััย
ที่่�ไม่่อยู่่�ในพื้้�นที่่�น้ำำ��ท่่วมสููง

ทดแทนการสููญเสีียรายได้้

ถึึง 10% ของทุุนประกัันภััยหลััก
สููงสุุดไม่่เกิิน 5 ล้้านบาท
คุ้้�มครองทรััพย์์สิินจากการโจรกรรม
ถึึง 20% ของจำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย
ความคุ้้�มครองหลััก

สููงสุุดไม่่เกิิน 5 ล้้านบาท
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หมดความกัังวล
เดิินหน้้าธุุรกิิจได้้อย่่างมั่่�นใจ

ความคุ้้�มครองหลััก
การประกัันภััยความเสี่่�ยงภััยทรััพย์์สิิน คุ้้�มครองความสููญเสีียหรืือความเสีียหายต่่อทรััพย์์สิินที่่�
เอาประกัันภััย ได้้แก่่ “อาคาร” ที่่�เป็็ นสถานที่่�ประกอบธุุรกิิจ (ไม่่รวมรากฐาน) และ “ทรััพย์สิ
์ น
ิ ภายใน
อาคาร” เช่่น เฟอร์์นิิเจอร์์ เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน รวมทั้้�ง “สต็็อกสิินค้้า” และ “เครื่่�องจัักร” อัันเกิิด
จาก ไฟไหม้้ ฟ้้ าผ่่า การระเบิิด ภััยลมพายุุ ภััยแผ่่นดิินไหว ภััยลููกเห็็บ ภััยอัันเกิิดจากอากาศยาน
การเฉี่่�ยวชนของยวดยานพาหนะ ภััยเนื่่�องจากน้ำำ�� (ไม่่รวมน้ำำ��ท่่วม) ความเสีียหายจากอุุบััติิเหตุุ
อัันเกิิดจากปัั จจััยภายนอก การประท้้วง การนััดหยุุดงาน การจลาจล หรืือการกระทำำ�อัน
ั มีีเจตนา
ร้้าย และภััยใด ๆ ที่่�มิิได้้ระบุุยกเว้้นไว้้ในกรมธรรม์์ประกัันภััย
(ผู้้�เอาประกัันภััยต้้องรัับผิิดชอบเองส่่วนแรก 2,000.-บาทต่่อความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้น
� ในแต่่ละครั้้�ง
และทุุกครั้้�ง สำำ�หรัับความเสีียหายจากอุุบััติิเหตุุอัันเกิิดจากปัั จจััยภายนอก และภััยเนื่่�องจากน้ำำ��)

จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย
ครั้้�ง/ปีี (บาท)

1.5 ล้้าน
ถึึง
150 ล้้าน
ตามมููลค่่าทรััพย์์สิิน
ที่่�เอาประกัันภััย

ความเสีียหายของทรััพย์์สิินที่่�เอาประกัันภััยจากภััยน้ำำ��ท่่วมสำำ�หรัับสถานที่่�เอาประกัันภััยที่่�ไม่่อยู่่�
ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััยน้ำำ��ท่่วมสููง
(ผู้้�เอาประกัันภััยต้้องรัับผิิดชอบเองส่่วนแรก 10% ของความเสีียหายหรืือขั้้�นต่ำำ�� 10,000 บาท
สำำ�หรัับความเสีียหายที่่�เกิิดจากภััยน้ำำ��ท่่วม)

20,000

กรณีีความเสีียหายของทรััพย์์สิินที่่�เอาประกัันภััยจากภััยน้ำำ��ท่่วมสำำ�หรัับสถานที่่�เอาประกัันภััย
ที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััยน้ำำ��ท่่วมสููง

5,000

ความคุ้้�มครองส่่วนเพิ่่�ม

จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย
ครั้้�ง/ปีี (บาท)

1. ความเสีียหายต่่ออุุปกรณ์์ไฟฟ้้ า(Electrical Installation) คุ้้�มครองความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�น
ต่่อไดนาโม หม้้อแปลงไฟฟ้้ า มอเตอร์์ไฟฟ้้ า แผงควบคุุมไฟฟ้้ า อุุปกรณ์์ไฟฟ้้ า หรืือเครื่่�องใช้้
ไฟฟ้้ าอื่่�นๆ ที่่�ได้้ระบุุไว้้เป็็ นทรััพย์์สิินที่่�เอาประกัันภััยตามกรมธรรม์์ประกัันภััยฉบัับนี้้� อัันเกิิด
จากสาเหตุุของการทำำ�งานเกิินพิิกัด
ั การเดิินเครื่่�องเกิินกำำ�ลัง
ั แรงดัันไฟฟ้้ าเกิินกำำ�หนด ไฟฟ้้ า
ลััดวงจร การเกิิดประกายไฟ การเกิิดความร้้อนสููงเกิินพิิกัด
ั ในตััวเอง การรั่่�วไหลของกระแสไฟฟ้้ า

20% ของจำำ�นวนเงิิน
เอาประกัันภััยของความ
คุ้้�มครองหลััก
สููงสุุดไม่่เกิิน 5 ล้้าน

2. 	ค่่าเช่่าอาคารเพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจชั่่�วคราว ในกรณีีที่่�อาคารได้้รัับความเสีียหายจากภััยที่่�ได้้
รัับความคุ้้�มครองตามความคุ้้�มครองหลััก จนไม่่อยู่่�ในสภาพที่่�จะดำำ�เนิินกิิจการได้้

2,000 ต่่อวััน
(สููงสุุดไม่่เกิิน 30 วััน)

3. 	การประกัันภััยเงิินทดแทนการสููญเสีียรายได้้ ในกรณีีที่่�อาคารได้้รัับความเสีียหายจาก
ภััยที่่�ได้้รัับความคุ้้�มครองตามความคุ้้�มครองหลัักจนไม่่อยู่่�ในสภาพที่่�จะดำำ�เนิินกิิจการได้้
(ระยะเวลาในการชดใช้้สิินไหมทดแทนสููงสุุด 3 เดืือน)

10% ของจำำ�นวนเงิิน
เอาประกัันภััยของความ
คุ้้�มครองหลััก
สููงสุุดไม่่เกิิน 5 ล้้าน

4. 	การสููญเสีียค่่าเช่่า ในกรณีีที่่�อาคารหรืือส่่วนของอาคารที่่�เอาประกัันภััยไว้้ไม่่อยู่่�ในสภาพที่่�จะ
อยู่่�อาศััยได้้ เนื่่�องจากถููกทำำ�ลายหรืือเสีียหายจากเพลิิงไหม้้ หรืือภััยอื่่น
� ใด ที่่�ได้้มีีการเอาประกััน
ภััยคุ้้�มครองไว้้ จนเป็็ นเหตุุให้้สููญเสีียค่่าเช่่าไป

ไม่่เกิิน 150,000 /ปีี

5. 	ค่่าวิิชาชีีพตามความจำำ�เป็็ นสำำ�หรัับสถาปนิิก พนัักงานสำำ�รวจ วิิศวกรที่่�ปรึึกษา รวมถึึงที่่�ปรึึกษา
กฎหมาย และค่่าธรรมเนีียมอื่่�นๆ เพื่่�อการประเมิินราคา ออกแบบ และการควบคุุมงานอัันเกิิดจาก
ซ่่อมแซมทรััพย์์สิินที่่�เสีียหาย อัันเกิิดจากภััยที่่�ได้้รัับความคุ้้�มครองตามความคุ้้�มครองหลััก

10% ของจำำ�นวนเงิิน
เอาประกัันภััยของความ
คุ้้�มครองหลััก
สููงสุุดไม่่เกิิน 3 ล้้าน

6. 	ค่่าใช้้จ่่ายในการดัับเพลิิงของผู้้�เอาประกัันภััย รวมถึึงบุุคคลที่่�กระทำำ�ในทางการที่่�จ้้างหรืือถููก
ใช้้วาน โดยผู้้�เอาประกัันภััยซึ่่�งได้้กระทำำ�การดัับเพลิิง

10% ของจำำ�นวนเงิิน
เอาประกัันภััยของความ
คุ้้�มครองหลััก
สููงสุุดไม่่เกิิน 1 ล้้าน

7. 	ค่่าใช้้จ่่ายที่่�จำำ�เป็็ นในการค้ำำ��หรืือยัันซาก การรื้้�อถอนหรืือทำำ�ลาย การขนย้้ายซากทรััพย์์สิินที่่�
เสีียหาย อัันเกิิดจากภััยที่่�ได้้รัับความคุ้้�มครองตามความคุ้้�มครองหลััก

10% ของจำำ�นวนเงิิน
เอาประกัันภััยของความ
คุ้้�มครองหลััก
สููงสุุดไม่่เกิิน 1 ล้้าน

ความคุ้้�มครองส่่วนเพิ่่�ม

จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย
ครั้้�ง/ปีี (บาท)

8. ความเสีียหายต่่อป้้ ายโฆษณา ที่่�ยึึดและแนบติิดกัับผนัังของอาคารอย่่างถาวร รวมถึึงป้้ ายที่่�
ติิดตั้้�งภายนอกและในสถานที่่�เอาประกัันภััย และความเสีียหายนั้้�น เกิิดจากภััยที่่�ได้้รัับความ
คุ้้�มครองภายใต้้หมวดการประกัันภััยป้้ายโฆษณา

100,000

9. ความสููญเสีียหรืือความเสีียหายต่่อทรััพย์สิ
์ น
ิ ที่่�อยู่่�ภายในอาคารที่่�พกพาได้้ อัันได้้แก่่ โทรศััพท์์
มืือถืือ, วิิทยุุ ติิดตามตััว, คอมพิิวเตอร์์โน้้ตบุ๊๊�ค, Flash Drive, กล้้องถ่่ายรููป และทรััพย์์สิินอื่่�น ๆ
ที่่�พกพาได้้ทุุกชนิิดที่่�เป็็ นของผู้้�เอาประกัันภััย อัันมีีสาเหตุุมาจากภััยภายใต้้ความคุ้้�มครอง
ของกรมธรรม์์

ตามความเสีียหาย
ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
สุุงสุุดไม่่เกิิน 30,000

10. ความเสีียหายต่่อทรััพย์สิ
์ น
ิ ส่่วนบุุคคล ที่่�เป็็ นสิ่่�งของส่่วนตััวสำำ�หรัับใช้้สอยหรืือสวมใส่่ประจำำ�วัน
ั
อาทิิ เสื้้�อผ้้า รองเท้้า แว่่นตา เป็็ นต้้น ซึ่่�งเก็็บรัักษาไว้้ในอาคาร และความเสีียหายนั้้�น เกิิด
จากภััยที่่�ได้้รัับความคุ้้�มครองตามความคุ้้�มครองหลััก ซึ่่�งเป็็ นกรรมสิิทธิ์์�ของ
		 - เจ้้าหน้้าที่่�และพนัักงานของผู้้�เอาประกัันภััย (ซึ่่�งเป็็ นความเสีียหายที่่�ผู้้�เอาประกัันภััย
ต้้องรัับผิิดชอบ)

2,000 ต่่อคน
100,000 ต่่อครั้้�ง

		 - ผู้้�เอาประกัันภััย
11. 	การประกัันภััยโจรกรรม (จร.2) คุ้้�มครองความสููญเสีียหรืือความเสีียหายต่่อทรััพย์์สิินที่่�เอา
ประกัันภััย และส่่วนหนึ่่�งส่่วนใดของต่่อตััวอาคารซึ่่�งเก็็บทรััพย์สิ
์ น
ิ ดัังกล่่าว อัันเกิิดจากการลัักทรัพย์
ั ์
	ที่่�ปรากฏร่่องรอยความเสีียหายที่่�เห็็นได้้อย่่างชััดเจนต่่อตััวอาคาร หรืือเกิิดจากชิิงทรััพย์์ หรืือ
	การปล้้นทรััพย์์

20% ของจำำ�นวนเงิิน
เอาประกัันภััยของความ
คุ้้�มครองหลััก
สููงสุุดไม่่เกิิน 5 ล้้าน

12. 	การประกัันภััยสำำ�หรัับเงิิน (ปง.2) คุ้้�มครองความสููญเสีียของเงิินที่่�อยู่่�ภายในอาคาร ซึ่่�งอยู่่�
ในความดููแลของผู้้�เอาประกัันภััย หรืือถููกเก็็บอยู่่�ในตู้้�นิิรภััยหรืือห้้องนิิรภััยที่่ปิ
� ิ ดล็็อคเรีียบร้้อย

10% ของจำำ�นวนเงิิน
เอาประกัันภััยของความ
คุ้้�มครองหลััก
สููงสุุดไม่่เกิิน 500,000

13. 	การประกัันภััยสำำ�หรัับกระจก คุ้้�มครองความเสีียหายต่่อกระจกที่่�ใช้้เป็็ นส่่วนประกอบของ
อาคาร อัันเกิิดจากอุุบััติิเหตุุใดๆ จนทำำ�ให้้แตกหรืือเสีียหายจนใช้้การไม่่ได้้

10% ของจำำ�นวนเงิิน
เอาประกัันภััยของความ
คุ้้�มครองหลััก
สููงสุุดไม่่เกิิน 5 ล้้าน

14. 	การประกัันภััยความรัับผิิดต่่อบุุคคลภายนอก คุ้้�มครองการเสีียชีีวิิต ความบาดเจ็็บต่่อร่่างกาย
หรืือความเจ็็บป่่ วยของบุุคคลภายนอก รวมทั้้�งความเสีียหายต่่อทรััพย์สิ
์ น
ิ ของบุุคคลดัังกล่่าว
	อัันเกิิดจากอุุบัติ
ั เิ หตุุจากการประกอบกิิจการของผู้้�เอาประกัันภััย ทั้้�งนี้้� ได้้ขยายความคุ้้�มครอง
ความรัับผิิดตามกฏหมายอัันเกิิดจากป้้ ายโฆษณาด้้วย
		 14.1. คุ้้�มครองอาหารและเครื่่�องดื่่�มเป็็ นพิิษ

2 ล้้าน

10,000 ต่่อครั้้�ง
100,000 ต่่อปีี

		 14.2. ความเสีียหายโดยอุุบััติิเหตุุต่่อรถยนต์์ของบุุคคลภายนอก ในที่่�จอดรถของผู้้�เอา
			
ประกัันภััย

1 ล้้าน

		 14.3. ขยายความคุ้้�มครองค่่ารัักษาพยาบาลสำำ�หรัับการบาดเจ็็บทางร่่างกายจากอุุบัติ
ั ิเหตุุ
			
ภายในสถานที่่�ประกอบการ (Premises Medical Payment)

5,000 ต่่อคน
200,000 ต่่อปีี

15. ประกัันความรัับผิิดของนายจ้้างต่่อลููกจ้า้ ง คุ้้�มครองเจ้้าหน้้าที่่� และพนัักงานของผู้้�เอาประกัันภััย
	กรณีีได้้รัับบาดเจ็็บแก่่ร่่างกาย โดยอุุบัติ
ั เิ หตุุหรืือเป็็ นโรคซึ่่�งเกิิดขึ้้น
� เนื่่�องจากการปฏิิบัติ
ั ง
ิ าน

1.5 ล้้าน

16. ความสููญเสีียหรืือเสีียหายของทรััพย์์สิินอื่่�นๆ ที่่�อยู่่�ภายในอาคาร (All Other Contents)

ไม่่เกิินจำำ�นวนเงิินที่่�ระบุุ
ในแต่่ละรายการ (ต่่อครั้้�ง)
รวมกัันแล้้ววงเงิินสููงสุุด
ไม่่เกิิน 100,000 บาท

ความคุ้้�มครองส่่วนเพิ่่�ม

จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย
ครั้้�ง/ปีี (บาท)

17. 	ขยายความคุ้้�มครองถึึงการเปลี่่�ยนแปลง การเพิ่่�มเติิม การปรัับปรุุงทรััพย์สิ
์ น
ิ เอาประกัันภััย

200,000

18. 	ขยายความคุ้้�มครองถึึงค่่าใช้้จ่า่ ยในการป้้ องกัันชั่่�วคราวตามความจำำ�เป็็ นเพื่่�อความปลอดภััย
และป้้ องกัันอาคารที่่�ได้้รัับความเสีียหายซึ่่�งอยู่่�ระหว่่างรอการซ่่อมแซมหรืือสร้้างใหม่่

1 ล้้าน

19. 	ขยายความคุ้้�มครองถึึงค่่าใช้้จ่า่ ยในการจััดส่่งอย่่างเร่่งด่่วน ค่่าขนส่่งทางอากาศ และค่่าทำำ�งาน
	ล่่วงเวลาในวัันหยุุด เพื่่�อทำำ�การซ่่อมแซม หรืือจััดหาของใหม่่มาทดแทนทรััพย์สิ
์ น
ิ เอาประกัันภััย
	ที่่�ได้้รัับความเสีียหาย

250,000

20. ขยายความคุ้้�มครองถึึงสิ่่�งปลููกสร้้างขนาดย่่อมที่่�อยู่่�ภายนอกตััวอาคาร ส่่วนต่่อเติิม
เชื่่�อมโยงของสิ่่�งปลููกสร้า้ งหรืือสิ่่�งปลููกสร้า้ งที่่�อำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่สถานที่่�เอาประกัันภััย
	ซึ่่�งถืือเป็็ นส่่วนหนึ่่�งหรืือติิดกัับสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�เอาประกัันภััย

1 ล้้าน

21. 	ขยายความคุ้้�มครองถึึงค่่าใช้้จ่่ายอัันสมควรต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในการใช้้ความพยายามเพื่่�อ
	กู้้�คืืน ป้้ องกััน หรืือรัักษาทรััพย์สิ
์ น
ิ ที่่�เอาประกัันภััยเพื่่�อลดความเสีียหายที่่�ได้้รับ
ั ความคุ้้�มครอง

1 ล้้าน

ความคุ้้�มครองที่่�เลืือกซื้้�อเพิ่่�ม

จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย/
ครั้้�ง/ปีี (บาท)

ความคุ้้�มครองภััยน้ำำ��ท่่วม สำำ�หรัับสถานที่่�เอาประกัันภััยที่่�ไม่่อยู่่�ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััยน้ำำ��ท่่วมสููง
(ผู้้�เอาประกัันภััยต้้องรัับผิิดชอบเองส่่วนแรก 10% ของความเสีียหายหรืือขั้้�นต่ำำ�� 10,000 บาท)

ไม่่เกิิน 10% ของจำำ�นวน
เงิินเอาประกัันภััยของความ
คุ้้�มครองหลัักและสููงสุุดไม่่
เกิิน 5 ล้้าน

ความคุ้้�มครองและเงื่่�อนไข
สถานที่่�ประกอบการที่่�รัับประกัันภััยจำำ�แนกตามประเภทธุุรกิิจ*
กลุ่่�มที่่� 1 	สำำ�นัักงาน เช่่น สำำ�นัักงานที่่�ไม่่เก็็บสิินค้้าอัันตรายและไม่่มีีกระบวนการผลิิต สมาคมหรืือสโมสร (ไม่่รวมไนท์์คลัับ)
กลุ่่�มที่่� 2 	ร้้านค้้าย่่อย เช่่น ร้้านขายยา ร้้านกิ๊๊�ฟชอป ร้้านมิินิิมาร์์ททั่่�วไป ร้้านถ่่ายเอกสาร ร้้านรัับพิิมพ์์นามบััตร ร้้านขายอุุปกรณ์์เครื่่�องเขีียน ร้้านขายดอกไม้้ ร้้าน
		ขายของชำำ� ร้้านขายกล้้องถ่่ายรููป ร้้านขายอุุปกรณ์์กีีฬา ร้้านขายอะไหล่่รถยนต์์หรืือรถจัักรยานยนต์์ ร้้ายขายนาฬิิกา ร้้านขายแว่่นตา ให้้รวมถึึงร้้านค้้า
		ที่่�อยู่่�ในห้้างสรรพสิินค้้า หรืือศููนย์์การค้้า ฯลฯ
กลุ่่�มที่่� 3 ธุุรกิิจบริิการ
3.1		ด้้านสุุขภาพและความงาม เช่่น โรงพยาบาล คลิินิิก เช่่น คลิินิิกเสริิมความงาม คลิินิิกรัักษาโรคทั่่�วไป คลิินิิกสััตวแพทย์์ คลิินิิกทัันตแพทย์์
3.2 	ด้้านการศึึกษา เช่่น สถานที่่�รัับเลี้้�ยงเด็็ก หรืือเนอสเซอรี่่� โรงเรีียนสอนคอมพิิวเตอร์์ โรงเรีียนสอนดนตรีี โรงเรีียนสอนศิิลปะ โรงเรีียนเอกชนหรืือ
		รััฐบาลทั่่�วไป (โรงเรีียนสอนภาษา) วิิทยาลััย
3.3		ด้้านที่่�พัักสำำ�หรัับให้้เช่่า เช่่น แฟลต หอพััก อพาร์์ทเม้้นท์์ เกสท์์เฮาส์์ คอนโดมิิเนีียม นิิติิบุุคคลอาคารชุุด โรงแรม
3.4		ด้้านอาหารและบัันเทิิง เช่่น ร้้านกาแฟ ร้้านอาหาร ร้้านเบเกอรี่่� ร้้านขายไอศครีีม ร้้านอาหารที่่�มีีคาราโอเกะ ภััตตาคาร ร้้านบิิลเลีียด ร้้านสนุุกเกอร์์
		ร้้านอิินเตอร์์เนต ร้้านเกมส์์
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		
โรงงานผลิิตเครื่่�องดื่่�ม-ไม่่มีีแอลกอฮอล์์ เช่่น โรงงานผลิิตกาแฟผง โรงงานกรองน้ำำ��ดื่่�ม
4.2		
โรงงานโลหะ เช่่น โรงชุุบ โรงงานทำำ�ตะปูู โรงงานทำำ�หน้้าต่่างโลหะ โรงงานผลิิตภััณฑ์์อลููมิิเนีียม โรงงานโลหะภััณฑ์์ไม่่มีีผลิิตภััณฑ์์ด้้วยไม้้ โรงงานอััดโลหะ
		 โรงกลึึงไม่่มีีสิ่่�งผลิิตภััณฑ์์ด้้วยไม้้
4.3		
โรงงานยา สมุุนไพร เวชภััณฑ์์ เช่่น โรงงานทำำ�สบู่่� โรงงานทำำ�ยาสีีฟัั น โรงงานทำำ�เครื่่�องสำำ�อางค์์ โรงงานผลิิตภััณฑ์์ยา
4.4		
โรงงานผลิิตแก้้ว เซรามิิก กระจก เช่่น โรงงานทำำ�แก้้ว หรืือกระจก หรืือขวด โรงงานทำำ�เครื่่�องเคลืือบใช้้ความร้้อนจากไฟฟ้้ า โรงงานทำำ�เครื่่�องเคลืือบอื่่�น ๆ
		
โรงงานผลิิตเครื่่�องสุุขภััณฑ์์ โรงงานทำำ�ผลิิตภััณฑ์์ด้้วยซิิเมนต์์หรืือคอนกรีีต
4.5		
โรงงานผลิิตอาหาร เช่่น โรงงานบดพริิกป่่นไม่่ใช้้ความร้้อน โรงงานทำำ�ลููกชิ้้�น โรงนึ่่�งปลา โรงงานทำำ�ผลไม้้แห้้งไม่่ใช้้ไฟ โรงงานผลิิตมัักกะโรนีี โรงงานทำำ�
		
ไส้้กรอก โรงงานทำำ�ขนมปัั ง โรงงานทำำ�บ๊๊ะแซ โรงงานทำำ�ผลิิตภััณฑ์์ด้้วยไข่่ โรงงานทำำ�น้ำำ��ปลาหรืือซอส โรงงานทำำ�แป้้ งสาลีี โรงงานทำำ�ขนมด้้วยน้ำำ��เชื่่�อม
		
โรงงานทำำ�วุ้้�นเส้้น โรงงานทำำ�ก๋ว
๋ ยเตี๋๋�ยว โรงงานทำำ�ขนมและลููกกวาด โรงงานผลิิตเครื่่�องกระป๋๋ อง (ไม่่มีีห้อ
้ งเย็็น) โรงงานมัันสำำ�ปะหลัังและสาคูู โรงงานทำำ�เต้้าหู้้�
หมายเหตุุ: กรณีีมีข้
ี อ
้ สงสััยเกี่่�ยวกัับประเภทกลุ่่ม
� ธุุรกิิจโปรดสอบถามได้้ที่่� บมจ.อลิิอัน
ั ซ์์ อยุุธยา ประกัันภััย หรืือตััวแทน/นายหน้้าประกัันวิินาศภััย ที่่�ได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งจากบริิษัท
ั

Perfect SME

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�งอยู่่�ในเขตอัันตรายตามประกาศของสำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย 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
		
•	การขอเอาประกัันภััยเฉพาะสต๊๊อกสิินค้้าอย่่างเดีียว
		
•	กลุ่่�มธุุรกิิจโรงงานที่่�มีีทุุนประกัันภััยมากกว่่า 50 ล้้านบาท และไม่่ได้้ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ดัับเพลิิง
5.
แผนประกัันภััยนี้้�สามารถซื้้�อระยะยาวได้้สููงสุุด 3 ปีี โดยได้้รัับส่่วนลด 12.50%สำำ�หรัับแผนประกัันภััยระยะเวลา 2 ปีี และส่่วนลด 16.66% สำำ�หรัับ
		
แผนประกัันภััยระยะเวลา 3 ปีี เฉพาะจำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััยไม่่เกิิน 60 ล้้านบาท
6.
บริิษััทฯ ขออนุุญาตเข้้าสำำ�รวจภััยสำำ�หรัับธุุรกิิจบางประเภท โดยจะแจ้้งให้้ทราบเป็็ นกรณีีไป
7.
บริิษััทฯ ขอสงวนสิิทธิ์์�ในการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขการรัับประกัันภััย โดยไม่่ต้้องแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า
8.	สำำ�หรัับการซื้้อ
� ภััยน้ำำ��ท่ว
่ มเพิ่่�ม บริิษัท
ั ฯ ขอสงวนสิิทธิ์์ใ� นการพิิจารณารัับประกัันภััยเป็็ นราย ๆ สำำ�หรัับพื้้น
� ที่่�ที่่มีี
� ความเสี่่�ยงภััยน้ำำ��ท่ว
่ มสููง อัันได้้แก่่ พื้้น
� ที่่�บริิเวณ
		จัังหวััดอ่่างทอง ลพบุุรีี นครสวรรค์์ นนทบุุรีี ปทุุมธานีี พระนครศรีีอยุุธยา สิิงห์์บุรีี
ุ สมุุทรปราการ และบางพื้้น
� ที่่�ของกรุุงเทพมหานคร 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
• 	ทรััพย์์สิินใด ๆ ที่่�อยู่่�ในการดููแลรัักษาของผู้้�เอาประกัันภััยในฐานะผู้้�ดููแลรัักษา มิิใช่่เจ้้าของ
Perfect SME เป็็ นชื่่�อทางการตลาด ชื่่�อตามกรมธรรม์์ประกัันภััยที่่�ท่่านจะได้้รัับคืือ “กรมธรรม์์ประกัันภััยความเสี่่�ยงภััยทรััพย์์สิิน Business 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

