
หมดความกัังวล 
เดินหน้าธุุรกัิจได้อย่่างมั�นใจ 
เหมาความคุ้มครองทุุกัรูปแบบ
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เบ้�ย่เริ�มต้้นเพี้ย่ง 8 บาทุต้่อวัน 
*เบ้�ย่ประกัันภััย่เริ�มต้้นต้ำ�าสุุด
สุำาหรับกัลุ่มสุำานักังาน

เหมาให้หมด! 
คุ้มครองภััย่แบบครบทุุกัภััย่
ทุ้�ไม่ได้ระบุในข้้อย่กัเว้น

รับความคุ้มครอง
สุำาหรับภััย่นำ�าทุ่วม 20,000  
พลััส! ได้้ รับความคุ้มครองเพีิ�มข้้�น
สุูงสุุด 5 ล้านบาทุ สุำาหรับสุถานทุ้�เอาประกัันภััย่ 
ทุ้�ไม่อยู่่ในพี้�นทุ้�นำ�าทุ่วมสุูง

คุ้มครองทุรัพีย่์สุินจากักัารโจรกัรรม
ถ้ง 20% ข้องจำานวนเงินเอาประกัันภััย่
ความคุ้มครองหลักั
สุูงสุุดไม่เกัิน 5 ล้านบาทุ

ให้ความคุ้มครองภััย่ธุรรมชาต้ิ
(ย่กัเว้นนำ�าทุ่วม)

ทุดแทุนกัารสุูญเสุ้ย่ราย่ได้ 
ถ้ง 10% ข้องทุุนประกัันภััย่หลักั
สุูงสุุดไม่เกัิน 5 ล้านบาทุ

Perfect
SME

ม้ผลบังคับใช้ต้ั�งแต้่ 

1 ม.ค. 2565 
เป็นต้้นไป



 ความคุ้มครองหลักั
จำานวนเงินเอาประกัันภััย่ 

ครั�ง/ป้ (บาทุ)

กัารประกัันภััย่ความเสุ้�ย่งภััย่ทุรัพีย่์สุิน คุ้มครองความสุูญเสุ้ย่หร้อความเสุ้ย่หาย่ต้่อทุรัพีย่์สุินทุ้�
เอาประกันัภัยั่ ไดแ้กั ่“อาคาร” ทุ้�เป็นสุถานทุ้�ประกัอบธุุรกัจิ (ไมร่วมรากัฐาน) และ “ทุรัพีย่ส์ุนิภัาย่ใน
อาคาร” เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร้�องใช้สุำานักังาน รวมทุั�ง “สุต้็อกัสุินค้า” และ “เคร้�องจักัร” อันเกัิด
จากั ไฟไหม้ ฟ้าผ่า กัารระเบิด ภััย่ลมพีายุ่ ภััย่แผ่นดินไหว ภััย่ลูกัเห็บ ภััย่อันเกัิดจากัอากัาศย่าน 
กัารเฉี่้�ย่วชนข้องย่วดย่านพีาหนะ ภััย่เน้�องจากันำ�า (ไม่รวมนำ�าทุ่วม) ความเสุ้ย่หาย่จากัอุบัต้ิเหตุ้
อนัเกัดิจากัปัจจยั่ภัาย่นอกั กัารประทุว้ง กัารนดัหย่ดุงาน กัารจลาจล หร้อกัารกัระทุำาอนัมเ้จต้นา
ร้าย่ และภััย่ใด ๆ ทุ้�มิได้ระบุย่กัเว้นไว้ในกัรมธุรรม์ประกัันภััย่

1.5 ล้าน
ถ้ง 

150 ล้าน
ต้ามมูลค่าทุรัพีย่์สุิน

ทุ้�เอาประกัันภััย่
(ผูเ้อาประกันัภัยั่ต้อ้งรับผดิชอบเองสุว่นแรกั 2,000.-บาทุต้อ่ความเสุย้่หาย่ทุ้�เกัดิข้้�นในแต้ล่ะครั�ง
และทุุกัครั�ง สุำาหรับความเสุ้ย่หาย่จากัอุบัต้ิเหตุ้อันเกัิดจากัปัจจัย่ภัาย่นอกั และภััย่เน้�องจากันำ�า)

ความเสุ้ย่หาย่ข้องทุรัพีย่์สิุนทุ้�เอาประกัันภััย่จากัภััย่นำ�าทุ่วมสุำาหรับสุถานทุ้�เอาประกัันภััย่ทุ้�ไม่อยู่่
ในพี้�นทุ้�เสุ้�ย่งภััย่นำ�าทุ่วมสุูง 
(ผู้เอาประกัันภััย่ต้้องรับผิดชอบเองสุ่วนแรกั 10% ข้องความเสุ้ย่หาย่หร้อข้ั�นต้ำ�า 10,000 บาทุ
สุำาหรับความเสุ้ย่หาย่ทุ้�เกัิดจากัภััย่นำ�าทุ่วม)

20,000

กัรณ้ีความเสุ้ย่หาย่ข้องทุรัพีย่์สุินทุ้�เอาประกัันภััย่จากัภััย่นำ�าทุ่วมสุำาหรับสุถานทุ้�เอาประกัันภััย่ 
ทุ้�อยู่่ในพี้�นทุ้�เสุ้�ย่งภััย่นำ�าทุ่วมสุูง

5,000

ความคุ้มครองสุ่วนเพีิ�ม
จำานวนเงินเอาประกัันภััย่ 

ครั�ง/ป้ (บาทุ)

1.  ความเสุ้ย่หาย่ต่้ออุปกัรณ์ีไฟฟ้า(Electrical Installation) คุ้มครองความเสุ้ย่หาย่ทุ้�เกิัดข้้�น 
ต้่อไดนาโม หม้อแปลงไฟฟ้า มอเต้อร์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า อุปกัรณ์ีไฟฟ้า หร้อเคร้�องใช้
ไฟฟ้าอ้�นๆ ทุ้�ได้ระบุไว้เป็นทุรัพีย่์สุินทุ้�เอาประกัันภััย่ต้ามกัรมธุรรม์ประกัันภััย่ฉี่บับน้� อันเกิัด
จากัสุาเหต้ขุ้องกัารทุำางานเกันิพีกัิัด กัารเดนิเคร้�องเกันิกัำาลัง แรงดนัไฟฟ้าเกันิกัำาหนด ไฟฟ้า
ลดัวงจร กัารเกัดิประกัาย่ไฟ กัารเกัดิความรอ้นสุงูเกันิพีกิัดัในต้วัเอง กัารรั�วไหลข้องกัระแสุไฟฟ้า 

20% ข้องจำานวนเงิน
เอาประกัันภััย่ข้องความ

คุ้มครองหลักั
สุูงสุุดไม่เกัิน 5 ล้าน

2.  ค่าเช่าอาคารเพี้�อใช้ประกัอบธุุรกัิจชั�วคราว ในกัรณี้ทุ้�อาคารได้รับความเสุ้ย่หาย่จากัภััย่ทุ้�ได้
รับความคุ้มครองต้ามความคุ้มครองหลักั จนไม่อยู่่ในสุภัาพีทุ้�จะดำาเนินกัิจกัารได้

2,000 ต้่อวัน  
(สุูงสุุดไม่เกัิน 30 วัน)

3.  กัารประกัันภััย่เงินทุดแทุนกัารสูุญเสุ้ย่ราย่ได้ ในกัรณ้ีทุ้�อาคารได้รับความเสุ้ย่หาย่จากั
ภััย่ทุ้�ได้รับความคุ้มครองต้ามความคุ้มครองหลักัจนไม่อยู่่ในสุภัาพีทุ้�จะดำาเนินกัิจกัารได้ 
(ระย่ะเวลาในกัารชดใช้สุินไหมทุดแทุนสุูงสุุด 3 เด้อน)

10% ข้องจำานวนเงิน
เอาประกัันภััย่ข้องความ

คุ้มครองหลักั
สุูงสุุดไม่เกัิน 5 ล้าน

4.  กัารสุูญเสุ้ย่ค่าเช่า ในกัรณ้ีทุ้�อาคารหร้อสุ่วนข้องอาคารทุ้�เอาประกัันภััย่ไว้ไม่อยู่่ในสุภัาพีทุ้�จะ
อยู่อ่าศัย่ได ้เน้�องจากัถูกัทุำาลาย่หร้อเสุย้่หาย่จากัเพีลิงไหม ้หร้อภัยั่อ้�นใด ทุ้�ไดม้ก้ัารเอาประกันั
ภััย่คุ้มครองไว้ จนเป็นเหตุ้ให้สุูญเสุ้ย่ค่าเช่าไป

ไม่เกัิน 150,000 /ป้

5.  ค่าวิชาช้พีต้ามความจำาเป็นสุำาหรับสุถาปนิกั พีนกัังานสุำารวจ วิศวกัรทุ้�ปร้กัษา รวมถ้งทุ้�ปร้กัษา
กัฎหมาย่ และคา่ธุรรมเนย้่มอ้�นๆ เพี้�อกัารประเมนิราคา ออกัแบบ และกัารควบคมุงานอนัเกัดิจากั 
ซ่่อมแซ่มทุรัพีย่์สุินทุ้�เสุ้ย่หาย่ อันเกัิดจากัภััย่ทุ้�ได้รับความคุ้มครองต้ามความคุ้มครองหลักั

10% ข้องจำานวนเงิน
เอาประกัันภััย่ข้องความ

คุ้มครองหลักั
สุูงสุุดไม่เกัิน 3 ล้าน

6.  ค่าใช้จ่าย่ในกัารดับเพีลิงข้องผู้เอาประกัันภััย่ รวมถ้งบุคคลทุ้�กัระทุำาในทุางกัารทุ้�จ้างหร้อถูกั
ใช้วาน โดย่ผู้เอาประกัันภััย่ซ่้�งได้กัระทุำากัารดับเพีลิง

10% ข้องจำานวนเงิน
เอาประกัันภััย่ข้องความ

คุ้มครองหลักั
สุูงสุุดไม่เกัิน 1 ล้าน

7.  ค่าใช้จ่าย่ทุ้�จำาเป็นในกัารคำ�าหร้อย่ันซ่ากั กัารร้�อถอนหร้อทุำาลาย่ กัารข้นย่้าย่ซ่ากัทุรัพีย่์สุินทุ้�
เสุ้ย่หาย่ อันเกัิดจากัภััย่ทุ้�ได้รับความคุ้มครองต้ามความคุ้มครองหลักั

10% ข้องจำานวนเงิน
เอาประกัันภััย่ข้องความ

คุ้มครองหลักั
สุูงสุุดไม่เกัิน 1 ล้าน



ความคุ้มครองสุ่วนเพีิ�ม
จำานวนเงินเอาประกัันภััย่ 

ครั�ง/ป้ (บาทุ) 

8.  ความเสุ้ย่หาย่ต้่อป้าย่โฆษณีา ทุ้�ย่้ดและแนบต้ิดกัับผนังข้องอาคารอย่่างถาวร รวมถ้งป้าย่ทุ้�
ต้ิดต้ั�งภัาย่นอกัและในสุถานทุ้�เอาประกัันภััย่ และความเสุ้ย่หาย่นั�น เกัิดจากัภััย่ทุ้�ได้รับความ
คุ้มครองภัาย่ใต้้หมวดกัารประกัันภััย่ป้าย่โฆษณีา

100,000

9.  ความสุญูเสุย้่หร้อความเสุย้่หาย่ต้อ่ทุรพัีย่ส์ุนิทุ้�อยู่ภ่ัาย่ในอาคารทุ้�พีกัพีาได ้อนัไดแ้กั ่โทุรศพัีทุ์
ม้อถ้อ, วิทุยุ่ ต้ิดต้ามต้ัว, คอมพีิวเต้อร์โน้ต้บุ�ค, Flash Drive, กัล้องถ่าย่รูป และทุรัพีย่์สุินอ้�น ๆ   
ทุ้�พีกัพีาได้ทุุกัชนิดทุ้�เป็นข้องผู้เอาประกัันภััย่ อันม้สุาเหตุ้มาจากัภััย่ภัาย่ใต้้ความคุ้มครอง
ข้องกัรมธุรรม์ 

ต้ามความเสุ้ย่หาย่
ทุ้�เกัิดข้้�นจริง

สุุงสุุดไม่เกัิน 30,000

10.  ความเสุย้่หาย่ต่้อทุรัพีย่ส์ุนิสุ่วนบุคคล ทุ้�เป็นสุิ�งข้องสุ่วนตั้วสุำาหรับใช้สุอย่หร้อสุวมใสุ่ประจำาวนั  
 อาทุิ เสุ้�อผ้า รองเทุ้า แว่นต้า เป็นต้้น ซ่้�งเกั็บรักัษาไว้ในอาคาร และความเสุ้ย่หาย่นั�น เกัิด 
 จากัภััย่ทุ้�ได้รับความคุ้มครองต้ามความคุ้มครองหลักั ซ่้�งเป็นกัรรมสุิทุธุิ�ข้อง

2,000 ต้่อคน 
100,000 ต้่อครั�ง   - เจ้าหน้าทุ้�และพีนักังานข้องผู้เอาประกัันภััย่ (ซ่้�งเป็นความเสุ้ย่หาย่ทุ้�ผู้เอาประกัันภััย่ 

    ต้้องรับผิดชอบ)

   - ผู้เอาประกัันภััย่

11.  กัารประกัันภััย่โจรกัรรม (จร.2) คุ้มครองความสุูญเสุ้ย่หร้อความเสุ้ย่หาย่ต้่อทุรัพีย่์สุินทุ้�เอา 
 ประกันัภัยั่ และสุว่นหน้�งสุว่นใดข้องต้อ่ต้วัอาคารซ่้�งเกับ็ทุรพัีย่สิ์ุนดงักัลา่ว อนัเกัดิจากักัารลกััทุรพัีย่์ 
 ทุ้�ปรากัฏรอ่งรอย่ความเสุย้่หาย่ทุ้�เหน็ไดอ้ย่่างชดัเจนต้อ่ต้วัอาคาร หร้อเกัดิจากัชงิทุรพัีย่ ์หร้อ 
 กัารปล้นทุรัพีย่์

20% ข้องจำานวนเงิน
เอาประกัันภััย่ข้องความ

คุ้มครองหลักั
สุูงสุุดไม่เกัิน 5 ล้าน

12.  กัารประกัันภััย่สุำาหรับเงิน (ปง.2) คุ้มครองความสุูญเสุ้ย่ข้องเงินทุ้�อยู่่ภัาย่ในอาคาร ซ่้�งอยู่่ 
 ในความดแูลข้องผูเ้อาประกันัภัยั่ หร้อถูกัเกับ็อยู่ใ่นตู้น้ริภัยั่หร้อห้องนริภัยั่ทุ้�ปิดลอ็คเร้ย่บร้อย่

10% ข้องจำานวนเงิน
เอาประกัันภััย่ข้องความ

คุ้มครองหลักั
สุูงสุุดไม่เกัิน 500,000

13.  กัารประกัันภััย่สุำาหรับกัระจกั คุ้มครองความเสุ้ย่หาย่ต่้อกัระจกัทุ้�ใช้เป็นสุ่วนประกัอบข้อง 
 อาคาร อันเกัิดจากัอุบัต้ิเหตุ้ใดๆ จนทุำาให้แต้กัหร้อเสุ้ย่หาย่จนใช้กัารไม่ได้

10% ข้องจำานวนเงิน
เอาประกัันภััย่ข้องความ

คุ้มครองหลักั
สุูงสุุดไม่เกัิน 5 ล้าน

14.  กัารประกันัภัยั่ความรับผดิต้อ่บคุคลภัาย่นอกั คุม้ครองกัารเสุย้่ชว้ติ้ ความบาดเจบ็ต้อ่ร่างกัาย่  
 หร้อความเจบ็ป่วย่ข้องบคุคลภัาย่นอกั รวมทุั�งความเสุย้่หาย่ต้อ่ทุรพัีย่ส์ุนิข้องบคุคลดงักัลา่ว  
 อันเกิัดจากัอบุติั้เหต้จุากักัารประกัอบกัจิกัารข้องผูเ้อาประกันัภัยั่ ทุั�งน้� ไดข้้ย่าย่ความคุม้ครอง 
 ความรับผิดต้ามกัฏหมาย่อันเกัิดจากัป้าย่โฆษณีาด้วย่

2 ล้าน

   14.1. คุ้มครองอาหารและเคร้�องด้�มเป็นพีิษ 10,000 ต้่อครั�ง  
100,000 ต้่อป้

   14.2. ความเสุ้ย่หาย่โดย่อุบัติ้เหตุ้ต่้อรถย่นต์้ข้องบุคคลภัาย่นอกั ในทุ้�จอดรถข้องผู้เอา 
       ประกัันภััย่

1 ล้าน

   14.3. ข้ย่าย่ความคุม้ครองคา่รักัษาพีย่าบาลสุำาหรับกัารบาดเจบ็ทุางร่างกัาย่จากัอุบตั้ิเหต้ ุ
      ภัาย่ในสุถานทุ้�ประกัอบกัาร (Premises Medical Payment)

5,000 ต้่อคน 
200,000 ต้่อป้

15.  ประกันัความรับผดิข้องนาย่จ้างต่้อลกูัจา้ง คุม้ครองเจ้าหนา้ทุ้� และพีนักังานข้องผู้เอาประกันัภัยั่  
 กัรณ้ีไดรั้บบาดเจบ็แกัร่่างกัาย่ โดย่อบุตั้เิหต้หุร้อเป็นโรคซ่้�งเกัดิข้้�นเน้�องจากักัารปฏิบตั้งิาน

1.5 ล้าน

16.  ความสุูญเสุ้ย่หร้อเสุ้ย่หาย่ข้องทุรัพีย่์สุินอ้�นๆ ทุ้�อยู่่ภัาย่ในอาคาร (All Other Contents) ไม่เกัินจำานวนเงินทุ้�ระบุ 
ในแต้่ละราย่กัาร (ต้่อครั�ง) 
รวมกัันแล้ววงเงินสุูงสุุด 

ไม่เกัิน 100,000 บาทุ



17.  ข้ย่าย่ความคุม้ครองถ้งกัารเปล้�ย่นแปลง กัารเพิี�มเต้มิ กัารปรับปรุงทุรัพีย่ส์ุนิเอาประกันัภัยั่ 200,000

18.  ข้ย่าย่ความคุม้ครองถ้งคา่ใช้จา่ย่ในกัารป้องกันัชั�วคราวต้ามความจำาเป็นเพี้�อความปลอดภัยั่ 
 และป้องกัันอาคารทุ้�ได้รับความเสุ้ย่หาย่ซ่้�งอยู่่ระหว่างรอกัารซ่่อมแซ่มหร้อสุร้างใหม่

1 ล้าน

19.  ข้ย่าย่ความคุ้มครองถ้งค่าใชจ้า่ย่ในกัารจดัสุง่อย่า่งเรง่ด่วน คา่ข้นสุง่ทุางอากัาศ และคา่ทุำางาน 
 ลว่งเวลาในวนัหย่ดุ เพี้�อทุำากัารซ่่อมแซ่ม หร้อจดัหาข้องใหมม่าทุดแทุนทุรัพีย่สิ์ุนเอาประกันัภััย่ 
 ทุ้�ได้รับความเสุ้ย่หาย่

250,000

20. ข้ย่าย่ความคุ้มครองถ้งสุิ�งปลูกัสุร้างข้นาดย่่อมทุ้�อยู่่ภัาย่นอกัตั้วอาคาร สุ่วนต่้อเติ้ม 
 เช้�อมโย่งข้องสุิ�งปลูกัสุร้างหร้อสุิ�งปลูกัสุร้างทุ้�อำานวย่ความสุะดวกัให้แก่ัสุถานทุ้�เอาประกันัภัยั่ 
 ซ่้�งถ้อเป็นสุ่วนหน้�งหร้อต้ิดกัับสุิ�งปลูกัสุร้างทุ้�เอาประกัันภััย่

1 ล้าน

21.  ข้ย่าย่ความคุ้มครองถ้งค่าใช้จ่าย่อันสุมควรต้่างๆ ทุ้�เกัิดข้้�นในกัารใช้ความพีย่าย่ามเพี้�อ 
 กัูค้น้ ป้องกันั หร้อรักัษาทุรัพีย่ส์ุนิทุ้�เอาประกัันภัยั่เพี้�อลดความเสุย้่หาย่ทุ้�ไดรั้บความคุม้ครอง

1 ล้าน

ความคุ้มครองทุ้�เล้อกัซ่้�อเพีิ�ม
จำานวนเงินเอาประกัันภััย่/

ครั�ง/ป้ (บาทุ)

ความคุ้มครองภััย่นำ�าทุ่วม สุำาหรับสุถานทุ้�เอาประกัันภััย่ทุ้�ไม่อยู่่ในพี้�นทุ้�เสุ้�ย่งภััย่นำ�าทุ่วมสุูง
(ผู้เอาประกัันภััย่ต้้องรับผิดชอบเองสุ่วนแรกั 10% ข้องความเสุ้ย่หาย่หร้อข้ั�นต้ำ�า 10,000 บาทุ)

ไม่เกัิน 10% ข้องจำานวน
เงินเอาประกัันภััย่ข้องความ
คุ้มครองหลักัและสุูงสุุดไม่

เกัิน 5 ล้าน

ความคุ้มครองและเง้�อนไข้
สุถานทุ้�ประกัอบกัารทุ้�รับประกัันภััย่จำาแนกัต้ามประเภัทุธุุรกัิจ*
กัลุ่มทุ้� 1  สุำานักังาน เช่น สุำานักังานทุ้�ไม่เกั็บสุินค้าอันต้ราย่และไม่ม้กัระบวนกัารผลิต้ สุมาคมหร้อสุโมสุร (ไม่รวมไนทุ์คลับ)
กัลุ่มทุ้� 2  ร้านค้าย่่อย่ เช่น ร้านข้าย่ย่า ร้านกัิ�ฟชอป ร้านมินิมาร์ทุทุั�วไป ร้านถ่าย่เอกัสุาร ร้านรับพีิมพี์นามบัต้ร ร้านข้าย่อุปกัรณ์ีเคร้�องเข้้ย่น ร้านข้าย่ดอกัไม้ ร้าน 
  ข้าย่ข้องชำา ร้านข้าย่กัล้องถ่าย่รูป ร้านข้าย่อุปกัรณ์ีกั้ฬา ร้านข้าย่อะไหล่รถย่นต้์หร้อรถจักัรย่านย่นต้์ ร้าย่ข้าย่นาฬิิกัา ร้านข้าย่แว่นต้า ให้รวมถ้งร้านค้า 
  ทุ้�อยู่่ในห้างสุรรพีสุินค้า หร้อศูนย่์กัารค้า ฯลฯ
กัลุ่มทุ้� 3 ธุุรกัิจบริกัาร
   3.1  ด้านสุุข้ภัาพีและความงาม เช่น โรงพีย่าบาล คลินิกั เช่น คลินิกัเสุริมความงาม คลินิกัรักัษาโรคทุั�วไป คลินิกัสุัต้วแพีทุย่์ คลินิกัทุันต้แพีทุย่์
   3.2  ด้านกัารศ้กัษา เช่น สุถานทุ้�รับเล้�ย่งเด็กั หร้อเนอสุเซ่อร้� โรงเร้ย่นสุอนคอมพิีวเต้อร์ โรงเร้ย่นสุอนดนต้ร้ โรงเร้ย่นสุอนศิลปะ โรงเร้ย่นเอกัชนหร้อ 
  รัฐบาลทุั�วไป (โรงเร้ย่นสุอนภัาษา) วิทุย่าลัย่
   3.3  ด้านทุ้�พีักัสุำาหรับให้เช่า เช่น แฟลต้ หอพีักั อพีาร์ทุเม้นทุ์ เกัสุทุ์เฮาสุ์ คอนโดมิเน้ย่ม นิต้ิบุคคลอาคารชุด โรงแรม
   3.4  ด้านอาหารและบันเทิุง เช่น ร้านกัาแฟ ร้านอาหาร ร้านเบเกัอร้� ร้านข้าย่ไอศคร้ม ร้านอาหารทุ้�ม้คาราโอเกัะ ภััต้ต้าคาร ร้านบิลเล้ย่ด ร้านสุนุกัเกัอร์  
  ร้านอินเต้อร์เนต้ ร้านเกัมสุ์
   3.5  ด้านอ้�น ๆ เช่น ร้านต้ัดผมหร้อร้านเสุริมสุวย่ ร้านซ่่อมแซ่มเคร้�องไฟฟ้า ร้านวิศวกัรรมช่างกัล ร้านซ่ักัร้ดหร้อซ่ักัแห้ง ร้าน Wedding Studio ร้านถ่าย่รูป  
  ร้านให้เช่าและอัดว้ด้โอ ร้านซ่่อมแซ่มรถย่นต้์ หร้อโชว์รูมทุ้�ม้กัารซ่่อมแต้่ไม่ม้กัารพี่นสุ้
กัลุ่มทุ้� 4 โรงงาน
   4.1  โรงงานผลิต้เคร้�องด้�ม-ไม่ม้แอลกัอฮอล์ เช่น โรงงานผลิต้กัาแฟผง โรงงานกัรองนำ�าด้�ม
   4.2  โรงงานโลหะ เช่น โรงชุบ โรงงานทุำาต้ะปู โรงงานทุำาหน้าต้่างโลหะ โรงงานผลิต้ภััณีฑ์์อลูมิเน้ย่ม โรงงานโลหะภััณีฑ์์ไม่ม้ผลิต้ภััณีฑ์์ด้วย่ไม้ โรงงานอัดโลหะ  
  โรงกัล้งไม่ม้สุิ�งผลิต้ภััณีฑ์์ด้วย่ไม้
   4.3  โรงงานย่า สุมุนไพีร เวชภััณีฑ์์ เช่น โรงงานทุำาสุบู่ โรงงานทุำาย่าสุ้ฟัน โรงงานทุำาเคร้�องสุำาอางค์ โรงงานผลิต้ภััณีฑ์์ย่า
   4.4  โรงงานผลิต้แกั้ว เซ่รามิกั กัระจกั เช่น โรงงานทุำาแกั้ว หร้อกัระจกั หร้อข้วด โรงงานทุำาเคร้�องเคล้อบใช้ความร้อนจากัไฟฟ้า โรงงานทุำาเคร้�องเคล้อบอ้�น ๆ  
  โรงงานผลิต้เคร้�องสุุข้ภััณีฑ์์ โรงงานทุำาผลิต้ภััณีฑ์์ด้วย่ซ่ิเมนต้์หร้อคอนกัร้ต้
   4.5  โรงงานผลิต้อาหาร เช่น โรงงานบดพีริกัป่นไม่ใช้ความร้อน โรงงานทุำาลูกัชิ�น โรงน้�งปลา โรงงานทุำาผลไม้แห้งไม่ใช้ไฟ โรงงานผลิต้มักักัะโรน้ โรงงานทุำา 
  ไสุ้กัรอกั โรงงานทุำาข้นมปัง โรงงานทุำาบ�ะแซ่ โรงงานทุำาผลิต้ภััณีฑ์์ด้วย่ไข้่ โรงงานทุำานำ�าปลาหร้อซ่อสุ โรงงานทุำาแป้งสุาล้ โรงงานทุำาข้นมด้วย่นำ�าเช้�อม  
  โรงงานทุำาวุน้เสุน้ โรงงานทุำาก๋ัวย่เต้้�ย่ว โรงงานทุำาข้นมและลกูักัวาด โรงงานผลติ้เคร้�องกัระป๋อง (ไมม่ห้้องเย่น็) โรงงานมนัสุำาปะหลงัและสุาค ูโรงงานทุำาเต้า้หู้

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

ความคุ้มครองสุ่วนเพีิ�ม
จำานวนเงินเอาประกัันภััย่ 

ครั�ง/ป้ (บาทุ)

P e r f e c t  S M E



1292 ตลัอด้ 24 ชั่ั�วโมง
หร้อเย่้�ย่มชมเว็บไซ่ต้์  www.azay.co.th

บมจ. อลิอันซ่์ อยุ่ธุย่า ประกัันภััย่  Allianz Ayudhya General Insurance Pcl.
898 อาคารเพลุ่ินจิตุทาวเวอร์ ถนนเพลุ่ินจิตุ แข้วงลุุ่มพินี เข้ตุปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เง้�อนไข้สุำาคัญในกัารพีิจารณีารับประกัันภััย่
 1. ผู้ข้อเอาประกัันภััย่สุามารถย่้�นข้อเอาประกัันภััย่กัับบริษัทุ ได้เพี้ย่ง 1 กัรมธุรรม์ประกัันภััย่ต้่อ 1 สุถานทุ้�ต้ั�งทุรัพีย่์สุินทุ้�เอาประกัันภััย่
 2. อาคารทุ้�ข้อเอาประกัันภััย่ต้้องเป็นสุิ�งปลูกัสุร้างชั�น 1 คอนกัร้ต้ล้วน ย่กัเว้น ห้องแถว แผงลอย่ ร้านค้าในต้ลาดแออัด สุถานทุ้�ซ่้�งม้ถนนเข้้าออกัคับแคบ  
  รถดับเพีลิงไม่สุามารถเข้้าถ้งได้โดย่สุะดวกั
 3. บริษัทุฯ ข้อสุงวนสุิทุธุิ�ไม่รับประกัันภััย่ สุำาหรับ
  • ทุรัพีย่ส์ุนิซ่้�งต้ั�งอยู่่ในเข้ต้อันต้ราย่ต้ามประกัาศข้องสุำานกัังานคณีะกัรรมกัารกัำากับัและสุ่งเสุริมกัารประกัอบธุรุกิัจประกันัภััย่ เช่น เย่าวราช สุำาเพีง็ จกััรวรรดิ  
   ชุมชนคลองเต้ย่
  • สุต้�อกัสุินค้าประเภัทุม้อถ้อหร้ออุปกัรณ์ีทุ้�เกั้�ย่วข้้อง
  • สุถานประกัอบกัารทุ้�เป็นธุุรกัิจทุ้�เกั้�ย่วข้้องกัับบ่อนพีนัน คาบาเรต้์ บาร์ ไนทุ์คลับ
 4. บริษัทุฯ ข้อสุงวนสุิทุธุิ�พีิจารณีากัารรับประกัันภััย่เป็นราย่ ๆ ไป สุำาหรับ
  • ทุรัพีย่์สุินทุ้�ต้ั�งอยู่่ในพี้�นทุ้� 4 จังหวัดชาย่แดนภัาคใต้้ ได้แกั่ สุงข้ลา ย่ะลา ปัต้ต้าน้ นราธุิวาสุ ซ่้�งม้จำานวนเงินเอาประกัันภััย่มากักัว่า 5 ล้านบาทุ
  • กัารข้อเอาประกัันภััย่เฉี่พีาะสุต้�อกัสุินค้าอย่่างเด้ย่ว
  • กัลุ่มธุุรกัิจโรงงานทุ้�ม้ทุุนประกัันภััย่มากักัว่า 50 ล้านบาทุ และไม่ได้ต้ิดต้ั�งอุปกัรณ์ีดับเพีลิง
 5. แผนประกัันภััย่น้�สุามารถซ้่�อระย่ะย่าวได้สุูงสุุด 3 ป้ โดย่ได้รับสุ่วนลด 12.50%สุำาหรับแผนประกัันภััย่ระย่ะเวลา 2 ป้ และสุ่วนลด 16.66% สุำาหรับ 
  แผนประกัันภััย่ระย่ะเวลา 3 ป้ เฉี่พีาะจำานวนเงินเอาประกัันภััย่ไม่เกัิน 60 ล้านบาทุ
 6. บริษัทุฯ ข้ออนุญาต้เข้้าสุำารวจภััย่สุำาหรับธุุรกัิจบางประเภัทุ โดย่จะแจ้งให้ทุราบเป็นกัรณ้ีไป
 7. บริษัทุฯ ข้อสุงวนสุิทุธุิ�ในกัารเปล้�ย่นแปลงเง้�อนไข้กัารรับประกัันภััย่ โดย่ไม่ต้้องแจ้งให้ทุราบล่วงหน้า
 8. สุำาหรับกัารซ่้�อภัยั่นำ�าทุ่วมเพีิ�ม บริษทัุฯ ข้อสุงวนสุทิุธุิ�ในกัารพีจิารณีารับประกันัภัยั่เป็นราย่ ๆ  สุำาหรับพี้�นทุ้�ทุ้�มค้วามเสุ้�ย่งภัยั่นำ�าทุ่วมสุงู อันไดแ้กั ่พ้ี�นทุ้�บริเวณี 
  จงัหวดัอา่งทุอง ลพีบรุ้ นครสุวรรค ์นนทุบรุ้ ปทุมุธุาน้ พีระนครศร้อย่ธุุย่า สุงิหบ์รุ้ สุมทุุรปรากัาร และบางพี้�นทุ้�ข้องกัรุงเทุพีมหานคร กัรุณีาต้ดิต้อ่ต้วัแทุน 
  ข้องบริษัทุฯ กั่อนกัารรับประกัันภััย่
 9.  กัารรับประกัันภััย่เป็นไปต้ามเง้�อนไข้กัารพีิจารณีารับประกัันภััย่ข้องบริษัทุ

คำาเต้้อน
 •   ผู้ข้อเอาประกัันภััย่ควรทุำาความเข้้าใจในราย่ละเอ้ย่ด ความคุ้มครองและเง้�อนไข้กั่อนต้ัดสุินใจทุำาประกัันภััย่ทุุกัครั�ง 
 • ข้้อมูลในเอกัสุารน้�เป็นเพี้ย่งข้้อมูลเบ้�องต้้นเพี้�อประกัอบกัารข้าย่เทุ่านั�น ผู้ข้อเอาประกัันภััย่ควรศ้กัษาข้้อมูลเพีิ�มเต้ิมเกั้�ย่วกัับความคุ้มครอง เง้�อนไข้ ข้้อกัำาหนด  
  ข้้อย่กัเว้น และผลประโย่ชน์จากักัรมธุรรม์ประกัันภััย่ 
 •  เบ้�ย่ประกัันภััย่เป็นไปต้ามทุ้�บริษัทุฯ กัำาหนดในเคร้�องม้อคำานวณีเบ้�ย่ประกัันภััย่ทุ้�แจ้งไว้กัับต้ัวแทุน/นาย่หน้า
 •  กัรณ้ีผู้ข้อเอาประกัันภััย่ระบุประเภัทุธุุรกัิจไม่ต้รงต้ามความจริง บริษัทุฯ ม้สุิทุธุิ�บอกัล้างสุัญญาประกัันภััย่ต้ามประมวลกัฎหมาย่แพี่งและพีาณิีชย่์มาต้รา 865

ทุรัพีย่์สุินทุ้�ย่กัเว้น
 •   ทุรัพีย่์สุินใด ๆ ทุ้�อยู่่ในกัารดูแลรักัษาข้องผู้เอาประกัันภััย่ในฐานะผู้ดูแลรักัษา มิใช่เจ้าข้อง

Perfect SME เป็นช้�อทุางกัารต้ลาด ช้�อต้ามกัรมธุรรม์ประกัันภััย่ทุ้�ทุ่านจะได้รับค้อ “กัรมธุรรม์ประกัันภััย่ความเสุ้�ย่งภััย่ทุรัพีย่์สุิน Business Care Insurance”


