• แผนประกันภัยนีค้ มุ ครองสิง� ปลูกสรางคอนกร�ตและทรัพยสนิ ทีอ่ ยูภ ายในสิง� ปลูกสราง
ดังกลาว ที่มีมูลคาตั�งแต 1 ลานบาทข�้นไป
• แผนประกันภัยนี้คุมครองบานเดี่ยว ทาวนเฮาส หองชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม)
และอพารทเมนท ทีใ่ ชเพ�อ� การอยูอ าศัยสวนบุคคลเทานัน� มิใชเพ�อ� การคา ใหเชา หร�อ
แสวงหาผลกำไรใดๆ กรณีเปนหองชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) และอพารทเมนท
รับประกันเฉพาะทรัพยสินที่อยูภายในสิ�งปลูกสรางเทานั�น
• สถานที่เอาประกันภัย 1 แหงสามารถซ�้อแผนประกันภัยนี้ได 1 กรมธรรมเทานั�น
• สำหรับภัยน้ำทวมขอสงวนสิทธิใ์ นการพ�จารณารับประกันภัยเปนรายๆ สำหรับพ�น� ที่
ทีม่ คี วามเสีย่ งภัยน้ำทวมสูง อันไดแกพน� ทีบ่ ร�เวณ จังหวัดอางทอง ลพบุร� นครสวรรค
นนทบุร� ปทุมธานี พระนครศร�อยุธยา สิงหบุร� สมุทรปราการ และบางพ��นที่ของ
กรุงเทพมหานคร กรุณาติดตอตัวแทนของบร�ษัทฯ หร�อเจาหนาที่บร�ษัทฯ กอนการ
รับประกันภัย
• แผนประกันภัยนี้ใชไดทุกพ��นที่ทุกจังหวัด ยกเวน
- เขตอันตรายตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสร�มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เชน เยาวราช สำเพ็ง จักรวรรดิ์ ชุมชนแออัดคลองเตย
- พ��นที่ในเขต 4 จังหวัดทางภาคใตไดแก สงขลา ยะลา ปตตานี นราธิวาส เฉพาะ
สิ�งปลูกสราง และ/หร�อ ทรัพยสินภายในสิ�งปลูกสราง ที่มีทุนประกันภัยมากกวา
5,000,000 บาท
- อำเภอในจังหวัดสงขลาตามรายช�่อตอไปนี้สามารถซ�้อทุนประกันภัยไดสูงสุด
10,000,000 บาท ไดแก อ.เมืองสงขลา อ.หาดใหญ อ.ระโนด อ.นาหมอม อ.รัตภูมิ
อ.ควนเนียง อ.บางกล่ำ อ.คลองหอยโขง อ.กระแสสินธุ อ.สิงหนคร
• แผนประกันภัยอุบตั เิ หตุสว นบุคคล สำหรับสมาช�กในครอบครัวจำกัดอายุตง�ั แต 1-70 ป
และสำหรับแมบาน (คนรับใช) จำกัดอายุไมเกิน 60 ป เทานั�น
จายนอยกวา…ดวยสวนลดการประกันภัยระยะยาวสูงสุดถึง 30.22%
• สวนลดสูงสุด 12.50% สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 2 ป
• สวนลดสูงสุด 16.66% สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ป
• สวนลดสูงสุด 30.22% สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ป
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ทานสามารถซ�้อความคุมครองที่ตองการเพ��มเติมไดดวยเบี้ยประกันภัย (รวมภาษ�และอากรแลว) ที่คุมคา
ความคุมครองที่เลือกซ�้อเพ��มเติมได
ทุนประกันภัยและเบี้ยประกันภัย (บาท)
ทุนประกันภัย 200,000
300,000
400,000
500,000
• ภัยตอเคร�่องไฟฟา*
เบี้ยประกันภัย
810
1,210
1,610
2,110
ทุนประกันภัย 200,000
300,000
400,000
500,000
• การประกันภัยสำหรับกระจก*
เบี้ยประกันภัย
1,210
1,810
2,410
3,170
ทุนประกันภัย 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000
เบี้ยประกันภัย
610
810
1,010
1,270
ทุนประกันภัย
200,000
300,000
400,000
500,000
เบี้ยประกันภัย
160
230
310
380
ทุนประกันภัย ไมเกิน 5% ของทุนประกันภัยและสูงสุดไมเกิน 2 ลานบาท
เบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัย 20,000 – 200,000 เบีย้ ประกันภัยขัน� ต่ำ 100 บาท

**กรณีซ�้อทุนประกันภัยน้ำทวมสูงกวา 2 แสนบาท คิดเบี้ยประกันภัย
เพ��ม 25 บาทตอทุนประกันภัยที่เพ��มข�้นทุก ๆ 50,000 บาท

คำเตือน: • เง�่อนไขเปนไปตามกรมธรรมกำหนด
• เอกสารนี้มิใชเปนเอกสารที่จัดทำใหแกผูขอเอาประกันภัยเปนการเฉพาะเจาะจง ผูขอเอาประกันภัย
จ�งควรศึกษา และทำความเขาใจโดยละเอียด กอนตัดสินใจเสนอขอเอาประกันภัย

• การประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอก*
ภายในสถานที่เอาประกันภัย
• การประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอก*
ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย โดยมีความรับผิดสวนแรก 5,000 บาทตอครั�ง
• ความสูญเสียหร�อความเสียหายของทรัพยสนิ ทีเ่ อาประกันภัย เชน อาคารทรัพยสนิ
ภายในอาคาร ที่มีสาเหตุมาจาก ภัยน้ำทวม ***ระยะเวลารอคอย 7 วัน***
ระยะเวลารอคอย หมายถึง ระยะเวลารอคอยสำหรับภัยน้ำทวมจะไดรบั ความคุม ครอง
หลังจากกรมธรรมมีผลบังคับไปแลว 7 วัน (นับจากการทำประกันภัยครั�งแรก)

หมายเหตุ: วงเง�นความคุมครองรวมกันสูงสุดตอครั�งตอป

เง�่อนไขการรับประกันภัย :

ดวยขอเสนอสุดพ�เศษ ที่ทานหาไมไดจากแผนประกันภัยใดๆ ไมเพ�ยงเฉพาะความคุมครองความเสี่ยงภัยพ��นฐานเทานั�น แตเรายังใหมากกวาดวยความคุมครองเพ��มเติมพ�เศษ ไมวาจะเปนความเสียหายตอทรัพยสินที่มีคา
เชน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อัญมณี หร�อความรับผิดตอบุคคลภายนอก หร�อการใหความคุมครองสำหรับบุคคลอันเปนที่รักในครอบครัวของทาน โดยทานสามารถเลือกความคุมครองไดดังใจ
พรอมสิทธิประโยชนสำหรับการทำประกันภัยระยะยาวสูงสุดถึง 5 ป ดวยสวนลดสูงสุดถึง 30.22% เพ��อสรางความอบอุนใจใหกับบาน ทรัพยสินและครอบครัวที่ทานรัก ดวยบร�การจากเรา
พ�เศษ! เพ��มความคุมครองภัยธรรมชาติ (ยกเวนน้ำทวม) ในวงเง�นเต็มทุนประกันภัย และพ�เศษสุด…..ทานยังสามารถเลือกซ�้อภัยน้ำทวมไดในวงเง�นไมเกิน 5% ของทุนประกันภัยหร�อ สูงสุดไมเกิน 2 ลานบาท

ความคุมครองหลัก
1. ความสูญเสียหร�อความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย ไดแก สิ�งปลูกสราง (รวมฐานราก) ทรัพยสินภายในสิ�งปลูกสราง เชน เฟอรนิเจอร ของใช เคร�่องครัว ฯลฯ
ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม ฟาผา ภัยยวดยานพาหนะ ภัยระเบิด ภัยทางอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำที่ไมไดมีสาเหตุจากน้ำทวม ภัยจากควัน ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน
ภัยเนื่องจากปาเถื่อนและการกระทำดวยเจตนาราย ภัยไฟปา ภัยลมพายุ ภัยแผนดินไหว ภัยลูกเห็บ และความเสียหายจากอุบัติเหตุหร�อเหตุการณที่ไมคาดหมายใดๆ ที่ไมได
ระบุเปนขอยกเวนในกรมธรรมประกันภัย

ความคุมครองเพ��มเติม

2. ความสูญเสียหร�อความเสียหายตอโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซ�่งเปนของผูเอาประกันภัย
- วงเง�นความคุมครองสูงสุดตอช�้น
- วงเง�นความคุมครองรวมกันสูงสุดตอครั�งและตอป
3. ความสูญเสียหร�อเสียหายตอเง�นตรา ธนบัตร อัญมณี รวมกัน
4. คาเชาสำหรับพักอาศัยชั�วคราว หากสิ�งปลูกสรางที่เอาประกันภัยไดรับความเสียหายจากภัยภายใต ความคุมครองขอ 1. จนไมสามารถใชเปนที่อยูอาศัยได
- วงเง�นความคุมครองตอวัน (สูงสุดไมเกิน 3 เดือน)
- วงเง�นความคุมครองรวมกันสูงสุดตอครั�งและตอป
5. ความสูญเสียหร�อความเสียหายตอทรัพยสินที่อยูภายในสิ�งปลูกสรางที่พกพาได อันไดแก โทรศัพทมือถือ ว�ทยุติดตามตัว คอมพ�วเตอรโนตบุค Flash Drive
กลองถายรูป และทรัพยสินอื่นๆ ที่พกพาไดทุกชนิด อันมีสาเหตุมาจากภัยภายใตความคุมครองของกรมธรรม
6. ภัยตอเคร�่องไฟฟา อันเกิดจากการเดินเคร�่องเกินกำลัง การเดินลัดวงจรของไฟฟา การเผาไหมของสายไฟในตัวเอง การรั�วของกระแสไฟฟา หร�อการเดินลัดวงจร
ของไฟฟาเนื่องจากฟาผา ทั�งนี้สาเหตุความเสียหายดังกลาวขางตนมีผลทำใหเกิดไฟไหมข�้นหร�อความเสียหายดังกลาวเกิดจากฟาผาเทานั�น วงเง�นความคุมครอง
รวมกันสูงสุดตอครั�งตอป
7. การลักทรัพยที่ปรากฏรองรอยงัดแงะทางเขาหร�อออกจากตัวอาคาร วงเง�นความคุมครองรวมกันสูงสุดตอครั�งตอป
8. คาใชจายในการดับเพลิงของผูเอาประกันภัย รวมถึงบุคคลที่กระทำในทางการที่จางหร�อถูกใชวาน โดยผูเอาประกันภัยซ�่งไดกระทำการดับเพลิง ซ�่งเปนผลสืบเนื่องจาก
ความสูญเสียหร�อความเสียหายจากภัยที่ไดรับความคุมครองภายใตความคุมครองหลัก
9. คาว�ชาช�พตามความจำเปนสำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ ว�ศวกรที่ปร�กษา รวมถึงที่ปร�กษา กฎหมายและคาธรรมเนียมตางๆ เพ��อการประเมินราคา ออกแบบ
อันเกิดจากการซอมแซมทรัพยสินที่เอาประกันภัยที่ไดรับความเสียหายจากภัยที่ไดรับความคุมครองภายใตความคุมครองหลัก
10. คาใชจา ยทีจ่ ำเปนในการค้ำยันหร�อยันซาก การร�อ้ ถอนหร�อทำลาย การขนยายซากทรัพยสนิ ทีเ่ อาประกันภัย ซ�ง่ เปนผลสืบเนือ่ งจากความสูญเสียหร�อความเสียหายจากภัย
ภายใตความคุมครองหลัก
11. การประกันภัยสำหรับกระจก คุมครองความสูญเสียหร�อความเสียหายของกระจกที่ใชเปนสวนประกอบของสถานที่ที่เอาประกันภัย ซ�่งเกิดจากอุบัติเหตุจนทำใหแตก
หร�อเสียหายจนใชการไมได วงเง�นความคุมครองรวมกันสูงสุดตอครั�งตอป
12. การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก ความรับผิดภายในสถานที่เอาประกันภัย วงเง�นคุมครองรวมกันสูงสุด

พ�เศษสุด
13. การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (อบ.1) สำหรับผูเอาประกันภัย (เจาบาน) คูสมรส บุตร และแมบาน (คนรับใช) ใหความคุมครองการเสียช�ว�ต การสูญเสียอวัยวะ
สายตาหร�อทุพพลภาพถาวรสิ�นเช�ง คุมครองตลอด 24 ชั�วโมงทั�วโลก
- ผูเอาประกันภัย (เจาบาน)
- คูสมรส
- บุตร (ระบุช�่อ) (จำกัดความรับผิดตอคน สูงสุดไมเกิน 3 คน)
- แมบาน (คนรับใช) จำนวน 1 คน
ความคุมครองทั�งหมดนี้
เบี้ยประกันภัยตอปเร�่มตน (รวมภาษ�และอากรแลว)
คาเบี้ยประกันภัยเพ��ม 160 บาท (รวมภาษ�และอากรแลว) ตอทุนประกันภัยของความคุมครองหลักที่เพ��มข�้นทุกๆ 100,000 บาท

ทุนประกันภัย (บาท)
1,000,000

วงเง�นความคุมครอง (บาท)
30,000
100,000
20,000 ตอช�้น สูงสุด 200,000 ตอป
1,000
100,000
ตามความเสียหายจร�งและสูงสุดรวมกัน ไมเกิน 30,000 บาท
ตอครัง� /ตอป โดยมีความรับผิดสวนแรก 2,000 บาทตอความ
เสียหายแตละครัง� และทุกครัง� สำหรับอุบตั เิ หตุจากปจจัยภายนอก

100,000
200,000
10% ของความเสียหายแตละครั�ง
10% ของทุนประกันภัยความคุมครองหลัก
10% ของความเสียหายแตละครั�ง
100,000
1,000,000 ตอครั�งตอป

ทุนประกันภัย (บาท)
100,000
100,000
100,000
100,000
3,900

