สถานประกอบการที่รับประกันภัยจ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ *

เงื่อนไขส�ำคัญในการพิจารณารับประกันภัย

ส�ำนักงาน
คือ ส�ำนักงาน ทีไ่ ม่เก็บสินค้าอันตราย สมาคมหรือสโมสร (ไม่รวมไนท์คลับ)
ร้านค้า
คือ ร้านค้าย่อย เช่น ร้านขายยา ร้านกิ๊ฟชอป ร้านมินิมาร์ททั่วไป ร้านถ่าย
เอกสาร ร้ า นรั บ พิ ม พ์ น ามบั ต ร ร้ า นขายอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งเขี ย นร้ า นขาย
ดอกไม้ ร้ า นขายของช� ำ ร้ า นขายกล้ อ งถ่ า ยรู ป ร้ า นขายอุ ป กรณ์ กี ฬ า
ร้านขายอะไหล่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ ร้านขายนาฬิกา ร้านขายแว่นตา
ให้รวมถึงร้านค้าที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า ฯลฯ
ธุรกิจบริการ
ด้านสุขภาพและความงาม คือ โรงพยาบาล คลินก
ิ เช่น คลินก
ิ เสริมความงาม
คลินิกรักษาโรคทั่วไป คลินิกสัตวแพทย์ คลินิกทันตแพทย์ โรงยิม ฟิ ตเนส
ด้านการศึกษา คือ สถานรับเลี้ยงเด็กหรือเนอสเซอรี่ โรงเรียนสอนคอม
พิ ว เตอร์ โรงเรี ย นสอนดนตรี โรงเรี ย นสอนศิ ล ปะ โรงเรี ย นเอกชนหรื อ
รัฐบาลทั่วไป โรงเรียนสอนภาษา วิทยาลัย
ด้ า นที่ พั ก คื อ แฟลต หอพั ก อพาร์ ท เม้ น ท์ เกสท์ เ ฮาส์ คอนโดมิ เ นี ย ม
นิติบุคคลอาคารชุด
ด้านบันเทิง คือ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ ร้านขายไอศกรีม ร้าน
อาหารทีม
่ ค
ี าราโอเกะ ร้านคาราโอเกะ ภัตตาคาร ร้านบิลเลียด ร้านสนุกเกอร์
ร้านอินเตอร์เนต ร้านเกมส์ โรงแรม
ด้านอื่น ๆ คือ ร้านตัดผมหรือร้านเสริมสวย ร้านซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้ า ร้าน
วิศวกรรมช่างกล ร้านซักรีดหรือซักแห้ง ร้านถ่ายรูป ร้าน Wedding Studio
ร้านซ่อมรถยนต์ หรือโชว์รูมที่มีการซ่อมแต่ไม่มีการพ่นสี ร้านให้เช่าและ
อัดวีดิโอ
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กลุ่ม 5
		

โรงงาน
โรงงานผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม -ไม่ มี แ อลกอฮอลล์ คื อ โรงงานผลิ ต กาแฟผง
โรงงานกรองน�้ำดื่ม
โรงงานโลหะ คือ โรงชุบ โรงงานท�ำตะปู โรงงานท�ำหน้าต่างโลหะ โรงงาน
ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม โรงงานโลหะภัณฑ์ไม่มีผลิตภัณฑ์ด้วยไม้ โรงงาน
อัดโลหะ โรงกลึงไม่มีสิ่งผลิตภัณฑ์ด้วยไม้
โรงงานยา สมุนไพร เวชภัณฑ์ คือ โรงงานท�ำสบู่ โรงงานท�ำยาสีฟัน โรงงาน
ท�ำเครื่องส�ำอาง โรงงานผลิตภัณฑ์ยา
โรงงานผลิตแก้ว เซรามิก กระจก คือ โรงงานท�ำแก้ว หรือกระจก หรือขวด
โรงงานท�ำเครือ
่ งเคลือบใช้ความร้อนจากไฟฟ้ า โรงงานท�ำเครือ
่ งเคลือบอืน
่ ๆ
โรงงานผลิต เครือ
่ งสุขภัณฑ์ โรงงานท�ำผลิตภัณฑ์ดว้ ยซีเมนต์หรือคอนกรีต
โรงงานผลิตอาหาร คือ โรงงานบดพริกป่ นไม่ใช้ความร้อน โรงงานท�ำลูกชิน
้
โรงนึ่งปลา โรงงานท�ำผลไม้แห้งไม่ใช้ไฟ โรงงานผลิตมักกะโรนี โรงงาน
ท� ำ ไส้ ก รอก โรงงานท� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ ว ยไข่ โรงงานท� ำ น�้ ำ ปลาหรื อ ซอส
โรงงานท�ำบ๊ะแซ โรงงานท�ำแป้ งสาลี โรงงานท�ำขนมด้วยน�้ำเชื่อม โรงงาน
ท� ำ วุ้ น เส้ น โรงงานท� ำ ก๋ ว ยเตี๋ ย ว โรงงานท� ำ ขนมและลู ก กวาด โรงงาน
ผลิ ต เครื่ อ งกระป๋ อง (ไม่ มี ห้ อ งเย็ น ) โรงงานแป้ งมั น ส� ำ ปะหลั ง และสาคู
โรงงานท�ำขนมปั ง โรงงานเต้าหู้
โกดัง
คือ โกดังทีไ่ ม่เก็บสินค้าอันตราย เช่น โกดังเก็บสินค้าอุปโภค/บริโภค เป็ นต้น

* กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเภทกลุ่มธุรกิจโปรดสอบถามได้ที่ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
หรือตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท

พิเศษ! สามารถเพิ่มวงเงินความคุ้มครองได้ ส�ำหรับภัยดังต่อไปนี้
เบี้ยประกันภัยเพิ่ม

ความคุ้มครอง
ที่เพิม
จ�
ำ
นวนเงิ
นเอาประกันภัยได้
่

(รวมภาษีและอากร)

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยที่ซื้อเพิ่มได้
(รวมแผนประกันภัยพื้นฐาน)

270 บาท ต่อจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
ที่เพิ่มขึ้นทุก 50,000 บาท

500,000

การประกันภัยส�ำหรับเงิน

270 บาท ต่อจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
ที่เพิ่มขึ้นทุก 50,000 บาท

500,000

การประกันภัยส�ำหรับกระจก

280 บาท ต่อจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
ที่เพิ่มขึ้นทุก 50,000 บาท

500,000

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
การประกันภัยความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้ า

270 บาท ต่อจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
ที่เพิ่มขึ้นทุก 50,000 บาท

ความคุ้มครองที่เลือกซื้อเพิ่มได้
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.1)
ส�ำหรับผู้เอาประกันภัย
ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภัย เช่น อาคาร ทรัพย์สินภายในอาคาร
ที่มีสาเหตุมาจากภัยน�้ำท่วม
(ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองส่วนแรก 10%
ของความเสียหาย หรือขั้นต�่ำ 10,000 บาท
ส�ำหรับความเสียหายที่เกิดจากภัยน�้ำท่วม)

(รวมภาษีและอากร)

50 บาท ต่อจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
ทุก 50,000 บาท

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
ภาคกลาง
กรุงเทพฯ (ส�ำนักงานใหญ่)
กรุงเทพฯ
(ศูนย์การค้าเอสพละนาด)
นครปฐม
นครสวรรค์
พิษณุโลก

0 2657 2555

สระบุรี

06 1405 6999
0 3428 0119-21
0 5622 5837-9
0 5522 4161,
0 5522 3758
0 3621 2134-5

5,000,000

ภาคเหนือ
เชียงราย
เชียงใหม่

0 5375 8661-3
0 5321 0405-8

1,000,000

ภาคตะวันออก
ชลบุรี
ชลบุรี (พัทยา)
ระยอง

0 3871 5877-8
0 3848 8379-80
0 3861 4923

พิเศษยิ่งขึ้น กับความคุ้มครองที่คุณสามารถเลือกซื้อเพิ่มได้
เบี้ยประกันภัยเพิ่ม

ค�ำเตือน
• เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์ก�ำหนด
• เอกสารนี้มิใช่เป็ นเอกสารที่จัดท�ำให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยเป็ นการเฉพาะเจาะจงผู้ขอเอา
		 ประกันภัยจึงควรศึกษา และท�ำความเข้าใจโดยละเอียดก่อนตัดสินใจเสนอขอเอาประกันภัย

สูงสุดต่อครั้ง/ปี/กรมธรรม์ (บาท)

การประกันภัยโจรกรรม
(เฉพาะความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน)

1,000 บาท ต่อจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
ที่เพิ่มขึ้นทุก 500,000 บาท

1. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถยื่นขอเอาประกันภัยกับบริษัทได้เพียง 1 กรมธรรม์ประกันภัยต่อ
1 สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
2. อาคารที่ขอเอาประกันภัยต้องเป็ นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 คอนกรีตล้วน ยกเว้นห้องแถว แผงลอย
ร้านค้าในตลาดแออัด สถานที่ซึ่งมีถนนทางเข้าออกคับแคบ รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย ส�ำหรับ
• ทรัพย์สินซึ่งตั้งอยู่ในเขตอันตรายตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ
		 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น เยาวราช ส�ำเพ็ง จักรวรรดิ ชุมชนคลองเตย
• สต็อกสินค้าประเภทมือถือหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
• สถานประกอบการที่เป็ นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบ่อนพนัน คาบาเรท์ บาร์ ไนต์คลับ
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับประกันภัยเป็ นราย ๆ ไป ส�ำหรับ
• ทรัพย์สน
ิ ทีต
่ ง
ั้ อยูใ่ นพืน
้ ทีใ่ นเขต 4 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปั ตตานี นราธิวาส
		 ซึ่งมีจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยมากกว่า 5,000,000 บาท
• การขอเอาประกันภัยเฉพาะสต็อกสินค้าอย่างเดียว
• ส�ำหรับประเภทธุรกิจ
		 - ร้านขายเสื้อผ้า
- ร้านขายกระเป๋ า
- ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า
- ร้านขายหนังสือ
		 - ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน - ร้านขายรองเท้า - ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์
5. แผนประกันภัยนี้สามารถซื้อระยะยาวได้สูงสุด 3 ปี โดยได้รับส่วนลด 12.50% ส�ำหรับระยะ
เวลา 2 ปี และ 16.66% ส�ำหรับระยะเวลา 3 ปี
6. บริษัทขออนุญาตเข้าส�ำรวจภัยส�ำหรับธุรกิจบางประเภท โดยจะแจ้งให้ทราบเป็ นกรณีไป
7. บริษท
ั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไขการรับประกันภัย โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ธุรกิจโรงแรม สามารถซื้อความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกได้สูงสุดไม่เกิน
2,000,000 บาท
9. ส�ำหรับภัยน�ำ้ ท่วมขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณารับประกันภัยเป็ นราย ๆ ส�ำหรับพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ค
ี วาม
เสีย
่ งภัยน�ำ้ ท่วมสูง อันได้แก่พน
ื้ ทีบ
่ ริเวณจังหวัดอ่างทอง ลพบุรี นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สิงห์บุรี และบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร กรุณาติดต่อ
ตัวแทนของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนการรับประกันภัย

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด
ต่อครั้ง/ปี/กรมธรรม์ (บาท)

100,000

ไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัยและสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
ทุนประกันภัยน�้ำท่วม 20,000 - 200,000 บาท เบี้ยประกันภัยขั้นต�่ำ 100 บาท
(กรณีซื้อทุนประกันภัยน�้ำท่วมสูงกว่า 2 แสนบาท คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 25 บาท
ต่อทุนประกันภัยที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 50,000 บาท)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
0 4346 5580-1,
0 4346 5591
นครราชสีมา	
0 4426 3540-2
สุรินทร์
0 4453 1673-4
อุดรธานี
0 4234 2280-1
อุบลราชธานี
0 4531 2383-6
ภาคตะวันตก
ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ (หัวหิน) 0 3254 7707-8
ภาคใต้
ภูเก็ต
สงขลา (หาดใหญ่)
สุราษฎร์ธานี

0 7621 6000,
0 7622 4999
0 7442 8746-9
0 7720 4018-20

โทร. 1292

ตลอด 24 ชั่วโมง

บมจ. อลิอน
ั ซ์ อยุธยา ประกันภัย

Allianz Ayudhya General Insurance Pcl.

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ 0107554000259
โทร. 0 2657 2555 แฟกซ์. 0 2657 2500

www.azay.co.th

azayfan

HAPPY
SME PLUS
ประกัน

ความเสี่ยงภัยส�ำหรับธุรกิจ

ศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการลูกค้า

60408
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ประกัน

ความเสี่ยงภัยส�ำหรับธุรกิจ

HAPPY SME PLUS

ถูกออกแบบขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคง และปกป้ องธุรกิจของคุณ จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละ

พิเศษ!
พิเศษสุด!

3 บาท รับความคุ้มครอง สูงสุด 50 ล้านบาท*

เพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติ (ยกเว้นน�้ำท่วม) ในวงเงินเต็มทุนประกันภัย และ
สามารถเลือกซื้อภัยน�้ำท่วมได้ในวงเงินไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัย หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

ความคุ้มครองหลัก

แผน Economy

แผน Standard

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ต่อครัง
้ /ปี /กรมธรรม์ (บาท)

ไฟไหม้ ฟ้ าผ่า การระเบิด ภัยอันเกิดจากอากาศยานและควัน ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ
และภัยลูกเห็บ

500,000

2.

การเฉี่ยวชนของยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน�้ำ (ไม่รวมน�้ำท่วม) การนัดหยุดงาน การจลาจล
หรือการกระท�ำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระท�ำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)

100,000

ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม

2.

ค่าเช่าอาคารเพื่อใช้ประกอบธุรกิจชั่วคราว ในกรณีที่อาคารได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามความคุ้มครองหลัก จนไม่อยู่ในสภาพที่จะด�ำเนินกิจการได้

3.

่ รึกษา รวมถึงที่ปรึกษา
ค่าวิชาชีพตามความจ�ำเป็นส�ำหรับสถาปนิก พนักงานส�ำรวจ วิศวกรทีป
กฎหมาย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพื่อการประเมินราคา ออกแบบ และการควบคุมงานอันเกิดจาก
ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย อันเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามความคุ้มครองหลัก

4.

ตามจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
ใน ข้อ 1. ของความคุม
้ ครองหลัก

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ต่อครัง
้ /ปี /กรมธรรม์ (บาท)

50,000

100,000

30,000

60,000

(1,000 บาทต่อวัน)

(2,000 บาทต่อวัน)

ไม่เกิน 10% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
ในข้อ 1. ของความคุ้มครองหลัก
ไม่เกิน 10%
ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

5.

ค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการค�้ำหรือยันซาก การรื้อถอนหรือท�ำลาย การขนย้ายซาก
ซึ่งทรัพย์สินที่เสียหายอันเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามความคุ้มครองหลัก

ไม่เกิน 10%
ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

6.

ความเสียหายต่อป้ายโฆษณา ทีย
่ ด
ึ และแนบติดกับผนังของอาคารอย่างถาวรโดยขนาดของป้ าย
ต้องมีความกว้างและความยาวไม่เกิน 6 เมตร อันมีสาเหตุมาจากอุบต
ั เิ หตุซง
ึ่ เกิดจากเหตุภายนอก
อัคคีภย
ั ฟ้ าผ่า ภัยระเบิด หรือการลักทรัพย์ และรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
ตามเงือ
่ นไขความคุม
้ ครองภายใต้หมวดการประกันภัยป้ ายโฆษณา

30,000

่ ยูภ
่ กพาได้ ได้แก่ โทรศัพท์มอ
ิ ทีอ
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สน
่ ายในอาคารทีพ
ื ถือ
วิทยุติดตามตัว คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Flash Drive กล้องถ่ายรูป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่พกพาได้
ทุกชนิดที่เป็ นของผู้เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์

ตามความเสียหายจริงและสูงสุดรวมกัน
ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้ง/ต่อปี

8.

ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล ที่เป็ นสิง
่ ของส่วนตัวส�ำหรับใช้สอยหรือสวมใส่ประจ�ำวัน
อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า แว่นตา เป็ นต้น ซึ่งเก็บรักษาไว้ในอาคาร และความเสียหายนั้น เกิดจากภัย
ที่ได้รับความคุ้มครองตามความคุ้มครองหลัก ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของ
- เจ้าหน้าทีแ
่ ละพนักงานของผูเ้ อาประกันภัย (เป็ นความเสียหายทีผ
่ เู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบ)
- ผู้เอาประกันภัย

9.

การประกันภัยเงินทดแทนการสูญเสียรายได้ ในกรณีที่อาคารได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้
รับความคุ้มครอง ตามความคุ้มครองหลัก จนไม่อยู่ในสภาพที่จะด�ำเนินกิจการได้

10. การประกันภัยโจรกรรม (จร.2) คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อ		
- ทรัพย์สน
ิ ทีเ่ อาประกันภัย อันเกิดจากการลักทรัพย์ทป
ี่ รากฏร่องรอยความเสียหายทีเ่ ห็น
		 ได้อย่างชัดเจนต่ออาคาร หรือเกิดจากชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์
- ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร อันเกิดจากการโจรกรรมที่ได้รับความคุ้มครอง

30,000

60,000

12. การประกันภัยส�ำหรับกระจก คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกที่ใช้เป็ นส่วนประกอบของอาคาร
อันเกิดจากอุบัติเหตุใด ๆ จนท�ำให้แตกหรือเสียหายจนใช้การไม่ได้

-

50,000

13. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองการเสียชีวิต ความบาดเจ็บต่อร่างกาย
หรือความเจ็บป่ วยของบุคคลภายนอก รวมทั้งความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
ซึ่งเกิดขึ้นภายในอาคารหรือเกิดจากการใช้อาคารนั้น

500,000

1,000,000

500,000

ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงของผู้เอาประกันภัย รวมถึงบุคคลที่กระท�ำในทางการที่จ้างหรือ
ถูกใช้วาน โดยผู้เอาประกันภัยซึ่งได้กระท�ำการดับเพลิง

7.

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ต่อครัง
้ /ปี /กรมธรรม์ (บาท)

11. การประกันภัยส�ำหรับเงิน (ปง.1) คุ้มครองความสูญเสียของเงินที่อยู่ภายในอาคาร ซึ่งอยู่ใน
ความดูแลของผู้เอาประกันภัย หรือถูกเก็บอยู่ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยที่ปิดล็อคเรียบร้อย
อันเกิดจากการชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์

ทุนประกัน ไม่เกิน 9,900,000 บาท

1.

ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้ า อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินก�ำลัง การเดินลัดวงจรของไฟฟ้ า
การเผาไหม้ของสายไฟฟ้ าในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้ า หรือการเดินลัดวงจรของไฟฟ้ า
เนื่องจากฟ้ าผ่า ทั้งนี้ สาเหตุความเสียหายดังกล่าวต้องมีผลท�ำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นหรือความเสียหาย
ดังกล่าวเกิดจากฟ้ าผ่าเท่านั้น

แผน Standard

* ชดใช้ตามจ�ำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความคุ้มครองแต่ละรายการ เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร) แยกตามกลุ่มธุรกิจ

การประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่ม คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ได้แก่ อาคาร ที่เป็ นสถานที่ประกอบธุรกิจ (ไม่รวมรากฐาน) และ ทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ส�ำนักงาน รวมทั้ง สต็อกสินค้า และ เครื่องจักร อันเกิดจาก

1.

แผน Economy

ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม

กลุุ่มธุรกิจ
กลุ่มที่ 1 ส�ำนักงาน (Office)
กลุ่มที่ 2 ร้านค้า (Retail Shop)

60,000

(1,000 บาทต่อวัน)

(2,000 บาทต่อวัน)

100,000

200,000

10,000

20,000

แผน Standard (บาท)
500,000 บาท
แรก

ทุก 100,000 บาท
ต่อไป

920

90

1,770

120

1,280

160

2,140

190

3.1 ด้านสุขภาพและความงาม (Healthy&Beauty Business)

920

90

1,770

120

3.2 ด้านการศึกษา (Education Business)

920

90

1,770

120

3.3 ด้านที่พัก (Accommodations Business)

920

90

1,770

120

3.4 ด้านบันเทิง (Entertainment Business)

1,200

145

2,050

175

3.5 ด้านอื่น ๆ (Other Servicing Business)

1,200

145

2,050

175

กลุ่มที่ 4 โรงงาน (Factory)
่ งดืม
่ -ไม่มแ
4.1 โรงงานผลิตเครือ
ี อลกอฮอล์ (Solf Drink Factory-No Alcohol)

1,070

120

1,920

150

4.2 โรงงานโลหะ (Metal Factory)

1,220

150

2,070

180

4.3 โรงงานยา สมุนไพร เวชภัณฑ์ (Medical and Herb Factory)

1,280

160

2,130

190

4.4 โรงงานผลิตแก้ว เซรามิก กระจก (Glass, Ceramic, and Plate Glass Factory)

1,110

125

1,960

160

4.5 โรงงานผลิตอาหาร (Food Factory)

1,300

165

2,160

195

1,400

170

2,300

200

กลุ่มที่ 5 โกดัง (Warehouse)

ทุนประกัน 10 ล้านบาทขึ้นไป (สูงสุด 50 ล้านบาท)

กลุุ่มธุรกิจ
กลุ่มที่ 1 ส�ำนักงาน (Office)

30,000

ทุก 100,000 บาท
ต่อไป

กลุ่มที่ 3 บริการ (Services)

60,000

100,000 (2,000 บาทต่อคน)
20,000 (3,000 บาทต่อชิ้น)

แผน Economy (บาท)
500,000 บาท
แรก

กลุ่มที่ 2 ร้านค้า (Retail Shop)

แผน Economy (บาท)
500,000 บาท
แรก

ทุก 100,000 บาท
ต่อไป

แผน Standard (บาท)
500,000 บาท
แรก

ทุก 100,000 บาท
ต่อไป

8,000

80

11,800

110

15,000

150

18,800

180

กลุ่มที่ 3 บริการ (Services)
3.1 ด้านสุขภาพและความงาม (Healthy&Beauty Business)

8,000

80

11,800

110

3.2 ด้านการศึกษา (Education Business)

8,000

80

11,800

110

3.3 ด้านที่พัก (Accommodations Business)

8,000

80

11,800

110

3.4 ด้านบันเทิง (Entertainment Business)

13,400

130

17,200

160

3.5 ด้านอื่น ๆ (Other Servicing Business)

13,400

130

17,200

160

กลุ่มที่ 4 โรงงาน (Factory)
่ งดืม
่ -ไม่มแ
4.1 โรงงานผลิตเครือ
ี อลกอฮอล์ (Solf Drink Factory-No Alcohol)

8,000

80

11,800

110

4.2 โรงงานโลหะ (Metal Factory)

9,900

100

13,000

120

11,000

110

13,500

130

8,500

90

12,000

115

11,200

115

14,000

140

16,000

160

20,000

190

4.3 โรงงานยา สมุนไพร เวชภัณฑ์ (Medical and Herb Factory)
4.4 โรงงานผลิตแก้ว เซรามิก กระจก (Glass, Ceramic, and Plate Glass Factory)
4.5 โรงงานผลิตอาหาร (Food Factory)
กลุ่มที่ 5 โกดัง (Warehouse)

