
• คุ�มครองเฉพาะทรัพย�สินภายในห�องชุด
• คุ�มครองความเสียหายจากการถูกโจรกรรม
• คุ�มครองความรับผิดส�วนบุคคลต�อบุคคลภายนอก
• จ�ายตามความเสียหายที่แท�จร�ง ไม�เกินวงเง�นความคุ�มครอง (First Loss)
• บร�การช�วยเหลือฉุกเฉินภายในบ�าน 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ

ประกันภัยบ�านแทนรัก แผน 

Condo Easy



ประกันภัยบ�านแทนรัก แผน Condo Easy

(Package for Contents within Condominium Units )
คุ�มครองสำหรับทรัพย�สินภายในห�องชุด

02 305 8715 

เอ็ม เอส ไอ จ� บร�การช�วยเหลือฉุกเฉินภายในที่อยู�อาศัย  / MSIG Emergency Home Assistance

MSIG Emergency Home Assistance

บร�การช�วยเหลือฉุกเฉินภายในบ�านตลอด 24 ชั่วโมง ฟร� 1 บร�การต�อป� ในวงเง�นการให�บร�การสูงสุดไม�เกิน 1,000 บาทต�อครั้ง
(24-hour Emergency Home Assistance benefits, limited to one service not exceeding Baht. 1,000 per occurrence)

บร�การช�วยเหลือเร�่อง
  เคร�่องปรับอากาศ

บร�การช�วยเหลือเกี่ยวกับ
ตู�เย็นและเคร�่องทำน้ำร�อน

บร�การช�วยเหลือ
เร�่องกุญแจบ�าน

บร�การกำจัดสัตว�ดุร�าย
ที่ไม�พ�งประสงค�

บร�การช�วยเหลือ
เกี่ยวกับระบบประปา

บร�การช�วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับ
ระบบไฟฟ�าภายในบ�าน

*บร�การช�วยเหลือฉุกเฉินภายในบ�านตลอด 24 ชั่วโมง ผู�เอาประกันภัยสามารถเลือกใช�บร�การได�ฟร� 1 รายการต�อป� ในวงเง�นการให�บร�การสูงสุดไม�เกิน
 1,000 บาทต�อครั้ง ทั้งนี้ บร�การช�วยเหลือฉุกเฉินในแต�ละครั้ง ได�รวมค�าบร�การ 24 ชั่วโมง ค�าแรง ค�าเดินทาง แต�ไม�รวมค�าอะไหล� ซึ่งผู�เอาประกันภัยต�องชำระเอง (หากมี)

ทรัพย�สินที่คุ�มครอง (Insured Property)

ยกเว�นทรัพย�สินเหล�านี้ ในทุกหมวดความคุ�มครอง (Excluded Properties for all coverage sections)

โทรศัพท�มือถือ เคร�่องคอมพ�วเตอร�พกพา และ/หร�อ อุปกรณ�อิเล็กโทรนิกส� อุปกรณ�สื่อสารแบบพกพาทุกประเภท และ/หร�อกล�องถ�ายรูป ว�ดีโอ และ/หร�อสื่อบันทึกต�างๆ
(any mobile phones, laptops or computer notebooks, and/or all portable electronic equipments, portable communication equipments, and/or cameras,

video, and /or other recording devices or media)

   ทรัพย�สินภายในห�องชุด หมายความถึง เฟอร�นิเจอร� เคร�่องตกแต�ง สิ�งติดตั้งตร�งตรา เคร�่องมือ เคร�่องใช�ภายในห�องชุด เคร�่องใช�ไฟฟ�า และอุปกรณ�ไฟฟ�าภายในห�องชุด 
   เคร�อ่งดนตร� เคร�อ่งเสียง เคร�อ่งครัว เคร�อ่งนุ�งหุ�ม และทรัพย�อ่ืนใดท่ีระบุเอาประกันภัยไว� เพ�อ่การอยู�อาศัยของผู�เอาประกันภัยหร�อบุคคล ซ่ึงตามปกติพักอาศัยอยู�กับผู�เอาประกันภัย
    (Contents within Condominium Units means furniture, fixtures, fittings, tools, household equipment, home electrical appliances and equipment, musical

    instruments, audio equipment, kitchenware, clothing, and other property as specified in the Schedule for household living of the Insured or person(s)

    who normally reside(s) with the Insured)



ความคุ�มครองประกันภัยบ�านแทนรัก (แผน Condo Easy)

ไฟไหม� ฟ�าผ�า (รวมถึงความเสียหายต�อเคร�่องใช�ไฟฟ�า และอุปกรณ�ไฟฟ�าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ�าผ�า) ภัยระเบิด  
ภัยจากการเฉี่ยวและ/หร�อการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน  และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม�รวมน้ำท�วม)
(Fire, Lightning (including loss or damage to electrical appliances and equipment caused by short circuit 
arising from lightning), Explosion, Vehicle Impact, Aircraft and Water Damage (excluding Flood))

1 : อัคคีภัยและภัยเพ��ม (Fire & Additional Perils) 

ความคุ�มครองภัยเพ��มเติมพ�เศษ (Extra Additional Perils) 

ทรัพย�สินที่เอาประกันภัย (Insured Property)

ความคุ�มครอง (Coverage ) 

ทรัพย�สินภายในห�องชุด เช�น เฟอร�นิเจอร� เคร�่องตกแต�งติดต้ังตร�งตรา เคร�่องใช�ไฟฟ�า และทรัพย�สินอื่นๆ
เพ�่อการอยู�อาศัย (Contents within Condominium Units e.g. furniture, fixtures, fittings, electrical appliances
and other property for household living)

Condo Easy 1 Condo Easy 2 Condo Easy 3 Condo Easy 4

First Loss Baht 200,000 First Loss Baht 300,000 First Loss Baht 500,000 First Loss Baht 1,000,000

200,000 300,000 500,000 1,000,000

ภัยธรรมชาติ : ภัยน้ำท�วม ภัยลมพายุ ภัยแผ�นดินไหวหร�อภูเขาไฟระเบิด หร�อคลี่นใต�น้ำหร�อสึนามิ และภัยลูกเห็บ
(Natural Perils : Flood, Windstorm, Earthquake or Volcanic Eruption or Tidal Waves or Tsunami and Hail) 

• ความเสียหายต�อเคร�่องใช�ไฟฟ�า (Electrical Injury)
   

• ภัยแผ�นดินไหวหร�อภูเขาไฟระเบิดหร�อคลื่นใต�น้ำหร�อสึนามิ
    (Earthquake, or Volcanic Eruptions, or Tidal Wave, or Tsunami)

• ภัยลมพายุ (Windstorm)

• ภัยลูกเห็บ (Hail)

จำนวนเง�นจำกัดสูงสุด (บาท)
(Maximum Sub Limit) (Baht) 

จำนวนเง�นจำกัดสูงสุด (บาท)
(Maximum Sub Limit) (Baht) 

จำนวนเง�นจำกัดสูงสุด (บาท)
(Maximum Sub Limit) (Baht) 

จำนวนเง�นจำกัดสูงสุด (บาท)
(Maximum Sub Limit) (Baht) 

ต�อความเสียหายแต�ละคร้ัง และต�อปี
(per occurrence and per year)

ต�อความเสียหายแต�ละคร้ัง และต�อปี
(per occurrence and per year)

ต�อความเสียหายแต�ละคร้ัง และต�อปี
(per occurrence and per year)

ต�อความเสียหายแต�ละคร้ัง และต�อปี
(per occurrence and per year)

ความคุ�มครองเพ��มเติม เฉพาะข�อ 1 (อัคคีภัยและภัยเพ��ม)
(Additional Extensions for 1 (Fire & Additional Perils))

• ทรัพย�สินส�วนบุคคลและเคร�่องแต�งกาย (Loss or damage to Personal E�ects)

• ค�าใช�จ�ายในการดับเพลิง (Fire Extinguishing Expenses)

• ทรัพย�สินที่เอาประกันภัยได�รับความสูญเสียหร�อเสียหายจากการล�มของเสาอากาศ (ของทีว�หร�อว�ทยุ) และ/หร�อ

   การหักโค�นของต�นไม� หร�อกิ�งไม� (Loss or damage caused by Falling Aerial Antenna or Tree)

• ค�าใช�จ�ายในการขนย�ายซากทรัพย�สิน (Debris Removal Expenses)

• ค�าใช�จ�ายค�าว�ชาชีพตามความจำเป�นสำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ ว�ศวกรที่ปร�กษา (Professional Costs and 

    Fees in respect of Architects, Surveyor, Consultant Engineer)

• ม�านบังแดด ม�านบังตา เคร�่องหมาย ป�ายต�างๆ หร�อสิ�งติดต้ังตร�งตราอื่นๆ นอกอาคาร (Awnings, Blinds, Signs,

    or other Outdoor Fixtures or Fittings Costs)

(Combined limit 20,000) 

100,000 150,000 250,000 500,000

100,000 150,000 250,000 500,000

100,000 150,000 250,000 500,000

20,000 30,000 50,000 100,000

20,000 20,000 20,000 20,000

20,000 20,000 20,000 20,000

20,000 20,000 20,000 20,000

20,000 20,000 20,000 20,000

20,000 20,000 20,000 20,000

20,000 20,000 20,000 20,000

    ทุกภัยรวมกันไม�เกิน 20,000
(Combined limit 20,000) 

    ทุกภัยรวมกันไม�เกิน 20,000
(Combined limit 20,000) 

    ทุกภัยรวมกันไม�เกิน 20,000
(Combined limit 20,000) 

    ทุกภัยรวมกันไม�เกิน 20,000



จำนวนเง�นจำกัดสูงสุด (บาท)
(Maximum Sub Limit) (Baht) 

จำนวนเง�นจำกัดสูงสุด (บาท)
(Maximum Sub Limit) (Baht) 

จำนวนเง�นจำกัดสูงสุด (บาท)
(Maximum Sub Limit) (Baht) 

จำนวนเง�นจำกัดสูงสุด (บาท)
(Maximum Sub Limit) (Baht) 

2 : โจรกรรม (ลักทรัพย� ชิงทรัพย� ปล�นทรัพย� ท่ีปรากฏร�องรอยงัดแงะ) 
      (Burglary (Theft, Robbery, Gang-Robbery with forcible entry to or exit frominsured building))
 

เบ้ียประกันภัย 3 ป� (บาท) / Premium 3 Years (Baht) 

• ความสูญเสียหร�อเสียหายต�อทรัพย�สินที่เอาประกันภัยที่เก็บอยู�ภายในอาคาร สิ�งปลูกสร�าง
    (Loss or damage to Property Insured kept inside building, structure)

• ความเสียหายต�ออาคาร สิ�งปลูกสร�าง ประตู-หน�าต�าง ซึ่งเก็บทรัพย�สินที่เอาประกันภัย รวมถึงค�าใช�จ�ายใน
   การเปลี่ยนอุปกรณ�ล�อคและกุญแจ (Damage to the building, structure containing the Property insured,
    including lts doors or windows, locks and keys)

3 : ความรับผิดส�วนบุคคลต�อบุคคลภายนอก (Personal Liability)

 
• ความรับผิดตามกฎหมาย สำหรับการเสียชีว�ต การบาดเจ็บหร�อเจ็บป�วย ความสูญเสียหร�อ เสียหายต�อทรัพย�สิน
   ของบุคคลภายนอก (ภายในสถานที่เอาประกันภัย) (Legal Liability of the Insured in respect of death, bodily 
     injury, illness of any person, or loss  of or damage to property of any person (within the insured premise))

ค�าเบี้ยประกันภัย รวมภาษีและอากร ผู�เอาประกันภัยเป�นผู�ชำระ (Premium is inclusive of tax and stamp duty and payable by the insured.)

เบ้ียประกันภัย 1 ป� (บาท) / Premium 1 Year (Baht)

ผู�ซื้อควรทำความเข�าใจในรายละเอียดความคุ�มครองและเง�่อนไขก�อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
Please ensure you carefully read and understand the coverage, conditions and exclusions of the policy prior to making a decision to purchase this insurance. 
 

หมายเหตุ / Remarks :  
1. ความเสียหายส�วนแรก 3,000 บาท สำหรับความเสียหายในแต�ละครั้งและทุกครั้งอันเกิดจากภัยเนื่องจากน้ำ / Deductible of Baht 3,000 each and every loss caused by water damage
2. แผนประกันภัยนี้สำหรับห�องชุดที่ใช�เพ�่อการอยู�อาศัย และราคาห�องชุดไม�เกิน 10 ล�านบาท / These Condo Easy Plans are only for residential Condominium Units valued up to Baht 10 million.
3. แผน Condo Easy 1 สำหรับห�องชุดราคาน�อยกว�า 3 ล�านบาทเท�านั้น / Condo Easy Plan 1 only is for units valued less than Baht 3 million.
4. บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธ�์ในการรับประกันภัย 1 กรมธรรม�ต�อ 1 ห�องชุด สำหรับแผนความคุ�มครองนี้ / The company reserves the right to issue one policy per unit.
5. ทรัพย�สินภายในห�องชุด ไม�รวมถึงวอลเปเปอร� และทรัพย�สินส�วนบุคคล เช�น โทรศัพท�มือถือ เคร�่องคอมพ�วเตอร�พกพา และ/หร�ออุปกรณ�อิเล็กโทรนิกส� อุปกรณ�สื่อสารพกพาทุกประเภท 
   และ/หร�อกล�องถ�ายรูป ว�ดีโอ และ/หร�อ สื่อบันทึกต�างๆ / Contents within Condominium Units exclude wallpaper and personal property, e.g. mobile phones, laptops or computer notebooks, 
     and/or all portable electronic equipment, portable Communication equipment, and/or cameras, video devices, and /or other recording devices or media.
6. อาคาร สิ�งปลูกสร�าง หมายถึง ห�องชุดพักอาศัย / Building Structure means Condominium Unit.  
 

บร�การช�วยเหลือฉุกเฉินภายในบ�านตลอด 24 ชั่วโมง ฟร� 1 บร�การต�อป� ในวงเง�นการให�บร�การสูงสุด
ไม�เกิน 1,000 บาทต�อครั้ง (24-hour Emergency Home Assistance benefits, limited to one service not 
exceeding Baht. 1,000 per occurrence)

ความคุ�มครอง (Coverage ) 

100,00020,000

50,000

1,000- 1,000 1,000

30,000 50,000

150,000 250,000 500,000

1,099.96 1,499.07 1,899.25 2,899.70

2,748.83 3,747.14 4,746.52 7,249.25

ต�อความเสียหายแต�ละคร้ัง และต�อปี
(per occurrence and per year)

ต�อความเสียหายแต�ละคร้ัง และต�อปี
(per occurrence and per year)

ต�อความเสียหายแต�ละคร้ัง และต�อปี
(per occurrence and per year)

ต�อความเสียหายแต�ละคร้ัง และต�อปี
(per occurrence and per year)
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1. ชื่อ – นามสกุลของผู�ขอเอาประกันภัย (Name of Proposer)…………………………………………..….…………

เลขที่บัตรประชาชน (I.D. Card Number) ………………………………………………………………….…………

2. สถานที่เอาประกันภัย (Address of premises to be insured)

เลขที่(No)……………………หมู�(Moo)……..ซอย(Soi)………..………ถนน(Street)………………………………

หมู�บ�าน/อาคาร(Village/Building)………………………………………แขวง/ตำบล(Sub-District)…….…….……..

เขต/อำเภอ(District)…………..…จังหวัด(Province)……………….รหัสไปรษณีย�(Post Code)……………..….……

โทรศัพท�(Tel)………………แฟกซ�(Fax)…………มือถือ(Mobile)…………….…อีเมล�(Email)……………….……

3. ที่อยู�ที่ติดต�อได� – หากแตกต�างจากสถานที่เอาประกัน (Contact Address – if di�erent from Premises to be insured)

เลขที่(No)……………………หมู�(Moo)……..ซอย(Soi)………..………ถนน(Street)………………………………

หมู�บ�าน/อาคาร(Village/Building)………………………………………แขวง/ตำบล(Sub-District)…….…….……..

เขต/อำเภอ(District)…………..…จังหวัด(Province)……………….รหัสไปรษณีย�(Post Code)……………..….……

โทรศัพท�(Tel)………………แฟกซ�(Fax)…………มือถือ(Mobile)…………….…อีเมล�(Email)………………….…

4. ระยะเวลาเอาประกันภัย (Period of Insurance) :         1ป�(1Yr.)          3ป�(3Yrs.)   

เร��มวันที่(Effective date from)  ………/…….…../……… เวลา ………น. (…….…..p.m.)

to สิ�นสุดวันที่ (Expiry date)  ………/…………./…….…เวลา 16.30 น. (4.30 p.m.)

5. ทรัพย�สินที่เอาประกันภัย (Property Insured)

6. ลักษณะสิ�งปลูกสร�างที่เอาประกันภัย  (Type of Property Insured)
        บ�านเดี่ยว (Single House)          ทาวน�เฮาส� (Townhouse)          อาคารชุด /คอนโดมิเนียม (Condominium)

         อพาร�ทเมนท� หอพัก แฟลต (Apartment/Dormitory/Flat)            อาคารพาณิชย�เพ�่ออยู�อาศัย  ตึกแถว (Commercial Building)

คอนกร�ต  (Concrete)

ก�ออิฐ (Brick)

ก�ออิฐ/ไม� (Brick/Wood)

ไม� (Wood)

*Condo Easy 1 Condo Easy 2 Condo Easy 3 Condo Easy 4

กระเบื้อง (Tile)

ดาดฟ�า (Concrete Deck)

คอนกร�ต  (Concrete)

เหล็ก (Steel)

ไม� (Wood)

คอนกร�ต (Concrete)
พ�้นคอนกร�ตปูด�วยไม�
ปาเก� หร�อไม�ลามิเนต 
(Concrete, Concrete
covered by carpet,
Parquet or laminated
wood)

ไม� (Wood)

         ผนัง (Walls)         โครงหลังคา (Roof Beams)        พ�้น (Floors)         หลังคา (Roof)

สังกะสี (Corrugate Iron
          /Steel Sheet)

ชั้นที่ (storey (ies))……….จำนวน(No. of units)………คูหา/หลัง/ยูนิต  พ�้นที่ภายใน(ตร.ม.)…….(Area(m ))

  ทรัพย�สินที่เอาประกันภัย (Property Insured)

2

ใบคำขอเอาประกันภัย กรมธรรม�ประกันภัยบ�านแทนรัก 
 (Baan Than Rak Insurance Proposal)

แผน Condo Easy

ราคาห�องชุด (Condominium unit value) ……………………………………………………..บาท (ฺBaht)

First Loss
Baht 200,000

1,099.96

2,748.83 3,747.14 4,746.52 7,249.25

1,499.07 1,899.25 2,899.70

First Loss
Baht 300,000

First Loss
Baht 500,000

First Loss
Baht 1,000,000

*แผน Condo Easy1 สำหรับราคาห�องชุดน�อยกว�า 3 ล�านบาทเท�านั้น (Condo Easy Plan 1 is only condominium unit valued less than Baht 3 million)

X

X
X

X X
X

X

X

X
X

X
XX

เบ้ียประกันภัย 3 ป� (บาท) / Premium 3 Years (Baht) 

เบ้ียประกันภัย 1 ป� (บาท) / Premium 1 Year (Baht)

ทรัพย�สินภายในห�องชุด เช�น เฟอร�นิเจอร� เคร�่องตกแต�ง
ติดตั้งตร�งตรา เคร�่องใช�ไฟฟ�า และทรัพย�สินอื่นๆ เพ�่อการอยู�อาศัย
(ไม�รวมถึงวอลเปเปอร�) (Contents within Condominium Units
e.g. furniture, fixtures, fittings, electrical appliances
and other property for household living (excluding wallpaper))

ค�าเบี้ยประกันภัย รวมภาษีและอากร ผู�เอาประกันภัยเป�นผู�ชำระ (Premium is inclusive of tax and stamp duty and payable by the insured.)



8. กำหนดจำนวนเเง�นเอาประกันภัยสิ�งปลูกสร�างเป�นแบบ ( Basis of Sum Insured)

        กำหนดจำนวนเง�นเอาประกันภัยตามมูลค�าทรัพย�สินที่เป�นของใหม� (Replacement Cost Valuation)                                                 

        กำหนดจำนวนเง�นเอาประกันภัยตามมูลค�าที่แท�จร�งของทรัพย�สิน (Actual Cash Value)

9. ชื่อของสถาบันการเง�นหร�อบุคคลอื่นที่มีส�วนได�ส�วนเสียในทรัพย�สินเอาประกันภัย  (Please name any financial

institution/person with an insurable interest (loans etc.) in the insured premises)

……………………………………………………………………………………………………………………

10. กรุณากรอกรายละเอียด /รายช่ือสมาชิกในครอบครัวผู�ซ่ึงปกติพักอาศัยในสถานท่ีเอาประกันภัย 

(เช�น คู�สมรส, บุตรตามกฏหมาย, บิดามารดา, ญาติ, คนรับใช� )ซึ่งจำกัดอายุระหว�าง 1-70 ป� จำนวน…………………..คน

ในกรณีเสียชีว�ตภายในสถานที่เอาประกันภัยเนื่องจากความคุ�มครองในหมวดที่ 1 อัคคีภัยและภัยเพ��มพ�เศษ และหมวดที่ 2

โจรกรรม (Please provide details of the Proposal’s family or person (age between 1-70 yrs for ……..….

………………person) who normally reside at the insured premise – for loss of life caused by insured

perils under coverage items no.1 Fire & allies peril& 2 Burglary)

11. ผู�เอาประกันภัยประสงค�จะเลือกรับกรมธรรม�ประกันภัยทางช�องทางใด (How would the Applicant/Insured like to

     receive the Insurance Policy?) 

           รับเป�น e policy ทางอีเมล� (Email) ที่ระบุไว� (e-policy document sent via email address provided) 

           รับเป�นเอกสาร โดยส�งให�ทางไปรษณีย�ตามที่อยู�ของสถานที่เอาประกันภัยหร�อที่อยู�ที่ติดต�อได� ที่ระบุไว� (Hard copy of

         policy document sent via post at the mailing address provided)

ข�าพเจ�าขอรับรองว�า คำแถลงตามรายการข�างต�นเป�นความจร�ง และให�ถือเป�นส�วนหน่ึงของสัญญาระหว�างข�าพเจ�ากับบร�ษัทฯ
I/We warrant that the forgoing statements and particulars are true and complete and that this Declaration
shall be the basis of the Contract made between me/us and MSIG Insurance (Thailand) Public Company Limited.

ใบคำขอท่ีกรอกข�อมูลครบถ�วนถือเป�นส�วนหน่ึงของสัญญาประกันภัย (This application form makes up part of the insurance
agreement and full disclosure is required or the company may have the right to deny liability.)

ผู�ขอเอาประกันภัยยินยอมให�บร�ษัทจัดเก็บ  ใช� และเป�ดเผยข�อเท็จจร�งเก่ียวกับข�อมูลของข�าพเจ�าต�อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส�งเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพ�อ่ประโยชน�ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย 
I hereby agree to give permission to the company to storage, use and provide my information related to this
insurance to the Office of Insurance Commission (OIC) for the purpose of regulating the insurance industry.
คำแถลงตามรายการข�างบนเป�นความจร�งทุกประการ และให�ถือเป�นส�วนหน่ึงของสัญญาประกันภัยระหว�างข�าพเจ�ากับบร�ษัท 
(The above statements are true and correct and agree that this proposal shall be the basis of the contract
between me / us and the company.

วันท่ี (Date)…………../………………./……………… …………………………………………………
ลงลายมือช่ือผู�ขอเอาประกันภัย
(Applicant’s Signature)

ประกันภัยตรง (Direct)       ตัวแทน (Agent No……………….)       นายหน�าประกันภัย (Broker Code No……………………) 

7. ผู�ขอเอาประกันภัยเป�น (Status of Proposer)                   เจ�าของ (Owner)                 ผู�เช�า (Tenant)

ในกรณีที่ผู�ขอเอาประกันภัยเป�นผู�เช�า และทำประกันภัยสิ�งปลูกสร�าง (ไม�รวมฐานราก) โปรดระบุชื่อผู�ให�เช�าเป�นผู�รับผลประโยชน�

……………………………………………………………………………………………………………………

ช่ือ – นามสกุล / Name - Surname อายุ / Age ผู�รับประโยชน� / Beneficiaryความสัมพันธ�กับผู�ขอเอาประกันภัย
Relationship with the Proposer

_

_

 ไม�คุ�มครองภายใต�แผนประกันภัยน้ี

X
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