
Condo Shield

Isuzu

1 ชว่ยเหลอืเกีย่วกบัระบบประปา
Emergency Plumbing and Drainage

3 ชว่ยเหลอืเรือ่งเครือ่งปรบัอากาศ 
Emergency Air Conditioning

2 ชว่ยเหลอืฉุกเฉนิเกีย่วกบัระบบไฟฟ้า 
Emergency Home Electronic Network Repair (caused by short 
circuit or thunderstorm)

5 ชว่ยเหลอืเกีย่วกบัตูเ้ย็นหรอืเครือ่งแชแ่ข็งและเครือ่งท าน า้รอ้น 
Emergency Freeze and Water Heater Repair

4 ชว่ยเหลอืเรือ่งกญุแจบา้น
Emergency Lost Keys for House

6 บรกิารก าจดัสตัวด์รุา้ย 
Emergency Vermin Removal

บรกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉนิเกีย่วกบับา้น ตลอด 24 ช ัว่โมง 2 คร ัง้/ปี ฟรคีา่แรงและคา่เดนิทาง 1,000 บาท/คร ัง้

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

1.การประกนัอคัคภียั และภยัเพิม่ Fire and additional perils

1.1) ไฟไหม,้ ฟ้าผา่, ภยัระเบดิ, ภยัจากยวดยาน, ภยัจากอากาศยาน และภยั

เนือ่งจากน า้ (ไมร่วมน า้ทว่ม)
300,000 500,000 1,000,000 2,000,000

1.2) กลุม่ภยัธรรมชาตพิืน้ฐาน: ภยัจากลมพายุ, ภยัจากน า้ทว่ม, ภยัจาก

แผน่ดนิไหวและภยัจากลูกเห็บ ทุกภยัรวมกนัไมเ่กนิ

- เพิม่เงนิชดเชยอกี10% ของขอ้1.1 และ 1.2  เมือ่ความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิที่เอา

ประกนัภัยเกดิจากไฟไหมแ้ละน ้าท่วมเท่านัน้ (สงูสดุไมเ่กนิ/ตอ่ปี)
30,000 50,000 100,000 200,000

1.3) คา่เชา่ทีพ่กัอาศยัช ัว่คราว อนัเนือ่งมาจากภยัในขอ้ 1.1 และ 1.2 (สูงสุดไม่

เกนิ 30 วนั/ตอ่ปี)

1.4) ความเสยีหายตอ่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า (สูงสุดไมเ่กนิ/ตอ่ปี)

1.5) ความเสยีความเสยีหายตอ่กระจกทีต่ดิต ัง้ถาวรกบัตวับา้น (สูงสุดไมเ่กนิ/ตอ่ปี) 30,000 50,000 100,000 200,000

2. คุม้ครองการชงิทรพัย ์การปลน้ทรพัย ์และการลกัทรพัย ์ทีป่รากฏรอ่ยรอยงดั

แงะ (จร.2) (สูงสุดไมเ่กนิ/ตอ่ปี)
30,000 50,000 100,000 200,000

การประกนัภยันีใ้หค้วามคุม้ครองรวมถงึ  

This coverage is extended to cover following items

2.1) ความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิสว่นบคุคล

2.2) คา่ซอ่มแซมตวัอาคารจากรอ่ยรอยงดัแงะทีเ่กดิเหตุ

ห
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3.ความรบัผดิตามกฏหมายตอ่บคุคลภายนอก อนัสบืเนือ่ง หรอืเป็นผลมาจาก

อุบตัเิหตภุายในสถานทีเ่อาประกนัภยั

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

1,200        1,600        2,600        4,600        

3,000        4,000        6,500        11,500      

4,200        5,600        9,100        16,100      

ระยะเวลาเอาประกนัภยั 1 ปี

ระยะเวลาเอาประกนัภยั 3 ปี

ระยะเวลาเอาประกนัภยั 5 ปี

500,000 1,000,000

เบ ีย้ประกนัภยั (รวมภาษแีละอากรแสตมป์)
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20,000 50,000

ความคุม้ครองและจ านวนเงนิจ ากดัความรบัผดิสูงสุดของกรมธรรม์

ห
ม
ว
ด
ท
ี ่1

20,000

100,000

1,000/ ตอ่วัน
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ประกนัภัยทรัพยส์นิในคอนโด

หมายเหต ุ: เงือ่นไขการรับประกนัภัยเป็นไปตามทีบ่รษัิทฯก าหนด “ผูซ้ ือ้ควรท าความเขา้ใจรายละเอยีดความคุม้ครองและเงือ่นไขกอ่นตดัสนิใจท าประกนัภัย”
***เอกสารแนะน าแผนประกนัภัยไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของกรมธรรมป์ระกนัภยั***

เง ือ่นไขการรบัประกนัภยั
▪ รับประกนัภัยเพือ่การอยูอ่าศยัเทา่นัน้
▪ แผนประกนัภัยเฉพาะสถานทีเ่อาประกนัภัยทีอ่ยูใ่นอาณาเขตประเทศไทย

ผูต้ดิตอ่ .................................................สาขา.................................โทร. .............................เลขทีใ่บอนุญาต ...........................

บรษิทั ชบับส์ามคัคคปีระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 2/4 อาคารชบับ ์ชัน้ที ่12 โครงการนอรธ์ปารค์ ถนนวภิาวดรีังสติ 
เลขทะเบยีนนติบิคุคล 0107537001510   แขวงทุง่สองหอ้ง  เขตหลกัสี ่ กรงุเทพฯ 10210

✓ คุม้ครองไมม่กีั๊ก ไมห่กั คา่ความเสยีหายสว่นแรก

✓ คุม้ครองแบบ First Loss*

✓ เพิม่ความคุม้ครอง สงูถงึ 10% หากเกดิความเสยีหายจากไฟไหมแ้ละน ้าทว่ม

✓ คุม้ครองภัยจากเครือ่งใชไ้ฟฟ้า สงูถงึ 100,000 บาท

✓ คุม้ครองภัยจากการโจรกรรมทรัพยส์นิและกระจกตดิตัง้ถาวร สงูถงึ 10% ของทนุ

ประกนัภัย

✓ ขยายความคุม้ครองถงึคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ส าหรับขอ้มลูในระบบคอมพวิเตอรท์ีไ่ดร้ับ

ความเสยีหาย

✓ เบีย้ประกนัภัยเริม่ตน้เพยีง 1,200 บาท

✓ สทิธปิระโยชนเ์พิม่เตมิ การบรกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉนิตลอด 24 ชม.**

Condo Shield

เพิม่เตมิพเิศษ++
บรกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉนิเกีย่วกบัรถ เชน่ เปลีย่นแบตเตอรี,่ เปลีย่นยางชา่งกญุแจ, บรกิารเตมิน ้ามัน 5 ลติร

*การก าหนดจ านวนเงนิเอาประกนัภยัต า่กวา่มลูคา่เต็ม (แบบไมเ่ฉลีย่ความรบัผดิ)                                **ใหบ้รกิารโดย เอ ดบัเบลิย ูพ ีเซอรว์สิเซส 

ระบบประปา

ในกรณีทีร่ะบบทอ่
ประปาหรอืทอ่ระบาย
น ้าไมส่ามารถใชก้าร
ไดห้รอืเกดิการช ารดุ
เสยีหาย หรอืรางน ้า
และทอ่สบูน ้า สง่ผล
กระทบกับทอ่ระบาย
น ้าภายในทีพ่ักอาศัย

ของลกูคา้

ระบบไฟฟ้า 

ภายในบา้นในกรณีที่
ระบบอปุกรณ์จา่ย
ไฟฟ้าขัดขอ้งหรอื
ช ารดุเสยีหายอยา่ง
สิน้เชงิ โดยเกดิขึน้
อยา่งฉับพลัน

เครือ่งปรบัอากาศ

ในกรณีทีร่ะบบปรับ
อากาศขัดขอ้งหรอื
เกดิการช ารดุเสยีหาย 
และไมส่ามารถใชง้าน

ได ้

กญุแจบา้น

(รับกญุแจส ารอง
ภายในระยะทาง 20 
กโิลเมตร) ในกรณีที่
กญุแจทีพ่ักสญูหาย 
ซึง่ลกูคา้ไมม่กีญุแจ
ส ารองหรอืไมส่ามารถ
เขา้ทีพั่กอาศัยของ
ลกูคา้ได ้ รวมถงึกรณี
สะเดาะกญุแจ ในกรณี

ลกูคา้อนุญาต

เกีย่วกบัตูเ้ย็นหรอื
เครือ่งแชแ่ข็งและ
เครือ่งท าน า้รอ้น 

ในกรณีทีข่ัดขอ้งหรอื
ช ารดุเสยีหายอยา่ง
สิน้เชงิ โดยเกดิขึน้
อยา่งฉับพลัน

ก าจดัสตัวด์รุา้ย

ทีไ่มพ่งึประสงคใ์ห ้
หมดไปจากทีพ่ัก

อาศัย เชน่ ง ูตอ่ แตน



   บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
  2/4 อาคารชบับ์ ชัน้ 12 โครงการนอร์ธปาร์ค 
  ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กทม. 10210 
  เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี : 0107537001510                  

ค าเตอืนของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั                                                                                                                                
ให้ตอบค าถามข้างต้นตามความจริงทกุข้อ หากผู้ เอาประกนัภยัปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอนัเป็นเทจ็ จะมีผลให้สญัญานีต้กเป็นโมฆียะ ซึง่บริษัทมีสทิธิบอก

ล้างสญัญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 และอาจปฏิเสธการจ่ายคา่สนิไหมทดแทนได้ 

Agent Code : ___________________ 
Project Code : __________________ 
Plan No : _______________________ 

      
     ใบค าขอเอาประกันภัย Condo Shield (Home Insurance Application Form) 

 
 

 

ข้อมูลลูกค้า (Customer Information)  
ผู้ขอเอาประกนัภยั(Insured Name)นาย/นาง/น.ส(Mr./Mrs./Miss)..…………..……........................ นามสกลุ(Last Name)……………………………..……………….…….  
เพศ (Gender)  ชาย (Male)  หญิง (Female) อาย(ุAge) ……….….ปี(yr)วนั/เดือน/ปี(ค.ศ.)(Birth date : dd/mm/yyyy)........../.........../................ 
เอกสารอ้างอิง   บตัรประชาชน (Citizen ID Card)      หนงัสือเดินทาง (Passport)     บตัรประจ าตวัคนตา่งด้าว (Alien ID Card)  
เลขที่ (Ref .No) …………………………………………..……. ออกให้โดย (Issued by) …………………………………….สญัชาติ (Nationality).................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบันส าหรับการตดิต่อ/ส่งเอกสาร (Mailing address)         
เลขที ่(Address No.)..………........หมูบ้่าน/อาคาร(Village/Building)…………………….…………...………หมู่(Moo)…....... (Floor)……........ห้อง(Room No.)…..….…… 
ซอย(Soi/Lane)………………............…ถนน(Rd.)……………..…..……………แขวง/ต าบล(Locality)…….……………………… เขต/อ าเภอ(District)……..…………..….  
จงัหวดั(Province)…………….…………..รหสัไปรษณีย์(Postcode)………………....โทรศพัท์(Tel)………..…………………………โทรสาร(Fax)…………………..…..….... 

สถานที่ตัง้หรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (Situation of Risk) ตามกรมธรรม์อ้างอิง  [   ] ที่อยูเ่ดียวกบัที่อยูปั่จจบุนั(In case, it same situation of mailing 
address) 
เลขรหสัประจ าบ้านในทะเบียนบ้าน (House Code No.) -  -  

พิกดั (GPS)     ละติจดู (Latitude) .๐N   ลองติจดู (Longitude) . ๐E (ถ้ามี) 

เลขที ่(Address No.)..………........หมูบ้่าน/อาคาร(Village/Building)…………………….…………………หมู(่Moo)….......ชัน้(Floor)……........ห้อง(Room No.)…..….…… 
ซอย(Soi/Lane)………………............…ถนน(Rd.)……………..…..……………แขวง/ต าบล(Locality)…….……………………… เขต/อ าเภอ(District)……..…………..….  
จงัหวดั(Province)…………….…………..รหสัไปรษณีย์(Postcode)………………....โทรศพัท์(Tel)…………………..………………โทรสาร(Fax)…………………..…..….... 

ข้อมูลการท าประกันภัย (Insurance Information) 
วนัเร่ิมความคุ้มครอง(Effective date)  …..…./…….../……... เวลา(at) 16.30 น.(hrs)  วนัสิน้สดุ (Expiry date)  ….…./…..…./………  16.30 น.(hrs)    
ทรัพย์ที่เอาประกนัภยั (Property insured)  ทรัพย์สินภายในสิ่งปลกูสร้าง (content) 
สถานะเป็น (Status)     เจ้าของ (Own)       ผู้ เชา่ (Rent)                ผู้ รับผลประโยชน์(Beneficiary name)..……....………….....……………………………….…   
ทนุประกนัภยัรวม (Total Sum Insured) ……………………………. บาท (THB)    
 ขณะนี ้บ้านและทรัพย์สินภายในบ้านได้มีประกนัภยัอ่ืนหรือไม ่(Is your property currently insured?)     มี(Yes)      ไมมี่ (No) 
 พืน้ที่ใช้สอย (Area)……………ต.ร.ม. (m2) ขนาด กว้าง(Width/m)……..…….เมตร(m)  ยาว(Length/m)…………..เมตร(m) จ านวนชัน้ (No. of flr.) .............. 

แผนความคุ้มครอง (Plan)  
   

ความคุ้มครอง / เบีย้ประกนัภยั (บาท) 
Coverage / Premium (THB) 

ทนุประกนัภยั (บาท) / Sum insured (THB) 

แผน(Plan) 1 แผน(Plan) 2 แผน(Plan) 3 แผน(Plan) 5 
300,000 500,000 1,000,000 2,000,000 

ระยะเวลา (Period) 1 ปี(Yr) 
Plan no. 

  1,200 
1939 

 1,600 
1941 

  2,600 
1946 

   4,600 
1956 

ระยะเวลา (Period) 3 ปี(Yrs) 
Plan no. 

  3,000 
1967 

 4,000 
1969 

  6,500 
1974 

   11,500 
1984 

ระยะเวลา (Period) 5 ปี(Yrs) 
Plan no. 

  4,200 
1995 

 5,600 
1997 

  9,100 
2002 

 16,100 
2012 

 

เอกสารที่ใช้ในการท าประกันภัย   :  1. ใบค าขอเอาประกนัภยั  2. ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่เอาประกนัภยั  3. ส าเนาบตัรประชาชน 
Documents                              :  1. Application Form       2. Copy of Registration House                        3. Copy of National ID Card 

    ลงช่ือ………………..………………………………... ผู้ เอาประกนัภยั/Applicant’s Signature 

          (………………………………….………..……..)  …....…/……...…/.…..…..วนั/เดือน/ปี (Date) 
            

30274 / บจก.เมืองไทย โบรกเกอร์


