
เกิดอุบัติเหตุ…
โอกาสเกิดกระดูกหักสูงมาก

กระดูกหัก…คารักษาแพง!

ครอบคลุมถึงกีฬาอันตราย
อุนใจไดในทุกจังหวะชีวิต

ดวยอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำเหมาะสม
ทุกชวงวัยและภัย

ความคุมครองที่เหนือระดับดวยมาตรฐานวิริยะประกันภัย

มั่นใจทั้งครอบครัว

ความคุมครองที่เหนือระดับดวยมาตรฐานวิริยะประกันภัย

คุมคา…1
ดวยเบี้ยประกันภัยราคาเดียว 500 บาท

ไมวาบานจะอยูทำเลไหนทั่วไทย จะเปนบานตึก 

บานไมและบานครึ่งตึกครึ่งไม

คุมคา…2
ดวยวงเงินคุมครองสูงสุดถึง 500,000 บาท

คุมคา…3
ความคุมครองที่ครอบคลุมจาก 7 ภัยพื้นฐาน

คุมคา…4
ดวยเงื่อนไขการขยายความคุมครอง

ไปถึงการชดใชคาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราว

วันละ 300 บาท (สูงสุด 30 วัน)

คุมคา…5
จายคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริง 

สูงสุดไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

 โดยไมนำเงื่อนไขหลักการเฉลี่ยมาใช (First Loss Basis)

คุมคา…6
ดวยเงื่อนไขการรับประกันที่คุมครองทันที

โดยไมตองสำรวจภัย

6 คุม!…500 บาท

ทางเลือกใหม
ประกันภัยบาน

•  ภัยจากไฟไหม ภัยจากฟาผา ภัยจากระเบิด

•  ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำทวม ภัยจากแผนดินไหวหรือ

ภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใตน้ำหรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ

ทุกภัยรวมกันไมเกิน 10,000 บาท/ ป
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1. ผูเอาประกันภัย ชื่อ ............................................................................................................. นามสกุล ....................................................................................................

 เลขบัตรประชาชน  ............................................................ โทรศัพทมือถือ ............................................... E-mail .......................................................................................

2. ที่อยูที่ติดตอได เลขที่ ............................  หมูที่ ......................  หมูบาน/อาคาร ..............................................................  ชั้น ........................... หอง ............................

 ซอย ..................................................................... ถนน ...........................................................................  ตำบล/แขวง ................................................................................

 อำเภอ/เขต ......................................................................... จังหวัด ................................................................................ รหัสไปรษณ�ย ........................................................

3. สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพยสินที่เอาประกันภัย � ที่อยูที่ติดตอได     หรือ เลขที่ .......................  หมูที่ ..................  หมูบาน/อาคาร ........................................................

 ชั้น .......................... หอง .......................  ซอย ..........................................................................  ถนน.............................................. ตำบล/แขวง ....................................

 อำเภอ/เขต .........................................................................  จังหวัด.................................................................................. รหัสไปรษณ�ย ......................................................... 

4. ที่อยูในใบเสร็จรับเงิน � ที่อยูที่ติดตอได � ที่อยูสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพยสินที่เอาประกันภัย

  � อื่นๆ (ระบุ) .............................................................................................................................................................................................................

5. ระยะเวลาประกันภัย � 1 ป � 2 ป � 3 ป  เริ�มตนวันที่ ...................................................  เวลา 16.00 น. สิ้นสุดวันที่ ................................... เวลา 16.00 น.

9. ผูรับผลประโยชน ...............................................................................................................................................  จำนวนเงินเอาประกันภัย ............................................... บาท  

         
10. ทานไดมีการทำประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัยอื่นหรือไม � ไมมี

 � มี (ระบุ) ................................................  จำนวนเงินเอาประกันภัย...............................................  บาท

6. รายละเอียดทรัพยสินที่เอาประกันภัย (กรุณาระบุตามมูลคาที่แทจริงของทรัพยสิน) จำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น

 สิ�งปลูกสราง (ไมรวมฐานราก) ...........................................................................................................................  ................................................................... บาท

 เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตงติดตั้งตรึงตรา ..................................................................................................................  ...................................................................  บาท

 อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................................................. ...................................................................  บาท

  จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้น  ................................................................... บาท

7. รายละเอียดของสิ�งปลูกสรางที่เอาประกันภัยและ/หรือที่เก็บหรือที่ตั้งทรัพยสินที่เอาประกันภัย

 สิ�งปลูกสราง � บานเดี่ยว � ทาวนเฮาส � บานแฝด � แฟลต อาคารชุด คอนโดมิเน�ยม หรืออพารทเมนท � อื่นๆ (ระบุ) ......................  

 ลักษณะสิ�งปลูกสราง � คอนกรีตเสริมเหล็ก อิฐ หิน อิฐบล็อก � ครึ�งตึกครึ�งไม � ไม � อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................

 จำนวน................... ชั้น อายุอาคาร .......................ป พื้นที่อาคารกวาง...............................เมตร ยาว ............................... เมตร พื้นที่รวม .......................ตารางเมตร

 ระยะหางโดยรอบจากสิ�งปลูกสรางอื่น � ไมเกิน 10 เมตร  � ตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป

 ในฐานะ � เจาของ � ผูเชา     

 สถานที่ใชเปน ที่อยูอาศัย

กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง มิฉะนั้นจะมีผลกับการพิจารณารับประกันภัย

ลงลายมือชื่อ………………………………………………….. ผูขอเอาประกันภัย

(…………………………………………………………)

 8. ภัยเพิ�มพิเศษ (นอกเหน�อจากความคุมครองมาตรฐาน : ภัยไฟไหม ฟาผา ระเบิด ภัยจากการเฉ��ยว และ/หรือการชนของยานพาหนะหรือสัตวพาหนะ ภัยอากาศยาน และ/หรือ

 วัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเน��องจากน้ำ ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำทวม ภัยจากแผนดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใตน้ำ หรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ)

   8.1 � ไมตองการภัยเพิ�มพิเศษใดๆ

 ระบุไดมากกวา 1 ขอ 8.2 � ภัยจากควัน � ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาราย � ภัยตอเครื่องไฟฟา

วันที่ …………../ ……………/ ……………

รายละเอียดขอมูล เพื่อการทำกรมธรรมประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยูอาศัย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารอาร เอส ทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2129-8888, 0-2641-3500-79 www.viriyah.co.th 

565-15344 / บจก.เมืองไทย โบรกเกอร์


