
ประกันภัย
สำหรับบานอยูอาศัย

• คุมครองความเสียหายท่ีเกิดจากไฟไหม
 ฟาฝา ระเบิด ภัยจากอากาศยาน
 ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากน้ำ ภัยจากการจลาจล

(คุมครองตามความเสียหายจริง ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัย)

• คุมครองความเสียหายท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ
(ลมพายุ ไตฝุน มรสุม แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใตน้ำ สึนามิ ลูกเห็บ)

• คุมครองน้ำทวม
(ไมเกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไมเกิน 200,000 บาท)

• คุมครองการโจรกรรม ที่มีรองรอยการงัดแงะ
(คุมครองทรัพยสินไมเกิน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 สูงสุดไมเกิน 100,000 บาท)

• ครอบคลุมคาที่พักอาศัยช่ัวคราว
 (1,000 บาทตอวัน สูงสุดไมเกิน 50,000 บาท)

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่: • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) Call Center 1484 • www.muangthaiinsurance.com

ลักษณะบานอยูอาศัยที่คุมครอง
บานเด่ียว บานแฝด ทาวนเฮาส ตึกแถว หองชุด แมนชั่น คอนโดมิเนียม ที่ใชเพ่ือการอยูอาศัยอยางเดียว และตองไมใชประกอบธุรกิจอยางอ่ืน ซึ่งจะตองเปนสิ่งปลูกสรางชั้น 1 
(ผนังคอนกรีตลวน) เทานั้น

ทรัพยสินที่สามารถทำประกันภัยสำหรับบานอยูอาศัย
1. สิ่งปลูกสราง หรือตัวอาคาร ไมรวมฐานรากและราคาที่ดิน (รวมสวนตอเติมอาคาร)
2. เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตงติดต้ังตรึงตรา เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟา เคร่ืองครัว เคร่ืองนุงหม และเครื่องใชในบานอื่นๆ เพ่ือการอยูอาศัยภายในอาคาร

• รายละเอียดอื่น ๆ และขอยกเวนความคุมครองเปนไปตามท่ีระบุไวในกรมธรรม • ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไข กอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คุมครองบานคุณจากภัยตาง ๆ ใหคุณย้ิมได... หมดหวง

รองความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม

เมืองไทยเมืองไทย

อยูอยูดีดี
มีสุขมีสุข

เมืองไทย

อยูดี
มีสุข



ตารางความคุมครองประกันภัยสำหรับบานอยูอาศัย “เมืองไทย อยูดีมีสุข”
หนวย: บาท

หนวย: บาทตารางเบี้ยประกันภัย “เมืองไทย อยูดีมีสุข”

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่: • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) Call Center 1484 • www.muangthaiinsurance.com

เมืองไทยเมืองไทย

อยูอยูดีดี
มีสุขมีสุข

เมืองไทย

อยูดี
มีสุข

   ความคุมครอง ผลประโยชน
1. สิ่งปลูกสราง ทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสราง ไดรับความเสียหายจาก
 1.1 ไฟไหม ฟาผา การระเบิด ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยจากการปลอยร่ัวไหล ตามความเสียหายจริง
  หรือลนออกมาของน้ำหรือไอน้ำจากอุปกรณที่ชำรุด ภัยจากการถูกเฉี่ยวชนโดยยานพาหนะ สูงสุดไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
  หรือสัตวพาหนะ ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนา
  ภัยตออุปกรณไฟฟา  ไมเกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภยั
    สูงสุดไมเกิน 200,000 บาท
  คาที่พักอาศัยชั่วคราว  1,000 บาทตอวัน สูงสุดไมเกิน 50,000 บาท
  คาใชจายในการดับเพลิง  ไมเกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    สูงสุดไมเกิน 100,000 บาท
  ภัยตอทรัพยสินสวนบุคคล  20,000 บาทตอคร้ังตอป
  ภัยตอโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ  50,000 บาทตอคร้ังตอป
 1.2 ภัยธรรมชาติ (ลมพายุ แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คล่ืนใตนำ้ สึนามิ ลูกเห็บ) ไมเกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ภัยจากน้ำทวม  ไมเกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    สูงสุดไมเกิน 200,000 บาท
2. การโจรกรรม การลักทรัพย การชิงทรัพย การปลนทรัพย ที่ปรากฏรองรอยงัดแงะ 1. ทรัพยสิน: ไมเกิน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
     สูงสุดไมเกิน 100,000 บาทตอคร้ังตอป
    2. อาคาร: ไมเกิน 20,000 บาท
3. ความรับผิดตอความเสียหายของบุคคลภายนอก ไมเกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    สูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาทตอครั้งตอป

 ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย

 500,000.00 900.00 2,000,000.00 3,900.00 3,500,000.00 6,500.00
 600,000.00 1,100.00 2,100,000.00 4,100.00 3,600,000.00 6,700.00
 700,000.00 1,250.00 2,200,000.00 4,300.00 3,700,000.00 6,900.00
 800,000.00 1,400.00 2,300,000.00 4,500.00 3,800,000.00 7,000.00
 900,000.00 1,650.00 2,400,000.00 4,600.00 3,900,000.00 7,200.00
 1,000,000.00 1,700.01 2,500,000.00 4,800.00 4,000,000.00 7,350.00
 1,100,000.00 1,900.00 2,600,000.00 5,000.00 4,500,000.00 7,550.01
 1,200,000.00 2,200.01 2,700,000.00 5,150.00 5,000,000.00 9,000.01
 1,300,000.00 2,350.00 2,800,000.00 5,350.00 5,500,000.00 9,800.00
 1,400,000.00 2,600.00 2,900,000.00 5,500.00 6,000,000.00 10,400.00
 1,500,000.00 2,800.00 3,000,000.00 5,700.00 6,500,000.00 11,100.00
 1,600,000.00 3,000.00 3,100,000.00 5,800.00 7,000,000.00 11,900.01
 1,700,000.00 3,250.00 3,200,000.00 6,000.00 8,000,000.00 13,400.00
 1,800,000.00 3,450.00 3,300,000.00 6,200.00 9,000,000.00 14,900.00
 1,900,000.00 3,700.00 3,400,000.00 6,400.00 10,000,000.00 16,300.01

การประเมินมูลคาทรัพยสิน เพื่อเลือกจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่ใกลเคียงที่สุดในการทำประกันภัย ประเมินจาก
• อาคาร: นำพื้นที่ใชสอยของอาคาร (กวาง X ยาว X จำนวนช้ัน หนวยเปนตารางเมตร) คูณกับราคาตอตารางเมตร คือ 8,000 -12,000 บาท/ตารางเมตร
• ทรัพยสินภายในอาคาร: อิงตามมูลคาที่ผูเอาประกันภัยแจง
รวมมูลคาอาคาร ทรัพยสินภายในอาคาร เพื่อเลือกทำประกันภัยในจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ตองการ
เชน อาคาร กวาง 5 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 3 ชั้น ดังนั้นพื้นที่ใชสอยรวม = 180 ตารางเมตร

  คูณราคาตอตารางเมตร คือ 8,000 บาท ไดเปนมูลคาอาคาร = 1,440,000 บาท
 มูลคาทรัพยสินภายในอาคาร ตามที่ผูเอาประกันภัยแจง = 500,000 บาท
  รวมมูลคาอาคาร ทรัพยสินภายในอาคาร = 1,940,000 บาท
 ในกรณีนี้สมควรเลือกทำประกันภัยที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท

หมายเหตุ: เบี้ยประกันภัยขางตน
รวมภาษีมูลคาเพิ่มและอากรแสตมปแลว



¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ/¨Ó¹Ç¹à§Ô¹¨Ó¡Ñ´¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ (ºÒ·)

ËÁÇ´·Õè 1. ÍÑ¤¤ÕÀÑÂáÅÐÀÑÂ¸ÃÃÁªÒμÔ (à»š¹ËÁÇ´¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ËÅÑ¡) 
1.1 ä¿äËÁŒ ¿‡Ò¼‹Ò ÃÐàºÔ´ ÀÑÂ¨Ò¡¡ÒÃ¹Ñ´ËÂØ´§Ò¹ ¡ÒÃ¨ÅÒ¨Å ËÃ×Í¡ÒÃ¡ÃÐ·ÓÍÑ¹ÁÕà¨μ¹ÒÃŒÒÂ ¤ØŒÁ¤ÃÍ§μÒÁ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¨ÃÔ§ ÊÙ§ÊØ´äÁ‹à¡Ô¹¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
 ÀÑÂ¨Ò¡¡ÒÃà©ÕèÂÇ áÅÐËÃ×Í¡ÒÃª¹¢Í§ÂÇ´ÂÒ¹¾ÒË¹Ð ÀÑÂ¨Ò¡ÍÒ¡ÒÈÂÒ¹ ÀÑÂà¹×èÍ§¨Ò¡¹éÓ
 (äÁ‹ÃÇÁ¹éÓ·‹ÇÁ) ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹ÂŒÒÂ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹
 • ÀÑÂμ‹Íà¤Ã×èÍ§ä¿¿‡Ò 10% ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÊÙ§ÊØ´äÁ‹à¡Ô¹ 200,000 ºÒ·
 • ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÊÓËÃÑº·Õè¾Ñ¡ªÑèÇ¤ÃÒÇ 1,000 ºÒ·μ‹ÍÇÑ¹ ÊÙ§ÊØ´äÁ‹à¡Ô¹ 50,000 ºÒ· μÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
 • ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ´Ñºà¾ÅÔ§ 10% ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÊÙ§ÊØ´äÁ‹à¡Ô¹ 100,000 ºÒ·
 • ÀÑÂμ‹Í·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹Ê‹Ç¹ºØ¤¤Å 20,000 ºÒ·/¤ÃÑé§/»‚
 • ÀÑÂμ‹ÍâºÃÒ³ÇÑμ¶ØËÃ×ÍÈÔÅ»ÇÑμ¶Ø 50,000 ºÒ·/¤ÃÑé§/»‚
1.2 ÀÑÂ¸ÃÃÁªÒμÔ
 ¡ÒÃ¨Ó¡Ñ´¨Ó¹Ç¹à§Ô¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ÊÓËÃÑºÀÑÂ¸ÃÃÁªÒμÔ μÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
 • ÀÑÂ¨Ò¡ÅÁ¾ÒÂØ 10% ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
 • ÀÑÂ¨Ò¡á¼‹¹´Ô¹äËÇ ÀÙà¢Òä¿ÃÐàºÔ´ ËÃ×Í¤Å×è¹ãμŒ¹éÓ ËÃ×ÍÊÖ¹ÒÁÔ 10% ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
 • ÀÑÂ¨Ò¡ÅÙ¡àËçº 10% ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
 • ÀÑÂ¨Ò¡¹éÓ·‹ÇÁ 10% ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÊÙ§ÊØ´äÁ‹à¡Ô¹ 200,000 ºÒ·

ËÁÇ´·Õè 2. ¡ÒÃÅÑ¡·ÃÑ¾Â�·Õè»ÃÒ¡¯Ã‹Í§ÃÍÂ¡ÒÃ§Ñ´á§Ð ¡ÒÃªÔ§·ÃÑ¾Â� ¡ÒÃ»ÅŒ¹·ÃÑ¾Â�
 • ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ÀÒÂã¹ÍÒ¤ÒÃ 5% ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÊÙ§ÊØ´äÁ‹à¡Ô¹ 100,000 ºÒ· μÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
 • ÍÒ¤ÒÃ äÁ‹à¡Ô¹ 20,000 ºÒ·

ËÁÇ´·Õè 3. ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´μ‹ÍºØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡ 10% ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 
 • ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´μ‹ÍºØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡ ¤ÃÑé§ÅÐäÁ‹à¡Ô¹áÅÐμÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÊÙ§ÊØ´äÁ‹à¡Ô¹ 1,000,000 ºÒ· μÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

5. ÅÑ¡É³ÐÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§
  ËŒÍ§ªØ´ ·ÒÇ¹�àÎŒÒÊ� ºŒÒ¹à´ÕèÂÇ  ÍÒÂØ¢Í§ÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§.............................»‚  ÃÒ¤Ò»ÃÐàÁÔ¹ÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§ μÒÃÒ§àÁμÃÅÐ.............................ºÒ·
 ¢¹Ò´¾×é¹·ÕèÀÒÂã¹ÍÒ¤ÒÃ ¡ÇŒÒ§.............................àÁμÃ ÂÒÇ.............................àÁμÃ ¨Ó¹Ç¹.............................ªÑé¹ ¨Ó¹Ç¹.............................ËÅÑ§/¤ÙËÒ ÃÇÁ¾×é¹·ÕèãªŒÊÍÂ.............................μÒÃÒ§àÁμÃ

6. ¼ÙŒàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍÂÙ‹ã¹°Ò¹Ðà»š¹ à¨ŒÒ¢Í§ ¼ÙŒàª‹Ò

7. »Ñ¨¨ØºÑ¹ ·‹Ò¹ ÁÕ¡ÒÃàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂμ‹Íä»¹ÕéËÃ×ÍäÁ‹?
 • ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÍÑ¤¤ÕÀÑÂ  äÁ‹ÁÕ ÁÕ ¡ÑººÃÔÉÑ·.....................................................................................................
 • ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¡ÒÃàÊÕèÂ§ÀÑÂ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹  äÁ‹ÁÕ ÁÕ ¡ÑººÃÔÉÑ·.....................................................................................................
 • ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍØºÑμÔàËμØÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å  äÁ‹ÁÕ ÁÕ ¡ÑººÃÔÉÑ·.....................................................................................................

1. ª×èÍ¼ÙŒ¢ÍàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ (¹ÒÂ/¹Ò§/¹Ò§ÊÒÇ)........................................................................................................................................ àÅ¢·ÕèºÑμÃ»ÃÐ¨ÓμÑÇ»ÃÐªÒª¹
 ·ÕèÍÂÙ‹·ÕèÊÒÁÒÃ¶μÔ´μ‹Íä´Œ àÅ¢·Õè.................. ËÁÙ‹·Õè.................. ÍÒ¤ÒÃ/ËÁÙ‹ºŒÒ¹................................................................................. «ÍÂ....................................................................... ¶¹¹......................................................................
 á¢Ç§/μÓºÅ.................................................................................. à¢μ/ÍÓàÀÍ........................................................................................ ¨Ñ§ËÇÑ´........................................................................................ ÃËÑÊä»ÃÉ³ÕÂ�................................
 ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾·�...................................................................... ÍÕàÁÅ...................................................................................................

2. Ê¶Ò¹·ÕèμÑé§·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·ÕèàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ  
 àÅ¢·Õè.................. ËÁÙ‹·Õè.................. ÍÒ¤ÒÃ/ËÁÙ‹ºŒÒ¹................................................................................. àÅ¢ÃËÑÊ»ÃÐ¨ÓºŒÒ¹  «ÍÂ......................................................................
 ¶¹¹.............................................................. á¢Ç§/μÓºÅ.............................................................. à¢μ/ÍÓàÀÍ.............................................................. ¨Ñ§ËÇÑ´.............................................................. ÃËÑÊä»ÃÉ³ÕÂ�...............................
 ºÅçÍ¡............................................................ ¾Ô¡Ñ´ÅÐμÔ¨Ù´                                        ¾Ô¡Ñ´ÅÍ§¨Ô¨Ù´

3. ÃÐÂÐàÇÅÒàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ àÃÔèÁμŒ¹ÇÑ¹·Õè.............../........................./............... àÇÅÒ........................¹. ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè.............../........................./............... àÇÅÒ 16.30 ¹.

4. ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Õè¢ÍàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ/¨Ó¹Ç¹à§Ô¹¨Ó¡Ñ´¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ 
 • ÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§ (äÁ‹ÃÇÁ°Ò¹ÃÒ¡) ................................................................................................ºÒ·
 • ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ÀÒÂã¹ÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§ ................................................................................................ºÒ·

¢ŒÒ¾à¨ŒÒÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�¢ÍàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÍÑ¤¤ÕÀÑÂ¡Ñº ºÃÔÉÑ· àÁ×Í§ä·Â»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ÊÕ¢ÒÇ: μŒ¹©ºÑº

Å§ÅÒÂÁ×Í¼ÙŒ¢ÍàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ...................................................................

(.................................................................)

ÇÑ¹·Õè............. à´×Í¹....................... ¾.È. .............

Å§ª×èÍμÑÇá·¹ ...................................................................

ÃËÑÊμÑÇá·¹ ...................................................................
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