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ตารางความคุมครอง หนวย: บาท

ความคุมครอง ผลประโยชน

ความคุมครองเพ�่มเติมพ�เศษ

1. ไฟไหม ฟาผา การระเบิดของแกสที่ใชเพื่อการอยูอาศัย ชดใชตามความเสียหายที่เกิดขึ้นสูงสุดไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

ความคุมครองมาตรฐาน
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คุมครองอุบัติภัย มั่นใจในทุกธุรกิจ
สรางหลักประกันที่มั่นคง ใหคุณพรอมรับทุกเหตุการณไมคาดคิด
อุนใจ กับความคุมครองที่ครอบคลุมอุบัติิภัยตางๆ ในราคาที่คุมคา
ตรงใจ กับแผนและเบี้ยประกันภัยที่เหมาะกับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ
เขาใจการดำเนินธุรกิจ
-  ดวยการชดเชยคาสินไหมทดแทนสวนแรกแบบเรงดวนเพ�่อการดำเนินธุรกิจที่ไมหยุดชะงัก
-  ชดใชคาเสียหายตามมูลคาปจจ�บันของทรัพยสินโดยไมหักคาเสื่อมราคาใดๆ (Replacement Cost Valuation)
-  ชดเชยคาเสียหายเต็มมูลคาทรัพยสินโดยไมนำหลักสวนเฉลี่ยจากการประกันภัยมาใชในการจายคาเสียหาย
    ในกรณีที่จำนวนเง�นเอาประกันภัยไมต่ำกวา 80% ของมูลคาทรัพยสิน 
-  ความสูญเสียหร�อเสียหายของทรัพยสินที่มีการเพ�่มเติมหร�อเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ไดแจงเอาประกันภัยไว
    ยังไดรับการคุมครองโดยอัตโนมัติสูงสุดไมเกิน 10% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

ราคาประเมินกรณีสรางใหมหร�อของใหม
สิ่งปลูกสราง (ไมรวมฐานราก) ราคาประมาณ 8,000-12,000 บาท/ตร.ม.
เฟอรนิเจอร ราคาประมาณ 30-50% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสราง
ทรัพยสินอื่นๆ 1. สินคา ประมาณตามราคาตนทุนของสินคา หรือ
   2. เครื่องมือและอุปกรณในการประกอบการคาตางๆ ประมาณตามราคาซื้อหรือสรางใหม
*ราคาประเมินดังกลาวผูเอาประกันภัยสามารถปรับปรุงไดตามรายละเอียดที่แทจริงของทรัพยสิน

2. ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไมรวมน้ำทวม)
   ภัยระเบิด

3. ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด รวมถึงการประทวง 
 การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาราย

4. คาเสียหายตอเครื่องใชไฟฟา

5. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีคา

6. การซอมแซมตัวอาคาร (ไมรวมรั้วและประตูรั้ว) ที่มีสาเหตุมาจากการโจรกรรม

7. เงินสด ในกรณีที่ไมไดทำประกันภัยสำหรับเงินไว

8. คาใชจายในการจัดทำเอกสารตนฉบับและสำเนาเอกสารขึ้นใหม

9. คาค้ำยัน รื้อถอน ทำลาย และขนยายซากทรัพยสิน

10. คาวิชาชีพของสถาปนิก วิศวกร เพื่อประเมินราคา ออกแบบ ควบคุมงาน
 ซอมแซม หรือสรางทรัพยสินใหมทดแทน

11. คาใชจายในการดับเพลิง

12. คาใชจายเพื่อปองกันภัยอาคารที่ไดรับความเสียหาย ซึ่งอยูในระหวางรอ
    การซอมแซมหรือสรางใหม

ชดใชตามความเสียหายที่เกิดขึ้นสูงสุดไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินความรับผิดภัยละไมเกิน 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

100,000 บาท

15,000 บาท

30,000 บาท

10,000 บาท

10,000 บาท

สูงสุดไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินที่เสียหาย

สูงสุดไมเกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

10,000 บาท
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ประกันอัคคีภัย
สำหรับสถานประกอบการ

ตารางเบี้ยประกันภัย หนวย: บาท หนวย: บาท

ตารางความคุมครอง หนวย: บาท
ความคุมครอง ผลประโยชน

13. คาเสียหายในการยับยั้งหรือระงับภัย

14. เงื่อนไขพิเศษทรัพยสินสวนบุคคล

15. ทรัพยสินซึ่งบรรทุกอยูในยานพาหนะ

16. มานบังแดด มานบังตา เครื่องหมาย ปายตางๆ หรือสิ่งติดตั้งตรึงตราอื่นๆ
    นอกอาคาร

17. ตนไมที่ปลูกไวเพื่อการตกแตง

18. สิ่งปลูกสรางภายนอกสถานที่เอาประกันภัย

19. การรั่วไหลของน้ำจากระบบพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

20. คาใชจายตางๆ ของเจาหนาที่ผจญการดับเพลิง

21. การคงไวซึ่งจำนวนเงินเอาประกันภัย

ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

สำหรับลูกจางไมเกิน 2,000 บาท/คน/ป

สูงสุดไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินที่เสียหาย

15,000 บาทตอป

1,000 บาท/ตน ไมเกิน 10,000 บาทตอป

20,000 บาทตอป

10,000 บาทตอป

5% ของมูลคาทรัพยสินที่เสียหาย

ความคุมครองเพ�่มเติมพ�เศษ
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การประกอบการ

สำนักงาน/คลินิก/แฟลต/หอพัก/
รานเชาหนังสือ/เนอสเซอรี่

สมาคม/สโมสร/คารแคร/
อูซอมรถ (ไมมีซอมและพนสี)/
ฟตเนสเซ็นเตอร/โรงเรียน/
วิทยาลัย

รานอินเทอรเน็ต/รานอาหาร/
รานกาแฟ

ทุนประกันภัย

500,000
1,000,000
2,000,000
6,000,000

10,000,000

เบี้ยประกันภัย การประกอบการ ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย

699
1,398
2,794
8,381

13,966

753
1,505
3,009
9,025

15,040

914
1,827
3,653

10,958
18,263

500,000
1,000,000
2,000,000
6,000,000

10,000,000

500,000
1,000,000
2,000,000
6,000,000

10,000,000

500,000
1,000,000
2,000,000
6,000,000

10,000,000

1,075
2,149
4,298

12,892
21,486

1,129
2,257
4,513

13,537
22,560

1,183
2,364
4,728

14,181
23,635

รานตัดเย็บเสื้อผา (คาปลีก)

500,000
1,000,000
2,000,000
6,000,000

10,000,000

รานซักรีด-ซักแหง/รานถายรูป

500,000
1,000,000
2,000,000
6,000,000

10,000,000

รานคา/รานใหเชา-อัดวิดีโอ

1,236
2,472
4,943

14,826
24,709

1,398
2,794
5,587

16,760
27,932

500,000
1,000,000
2,000,000
6,000,000

10,000,000

500,000
1,000,000
2,000,000
6,000,000

10,000,000

โรงกลึง/อูซอมรถ (ไมมีการพนสี)/
ทำปายโฆษณา/
รานซอมเครื่องไฟฟา

รานขนมปง

หมายเหตุ 1. บริษัทฯ พิจารณารับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสราง ชั้น 1 ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยเทานั้น
           2. บริษัทฯ พิจารณารับประกันภัยเฉพาะเขตที่มีชั้นของเมืองเทียบเทาเขตกรุงเทพฯ หรือเฉพาะหมูบานจัดสรรในเขตภูมิภาค หรือภัยโดดเดี่ยวเทานั้น
         3. บริษัทฯ พิจารณารับประกันภัยสูงสุดไมเกิน 30 ลานบาท
      4. โครงการนี้ไมรวมการประกอบการที่ตั้งอยูในหางสรรพสินคา/ศูนยการคา
         5. บริษัทฯ ชดใชความรับผิดของทุกกรณีตามวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ ตองไมเกินทุนประกันภัย
         6. ควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
         7. เบี้ยประกันภัยดังกลาวรวมอากรและภาษีแลว

โรงรับจำนำ/รานตัดผม-เสริมสวย/
สปา/นวดฝาเทา

861
1,720
3,438

10,314
17,189

500,000
1,000,000
2,000,000
6,000,000

10,000,000



1. รายละเอียดผูขอเอาประกันภัย 

    ชื่อ-สกุล......................................................................ที่อยูปจจุบัน เลขที่................... หมูที่..............ตรอก/ซอย.................................................

    หมูบาน....................................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง...................................................................... 

    อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย...................................................................

   โทรศัพทบาน......................................................โทรศัพทมือถือ........................................................อีเมล..........................................................

    สถานที่จัดสงเอกสาร          ที่อยูปจจุบัน       อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................................................................................................

    ...........................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย............................................

2. สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพยสินเอาประกันภัย        เลขที่................... หมูที่..............ตรอก/ซอย........................................................

    หมูบาน....................................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง...................................................................... 

    อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย...................................................................

3. ระยะเวลาเอาประกันภัย .................................ปี  เริ่มตนวันที่ .........../............/...........

4. จำนวนเงินเอาประกันภัยและรายละเอียดทรัพยสินที่เอาประกันภัย

    สิ่งปลูกสราง (ไมรวมฐานราก)    จำนวนเงินเอาประกันภัย.......................................................................บาท

    เฟอรนิเจอร      จำนวนเงินเอาประกันภัย.......................................................................บาท

    เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ    จำนวนเงินเอาประกันภัย.......................................................................บาท

    สตอกสินคา (ระบุ)......................................................................... จำนวนเงินเอาประกันภัย.......................................................................บาท

            รวมจำนวนเงินเอาประกันภัย................................................................บาท

       เบี้ยประกันภัย.......................................................................................บาท

5. รายละเอียดของสิ่งปลูกสรางที่เอาประกันภัย และ/หรือที่เก็บหรือติดตั้งทรัพยสินที่เอาประกันภัย

     5.1  สถานะเปน              เจาของ                     ผูเชา 

     5.2  พื้นที่ภายในอาคาร..........................................ตร.ม.  จำนวนชั้น..........................................ชั้น  จำนวนคูหา...............................คูหา/หลัง

     5.3  ลักษณะอาคาร         บานเดี่ยว                  บานแฝด                  ทาวนเฮาส              ตึกแถว                      แฟลต                   คอนโดมิเนียม

     5.4  ฝาผนัง                     กออิฐถือปูน

     5.5  พื้นที่ชั้นบน             ไม                             คอนกรีต                  อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................

     5.6  โครงหลังคา            ไม                             เหล็ก                        คอนกรีต

     5.7  หลังคา                     กระเบื้อง                  สังกะสี                      คอนกรีต

6. การประกอบการ

      สำนักงาน              คลินิก                       แฟลต                      หอพัก                     สมาคม                     รานดัดผม-เสริมสวย                    

           โรงเรียน              วิทยาลัย                    รานอาหาร              รานกาแฟ                สโมสร                     รานตัดเย็บเสื้อผา (คาปลีก)

           รานถายรูป                โรงรับจำนำ             รานซักรีด-ซักแหง               รานใหเชา-อัดวิดิโอ                    อื่นๆ (โปรดระบุ).........................

 7. ปจจุบันทานไดทำประกันภัยในทรัพยสินเดียวกันนี้หรือไม

     ไมมี        มี  บริษัท..............................................................

    สิ่งปลูกสราง (ไมรวมฐานราก)    จำนวนเงินเอาประกันภัย.......................................................................บาท

    เฟอรนิเจอร      จำนวนเงินเอาประกันภัย.......................................................................บาท

    เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ    จำนวนเงินเอาประกันภัย.......................................................................บาท

    สตอกสินคา (ระบุ)......................................................................... จำนวนเงินเอาประกันภัย.......................................................................บาท

            รวมจำนวนเงินเอาประกันภัย................................................................บาท

ใบคำขอเอาประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบการ

25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120  Fax 0 2610 2100
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8. ขาพเจามีความประสงคชำระคาเบี้ยประกันภัยโดย

     เคานเตอรธนาคาร / Pay at Post  

     เช็ค / ตั๋วแลกเงิน

     บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ / วีซา /มาสเตอรการด

     ชำระดวยตนเองที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ขาพเจาขอรับรองขอแถลงขางตน และขาพเจาเขาใจถึงความคุมครองท่ีจะไดรับภายใตขอตกลง และเง่ือนไขของกรมธรรมประกันภัย

ทั้งนี้ ขาพเจายินยอมใหบริษัท จัดเก็บ ใช และเปดเผย ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอมูลของขาพเจาตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย

25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120  Fax 0 2610 2100
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    ลงชื่อ.................................................................................ผูขอเอาประกันภัย

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

           วันที่..................../........................../.......................

 ประกันภัยโดยตรง       ตัวแทนประกันวินาศภัย      นายหนาประกันวินาศภัย       ใบอนุญาตเลขที่ .......................................................

คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ใหตอบคําถามขางตนตามความเปนจริงทุกขอ หากผูเอาประกันภัยปกปดขอความจริง หรือแถลงขอความอันเปนเท็จจะมีผลใหสัญญานี้

ตกเปนโมฆียะ ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865
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