
 

 

แผนความคุมครองการประกันภัยบานเปยมสุข : สําหรับ บริษทั เอ เอ็น ซี โบรกเกอรเรจ จํากัด 
 

    
หมวดความคุมครองตอปกรมธรรมหมวดความคุมครองตอปกรมธรรมหมวดความคุมครองตอปกรมธรรมหมวดความคุมครองตอปกรมธรรม    

จํานวนเงินเอาประกนัภัย/จํานวนเงินเอาประกนัภัย/จํานวนเงินเอาประกนัภัย/จํานวนเงินเอาประกนัภัย/    
จํานวนจาํกดัความคุมครอง (บาท)จํานวนจาํกดัความคุมครอง (บาท)จํานวนจาํกดัความคุมครอง (บาท)จํานวนจาํกดัความคุมครอง (บาท)    

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000    1,500,0001,500,0001,500,0001,500,000    2,000,0002,000,0002,000,0002,000,000    

1. 1. 1. 1. หมวดการประกนัอคัคภียัและภยัเพิม่เตมิหมวดการประกนัอคัคภียัและภยัเพิม่เตมิหมวดการประกนัอคัคภียัและภยัเพิม่เตมิหมวดการประกนัอคัคภียัและภยัเพิม่เตมิ    

1.1 ไฟไหม ฟาผา ระเบิด ภัยอันเนื่องมาจากการเฉี่ยวและหรือการชนของ 
ยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องมาจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ํา (ไมรวมน้ําทวม) 
ภัยจากควัน 
 

 
1,000,000 

 
1,500,000 

 
2,000,000    

 

1.2  ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทําอันมีเจตนาราย  
(ยกเวนการกระทําเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) 
 

100,000 100,000 100,000 

1.3  ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ไดแก    

• ภัยลมพายุ 50,000 50,000 100,000 

• ภัยลูกเห็บ 50,000 50,000 100,000 

• ภัยแผนดินไหว 50,000 50,000 100,000 

• ภัยน้ําทวม 50,000 50,000 100,000 

1.4  ความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยตอเครื่องไฟฟา (Electrical Injury) 20,000 20,000 20,000 

2. 2. 2. 2. หมวดเงินชดเชยกรณเีกดิควหมวดเงินชดเชยกรณเีกดิควหมวดเงินชดเชยกรณเีกดิควหมวดเงินชดเชยกรณเีกดิความเสียหายตอสถานที่เอาประกนัภัยามเสียหายตอสถานที่เอาประกนัภัยามเสียหายตอสถานที่เอาประกนัภัยามเสียหายตอสถานที่เอาประกนัภัย    
จนไมสามารถอยูอาศยัไดจนไมสามารถอยูอาศยัไดจนไมสามารถอยูอาศยัไดจนไมสามารถอยูอาศยัได 

  คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยท่ีไดรับความคุมครองในหมวด 
  การประกันอัคคีภัยและภัยเพ่ิมเติม 

ตามความเปนจริง สูงสุดไมเกิน 1,500 บาท ตอวัน 
และสูงสุดไมเกิน 30 วัน 

3. 3. 3. 3. หมวดการประกนัภัยโจรกรรมหมวดการประกนัภัยโจรกรรมหมวดการประกนัภัยโจรกรรมหมวดการประกนัภัยโจรกรรม 

  คุมครองความเสียหายจากการถูกลักทรัพยซึ่งไดเขาไปหรือออกจากสถานท่ีท่ี 
  เอาประกันภัย โดยการใชกําลังอยางรุนแรงและทําใหเกิดรองรอยความเสียหาย 
  ท่ีเห็นไดอยางชัดเจนตอตัวอาคารท่ีเอาประกันภัย การชิงทรัพย และ  
  การปลนทรัพย (จร.2) 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

เบีย้ประกันภยัรวมภาษีอากร (บาท)เบีย้ประกันภยัรวมภาษีอากร (บาท)เบีย้ประกันภยัรวมภาษีอากร (บาท)เบีย้ประกันภยัรวมภาษีอากร (บาท)    1111,,,,444400000000    1111,,,,999900000000    2,5002,5002,5002,500    
    

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: : : : รับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสรางชั้น 1 เทานั้นรับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสรางชั้น 1 เทานั้นรับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสรางชั้น 1 เทานั้นรับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสรางชั้น 1 เทานั้น    

 



 

 

    

การขยายความคุมการขยายความคุมการขยายความคุมการขยายความคุมครองคาใชจายซึง่เปนผลมาจากภยัทีร่ะบไุวในขอตกลงคุมครองหมวดการประกันอคัคภียัและภยัเพิม่เตมิ :ครองคาใชจายซึง่เปนผลมาจากภยัทีร่ะบไุวในขอตกลงคุมครองหมวดการประกันอคัคภียัและภยัเพิม่เตมิ :ครองคาใชจายซึง่เปนผลมาจากภยัทีร่ะบไุวในขอตกลงคุมครองหมวดการประกันอคัคภียัและภยัเพิม่เตมิ :ครองคาใชจายซึง่เปนผลมาจากภยัทีร่ะบไุวในขอตกลงคุมครองหมวดการประกันอคัคภียัและภยัเพิม่เตมิ : 

1. บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยสําหรับคาเชาท่ีอยูอาศัยชั่วคราว และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและ
สมควร ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีส่ิงปลูกสรางของสถานท่ีเอาประกันภัยไดรับความเสียหายจากอัคคีภัย หรือภัยเพ่ิมเติม
ใดๆ ท่ีไดมีการเอาประกันภัยไวในขอตกลงคุมครองนี้ คิดเปนมูลคามากกวา 50% ของมูลคาการจัดการทดแทนส่ิงปลูก
สรางหรืออาคารท่ีเปนการสรางขึ้นใหม โดยบริษัทจะชดใชใหตามความเปนจริงแตไมเกิน 1,500 บาทตอวัน และไมเกิน 
30 วัน นับแตวันท่ีเกิดความเสียหาย แลวแตเหตุการณใดเกิดขึ้นกอน 

2. บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยสําหรับคาใชจาย ดังตอไปนี้:- 

2.1 คาใชจายสําหรับผูเอาประกันภัยและ/หรือบุคคลท่ีกระทําในทางการท่ีจางหรือถูกใชวาน โดยผูเอาประกันภัยซึ่งได
กระทําการดับเพลิง ท้ังนี้ ไมรวมถึงพนักงานท่ีทําหนาท่ีดับเพลิงประจําสถานีดับเพลิงโดยตรง 

2.2 คาใชจายในการจัดหามาทดแทน หรือซอมแซมเครื่องดับเพลิงและอุปกรณในการดับเพลิง ซึ่งไดรับความเสียหาย
ระหวางทําการดับเพลิง (รวมถึงเส้ือผาและทรัพยสินสวนตัวของบุคคลท่ีเขาชวยในการดับเพลิง) 

2.3 คาใชจายอ่ืนๆ อันเกิดขึ้นจากการดับเพลิง หรือปองกันการขยายตัวของเพลิงหรืออุปกรณความปลอดภัยชั่วคราว 
อันเปนผลจากการเกิดความเสียหายจากเพลิงไหม หรือจากการท่ีเพลิงคกุคาม ฉับพลัน ทําใหเกิดความเสียหาย หรือภัย
อ่ืนๆท่ีไดมีการเอาประกันภัยไวในหมวดความคุมครองนี้  

ท้ังนี้ ความรับผิดของบริษัทตามขอ 2 จะจํากัดในสวนท่ีเกิดขึ้นจากการดับเพลิงในขณะเกิดเหตุการณ หรือใกลกับ
เหตุการณเพลิงไหมตอทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยในกรมธรรมประกันภัยนี้ หรือคุกคามตอทรัพยสินดังกลาวเทานั้น และ
บริษัทจะชดใชตามความเปนจริงแตไมเกินรอยละหาของจํานวนเงินเอาประกันภัยท่ีไดมีการเอาประกันภัยไวในหมวดนี ้
แตสูงสุดไมเกิน 100,000 บาทตอเหตุการณ แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา 

3. คาใชจายท่ีจําเปนในการค้ํายัน การรื้อถอน การทําลาย หรือการขนยายซากทรัพยสินท่ีเอาประกันภัย ท้ังนี้ การ
ดําเนินการดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทกอนและความรับผิดชอบของบริษัทสําหรับคาใชจายในกรณีนี้จะ
ไมเกินรอยละหาของจํานวนเงินเอาประกันภัยท่ีไดมีการเอาประกันภัยไวในหมวดความคุมครองนี้ แตสูงสุดไมเกิน 
100,000 บาทตอเหตุการณ แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา 

4. คาใชจายในการประเมินราคา ออกแบบ กําหนดมาตรฐาน การประมูล และการควบคุมงานอันเกิดจากการซอมแซม 
หรือสรางขึ้นใหมแทนทรัพยสินท่ีไดเกิดความเสียหายตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ (แตไมรวมถึงคาใชจายในการ
เตรียมเอกสารเพ่ือประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน) ตามความจําเปนสําหรับสถาปนิก พนักงานสํารวจ วิศวกรท่ี
ปรึกษารวมถึงท่ีปรึกษากฎหมายและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท้ังนี้ ไมเกินกวาอัตราท่ีกําหนดขึ้นโดยสถาบันท่ีเกี่ยวของ ณ 
วันท่ีเกิดความเสียหาย และบริษัทจะชดใชตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงแตไมเกินรอยละหาของจํานวนเงินเอาประกันภัยท่ี 
ไดมีการเอาประกันภัยไวในหมวดความคุมครองนี ้แตสูงสุดไมเกิน 100,000 บาทตอเหตุการณ แลวแตจํานวนใดจะ 
นอยกวา 
 
จํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษัทภายใตการขยายความคุมครองขอ 1 – 4 นี้ถือเปนความรับผิดเพ่ิมเติมแยกจาก

จํานวนเงินเอาประกันภัยตามท่ีไดระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย 

 

 



 

 

 

ทรัพยสินที่เอาประกันภยัทรัพยสินที่เอาประกันภยัทรัพยสินที่เอาประกันภยัทรัพยสินที่เอาประกันภยั    ::::    คุมครองส่ิงปลูกสราง (ไมรวมรากฐาน) และ/หรือทรัพยสินภายในส่ิงปลูกสราง
ตามท่ีระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 

1. ส่ิงปลูกสราง (ไมรวมฐานราก) ท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัย หมายความถึง 

ก) บาน ทาวนเฮาส บานแฝด ตึกแถว สําหรับอยูอาศัย โรงรถ และอาคารยอย 
เชนเรือนคนรับใช เรือนครัว เปนตน กําแพง รั้ว ประตู รวมท้ังสวน
ปรับปรุงตอเติม ยกเวนฐานราก  

ข) หองชุดสําหรับอยูอาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเวนฐานราก 

2. ทรัพยสินภายในส่ิงปลูกสราง” หมายถึง เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตง ส่ิงติดตั้ง
ตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใชภายในบาน เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟา
ภายในบาน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุงหม และทรัพยสิน
อ่ืนๆ เพ่ือการอยูอาศัยของผูเอาประกันภัยหรือบุคคลซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู
กับผูเอาประกันภัย 

 

เงื่อนไขการรบัประกันภยัเงื่อนไขการรบัประกันภยัเงื่อนไขการรบัประกันภยัเงื่อนไขการรบัประกันภยั        

1. ส่ิงปลูกสราง ท่ีสามารถทําประกันภัยไดตามแผนความคุมครอง 

ส่ิงปลูกสรางชั้น 1 : ส่ิงปลูกสรางท่ีมีโครงสรางหลักเปนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเหล็กท่ีมีฉนวนหอหุมและมีผนังท่ีทําดวย
คอนกรีตเสริมเหล็ก หิน คอนกรีต บล็อก ฉาบปูน 2 ดาน มากกวา 80% ของพ้ืนท่ีผนังท้ังหมด เชน บานตึก ทาวนเฮาส 
บานแฝด ตึกแถว สําหรับอยูอาศัย 

2. พ้ืนท่ีท่ีสามารถรับประกันภัยได 

       รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

 


