
ที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำาหรับรายย่อย

(ไมโครอินชัวรันส์)

ใบคำ�ขอเอ�ประกันภัย กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อ�ศัยแบบประหยัด

สำ�หรับร�ยย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

1.ผู้ขอเอาประกันภัย : ชื่อและที่อยู่ ............................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

เลขบัตรประจำาตัวประชาชน .........................................................................................................

สถานที่ตั้งหรือที่เก็บทรัพย์สินที่ขอเอาประกันภัย.......................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

ตำาบล/แขวง.....................................อำาเภอ/เขต..................................จังหวัด..............................

บล็อก                                                  พิกัด ละติจูด

                 

เลขรหัสประจำาบ้าน.........................................................................................................................

2. ระยะเวลาขอประกันภัย เริ่มวันที่....................................    เวลา ....................................                     

 สิ้นสุดวันที่...............................     เวลา 16.30 น.

3. จำานวนเงินเอาประกันภัยที่ขอเอาประกันภัยทั้งสิ้น

   300,000.00 บาท  ในกรณีสิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต

                         (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด)

    150,000.00 บาท  ในกรณีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้

                            (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 50-80 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด)

     100,000.00 บาท  ในกรณีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้  

 และไม่เป็นห้องแถวไม้                                             

                             (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆเช่นไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ    

 มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด )

    

หมายเหตุ : ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย จะคุ้มครองเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)

และต้องที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น

4. เบี้ยประกันภัยสุทธิ   371.83  บาท   อากรแสตมป์  2.00  บาท   

   ภาษีมูลค่าเพิ่ม    26.17  บาท       รวม      400.00  บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  คำาแถลงตามรายการข้างบนเป็นความจริง และให้ถือเป็น

ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัยระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัท

    

      ……………..........………………                  ………………….............………… 

(                                    )      (                                    )

   ลงลายมือชื่อผู้เขียนหรือพิมพ์    ลงลายมือชื่อผู้ขอเอาประกัน

  

 การประกันภัยโดยตรง          ตัวแทนประกันวินาศภัย..........            

 นายหน้าประกันวินาศภัย..........      ใบอนุญาตเลขที่........................

คำาเตือนของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) ให้ตอบคำาถามข้างต้นตามจริงทุกข้อ มิฉะนั้นทางบริษัท

อาจถือเป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาประกันได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์มาตรา 865

การประกันอัคคีภัย

บ้านอยู่อาศัยและคอนโดมิเนียม

คุ้มครองภัย ธรรมชาติ



คำ�จำ�กัดคว�มคว�มคุ้มครอง
ทรัพย์สินที่เอ�ประกันภัย
 สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) รวมรั้ว ประตู กำาแพง ของบ้าน บ้านเดี่ยว บ้าน

ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว แฟลต คอนโดมิเนียม

คว�มคุ้มครอง 
 ให้ความคุ้มครองทรพัย์สนิท่ีทำาประกันภัยและได้รบัความเสยีหายจากภัย ดังต่อไปนี ้

 1. ภัยจากไฟไหม้

 2. ภัยจากฟ้าผ่า

 3. ภัยจากการระเบิดทุกชนิด ยกเว้นการก่อการร้าย

 4. คุ้มครองภัยลมพายุ น้ำาท่วม ภัยแผ่นดนิไหว และภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกัน 

ไม่เกิน 10,000  บาท/ปี

ขย�ยคว�มคุ้มครอง และภัยเพิ่มเติม
 ค่าเช่าท่ีอยู่อาศัยชั่วคราว กรณีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจากภัยท่ี

คุ้มครองไม่เกินวนัละ 300 บาท และรวมแลว้ไม่เกิน 30 วนั ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

โดยผู้เอาประกันภัยต้องแสดงเอกสารการชำาระเงิน

ข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง
 * ไม่คุ้มครองจากภัยสงคราม การรุกราน การกระทำามุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ 

หรือการกระทำาท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม 

หรอืสงครามกลางเมืองซ่ึงหมายถึงสงครามระหวา่งคนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน 

การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือ 

เหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก การก่อความ

วุ่นวายทางการเมือง การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงาน หรือการ

จลาจล ไม่ว่าจะเก่ียวข้องกับทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม การกระทำาอันมีเจตนาร้าย 

เพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม

 * ไม่คุ้มครองการแผร่งัส ีหรอืการแพรกั่มมันตภาพรงัสจีากเชือ้เพลงินิวเคลยีร ์

หรือจากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ซึ่งดำาเนิน

ติดต่อกันไปด้วยตัวเอง

 * ไม่คุม้ครองระเบิดของกัมมันตภาพรงัส ีหรอืสว่นประกอบของนิวเคลยีร ์หรอื

วัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

 * ไม่คุ้มครองความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยคำาสั่งเจ้าหน้าท่ี หรือ

พนักงานผู้มีอำานาจตามกฎหมาย

เงื่อนไขทั่วไปที่สำ�คัญ
 * การโอนกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอน

กรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยให้กับบุคคลอื่นให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอา 

ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษทัจะต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภยั

ต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่

 * การระงับไปแห่งสญัญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ี 

เป็นอันระงับสิ้นไปทันทีเมื่อ

 - สิ่งปลูกสร้างพังทลาย หรือเคลื่อนไปจากเดิม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจน

ทำาให้สิ่งปลูกสร้างน้ันเสียประโยชน์ในการใช้  ท้ังหมดหรือบางส่วน หรือส่วนใดส่วน

หน่ึงของสิง่ปลกูสรา้งน้ันตกอยู่ในความเสีย่งต่อวนิาศภัยมากขึน้ เวน้แต่เหตุดังกลา่วน้ี 

เป็นผลสืบเนื่องมาจากภัยที่ ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์

 - สิ่งปลูกสร้างหรือสถานท่ีต้ังทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้ 

อยู่อาศัย หรือไม่มีผู้ดูแลรักษาและคงอยู่ ในสภาพเช่นนั้นเป็นเวลาเกิน 60 วันติดต่อกัน

 - ผูเ้อาประกันภัยจะต้องเปิดเผยขอ้เท็จจรงิของทรพัยส์นิท่ีเอาประกันภัย หากพบ 

ว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริง จะทำาให้กรมธรรม์ประกันภัยไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้น

 - เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบภายใน 30 วัน 

 - หากเกิดความเสียหายบริษัทจะชดใช้ตามความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน

จำานวนเงินเอาประกันภัย

 - บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหากความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือ

ประมาทเลินเล่อ หรือเกิดจากการกระทำาโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผล

ประโยชน์

อัตร�เบี้ยประกันภัยรวมภัยธรรมช�ติ ระยะเวล�คุ้มครอง 1 ปี

ข้อตกลงคุ้มครอง จำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย
เบี้ยประกันภัย

(รวมอ�กรแสตมป์และภ�ษีมูลค่�เพิ่มแล้ว)

1. ไฟไหม้

2. ฟ้าผ่า

3. ระเบิด

300,000 บาท ในกรณีสิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต 

(มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด)

400.00 บาท

150,000 บาท ในกรณีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 

(มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ทั้งหมด)

100,000 บาท ในกรณีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้

และไม่เป็นห้องแถวไม้ (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆเช่นไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ 

มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด)

4. ภัยจากลมพายุ

ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000  บาทต่อปี

5. ภัยจากน้ำาท่วม

6. ภัยจาแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด

   หรือคลื่นใต้น้ำา หรือสึนามิ

7. ภัยจากลูกเห็บ

ก�รประกันอัคคีภัย ที่อยู่อ�ศัยแบบประหยัดสำ�หรับร�ยย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์)


