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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
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ใบคำ�ขอเอ�ประกันภัย

1. ชื่อ – นามสกุล  ผู้ขอเอาประกันภัย…...............................................................................................................................................................................     

2. หมายเลขบัตรประชาชน................................................................................................................................…...................................................................    

3. ที่อยู่ เลขที่................................... หมู่ที่............................ ซอย........................................... ถนน.....................................................................................

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

โทรศัพท์.........................................................รหัสไปรษณีย์...................................................................    

4. สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย        oที่เดียวกันกับที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย     

     oที่ตั้งทรัพย์สิน คนละที่กับที่อยู่ผู้เอาประกันภัย (กรอกรายละเอียด)

เลขที่................................................. หมู่ที่............................. ซอย............................................ ถนน.................................................................................... 

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

โทรศัพท์...................................................... รหัสไปรษณีย์.......................... สิ่งปลูกสร้าง..................................................................................................... 

     oบ้านเดี่ยว        oทาวน์เฮ้าส์         oตึกแถว        oแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม หรือ อพาร์ทเม้นท์

     oอื่นๆ ระบุ.............................................................................................

  ลักษณะอาคาร           oตึก                           oครึ่งตึกครึ่งไม้                 oไม้             

                          oอื่นๆ ระบุ.....................        อายุอาคาร........................      

                          oพื้นที่ภายในอาคาร (กว้าง x ยาว ต่อคูหาหรือหลัง x ชั้น)...............................................................................................

ระยะเวลาเอาประกันภัย

เริ่มต้นวันที่.............................................................สิ้นสุดวันที่..............................................................    

รายละเอียดทรัพย์สินที่ขอเอาประกันภัย

สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน)      …..................................บาท      ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง    …..................................บาท

อื่นๆ ระบุ..........................................  …...................................บาท      รวม                             .….................................บาท

ผู้เอาประกันภัยมีฐานะเป็น

          oเจ้าของ              oผู้เช่า              oผู้ ให้เช่า         ผู้รับผลประโยชน์...............................................................

5. เอกสารที่ให้มาพร้อมนี้          oบัตรประชาชน     oสำาเนาทะเบียนบ้าน

                                                                                ลงชื่อ.....................................................ผู้ขอทำาประกันภัย

                                                                                          ตัวแทน  นายหน้าประกันภัยรายนี้

                                                                          อนุญาตเลขที่........................................................................................

คำาเตือนของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยกระทรวงการคลังผู้ขอเอาประกันภัย

ต้องตอบคำาถามในใบคำาขอเอาประกันภัยตรงตามความเป็นจริง

ทุกประการ การปกปิดข้อเท็จจริงใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัท ผู้รับ

ประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ประกันอัคคีภัย

พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับบ้าน

24 ชั่วโมง

บ้านอยู่อาศัยและคอนโดมิเนียม

คุ้มครองภัยธรรมชาติ



ระยะเวล�คุ้มครอง 1 ปี สิ่งปลูกสร้�งชั้น 1 (บ้�นตึก)

ทุนประกัน เบี้ยสุทธิ เบี้ยรวมภาษีอากร

500,000 600.00 645.21

600,000 684.00 735.09

700,000 773.00 831.39

800,000 862.00 926.62

900,000 951.00 1,021.85

1,000,000 1,040.00 1,118.15

1,200,000 1,218.00 1,308.61

1,400,000 1,396.00 1,500.14

1,500,000 1,485.00 1,595.37

1,600,000 1,574.00 1,691.67

1,700,000 1,663.00 1,786.90

1,800,000 1,752.00 1,883.20

1,900,000 1,841.00 1,978.43

2,000,000 1,930.00 2,073.66

2,500,000 2,375.00 2,551.95

3,000,000 2,820.00 3,030.24

ระยะเวล�คุ้มครอง 3 ปี สิ่งปลูกสร้�งชั้น 1 (บ้�นตึก)

ทุนประกัน เบี้ยสุทธิ เบี้ยรวมภาษีอากร

500,000 1,488.00 1,598.58

600,000 1,710.00 1,837.19

700,000 1,933.00 2,076.87

800,000 2,155.00 2,315.48

900,000 2,378.00 2,555.16

1,000,000 2,600.00 2,793.77

1,200,000 3,045.00 3,272.06

1,400,000 3,490.00 3,749.28

1,500,000 3,713.00 3,988.96

1,600,000 3,935.00 4,227.57

1,700,000 4,158.00 4,467.25

1,800,000 4,380.00 4,705.86

1,900,000 4,603.00 4,945.54

2,000,000 4,825.00 5,184.15

2,500,000 5,938.00 6,379.34

3,000,000 7,050.00 7,574.53

ก�รประกันอัคคีภัยสำ�หรับบ้�นอยู่อ�ศัยและภัยธรรมช�ติ

คำ�จำ�กัดคว�มคว�มคุ้มครอง

ทรัพย์สินที่เอ�ประกันภัย

   สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) รวม รั้ว ประตู กำาแพง ของบ้าน บ้าน

เดี่ยว บ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว แฟลต คอนโดมิเนียม รวมถึง

ทรัพย์สินที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ ์เครื่องเสยีง เครื่องดนตรี เครื่องครัว และของใช้

ต่างๆเพื่อการอยู่อาศัย

คว�มคุ้มครอง

   ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่ทำาประกันภัยและได้รับความเสียหาย 

จากภัย ดังต่อไปนี้

 1.  ภัยจากไฟไหม้ และ ฟ้าผ่า (รวมการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) 

      2.  ภัยจากระเบิดทุกชนิดยกเว้นการก่อการร้าย                                          

 3.  ภัยจากการเฉี่ยวชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ

     4.  ภัยจากอากาศยานและหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน (ยกเว้น 

  ความเสียหายที่ เกิดจากคลื่นเสียง คลื่นความดันที่มาจาก 

  อากาศยาน)                    

 5 .  ภัย เนื่ องจากน้ำ า  ( ไม่ รวมน้ำ าท่ วม) เ ช่น ความเ สียหาย 

  จ ากการ ไหลล้ นออกมาจากท่ อน้ำ า , ร า งน้ำ า  ( ม าจ ากบน 

  อาคาร จากน้ำ าฝนที่ ไหลผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการ 

  ชำารุดของหลงัคา,ช่องหนา้ตา่งแตกเปน็ตน้) (ยกเว้นการเสื่อมสภาพ 

  ของตัวมันเอง)

 6. คุ้ ม ค ร อ ง ภั ย ธ ร ร มช า ติ  คื อ  ภั ย ล มพ ายุ  ภั ย น้ำ า ท่ ว ม  

  ภั ยแผ่นดิน ไหวและภั ยจากลู ก เห็ บทุ กภั ยรวม กันไม่ เ กิน 

   20,000 บาท/ปี                                                                    

ขย�ยคว�มคุ้มครอง และภัยเพิ่มเติม

      1. ขยาย ถึ งค่ า เ ช่ าบ้ านกรณี ได้ รั บความ เสี ยหายจากภั ยที่  

  กรมธรรม์ ให้ความคุ้ มครองจนถึงขนาด ใ ช้งานไม่ ได้ดั ง 

  ต่อ ไปนี้  -  เ สียหายถึง 50% จ่ าย วันละ 1 ,000 บาท  

  ไม่เกิน 50,000 บาท

 •  เ สี ยหาย ถึ ง  100% จ่ าย วันละ  1 , 000  บาท ไม่ เ กิ น 

  100,000 บาท                

 2. ภัยต่อเคร่ืองใช้ ไฟฟ้าคุ้มครอง 10,000 บาท / คร้ัง / ปี 

 3.  ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 10% ของทุนประกันภัย 

ข้อยกเว้น  

 •  ไม่คุ้มครองจากภัยสงคราม การก่อการร้าย การจลาจล การนัด 

  หยุดงาน                                                                                                       

 •  ไม่ คุ้ มค รองภั ย จ ากการแผ่ รั ง สี  และระ เบิ ดนิ ว เคลี ย ร์  

   • ไม่คุ้ มครองทรัพย์ สินที่ เป็น เ งิน ,  ทอง ,  อัญมณี  โบราณ 

  วัตถุและศิลปวัตถุ (มูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท) ต้นฉบับ 

  ห รือสำ า เนาเอกสาร ภาพเ ขียน แบบแปลน แบบพิมพ์  

  หลักประ กันหนี้ สิน หลักท รัพย์  ไปรษณียากร เงินตรา 

  ธนบัตร เช็ค ต้นไม้ สนามหญ้า ฯลฯ

 บริการช่วยเหลอืฉกุเฉนิเก่ียวกับบ้าน จากสนิมัน่คงประกันภยั สมาชิกสามารถใช้บริการ

ใดก็ไดด้งัตอ่ไปนี ้รวมกันแลว้ไมเ่กิน 2 คร้ังตอ่ปี โดยครอบคลมุเฉพาะคา่แรงและคา่เดนิทาง

ของช่างผู้ ให้บริการในการช่วยเหลือเบื้องต้น ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินสูงสุด 1,000 บาท ต่อครั้ง 

 1. บริการช่างซ่อมไฟฟ้าฉุกเฉิน:

 2. บริการช่างซ่อมประปาฉุกเฉิน:

 3. บริการช่างกุญแจบ้าน:

 4. บริการช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศฉุกเฉิน:

 5. บริการขจัดสัตว์ดุร้ายรบกวน:

 6. บริการช่างซ่อมหลังคาบ้านและเพดาน

เ ง่ื อน ไขการ ให้ บ ริการและ ข้อยก เว้ น  สำ าห รับบ ริการ ให้ ความ ช่วย เห ลือ ฉุก เ ฉิน 

เกี่ยวกับบ้าน:

1.  ศูนย์บริการช่วยเหลือจะไม่ให้บริการในกรณีที่ ไม่มีสมาชิกอยู่ในระหว่างการให้บริการ

2. ศูนย์บริการช่วยเหลือจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

 1. ค่าใช้จ่ายสำาหรับอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนอะไหล่

 2. ค่ามัดจำาสำาหรับค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ 

 3. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำารุงรักษา

 4. ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกบริการ

 5. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นสำาหรับการให้บริการภายใต้สถานการณ์ที่ ไม่ฉุกเฉิน

3. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับบ้าน ไม่ครอบคลุมถึงการซ่อมแซมเครื่องใช้ ไฟฟ้าหรือ 

    อุปกรณ์อื่นๆ ภายในบ้าน

4.  “ที่อยู่อาศัย/บ้าน” หมายถึง ที่อยู่ ในประเทศไทยของสมาชิก ตามที่ ได้มีการแจ้งไว้ ในกรมธรรม ์   

    ประกันภัยบ้านอยู่อาศัยกับสินมั่นคงประกันภัย 

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับบ้าน 

24 ชั่วโมง

     0-2206-5493 กด 2

หมายเหตุ ถ้าซื้อเพิ่ม ภัยลมพายุ, ภัยแผ่นดินไหว ในวงเงินภัยละ 50,000 บาท เบี้ยสุทธิ 625 บาท เบี้ยรวม 671.96 บาท

หมายเหตุ ถ้าซื้อเพิ่ม ภัยลมพายุ, ภัยแผ่นดินไหว ในวงเงินภัยละ 50,000 บาท เบี้ยสุทธิ 250 บาท เบี้ยรวม 268.57 บาท


