กรมธรรม์ประกันภัยบ้านอยู่อาศัยรักษ์บ้าน
ความคุ้มครอง

ทุนประกันภัย

1. หมวดการประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม
ภัยที่คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยว และ/หรือการชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ
ไม่เกินทุนประกันภัย
ภัยจากอากาศยาน และหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ�
เงื่อนไขความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม
ความเสียหายต่อโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
10,000 บาทต่อครั้งและต่อปี
ความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว วันละ
1,000 บาท
- สำ�หรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์รวมสูงสุด (ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
100,000 บาท
- สำ�หรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์รวมสูงสุด (ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
50,000 บาท
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
100,000 บาทต่อครั้งและต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
สูงสุดไม่เกิน 10 % ของทุนประกันภัย
การขนย้ายซากทรัพย์สิน
สูงสุดไม่เกิน 10 % ของทุนประกันภัย
ค่าวิชาชีพ
สูงสุดไม่เกิน 10 % ของทุนประกันภัย
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากภัยธรรมชาติ (กลุ่มภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยจากลมพายุ
ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ต่อครั้งและต่อปี
ภัยจากน้ำ�ท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ�หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ)
3. ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากควัน (จากเครื่องทำ�ความร้อนและชุดเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบอาหาร) หรือจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำ�อันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำ�
สูงสุดไม่เกิน 10 % ของทุนประกันภัย
เพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)
4. หมวดการประกันภัยโจรกรรม
สูงสุดไม่เกิน 5 % ของทุนประกันภัย
5. หมวดการประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก
สูงสุดไม่เกิน 5 % ของทุนประกันภัย
6. หมวดการประกันภัยกระจก
สูงสุดไม่เกิน 5 % ของทุนประกันภัย
7. หมวดการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อคน (สูงสุดไม่เกิน 4 คน ซึ่งต้องระบุชื่อเป็นผู้ได้รับ
100,000 บาทต่อคน
ความคุ้มครอง)
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. รับประกันภัยเฉพาะกรณีสิ่งปลูกสร้างใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น ไม่ใช้ประกอบธุรกิจอื่นร่วมด้วย
2. รับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีตล้วน หรือสิ่งปลูกสร้างครึ่งตึกครึ่งไม้เท่านั้น ไม่รับประกันสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ล้วน
3. กำ�หนดให้จำ�นวนเงินเอาประกันภัยสำ�หรับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (ข้อ 1) เท่ากับมูลค่าจริงหรือไม่ต่ำ�กว่า 70% ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
4. จำ�นวนเงินเอาประกันภัยจากภัยที่กำ�หนดในหมวดการประอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม (ข้อ 1) สูงสุดที่สามารถเอาประกันภัยได้ คือ ไม่เกิน 10,000,000 บาท
5. ไม่คุ้มครองภัยน้ำ�ท่วม 7 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับครั้งแรก และบ้านอยู่อาศัยจะต้องไม่เกิดน้ำ�ท่วมอยู่ก่อนและ/หรือขณะเอาประกันภัย
6. กรณีที่บ้านอยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ทางรัฐประกาศเป็นพื้นที่แก้มลิง หรือทางน้ำ�ผ่าน (Floodway) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย โดยบริษัทจะทำ�การยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยทั้งฉบับและคืนเบี้ยประกันภัย
7. การรับประกันภัยจะมีผลบังคับเมื่อบริษัทฯได้อนุมัติใบคำ�ขอแล้ว
8. หากมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและทำ�ให้ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ข้อ 7) สิ้นสุดลง ความคุ้มครองอื่นๆยังคงคุ้มครองจนครบระยะเวลา
เอาประกันภัย
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย

รักษ์บ้าน

ติดต่อสาขาทั่วประเทศหรือตัวแทนใกล้บ้านท่าน
โทร. 0-2377-3999 Fax : 0-2731-6599
E-mail : miscellaneous@smk.co.th

คำ�จำ�กัดความ
ความคุ้มครอง อัคคีภัย และภัยเพิ่ม
ความเสียหาย ต่อสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
อันมีสาเหตุมาจากไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยานพาหนะ, ภัยจาก
อากาศยานและ ภัยเนื่องจากน้ำ�
คุ้มครองศิลปวัตถุ
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อศิลปวัตถุ
คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
คุ้มครอง ค่าเช่าที่อยู่อาศัย จากภัยที่ ได้รับความคุ้มครองจากอัคคีภัย
และภัยเพิ่ม หากที่อยู่อาศัยไม่สามารถพักอาศัยได้ สำ�หรับ สิ่งปลูกสร้างชั้น 1
กรมธรรม์จะจ่ายค่าเช่าวันละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตลอด
ระยะเวลาประกันภัย สำ�หรับ สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 กรมธรรม์จะจ่ายค่าเช่าวันละ
1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ ไฟฟ้า
ความสูญเสีย หรือความเสียหาย ต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
การเดินเครื่องเกินกำ�ลัง ไฟฟ้าลัดวงจร ความคุ้มครองนี้จะมีผลต่อเมื่อสาเหตุ
ความเสียหายดังกล่าว มีผลทำ�ให้เกิดไฟไหม้ขึ้นเท่านั้น
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกิดขึ้นจากการดับเพลิง หรือป้องกันการขยายตัวของ
เพลิงหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยชั่วคราวอันเป็นผลจากการเกิดความเสียหาย
จากเพลิงไหม้
ค่าขนย้ายซากทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการ ค้ำ�ยัน รื้อถอน หรือขนย้ายซากทรัพย์สินที่ได้รับความ
เสียหายจากอัคคีภัย และภัยเพิ่มจากความคุ้มครองหลัก
คุ้มครองค่าวิชาชีพ
ค่าใช้จา่ ยในการประเมินราคา ออกแบบ กำ�หนดมาตรฐานการประมูลและ
การควบคุมงาน อันเกิดจากการซ่อมแซม หรือสร้างขึ้นใหม่แทนทรัพย์สินที่ได้
เกิดความเสียหายจากอัคคีภัย และภัยเพิ่ม
คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยลมพายุ, ภัยน้ำ�ท่วม , ภัยแผ่นดินไหว และภัยจาก
ลูกเห็บ

คุ้มครองความเสียหายจากควัน
ควัน หมายถึง ควันที่เกิดอย่างกระทันหัน จากการใช้เครื่องทำ�ความ
ร้อน หรือชุดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร ไม่รวมถึงควันอันเกิดจากเตาผิง หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ ในทางอุตสาหกรรม
คุ้มครองภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจลหรือกระทำ�อันมีเจตนาร้าย
(ยกเว้นการกระทำ�เพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือ ลัทธินิยม)
คุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากการนัด
หยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำ�อันมีเจตนาร้ายตามที่ระบุในกรมธรรม์
คุ้มครองภัยโจรกรรม
คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
และความเสียหายต่อตัวอาคารสถานที่เอาประกันภัยอันเกิดจากลักทรัพย์ ชิง
ทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โดยบุคคลใด ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ ในข้อยกเว้น (จร.2) ซึง่ ได้เข้าไป
หรือออกจากสถานทีท่ เี่ อาประกันภัย โดยการใช้ก�ำ ลังอย่างรุนแรงและทำ�ให้เกิด
ร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ชัดเจนต่อสถานที่ที่เอาประกันภัย
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
คุ้มครอง การเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย หรือความสูญเสีย ความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภายในสถานที่เอาประกันภัย หรือ เกิด
จากการใช้สถานที่เอาประกันภัยซึ่งอยู่ในระยะเวลาเอาประกันภัย
คุ้มครองการประกันภัยกระจก
ความเสียหายของกระจกที่ติดตั้งถาวร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาคารจาก
การแตกหรือเสียหายจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ ใน
กรมธรรม์
ความคุ้มครองการประกัน ภัยอุบัติเหตุสำ�หรับบุคคลภายในบ้าน สูงสุด
ไม่เกิน 4 คน (อบ.1)
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายใน
สถานที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากภัยที่คุ้มครองในหมวดการประกันอัคคี
ภัยและภัยเพิ่มและหมวดการประกันภัยโจรกรรม เป็นเหตุให้เสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะหรือสายตาถาวรสิ้นเชิง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน
นับแต่วันที่เกิดเหตุ
หมายเหตุ เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นให้ถือตามกรมธรรม์

กรมธรรม์ประกันภัยบ้านอยู่อาศัยรักษ์บ้าน
ทุนประกัน
(บาท)

เบี้ยประกันภัยสุทธิ
(บาท)

เบี้ยประกันภัยรวม
ภาษีและอากร (บาท)

1,000,000

2,685

2,885

2,000,000

3,695

3,970

3,000,000

4,705

5,055

4,000,000

5,715

6,140

5,000,000

6,725

7,225

6,000,000

7,735

8,310

7,000,000

8,744

9,394

8,000,000

9,754

10,480

9,000,000

10,764

11,565

10,000,000

11,774

12,650

1. สำ�หรับที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้างชั้น 1, 2 ประเภท บ้านเดี่ยว, บ้านจัดสรร
2. ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หมายถึง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และ / หรือ
ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง

