
ส�ำหรับเจ้ำของกิจกำรนั้น นอกเหนือจำกกำรต้องปวดหัวจำกด�ำเนินธุรกิจให้ได้ตำมเป้ำหมำยแล้ว ยังต้องคอยกังวล 
กับเหตุไม่คำดฝันที่สำมำรถท�ำให้ธุรกิจหยุดชะงักลงอีกด้วย แล้วจะดีกว่ำไหม... ถ้ำมีใครสำมำรถช่วยคุ้มครองคุณ 
จำกเหตุร้ำยทุกรูปแบบ ให้คุณหมดควำมกังวล พร้อมเดินหน้ำธุรกิจด้วยควำมสบำยใจ

หมดทุกความกังวลกับประกันธุรกิจครบวงจร

SME COMPLETE

หมดกังวลด้วยความคุ้มครอง ธุรกิจโรงงาน แบบครบสูตร อาทิ

ธุรกิจโรงงาน

คุ้มครองสูงถึง 1.5 ล้านบาท

3,180 บาท

เบี้ยฯ เริ่มต้นประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด

ล้าน
บาท150สูงถึง

คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการซ่อม

เครื่องจักรเสียหาย

คุ้มครองสต๊อกสินค้าจาก

ไฟไหม้ น�้าท่วม หรือ โจรกรรม

คุ้มครองโรงงานจาก

อุบัติเหตุ น�้าท่วม 
หรือ ไฟไหม้

โล่งใจ 

โรงงานเสียหาย
แต่ไม่เสียรายได้
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ผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย

ความคุ้มครองหลัก จ�านวนเงินเอาประกันภัย/ครั้ง/ปี

 การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
 คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่ “อาคาร”
 ที่เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ (ไม่รวมรากฐาน) และ “ทรัพย์สินภายในอาคาร” เช่น 
 เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ส�านักงาน รวมทั้ง “สต็อกสินค้า” และ “เครื่องจักร” อันเกิดจาก
 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว ภัยอันเกิดจาก
 อากาศยาน การเฉี่ยวชนของยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน�้า (ไม่รวมน�้าท่วม)
 ความเสียหายจากอุบัติเหตุอันเกิดจากปัจจัยภายนอก การนัดหยุดงาน การจลาจล
 หรือการกระท�าอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้น การกระท�าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา 
 หรือลัทธินิยม) และภัยใด ๆ ที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

 (ผูเ้อาประกนัภัยต้องรับผดิชอบเองส่วนแรก 2,000 บาทต่อความเสยีหายทีเ่กดิข้ึนในแต่ละครัง้ 
 และทกุครัง้ ส�าหรับความเสียหายจากอบัุตเิหตอุนัเกิดจากปัจจยัภายนอก และภยัเนือ่งจากน�า้)

1.5 ล้านบาท

ถึง

150 ล้านบาท

ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม จ�านวนเงินเอาประกันภัย/ครั้ง/ปี

 ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า
 อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินก�าลัง การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟฟ้า
 ในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า หรือการเดินลัดวงจรของไฟฟ้าเนื่องจากฟ้าผ่า
 ทั้งนี้ สาเหตุความเสียหายดังกล่าว ต้องมีผลท�าให้เกิดไฟไหม้ขึ้น หรือความเสียหายดังกล่าว
 เกิดจากฟ้าผ่าเท่านั้น

20%
ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย

ของความคุ้มครองหลัก

สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

 ค่าเช่าอาคารเพื่อใช้ประกอบธุรกิจชั่วคราว
 ในกรณีที่อาคารได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามความคุ้มครองหลัก 
 จนไม่อยู่ในสภาพที่จะด�าเนินกิจการได้

2,000 บาท/วัน
(สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)

 การประกันภัยเงินทดแทนการสูญเสียรายได้
 ในกรณีที่อาคารได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามความคุ้มครองหลัก
 จนไม่อยู่ในสภาพที่จะด�าเนินกิจการได้ (ระยะเวลาในการชดใช้สินไหมทดแทนสูงสุด 3 เดือน)

10%
ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย

ของความคุ้มครองหลัก

สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท

 การสูญเสียค่าเช่า (Loss of Rent)
 ในกรณีที่อาคารหรือส่วนของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ไม่อยู่ในสภาพที่จะอยู่อาศัยได้
 เนื่องจากถูกท�าลายหรือเสียหายจากเพลิงไหม้ หรือภัยอื่นใด ที่ได้มีการเอาประกันภัย
 คุ้มครองไว้ จนเป็นเหตุให้สูญเสียค่าเช่าไป

ไม่เกิน 150,000 บาท/ปี

 ค่าวิชาชีพตามความจ�าเป็นส�าหรับสถาปนิก พนักงานส�ารวจ วิศวกรที่ปรึกษา
 รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพื่อการประเมินราคา ออกแบบ
 และการควบคุมงานอันเกิดจากซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย อันเกิดจากภัยที่ได้รับ
 ความคุ้มครองตามความคุ้มครองหลัก

10%
ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย

ของความคุ้มครองหลัก

สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท

 ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงของผู้เอาประกันภัย
 รวมถึงบุคคลที่กระท�าในทางการที่จ้างหรือถูกใช้วานโดยผู้เอาประกันภัย
 ซึ่งได้กระท�าการดับเพลิง

ไม่เกิน 10%
ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

 ค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็นในการค�า้หรือยนัซาก การรือ้ถอนหรอืท�าลาย การขนย้ายซาก
 ซึ่งทรัพย์สินที่เสียหายอันเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามความคุ้มครองหลัก

ไม่เกิน 10%
ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

 ความเสียหายต่อป้ายโฆษณา
 ที่ยึดและแนบติดกับผนังของอาคารอย่างถาวร รวมถึงป้ายที่ติดตั้งภายนอกและใน
 สถานที่เอาประกันภัย และความเสียหายนั้น เกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตาม
 ความคุ้มครองภายใต้หมวดการประกันภัยป้ายโฆษณา

100,000 บาท

 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคารที่พกพาได้
 เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Flash Drive กล้องถ่ายรูป 
 และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่พกพาได้ทุกชนิดที่เป็นของผู้เอาประกันภัย อันเกิดจากภัยที่ได้รับ 
 ความคุ้มครองตามความคุ้มครองหลัก

ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
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ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม จ�านวนเงินเอาประกันภัย/ครั้ง/ปี

 ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล
 ที่เป็นสิ่งของส่วนตัวส�าหรับใช้สอยหรือสวมใส่ประจ�าวัน อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า
 แว่นตา เป็นต้น ซึ่งเก็บรักษาไว้ในอาคาร และความเสียหายนั้น เกิดจากภัยที่ได้รับ
 ความคุ้มครองตามความคุ้มครองหลักซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ   2,000 บาท/คน

100,000 บาท/ครั้ง • เจ้าหน้าที่และพนักงานของผู้เอาประกันภัย
  (ซึ่งเป็นความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ)

 • ผู้เอาประกันภัย

 การประกันภัยโจรกรรม (จร.2)
 คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และส่วนหนึ่งส่วนใด
 ของอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินดังกล่าว อันเกิดจากการลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยความ
 เสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่ออาคาร หรือเกิดจากชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์

20%
ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย

ของความคุ้มครองหลัก

สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท

 การประกันภัยส�าหรับเงิน (ปง.2)
 คุ้มครองความสูญเสียของเงินที่อยู่ภายในอาคาร ซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้เอาประกันภัย 
 หรือถูกเก็บอยู่ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยที่ปิดล็อคเรียบร้อย

10%
ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย

ของความคุ้มครองหลัก

สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

 การประกันภัยส�าหรับกระจก
 คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาคารอันเกิดจากอุบัติเหตุใด ๆ
 จนท�าให้แตกหรือเสียหายจนใช้การไม่ได้

10%
ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย

ของความคุ้มครองหลัก

สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

 การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 คุ้มครองการเสียชีวิต ความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเจ็บป่วยของบุคคลภายนอก
 รวมทั้งความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นภายในอาคาร หรือเกิด
 จากการใช้อาคารนั้น ทั้งนี้ ได้ขยายความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย อันเกิดจาก
 ป้ายโฆษณาด้วย

2 ล้านบาท

 • คุ้มครองอาหารและเครื่องดื่มเป็นพิษ
     10,000 บาท/ครั้ง

100,000 บาท/ปี

 • ความเสียหายโดยอุบัติเหตุต่อรถยนต์ของบุคคลภายนอก

  ในที่จอดรถของผู้เอาประกันภัย
1 ล้านบาท

 • ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลส�าหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย

  จากอุบัติเหตุภายในสถานที่ประกอบการ อันมิใช่ความบกพร่อง

  ของสถานที่เอาประกันภัย

     5,000 บาท/คน

200,000 บาท/ปี

 ประกันความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
 คุ้มครองเจ้าหน้าที่ และพนักงานของผู้เอาประกันภัย กรณีได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกาย
 โดยอุบัติเหตุหรือเป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน

1.5 ล้านบาท

 ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ภายในอาคาร

 (All Other Contents)

    15,000 บาท/ชิ้น

100,000 บาท/ปี

 ขยายความคุ้มครองถึงการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติม การปรับปรุง 

 ทรัพย์สินเอาประกันภัย
200,000 บาท

 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราว
 ตามความจ�าเป็นเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอาคารที่ได้รับความเสียหาย
 ซึ่งอยู่ระหว่างรอการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ 

1 ล้านบาท
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ความคุ้มครองและเงื่อนไข

สถานประกอบการที่รับประกันภัยจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ*
กลุ่มที่ 1 ส�านักงาน เช่น ส�านักงานที่ไม่เก็บสินค้าอันตรายและไม่มีกระบวนการผลิต สมาคมหรือสโมสร (ไม่รวมไนท์คลับ)
กลุ่มที่ 2 ร้านค้าย่อย เช่น ร้านขายยา ร้านกิ๊ฟชอป ร้านมินิมาร์ททั่วไป ร้านถ่ายเอกสาร ร้านรับพิมพ์นามบัตร ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน ร้านขายดอกไม้ ร้านขายของช�า ร้านขายกล้องถ่ายรูป  
  ร้านขายอุปกรณ์กีฬา ร้านขายอะไหล่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ ร้านขายนาฬิกา ร้านขายแว่นตา ให้รวมถึงร้านค้าที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 ธุรกิจบริการ
 3.1 ด้านสุขภาพและความงาม เช่น โรงพยาบาล คลินิก เช่น คลินิกเสริมความงาม คลินิกรักษาโรคทั่วไป คลินิกสัตวแพทย์ คลินิกทันตแพทย์
 3.2 ด้านการศึกษา เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือเนอสเซอรี่ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสอนดนตรี โรงเรียนสอนศิลปะ โรงเรียนเอกชนหรือรัฐบาลทั่วไป โรงเรียนสอนภาษา วิทยาลัย
 3.3 ด้านที่พักส�าหรับให้เช่า เช่น แฟลต หอพัก อพาร์ทเม้นท์ เกสท์เฮาส์ คอนโดมิเนียม นิติบุคคลอาคารชุด โรงแรม
 3.4 ด้านอาหารและบนัเทิง เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านเบเกอรี ่ร้านขายไอศกรีม ร้านอาหารทีม่คีาราโอเกะ ร้านคาราโอเกะ ภตัตาคาร ร้านบลิเลยีด ร้านสนกุเกอร์ ร้านอนิเตอร์เนต ร้านเกมส์ 
 3.5 ด้านอื่น ๆ เช่น ร้านตัดผมหรือร้านเสริมสวย ร้านซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้า ร้านวิศวกรรมช่างกล ร้านซักรีดหรือซักแห้ง ร้าน Wedding Studio ร้านถ่ายรูป ร้านให้เช่าและอัดวีดิโอ 
  ร้านซ่อมรถยนต์ หรือโชว์รูมที่มีการซ่อมแต่ไม่มีการพ่นสี
กลุ่มที่ 4 โรงงาน
 4.1 โรงงานผลิตเครื่องดื่ม-ไม่มีแอลกอฮอลล์ เช่น โรงงานผลิตกาแฟผง โรงงานกรองน�้าดื่ม
 4.2 โรงงานโลหะ เช่น โรงชุบ โรงงานท�าตะปู โรงงานท�าหน้าต่างโลหะ โรงงานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม โรงงานโลหะภัณฑ์ไม่มีผลิตภัณฑ์ด้วยไม้ โรงงานอัดโลหะ โรงกลึงไม่มีสิ่งผลิตภัณฑ์ด้วยไม้
 4.3 โรงงานยา สมุนไพร เวชภัณฑ์ เช่น โรงงานท�าสบู่ โรงงานท�ายาสีฟัน โรงงานท�าเครื่องส�าอาง โรงงานผลิตภัณฑ์ยา
 4.4 โรงงานผลิตแก้ว เซรามิก กระจก เช่น โรงงานท�าแก้ว หรือกระจก หรือขวด โรงงานท�าเครื่องเคลือบใช้ความร้อนจากไฟฟ้า โรงงานท�าเครื่องเคลือบอื่น ๆ โรงงานผลิตเครื่องสุขภัณฑ์  
  โรงงานท�าผลิตภัณฑ์ด้วยซีเมนต์หรือคอนกรีต
 4.5 โรงงานผลิตอาหาร เช่น โรงงานบดพริกป่นไม่ใช้ความร้อน โรงงานท�าลูกชิ้น โรงนึ่งปลา โรงงานท�าผลไม้แห้งไม่ใช้ไฟ โรงงานผลิตมักกะโรนี โรงงานท�าไส้กรอก โรงงานท�าขนมปัง  
  โรงงานท�าบ๊ะแซ โรงงานท�าผลิตภัณฑ์ด้วยไข่ โรงงานท�าน�้าปลาหรือซอส โรงงานท�าแป้งสาลี โรงงานท�าขนมด้วยน�้าเชื่อม โรงงานท�าวุ้นเส้น โรงงานท�าก๋วยเตี๋ยว โรงงานท�าขนมและลูกกวาด 
  โรงงานผลิตเครื่องกระป๋อง (ไม่มีห้องเย็น) โรงงานมันส�าปะหลังและสาคู โรงงานเต้าหู้

* กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเภทกลุ่มธุรกิจโปรดสอบถามได้ที่ บมจ. อลิอันซ์ ประกันภัย หรือตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ

เงื่อนไขส�าคัญในการพิจารณารับประกันภัย

1. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถย่ืนขอเอาประกันภัยกับบริษัทฯ ได้เพียง 1 กรมธรรม์ประกันภัยต่อ 1 สถานที่ตั้ง 
 ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
2.  อาคารท่ีขอเอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 คอนกรีตล้วน ยกเว้น ห้องแถว แผงลอย ร้านค้าใน 
 ตลาดแออัด สถานที่ซึ่งมีถนนทางเข้าออกคับแคบรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย ส�าหรับ
 • ทรัพย์สินซึ่งตั้งอยู่ในเขตอันตรายตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ 
  ธุรกิจประกันภัย เช่น เยาวราช ส�าเพ็ง จักรวรรดิ ชุมชนคลองเตย
 • สต๊อกคสินค้าประเภทมือถือหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • สถานประกอบการที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบ่อนพนัน คาบาเรต์ บาร์ ไนต์คลับ
4.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับประกันภัยเป็นราย ๆ ไป ส�าหรับ
 • ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ซึ่งมีจ�านวนเงิน 
  เอาประกันภัยมากกว่า 5 ล้านบาท
 • การขอเอาประกันภัยเฉพาะสต๊อกสินค้าอย่างเดียว
 • กลุ่มธุรกิจโรงงานที่ทุนประกันภัยมากกว่า 50 ล้านบาท และไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
5. แผนประกนัภยัน้ีสามารถซือ้ระยะยาวได้สงูสดุ 3 ปี โดยได้รบัส่วนลด 12.50% ส�าหรบัระยะเวลา 2 ปี และ 16.66% 
 ส�าหรับระยะเวลา 3 ปี เฉพาะจ�านวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 60 ล้านบาท
6. บริษัทฯ ขออนุญาตเข้าส�ารวจภัยส�าหรับธุรกิจบางประเภท โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป
7.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ส�าหรับภัยน�้าท่วม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยเป็นราย ๆ  ส�าหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัย 
 น�้าท่วมสูง อันได้แก่ พื้นท่ีบริเวณจังหวัดอ่างทอง ลพบุรี นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
 สิงห์บรุ ีสมุทรปราการ และบางพืน้ทีข่องกรงุเทพมหานคร กรณุาติดต่อตัวแทนของบรษิทัฯ ก่อนการรบัประกันภยั 

ค�าเตือน

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์ก�าหนด
• เอกสารนี้มิใช่เป็นเอกสารที่จัดท�าให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นการ 
 เฉพาะเจาะจงผู้ขอเอาประกันภัยจึงควรศึกษา และท�าความเข้าใจ 
 โดยละเอียดก่อนตัดสินใจเสนอขอเอาประกันภัย
• เบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ ก�าหนดในเครื่องมือค�านวณเบี้ย 
 ประกันภัยที่แจ้งไว้กับตัวแทน/นายหน้า
• กรณีผู ้ขอเอาประกันภัยระบุประเภทธุรกิจไม่ตรงตามความจริง 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์บอกล้างสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมาย 
 แพ่งและพาณิชย์มาตรา 865

ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม จ�านวนเงินเอาประกันภัย/ครั้ง/ปี

 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งอย่างเร่งด่วน ค่าขนส่งทางอากาศ

 และค่าท�างานล่วงเวลาในวันหยุด
 เพื่อท�าการซ่อมแซม หรือจัดหาของใหม่มาทดแทน ทรัพย์สินเอาประกันภัยที่ได้รับ
 ความเสียหาย

250,000 บาท

 สิ่งปลูกสร้างขนาดย่อมที่อยู่ภายนอกตัวอาคาร
 ส่วนต่อเติมเชื่อมโยงของสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่อ�านวยความสะดวกให้แก่
 สถานที่เอาประกันภัยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งหรือติดกับสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัย

1 ล้านบาท

 ค่าใช้จ่ายอันสมควรต่างๆ
 ที่เกิดขึ้นในการใช้ความพยายามเพื่อกู้คืน ป้องกัน หรือรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
 เพื่อลดความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครอง

1 ล้านบาท

ความคุ้มครองที่เลือกซื้อเพิ่ม จ�านวนเงินเอาประกันภัย/ครั้ง/ปี

 ความคุ้มครองภัยน�้าท่วม
ไม่เกิน 10%

ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย
ของความคุ้มครองหลัก 

ความคุ้มครองที่เลือกซื้อเพิ่ม
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