*เอกสารใบเสนอขายชั่วคราว* 17.10.2019

แผนประก ันอ ัคคีภ ัย

บ้านร ักษ์สข
ุ พล ัส

ั
 สาหร ับบ้านเดีย
่ ว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส ์ ห้องชุดพ ักอาศย
(คอนโดมิเนียม) และอพาร์ทเม้นท์ หรืออาคารพาณิชย์ทใี่ ชเ้ พือ
่ การ
ั
อยูอ
่ าศยเท่
านน
ั้ มิใช่เพือ
่ การค้า ให้เช่า หรือแสวงหาผลกาไรใดๆ
ั (คอนโดมิเนียม) ร ับประก ันภ ัย
 กรณีเป็นห้องชุดพ ักอยูอ
่ าศย
ิ ภายในสิง่ ปลูกสร้างเท่านน
เฉพาะทร ัพย์สน
ั้

ิ ทีเ่ อา
ี
ี หายของทร ัพย์สน
คุม
้ ครองความสูญเสย
หรือเสย
ประก ันภ ัย ได้แก่ สงิ่ ปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) และ
ั้ 1)
ิ ภายในสงิ่ ปลูกสร้าง (เฉพาะสงิ่ ปลูกสร้างชน
ทร ัพย์สน
้ ความคุ ้มครองได ้ถึง 3 ปี ++
++ จ่ายน ้อยกว่าด ้วยแผนการคุ ้มครองระยะยาว ซือ

ิ ทีย
 ทรัพย์สน
่ กเว ้นทีไ่ ม่คุ ้มครอง ได ้แก่ ทอง เงิน โบราณวัตถุ อัญมณี, โทรศัพท์มอ
ื ถือ
ื่ สารต่างๆ คอมพิวเตอร์พกพา หรือทรัพย์สน
ิ มีคา่ เฉพาะตน อาทิ ต ้นแบบ
อุปกรณ์สอ
เอกสาร แบบพิมพ์ ภาพเขียน

ิ ทีไ่ ม่อยูใ่ นขอบข่ายรับประกันภัย
 ทรัพย์สน
 อาคารสิง่ ปลูกสร ้างครึง่ ตึกครึง่ ไม ้ หรือไม ้ล ้วน (ยกเว ้นไม ้เฌอร่า)  สถานทีเ่ อาประกันภัยอยู่
เขตอันตรายตามประกาศ คปภ. เช่น เยาวราช สาเพ็ง จักรวรรดิ์ ชุมชนแออัดคลองเตย หรืออยูใ่ น
ศูนย์การค ้า, ห ้างสรรพสินค ้า  สถานทีเ่ อาประกันภัยอยูใ่ นพืน
้ ทีใ่ นเขตจังหวัดทางภาคใต ้ได ้แก่
สงขลา ยะลา ปั ตตานี นราธิวาส  ความเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร ้าย การก่อวินาศกรรม

จานวนเงินเอาประก ันภ ัย (บาท)

ความคุม
้ ครองบ้านร ักษ์สข
ุ พล ัส

พล ัส 1

พล ัส 2

พล ัส 3

1

คุม
้ ครองการประก ันอ ัคคีภ ัย และ
ภ ัยเพิม
่ พิเศษ

ไฟไหม ้ ฟ้ าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนือ
่ งจากน้ า (ไม่รวมน้ าท่วม)
ภัยจากอากาศยาน และภัยจากยวดยานพาหนะ

2

ภ ัยธรรมชาติพน
ื้ ฐาน

ภัยลมพายุ ภัยน้ าท่วม ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ
(ทุกภัยรวมกัน)

3

่ นเพิม
ภ ัยธรรมชาติสว
่

ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ
(จานวนเงินคุ ้มครองต่อภัย)

4

ค่าเช่าสาหร ับพ ักอาศ ัยชว่ ั คราว

คุ ้มครองกรณีสงิ่ ปลูกสร ้างทีเ่ อาประกันภัยได ้รับความเสียหายจากภัย
่ ยูอ
่ าศัยได ้
ภายใต ้หมวดความคุ ้มครองหลักจนไม่สามารถใช ้เป็ นทีอ

5

ค่าใช้จา
่ ยในการด ับเพลิง

่ งดับเพลิง และ
ค่าใช ้จ่ายในการจัดหามาทดแทน หรือซ่อมแซมเครือ
อุปกรณ์ในการดับเพลิง ซึง่ ได ้รับความเสียหายระหว่างทาการดับเพลิง

50,000.- บาท ต่อครง/ปี
ั้

6

ค่าใช้จา
่ ยทีจ
่ าเป็นในการการคา้
หรือย ันซาก

ิ สิง่ ปลูกสร ้างทีเ่ อา
การรื้อถอนหรือ ทาลาย การขนย ้ายซากทรัพย์สน
่ งจากความสูญเสียหรือความเสียหายของ
ประกันภัยและเป็ นผลสืบเนือ
ิ ทีเ่ อาประกันภัย
ทรัพย์สน

50,000.- บาท ต่อครง/ปี
ั้

7

ิ ส่วน
ความเสียหายต่อทร ัพย์สน
บุคคลภายในสิง่ ปลูกสร้าง

ิ ซึง่ เป็ นของผู ้เอาประกั นภัย หรือ บุค คลภายใน
คุ ้มครองต่อ ทรั พย์ส น
ครอบครั ว เดีย วกั น กั บ ผู ้เอาประกั น ภั ย อัน เกิด จากภั ย ที่ไ ด ้รั บ ความ
คุ ้มครองภายใต ้หมวดความคุ ้มครองหลัก

ไม่เกิน 2,000.- บาทต่อคน รวมก ันสูงสุด
ไม่เกิน 100,000.- บาทต่อครงั้

8

ความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระจกทีต
่ ด
ิ ตงถาวร
ั้

ตามทุนประก ันภ ัย (เริม
่ ต้น 500,000 บาท)

20,000.- บาท

้ื ฐาน
คุม
้ ครองส่วนเกินจากภ ัยธรรมชาติพน
ไม่เกินจานวนเงินเอาประก ันภ ัย
ไม่เกินว ันละ 1,000 บาท และรวมแล้ว
ไม่เกิน 50,000 บาท / 100,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประก ันภ ัย (ตามเงือ
่ นไขกรมธรรม์)

50,000 บาท/ปี

9

การประก ันภ ัยต่อเครือ
่ งใช้ไฟฟ้า

้ แก่เครื่อ งไฟฟ้ า อุปกรณ์ไ ฟฟ้ า
ความสูญ เสียหรือ ความเสียหายทีเ่ กิด ขึน
พร ้อมทัง้ เครื่องมือเครื่องใช ้ไฟฟ้ าต่างๆ ทีไ
่ ด ้เอาประกันภัยไว ้ ซึง่ สาเหตุ
้ หรือความเสียหาย
ความเสียหายดังกล่าวข ้างต ้นมีผลทาให ้เกิดไฟไหม ้ขึน
ดังกล่าวเกิดจากฟ้ าผ่าเท่านั น
้

10

การประก ันภ ัยโจรกรรม

คุ ้มครองภัย การโจรกรรมที่ป รากฎร่อ งรอยงั ด แงะ การชิง ทรั พ ย์ การ
ปล ้นทรัพย์ (จร.2)

50,000 บาท/ปี

11

การประก ันภ ัยความร ับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

ิ ของบุคคลภายนอก
ิ และทรัพย์สน
คุ ้มครองความบาดเจ็บ การเสียชีวต
ทีเ่ กิดภายในสิง่ ปลูกสร ้าง

500,000 บาท/ปี

12

่ น
การประก ันภ ัยอุบ ัติเหตุสว
บุคคลสาหร ับผูเ้ อาประก ันภ ัย

ความคุ ้มครองการเสียชีวต
ิ สูญเสียอวัยวะ และสายตาหรือทุพพลภาพ
� เชิงของผู ้เอาประกันภัย โดยให ้ความคุ ้มครองภายในสถานที�
ถาวรสิน
เอาประกันภัย (อายุไม่เกิน 75 ปี )

วิ ธีการคานวณทุนประกันภัยตัวอาคาร
ทุนประกันสิ่ งปลูกสร้าง + ทุนประกันภัยเฟอร์นิเจอร์ = ทุนประกันภัยรวม
1. สิง่ ปลูกสร้าง = กว้าง X ยาว X จานวนชัน้ X จานวนคูหา X ราคาประเมินสิง่ ปลูกสร้าง*
2. เฟอร์นิเจอร์ = ลูกค้ากาหนดเองจากการประเมินมูลคาาคราาวๆ
*ราคาประเมิณสิง่ ปลูกสร้างทีเ่ ป็ นผนังคอนกรีตล้วน = 10,000 บาท/ตรม.
ตัวอย่าง: บ้านเดีย่ ว (กว้าง 5 ม. X 20 ม. X 2 ชัน้ X 1 คูหา X 10,000 บาท) + เฟอร์นิเจอร์
300,000 =2,300,000 บาท ดังนัน้ บ้านเดีย่ วหลังนี้ควรทาทุนประกันภัยรวม 2,300,000 บาท
ทุนประก ันภ ัยอืน
่ ๆ นอกจากในตารางนี้ กรุณาสอบถามที่ TPB Help Point 02 209 3299

ทุนประก ันภ ัย

50,000 บาท/ปี

100,000 บาท/ปี

200,000 บาท/ปี

100,000 บาท/ปี

200,000 บาท/ปี

50,000 บาท/ปี

1,000,000 บาท/ปี 1,000,000 บาท/ปี

100,000 บาท/ปี

200,000 บาท/ปี

้ ประก ันภ ัย บาทต่อปี (รวมภาษีอากร)
อ ัตราเบีย
พล ัส 1

พล ัส 2

พล ัส 3

500,000

1,150

1,660

2,800

1,000,000

1,630

2,140

3,280

2,000,000

2,580

3,090

4,230

3,000,000

3,530

4,040

5,180

4,000,000

4,480

4,990

6,130

5,000,000

5,430

5,940

7,080

การขอเอาประก ันภ ัย : 1.) กรอกใบคาขอเอาประก ันภ ัย 2.) แนบเอกสารสาเนาบ ัตรประจาต ัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
แผนความคุม้ ครองทีร่ ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็ นการกาหนดความคุม้ ครองและอัตราเบีย้ ประกันภัย เพื่อประกอบการทาความเข้าใจแผนประกันภัยในเบือ้ งต้นเทาานัน้
เงื่อนไขความคุม้ ครอง ข้อยกเว้น ผลประโยชน์และอัตราเบีย้ ประกันภัยโดยละเอียดจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ตามที่ บริษทั ไทยไพบูลย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)

ใบคำขอเอาประกันอัคคีภัยสำหรับบานอยูอาศัย บานรักษสุข
1. ขอมูลสวนตัวผูขอเอาประกันภัย
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
อายุ
ป วันเดือนปเกิด / / อาชีพ
เลขประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง (กรณีตางดาว)

ที่เดียวกับที่ติดตอ
2. สถานที่ตั้งทรัพยสินที่ขอเอาประกันภัย
(ถาไมตรงกับที่อยูปจจุบันใหระบุที่อยูขางลาง)
เลขที่
หมูที่
หมูบาน/อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพทบาน
โทรศัพทมือถือ

ที่อยูที่ติดตอ

โทรศัพทบาน
โทรศัพทมือถือ
3. รายละเอียดสิ่งปลูกสรางที่ขอเอาประกันภัย
บานเดี่ยว
ทาวนเฮาส
อาคารชุด/คอนโดมิเนียม
อื่นๆ (โปรดระบุ)
4. ลักษณะสิ่งปลูกสรางคอนกรีต
ป จำนวน
ชั้น จำนวน
อายุสิ่งปลูกสราง
คูหา/หลัง/ยูนิต (หอง) พื้นที่ภายในอาคารกวาง
เจาของ
ผูเชา
อื่นๆ (โปรดระบุ)
5. ผูขอเอาประกันภัยมีฐานะเปน
ป เริ่มวันที่
6. ระยะเวลาที่ขอเอาประกันภัย
สิ้นสุดวันที่ :
7. รายละเอียดของทรัพยสินที่ขอเอาประกันภัย โปรดระบุ
สิ่งปลูกสราง ไมรวมฐานราก
ทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสราง
อื่นๆ (โปรดระบุ)
รวมจำนวนเงินเอาประกันภัย
8. ทานไดมีการทำประกันภัยไวบริษัทประกันภัยอื่นหรือไม ถามีโปรดระบุชื่อ
บริษัทประกันภัยและจำนวนเอาประกันภัย

เมตร ยาว

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

เมตร หรือพื้นที่รวม

ตร.ม.

เวลา 16.30 น.

แผนประกันภัยที่เลือกซื้อ
บาท
บาท
บาท
บาท

บานรักษสุขพลัส 1
บานรักษสุขพลัส 2
บานรักษสุขพลัส 3
โปรดระบุชื่อผูรับประโยชนจากประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล
อายุ
ชื่อ
ความสัมพันธ
เลขประจำตัวประชาชน
บริษัท

การประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่ม
การประกันภัยโจรกรรม
การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก
การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล (เจาบาน)

พลัส

จำนวนเงินเอาประกันภัย

มี
มี
มี
มี

9. ในระยะเวลาสามปที่ผานมาทานไดรับความเสียหายใดหรือไม
ไมมี
มี ถามี ประเภทประกันภัย
คาเสียหาย
สาเหตุความเสียหาย
หมายเหตุ ความคุมครองนี้จะมีผลบังคับใชเมื่อขอมูลในใบคำขอนี้ถูกตองสมบูรณ ไดรับพิจารณาอนุมัติจากบริษัทฯแลว

10. การชำระเงินดวยบัตรเครดิต จำนวนเงิน
Visa
Master ธนาคาร
หมายเลขบัตร
บัตรหมดอายุ
/
นำฝากเขาบัญชีธนาคาร

(เดือน/ป)

บาท

เมื่อวันที่

ขาพเจามีความประสงคขอเอาประกันภัยกับบริษัทตามเงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัยที่บริษัทไดใชสำหรับการประกันภัยนี้ และขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดตางๆ ขางตนนีถ้ กู ตองและสมบูรณ
ขาพเจาตกลงทีจ่ ะใหคำขอเอาประกันภัยนีเ้ ปนมูลฐานของสัญญาระหวางขาพเจาและบริษทั

สาขาไทยประกันชีวิต

คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ใหตอบคำถามขางตนตามความจริงทุกขอ หากผูเ อาประกันภัยปกปดขอความจริง หรือแถลงขอความอันเปนเท็จจะมีผลใหสญั ญานี้
ตกเปนโมฆียะ ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865 และอาจปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทนได

