ใบคำขอเอาประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจขนาดยอม TPB SME CARE
9. การชำระเงินดวยบัตรเครดิต

กลุมธุรกิจ 1
กลุมธุรกิจ 2
1. ชื่อผูเอาประกันภัย / บริษัท / หางราน
หมูที่
ถนน
เขต/อำเภอ
รหัสไปรษณีย
โทรศัพทมือถือ

2. ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มตนวันที่

เจาของ
หอพักอพารทเมนต

SME ธุรกิจมั่นคง

ภัยไหนๆ ก็เบาใจได

เวลา 16.30 น. เปนระยะเวลา 1 ป

3. ลักษณะสิ่งปลูกสรางที่เอาประกันภัย และหรือ ที่เก็บหรือติดตั้งทรัพยสินที่เอาประกันภัย
ทาวนเฮาส
อาคารพาณิชย/ทาวนโฮม
อื่นๆโปรดระบุ
เปนอาคารจำนวน
หลัง/คูหา จำนวนชั้น
ชั้น พื้นที่ภายในอาคาร กวาง
เมตร ยาว
ฝาผนังดานนอกเปน
โครงหลังคาเปน
หลังคาเปน
พื้นชั้นบนเปน
4. ผูเอาประกันภัยเปน
ประเภทธุรกิจ

Master ธนาคาร

หมายเลขบัตร
บัตรหมดอายุ
/ (เดือน/ป)
ชำระเงินสดที่ธนาคาร สาขา
จำนวนเงิน
บาท
วันที่นำฝาก
ขาพเจามีความประสงคขอเอาประกันภัยกับบริษัทตามเงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัยที่บริษัท
ไดใชสำหรับการประกันภัยนี้ และขาพเจาขอรับรองวา คำแถลงตามรายการขางบนเปนจริง
และใหถอื เปนสวนหนึง่ ของสัญญาระหวางขาพเจากับบริษทั

สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพยสินที่เอาประกันภัย

(ถาไมตรงกับที่อยูที่ติดตอ โปรดระบุ)

ที่อยูที่ติดตอเลขที่
หมูบาน/อาคาร
ซอย
แขวง/ตำบล
จังหวัด
โทรศัพทบาน

Visa

เมตร
หมายเหตุ ความคุมครองนี้จะมีผลบังคับใชเมื่อขอมูลในใบคำขอนี้ถูกตองสมบูรณ ไดรับพิจารณา

ผูเชา
คลินิก

5. จำนวนเงินที่เอาประกันภัย 5.1) ความคุมครองหลัก
ตัวอาคาร (ไมรวมรากฐาน) รวมสวนตอเติม
ทรัพยสินในอาคาร
สต็อกสินคา (โปรดระบุประเภทสินคา)
เครื่องจักร และอุปกรณ
รวมทุนประกันภัย

อนุมัติจากบริษัทฯแลว

โรงเรียน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รานคา

5.2) ทานตองการซื้อความคุมครองเสริมเพิ่มเติมหรือไม
ประกันภัยโจรกรรม
วงเงิน
ประกันภัยสำหรับเงิน
วงเงิน
ประกันภัยสำหรับกระจก
วงเงิน
ประกันภัยความรับผิดชอบ
ตอบุคคลภายนอก
วงเงิน
ภัยตอเครื่องใชไฟฟา
วงเงิน

6. ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ทานมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากการประกันภัยหรือไม?
บาท สาเหตุความเสียหาย
คาเสียหาย
7. ทานไดมีการทำประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัยอื่นหรือไม
ไมมี
มี (ระบุ) บริษัท

อื่นๆ(ระบุ)

ไมมี

ไมซื้อ

ซื้อเพิ่ม

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2.1 ชำระดวยเงินสด โดยใชแบบฟอรมชำระเงินผานธนาคาร (ดูเลขที่บัญชีธนาคารไดที่
www.thaipaiboon.com/easypay)
2.2 ชำระดวยเงินสดที่สวนการเงิน ชั้น 16 (สนญ.) @thaipaiboon
2.3 ชำระดวยบัตรเครดิต โดยกรอกขอมูล
บัตรเครดิตในใบคำขอ

3. นำสงใบคำขอ และหลักฐานการชำระเบี้ย
มาที่บริษัท โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

3.1 Fax Service 1800 222 123 (ฟรี)
3.2 ฝากสงที่ TPB Service@Thailife
3.3 Line ID : 022093299, helppoint 3.4 By hand ที่ชั้น 16 (สนญ.)
3.5 อีเมล agency@thaipaiboon.com หรือ ma2@thaipaiboon.com

มี ถามีโปรดแจง

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นตอนการขอเอาประกันภัย

1. กรอกขอมูลในใบคำขอเอาประกันภัยใหถูกตองครบถวน พรอมแนบสำเนาบัตรประชาชน,
สำเนาทะเบียนบาน, สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ,
หรือใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)
2. เลือกวิธีชำระเบี้ย โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง

บาท

8. กรณีผูเอาประกันภัย ประสงคยกใหสถาบันการเงินเพื่อเปนหลักประกันเพิ่มเติม
โปรดระบุชื่อ สถาบันการเงิน / ผูรับประโยชน
คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ใหตอบคำถามขางตนตามความจริงทุกขอ หากผูเ อาประกันภัยปกปดขอความจริง หรือแถลงขอความอันเปนเท็จจะมีผลใหสญั ญานี้
ตกเปนโมฆียะ ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865 และอาจปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทนได

HELP POINT
0 2209 3299

TPB SME CARE

สาขาไทยประกันชีวิต

บริษัท ไทยไพบูลยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจขนาดยอม

22/05/62

ความคุมครองแผนประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจขนาดยอม TPB SME CARE

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากร)

ประเภทธุรกิจที่รับประกันภัย
กลุมธุรกิจ 1
กลุมธุรกิจ 2

คลินิก คลินิกทันตแพทย สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงพยาบาล หอพัก อพารตเมนต แฟลต โรงเรียน โรงเรียนสอนพิเศษ โรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร สมาคมสโมสร (ไมรวมถึงไนตคลับหรือคาบาเรท) โชวรูมรถยนต
หรือรถจักรยานยนต (ไมมีการซอมและพนสี) โรงยิม ศูนยฟตเนส สำนักงาน (ไมเก็บสินคาอันตราย) รานไอศกรีม รานเสริมสวย สปา รานกาแฟ
รานคายอย/สโตร รานซักรีด รานถายรูป รานใหเชาวีดีโอ/วีซีดี รานบริการดานอินเตอรเน็ตหรือเกมส รานตัดเสื้อ รานอาหาร โรงแรม โรงกลึงเหล็ก ภัตตาคาร โรงพิมพ อูซอมรถยนต (เฉพาะงานซอม ไมมีการพนสี)

ความคุมครอง
ความคุมครองหลัก

จำนวนเงินเอาประกันภัย ตอครั้ง/ป

คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย ไดแก ตัวอาคาร (ไมรวมรากฐาน) และทรัพยสินภายในอาคาร เชน เฟอรนิเจอร เครื่องใชสำนักงาน สต็อกสินคา
เครื่องจักร อันเกิดจากไฟไหม ฟาผา แรงระเบิดของแกสที่ใชสำหรับทำแสงสวาง หรือประโยชนเพื่อการอยูอาศัยเทานั้น แตไมรวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแกสจากแผนดินไหว

ตามทุนประกันภัยที่เลือก

1.1 การประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่ม
1.2 ภัยและความคุมครองเพิ่มเติม

ภัยน้ำทวม
ภัยแผนดินไหว
ภัยลมพายุ
ภัยลูกเห็บ
ภัยตอเครื่องไฟฟา อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การเดินลัดวงจรของไฟฟา การเผาไหมของสายไฟฟาในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟา หรือการเดินลัดวงจรของไฟฟา
เนื่องจากฟาผา ทั้งนี้ความสาเหตุความเสียหายดังกลาวขางตนมีผลทำใหเกิดไฟไหมขึ้นหรือความเสียหายดังกลาวเกิดจากฟาผาเทานั้น
คาวิชาชีพตามความจำเปนสำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย และคาธรรมเนียมตางๆ เพื่อการประเมินราคา ออกแบบ
คาใชจายในการดับเพลิงของผูเอาประกันภัย รวมถึงบุคคลที่กระทำในทางการที่จางหรือถูกใชวานโดยผูเอาประกันภัยซึ่งไดกระทำการดับเพลิง
คาใชจายที่จำเปนในการค้ำยันหรือยันซาก การรื้อถอนหรือทำลาย การขนยายซากทรัพยสินที่เอาประกันภัย ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัย
ที่ไดรับความคุมครอง
ความเสียหายตอทรัพยสินสวนบุคคลและเครื่องแตงกายของเจาหนาที่และพนักงานของผูเอาประกันภัยซึ่งเก็บรักษาไวในสถานที่ที่เอาประกันภัยอันเกิดจากภัยที่ไดรับความ
คุมครองที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบ
คาเชาชั่วคราว อันเนื่องมาจากสถานที่ที่เอาประกันภัยที่ใชประกอบธุรกิจไดรับความเสียหายจากภัยที่ไดรับความคุมครอง ทำใหไมสามารถดำเนินกิจการตอไปไดตามปกติ
2. การประกันภัยเงินทดแทนการสูญเสียรายได อันสืบเนื่องจากสถานที่ที่เอาประกันภัยเกิดความเสียหายจากภัยขอ 1 จนไมอยูในสภาพที่ประกอบกิจการได
3. การประกันภัยโจรกรรม คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัยเนื่องจากการถูกโจรกรรมที่ปรากฏรองรอยงัดแงะ การชิงทรัพย ปลนทรัพย
รวมถึงคาซอมแซมสวนหนึ่งสวนใดของตัวอาคารที่เสียหายจากการกระทำดังกลาว
4. การประกันภัยสำหรับเงิน คุมครองความสูญเสียของเงินภายในสถานที่ที่เอาประกันภัย ความสูญเสียของเงินภายในตูนิรภัย หรือหองนิรภัย และความสูญเสียตอตูนิรภัย
หรือหองนิรภัยอันเกิดจากการชิงทรัพย ปลนทรัพย หรือความพยายามกระทำการดังกลาว
5. การประกันภัยสำหรับกระจก คุม ครองความสูญเสียหรือความเสียหายของกระจกทีใ่ ชเปนสวนประกอบของสถานทีท่ เ่ี อาประกันภัย ซึง่ เกิดจากอุบตั เิ หตุจนทำใหแตกหรือเสียหายจนใชการไมได
6. การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก คุมครองการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บตอรางกายหรือความเจ็บปวยและความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ซึ่งเกิดขึ้น
ภายในสถานที่ที่เอาประกันภัยหรือเกิดจากการใชสถานที่ที่เอาประกันภัย
7. การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล แกเจาของธุรกิจ จำนวน 1 คน คุมครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผูเอาประกันภัย โดยให
ความคุมครองภายในสถานที่ที่เอาประกันภัย รวมถึงการชิงทรัพย การปลนทรัพยหรือความพยายามกระทำการดังกลาว

20,000
50,000
50,000
50,000
50,000
ไมเกิน 10% ของจำนวนเงินเอา ประกันภัยความคุม ครองหลักในขอ 1.1

ไมเกิน 10% ของความเสียหาย
ไมเกิน 10% ของความเสียหาย
ไมเกิน 2,000 บาทตอคน และไมเกิน 100,000 บาท ตอครั้งตอป
ไมเกิน 2,000 บาทตอวัน สูงสุดไมเกิน 30 วัน ตอครั้งตอป
ไมเกิน 2,000 บาทตอวัน สูงสุดไมเกิน 30 วัน ตอครั้งตอป
100,000
50,000
50,000
1,000,000
100,000

ทุนประกันภัย (บาท)
ตามขอ 1.1
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
10,000,000
ทุนประกันภัยเพิ่มทุก 100,000 บาท

เบี้ยประกันภัย
กลุมธุรกิจ 1
กลุมธุรกิจ 2
2,850
3,400
3,920
5,000
4,990
6,600
6,060
8,200
7,130
9,800
12,480
17,800
107
160

พิเศษสุด…สามารถเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มเติมอีกได
สำหรับภัยดังตอไปนี้
เบี้ยประกันภัยสวนเพิ่ม

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด
ตอครั้ง/ป/กรมธรรม (บาท)

การประกันภัยโจรกรรม

ทุนเพิ่มทุก 50,000 บาท/เบี้ย 110 บาท

500,000

การประกันภัยสำหรับเงิน

ทุนเพิ่มทุก 50,000 บาท/เบี้ย 140 บาท

500,000

การประกันภัยสำหรับกระจก ทุนเพิ่มทุก 50,000 บาท/เบี้ย 110 บาท

500,000

การประกันภัยความรับผิด
ตอบุคคลภายนอก

ทุนเพิ่มทุก 200,000 บาท/เบี้ย 110 บาท

3,000,000

ภัยตอเครื่องไฟฟา

ทุนเพิ่มทุก 50,000 บาท/เบี้ย 270 บาท

1,000,000

ความคุมครอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

สถานที่ตั้งตองเปนสิ่งปลูกสรางชั้น 1 หรือคอนกรีตลวน
สถานที่เอาประกันภัยตองไมอยูในหางสรรพสินคา หรือศูนยการคา หรือเขต
อันตรายตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
สถานที่เอาประกันภัย 1 แหงสามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได 1 กรมธรรมเทานั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาสถานที่เอาประกันภัยซึ่งตั้งอยูในพื้นที่
4 จังหวัดชายแดนภาคใต (สงขลา, ยะลา, ปตตานี, นราธิวาส)

ไมคุมครองทรัพยสินที่พกพาได เชน โทรศัพทมือถือ วิทยุติดตามตัว Flash Drive
กลองถายรูป คอมพิวเตอรโนตบุค วัตถุระเบิด และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ
เปนตน
จำนวนทุนประกันภัยเริ่มตนที่ 1 ลานบาท สูงสุดไมเกิน 10 ลานบาท
หมายเหตุ

กรณีตอ งการทำประกันภัย ในวงเงินคุม ครองทีต่ า งจากจำนวนเงินเอาประกันภัยขางตน ใหตดิ ตอตัวแทนประกันภัย
เบี้ยประกันภัยขางตน รวมอากรแสตมปและภาษีมูลคาเพิ่มแลว

แผนความคุมครองที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้เปนการกำหนดความคุมครองและอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อประกอบการทำความเขาใจแผนประกันภัยในเบื้องตนเทานั้น เงื่อนไขความคุมครอง ขอยกเวน ผลประโยชนและอัตราเบี้ยประกันภัยโดยละเอียดจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัย ตามที่บริษัท ไทยไพบูลยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด

