ประกันอัคคีภย
ั แอกซ่าประกันภัย(AXA fire insurance)
สมาร์ทโฮม
คุ ้มครองความเสียหายทีเกิดจาก ไฟไหม ้, ฟ้ าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยานพาหนะ, ภัยจากนํ" า, นํ" าท่วม, ภัยจากควัน ,แผ่นดินไหว, ลมพายุ,
ลูกเห็บ และจากอุบัตเิ หตุอนๆ
ื คุ ้มครองความเสียหายทีเกิดจากภัยธรรมชาติทก
ุ ชนิด
คุ ้มครองสิงของมีคา่ เช่น อัญมณี ทองคําและเงินสด
คุ ้มครองเหตุโจรกรรมทีมีร่องรอยการงัดแงะ
เงินชดเชยค่าทีพักอาศัยชัวคราว

สมาร์ทคอนโด
ไฟไฟม ้ ฟ้ าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากนํ" า แผ่นดินไหวและลูกเห็บ
คุ ้มครองค่าเสียหายต่อเครืองใช ้ไฟฟ้ า
เงินชดเชยสําหรับค่าทีพักชัวคราว
คุ ้มครองความเสียหายของบุคคลภายนอกจากการโดนสุนัขหรือแมวของผู ้เอาประกันทําร ้าย

สมาร์ทโฮม และ สมาร์ทคอนโด
ความคุ้มครองหลัก
ิ ทีเอาประกันภัย (คุ ้มครองทุกภัยทีไม่อยูใ่ นข ้อยกเว ้นทีระบุไว ้ในกรมธรรม์)
1.การประกันภัยความเสียงภัย สําหรับทรัพย์สน
ไฟไหม ้ ฟ้ าผ่า ภัยจากการระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนืองจากนํ" า (ไม่รวมนํ" าท่วม) ภัยจากควัน ภัยแผ่นดินไหว ภัยลม
พายุ ภัยลูกเห็บและอุบต
ั เิ หตุจากปั จจัยภายนอก (ลูกค ้าต ้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกทีเกิดจากอุบต
ั เิ หตุอนๆ
ื จํานวน 2,000 บาท)
กระจกติดตัง" ถาวรทีเสียหายจากไฟไหม ้ ฟ้ าผ่า ภัยจากการระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจากการเฉียวและ/หรือการชนของยวดยานพาหนะ การ
ลักทรัพย์จากตัวอาคาร (ลูกค ้าต ้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก จํานวน 2,000 บาทต่อเหตุการณ์)
ค่าเช่าทีอยูอ
่ าศัยชัวคราว (เมือมีการทําประกันภัยตัวอาคาร)
2.ขยายความคุ ้มครองเพิมเติม (ทุนรวมทัง" หมดจะต ้องไม่เกินจํานวนทุนประกันรวม)
ความเสียหายต่อเครืองใช ้ไฟฟ้ า (ลูกค ้าต ้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก จํานวน 2,000 บาทต่อเหตุการณ์)
การลักทรัพย์ทปรากฎร่
ี
องรอยงัดแงะ
ความเสียหายหรือสูญหายของอัญมณีหรือทอง ภายในสถานทีเอาประกันภัย
ค่าใช ้จ่ายในการดับเพลิง
ิ
การขนย ้ายซากทรัพย์สน
ค่าวิชาชีพในการประเมินราคาการซ่อมแซม
ิ ในขณะขนย ้ายไปซ่อมแซม
ความเสียหายของทรัพย์สน
ค่าใช ้จ่ายในการป้ องกันชัวคราว
3.การประกันภัยเงิน
ิ ทีเอาประกันภัย อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล ้นทรัพย์ (ลูกค ้าต ้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วน
การสูญเสียของเงินภายในสถานทีตัง" หรือเก็บทรัพย์สน
แรก จํานวน 2,000 บาทต่อเหตุการณ์)
4.การประกันภัยความรับผิดส่วนบุคคลภายในประเทศไทย (คุ ้มครองเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึน
" ในสถานทีเอาประกันภัยเท่านัน
" )
ิ ของบุคคลภายนอก
ความสูญเสียต่อชีวต
ิ ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่ วยหรืออนามัยบุคคลภายนอก และ/หรือต่อทรัพย์สน
ิ ทีผู ้เอาประกันภัยไม่ได ้
ขยายความคุ ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจากไฟไหม ้ ภัยระเบิดและภัยเนืองจากนํ" า (ไม่รวมนํ" าท่วม)สําหรับทรัพย์สน
เป็ นเจ ้าของ
ิ ของบุคคลภายนอก จากการโดนสุนัขหรือ
ความสูญเสียต่อชีวต
ิ ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่ วยหรืออนามัยบุคคลภายนอก และ/หรือต่อทรัพย์สน
แมวของผู ้เอาประกันภัยทําร ้าย

ความคุ้มครองพิ เศษ
1.การประกันภัยการเสียชีวต
ิ จากอุบต
ั เิ หตุ
คุ ้มครองการเสียชีวต
ิ อันเนืองมาจากไฟไหม ้ ชิงทรัพย์ หรือการปล ้นทรัพย์ ณ สถานทีเอาประกันภัย
2.การประกันภัยเงินชดเชยสําหรับลูกจ ้างในบ ้าน
การประกันภัยเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล ค่าใช ้จ่ายในการจัดงานศพ
3.การประกันภัยกระจก (กระจกทีติดตัง" ถาวร)
เนืองมาจากสาเหตุภัยธรรมชาติ ได ้แก่ ภัยแผ่นดินไหว ภัยนํ" าท่วม ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ และ/หรืออุบต
ั เิ หตุ
4.คุ ้มครองค่าใช ้จ่ายสําหรับการบาดเจ็บหรือตายของสัตว์เลีย
" ง
สุนัข แมว หรือนกของผู ้เอาประกันภัย อันเนืองมาจากไฟไหม ้ ฟ้ าผ่า การเฉียวและ/หรือชนของยวดยานพาหนะ หรือแผ่นดินไหว ภายในสถานที
เอาประกันภัย
5.ความเสียหายหรือสูญหายของอุปกรณ์แบบพกพาทีอยูใ่ นสถานทีเอาประกันภัย
อุปกรณ์แบบพกพา เช่น โน๊ตบุค แท็บเล็ต โทรศัพท์มอ
ื ถือ กล ้องถ่ายภาพ หรือกล ้องวีดโี อ
6.นํ" าท่วม (ลูกค ้าต ้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก จํานวน 10% ของความเสียหายหรือขัน
" ตํา 5,000 บาทต่อเหตุการณ์ แล ้วแต่จํานวนใดจะสูง
กว่า)
ิ ทีได ้เอาประกันภัยไว ้ อันเกิดขึน
คุ ้มครองทรัพย์สน
" จากภัยนํ" าท่วม

ประกันอัคคีภัย สมาร์ทโฮม แอกซ่าประกันภัย Smart Home AXA
ความคุม
้ ครองและเบียประก ันภ ัย สมาร์ทโฮม (Smart Home)
# รายละเอียด
1

แผน 1

ั สิง- ปลูกสร้าง (ไม่
- งทุกชนิดสําหร ับทีอ
การประก ันภ ัยความเสีย
- ยูอ
่ าศย
1,000,000
รวมฐานราก)

แผน 2

แผน 3

แผน 4

1,500,000

2,000,000

โปรดระบุ

ความรับผิดชอบส่วนแรก 2,000 บาทต่อความเ
สียหายแต่ละครัง" ทีเ
กิดจากภัยทางนํ" า, ลมพายุ แผ่นดินไหว และนํ" าท่วม
ความคุม
้ ครองพิเศษ
ั
1. ค่าใช ้จ่ายสําหรับทีอยูช
่ วคราว
วงเ
งินความรับผิดชอบไม่เ
กิน (%ของทุน
100,000
ประกันภัย)

150,000

200,000

10%

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

รวมอยูใ่ นส่วน
ที1

รวมอยูใ่ นส่วน
ที1

รวมอยูใ่ นส่วน
ที1

รวมอยูใ่ นส่วน
ที1

10,000

10,000

10,000

10,000

100,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

4. การลักทรัพย์ทปรากฎร่
ี
องรอยงัดแงะ
วงเ
งินความรับผิดชอบไม่เ
กิน (บาทต่อเ
หตุการณ์และตลอดระยะเ
วลาเ
อา
ประกันภัย)

100,000

100,000

100,000

100,000

การประก ันภ ัยความร ับผิดชอบส่วนบุคคลในประเทศไทย
วงเ
งินความรับผิดชอบไม่เ
กิน (บาทต่อเ
หตุการณ์และตลอดระยะเ
วลาเ
อา
ประกันภัย)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

เ
บีย
" ประกัน (รวมภาษี มล
ู ค่าเ
พิม/อากร)

3,000

3,800

4,700

email, Tel

2. การเ
สียชีวต
ิ ของบุคคลผู ้เ
อาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบครัว (สูงสุดไม่
200,000
เ
กิน 4 คนและไม่เ
กิน…บาท/คน)
3. เ
งินทดแทนแรงงานสําหรับคนรับใช ้ในบ ้าน (ยกเ
ว ้นคนขับรถ)
วงเ
งินจํากัดความรับผิดชอบไม่เ
กิน (บาทต่อเ
หตุการณ์และตลอดระยะเ
วลา 200,000
เ
อาประกันภัย)
- งทุกชนิดภายในบ้าน
2 การประก ันความเสีย
ความรับผิดชอบส่วนแรก : 2,000 บาทต่อความเ
สียหายแต่ละครัง" ทุกความ
เ
สียหาย
ความคุม
้ ครองพิเศษ
1. การประกันภัยเ
งิน วงเ
งินจํากัดไม่เ
กิน (บาทต่อเ
หตุการณ์และตลอด
ระยะเ
วลาเ
อาประกันภัย)
ิ ภายในบ ้านในระหว่าง การ
2. ความสูญเ
สียหรือความเ
สียหายต่อทรัพย์สน
ขนย ้ายชัวคราว
วงเ
งินความรับผิดชอบไม่เ
กิน (บาทต่อเ
หตุการณ์และตลอดระยะเ
วลาเ
อา
ประกันภัย)
3. ความเ
สียหายต่อเ
ครืองใช ้ไฟฟ้ า
วงเ
งินความรับผิดชอบไม่เ
กิน (บาทต่อเ
หตุการณ์และตลอดระยะเ
วลาเ
อา
ประกันภัย)

3

สมาร์ทโฮม – การประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน
ิ ภายในบ ้านของท่าน พร ้อมความคุ ้มครองความรับผิดส่วนบุคคล
สมาร์ทโฮม แผนประกันภัยความเสียง ภัยทุกชนิดสําหรับทีอยู่อาศัยและทรัพย์สน
ทุกแห่งในประเทศไทย
ั
- งภ ัยทุกชนิดสําหร ับทีอ
1. คุม
้ ครองความเสีย
- ยูอ
่ าศย
คุ ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อบ ้านทีอยู่อาศัย รวมถึงกําแพงประตู และรัว" บ ้าน พร ้อมความคุ ้มครองพิเศษดังนี"
* ค่าใช ้จ่ายสําหรับทีอยู่อาศัยชัวคราว เนืองจากทีอยู่อาศัยของผู ้เอาประกันได ้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช ้พักอาศัยได ้
* การสูญเสียชีวต
ิ ของบุคคลผู ้เอาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบครัว เนืองจากอัคคีภัยหรือการปล ้นทรัพย์ ณ บ ้านพักอาศัย ของผู ้เอาประกันภัย
* เงินทดแทนแรงงานสําหรับคนรับใช ้ในบ ้าน (ยกเว ้นพนั กงานขับรถ) กรณีบาดเจ็บจากอุบต
ั เิ หตุเจ็บป่ วยเนืองจากการ ปฏิบัตงิ านตามการจ ้าง
ของผู ้เอาประกัน
- งภ ัยทุกชนิดสําหร ับทร ัพย์สน
ิ ภายในบ้าน
2. คุม
้ ครองความเสีย
ิ ภายในบ ้าน ทรัพย์สน
ิ ส่วนบุคคลของผู ้เอาประกันหรือสมาชิกในครอบครัว
สมาร์ทโฮม คุ ้ม ครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สน
รวมถึงเครืองตกแต่ง และสิงติดตัง" ภายในบ ้าน พร ้อมความคุ ้มครองพิเศษดังนี"
* คุ ้มครองการสูญหายของเงินส่วนบุคคล(ของผู ้เอาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบ ครัว)จากการโจรกรรมทีปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์
การปล ้นทรัพย์ ณ บ ้านพักอาศัยของผู ้เอาประกันภัย
ิ ภายในบ ้าน ขณะเคลือนย ้าย (ไป-กลับ) ชัวคราว เพือทําความสะอาด ปรับปรุงใหม่
* คุ ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สน
เปลียนแปลงหรือซ่อมแซม ภายในประเทศไทย
* คุ ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของเครืองใช ้ไฟฟ้ า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้ า ทีเกิดจากอัคคีภัยและฟ้ าผ่า เนืองจากการเดินเครืองเกินกําลัง
การใช ้ความกดดันเกินกําหนด ไฟฟ้ าลัดวงจร เป็ นต ้น
ิ ทีเอา ประกันภัย เกิดจากการลักทรัพย์ทปรากฏร่
* คุ ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของสิงปลูกสร ้าง และและทรัพย์สน
ี
องรอยงัดแงะต่อ
สถานทีเอาประกันภัย
3. ความร ับผิดชอบส่วนบุคคลในประเทศไทย
สมาร์ทโฮม คุ ้มครองความรับผิดตามกฎหมายทีผู ้เอาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบครัวได ้ทําให ้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก
* การเสียชีวต
ิ หรือบาดเจ็บต่อร่างกายของบุคคลภายนอกโดยอุบต
ั เิ หตุ
ิ ของบุคคลภายนอกโดยอุบัตเิ หตุ
* ความเสียหายต่อทรัพย์สน
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