
ประกันอัคคีภยั แอกซ่าประกันภัย(AXA fire insurance) 

สมาร์ทโฮม 
คุม้ครองความเสยีหายที�เกดิจาก ไฟไหม,้ ฟ้าผ่า, ภัยระเบดิ, ภัยจากยานพาหนะ, ภัยจากนํ"า, นํ"าทว่ม, ภัยจากควนั ,แผน่ดนิไหว, ลมพายุ, 
ลกูเห็บ และจากอบุัตเิหตอุื�นๆ คุม้ครองความเสยีหายที�เกดิจากภัยธรรมชาตทิกุชนดิ 
คุม้ครองสิ�งของมคีา่เชน่ อัญมณี ทองคําและเงนิสด 
คุม้ครองเหตโุจรกรรมที�มรี่องรอยการงัดแงะ 
เงนิชดเชยคา่ที�พักอาศยัชั�วคราว 

สมาร์ทคอนโด 
ไฟไฟม ้ฟ้าผา่ ภัยระเบดิ ภัยจากนํ"า แผน่ดนิไหวและลกูเห็บ 
คุม้ครองคา่เสยีหายตอ่เครื�องใชไ้ฟฟ้า 
เงนิชดเชยสาํหรับคา่ที�พักชั�วคราว 
คุม้ครองความเสยีหายของบคุคลภายนอกจากการโดนสนัุขหรอืแมวของผูเ้อาประกนัทํารา้ย 

สมาร์ทโฮม และ สมาร์ทคอนโด 

ความคุ้มครองหลัก 

1.การประกนัภัยความเสี�ยงภัย สาํหรับทรัพยส์นิที�เอาประกนัภัย (คุม้ครองทกุภัยที�ไมอ่ยูใ่นขอ้ยกเวน้ที�ระบไุวใ้นกรมธรรม)์  
ไฟไหม ้ฟ้าผ่า ภัยจากการระเบดิ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื�องจากนํ"า (ไมร่วมนํ"าทว่ม) ภัยจากควนั ภัยแผน่ดนิไหว ภัยลม
พาย ุภัยลกูเห็บและอบุตัเิหตจุากปัจจัยภายนอก (ลกูคา้ตอ้งรับผดิชอบคา่เสยีหายสว่นแรกที�เกดิจากอบุตัเิหตอุื�นๆ จํานวน 2,000 บาท)  
กระจกตดิตั "งถาวรที�เสยีหายจากไฟไหม ้ฟ้าผา่ ภัยจากการระเบดิ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากการเฉี�ยวและ/หรอืการชนของยวดยานพาหนะ การ
ลกัทรัพยจ์ากตัวอาคาร (ลกูคา้ตอ้งรับผดิชอบคา่เสยีหายสว่นแรก จํานวน 2,000 บาทตอ่เหตกุารณ์)  
คา่เชา่ที�อยูอ่าศยัชั�วคราว (เมื�อมกีารทําประกนัภัยตัวอาคาร)  
 
2.ขยายความคุม้ครองเพิ�มเตมิ (ทนุรวมทั "งหมดจะตอ้งไมเ่กนิจํานวนทนุประกนัรวม)  
ความเสยีหายตอ่เครื�องใชไ้ฟฟ้า (ลกูคา้ตอ้งรับผดิชอบคา่เสยีหายสว่นแรก จํานวน 2,000 บาทตอ่เหตกุารณ์)  
การลักทรัพยท์ี�ปรากฎร่องรอยงัดแงะ  
ความเสยีหายหรอืสญูหายของอญัมณีหรอืทอง ภายในสถานที�เอาประกนัภัย  
คา่ใชจ้่ายในการดบัเพลงิ  
การขนยา้ยซากทรัพยส์นิ  
คา่วชิาชพีในการประเมนิราคาการซอ่มแซม  
ความเสยีหายของทรัพยส์นิในขณะขนยา้ยไปซอ่มแซม  
คา่ใชจ้่ายในการป้องกนัชั�วคราว  
 
3.การประกนัภัยเงนิ  
การสญูเสยีของเงนิภายในสถานที�ตั "งหรอืเก็บทรัพยส์นิที�เอาประกนัภัย อนัเกดิจากการชงิทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์(ลกูคา้ตอ้งรับผดิชอบคา่เสยีหายสว่น
แรก จํานวน 2,000 บาทตอ่เหตกุารณ์)  
 
4.การประกนัภัยความรับผดิสว่นบคุคลภายในประเทศไทย (คุม้ครองเหตกุารณ์ที�เกดิขึ"นในสถานที�เอาประกนัภัยเทา่นั"น)  
ความสญูเสยีตอ่ชวีติ ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรอือนามัยบคุคลภายนอก และ/หรอืตอ่ทรัพยส์นิของบคุคลภายนอก  
ขยายความคุม้ครองความรับผดิตามกฎหมายจากไฟไหม ้ภัยระเบดิและภัยเนื�องจากนํ"า (ไมร่วมนํ"าทว่ม)สาํหรับทรัพยส์นิที�ผูเ้อาประกนัภัยไมไ่ด ้
เป็นเจา้ของ  
ความสญูเสยีตอ่ชวีติ ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรอือนามัยบคุคลภายนอก และ/หรอืตอ่ทรัพยส์นิของบคุคลภายนอก จากการโดนสนัุขหรอื
แมวของผูเ้อาประกนัภัยทํารา้ย  

ความคุ้มครองพิเศษ 

1.การประกนัภัยการเสยีชวีติจากอบุตัเิหต ุ 
คุม้ครองการเสยีชวีติอนัเนื�องมาจากไฟไหม ้ชงิทรัพย ์หรอืการปลน้ทรัพย ์ณ สถานที�เอาประกนัภัย  
2.การประกนัภัยเงนิชดเชยสาํหรับลกูจา้งในบา้น  
การประกนัภัยเงนิชดเชยคา่รักษาพยาบาล คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานศพ  
3.การประกนัภัยกระจก (กระจกที�ตดิตั "งถาวร)  
เนื�องมาจากสาเหตภุัยธรรมชาต ิไดแ้ก ่ภัยแผน่ดนิไหว ภัยนํ"าทว่ม ภัยลมพาย ุภัยลกูเห็บ และ/หรอือบุตัเิหต ุ 
4.คุม้ครองคา่ใชจ้า่ยสาํหรับการบาดเจ็บหรอืตายของสตัวเ์ลี"ยง  
สนัุข แมว หรอืนกของผูเ้อาประกนัภัย อนัเนื�องมาจากไฟไหม ้ฟ้าผ่า การเฉี�ยวและ/หรอืชนของยวดยานพาหนะ หรอืแผน่ดนิไหว ภายในสถานที�
เอาประกนัภัย  
5.ความเสยีหายหรอืสญูหายของอปุกรณ์แบบพกพาที�อยูใ่นสถานที�เอาประกนัภัย  
อปุกรณ์แบบพกพา เชน่ โน๊ตบคุ แท็บเล็ต โทรศพัทม์อืถอื กลอ้งถา่ยภาพ หรอืกลอ้งวดีโีอ  
6.นํ"าทว่ม (ลกูคา้ตอ้งรับผดิชอบคา่เสยีหายสว่นแรก จํานวน 10% ของความเสยีหายหรอืขั "นตํ�า 5,000 บาทตอ่เหตกุารณ์ แลว้แตจํ่านวนใดจะสงู
กวา่)  
คุม้ครองทรัพยส์นิที�ไดเ้อาประกนัภัยไว ้อนัเกดิขึ"นจากภัยนํ"าทว่ม  

 



ประกันอัคคีภัย สมาร์ทโฮม แอกซ่าประกันภัย Smart Home AXA 
ความคุม้ครองและเบี�ยประกนัภยั สมารท์โฮม (Smart Home) 

# รายละเอยีด แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 

            

1 การประกนัภยัความเสี-ยงทุกชนดิสําหรบัที-อยูอ่าศยั ส ิ-งปลกูสรา้ง (ไม่
รวมฐานราก) 1,000,000 1,500,000 2,000,000 โปรดระบ ุ

  ความรับผดิชอบสว่นแรก 2,000 บาทตอ่ความเสยีหายแตล่ะครั"งที�เกดิจากภัยทางนํ"า, ลมพาย ุแผน่ดนิไหว และนํ"าทว่ม 
  

  ความคุม้ครองพเิศษ   

  1. คา่ใชจ้า่ยสําหรับที�อยูช่ั�วคราว วงเงนิความรับผดิชอบไมเ่กนิ (%ของทนุ
ประกนัภัย) 100,000 150,000 200,000 10% 

  2. การเสยีชวีติของบคุคลผูเ้อาประกนัภัยหรอืสมาชกิในครอบครัว (สงูสดุไม่
เกนิ 4 คนและไมเ่กนิ…บาท/คน) 200,000 200,000 200,000 200,000 

  
3. เงนิทดแทนแรงงานสาํหรับคนรับใชใ้นบา้น (ยกเวน้คนขบัรถ) 
วงเงนิจํากัดความรับผดิชอบไม่เกนิ (บาทตอ่เหตกุารณ์และตลอดระยะเวลา
เอาประกนัภัย) 

200,000 200,000 200,000 200,000 

            

2 การประกนัความเสี-ยงทุกชนดิภายในบา้น 
รวมอยูใ่นสว่น
ท1ี 

รวมอยูใ่นสว่น
ท1ี 

รวมอยูใ่นสว่น
ท1ี 

รวมอยูใ่นสว่น
ท1ี 

  
ความรับผดิชอบสว่นแรก : 2,000 บาทตอ่ความเสยีหายแตล่ะครั"งทกุความ
เสยีหาย   

            
  ความคุม้ครองพเิศษ         

  1. การประกนัภัยเงนิ วงเงนิจํากดัไมเ่กนิ (บาทตอ่เหตกุารณ์และตลอด
ระยะเวลาเอาประกนัภัย) 10,000 10,000 10,000 10,000 

  

2. ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิภายในบา้นในระหวา่ง การ
ขนยา้ยชั�วคราว 
วงเงนิความรับผดิชอบไมเ่กนิ (บาทตอ่เหตกุารณ์และตลอดระยะเวลาเอา
ประกนัภัย) 

100,000 100,000 100,000 100,000 

  
3. ความเสยีหายตอ่เครื�องใชไ้ฟฟ้า 
วงเงนิความรับผดิชอบไมเ่กนิ (บาทตอ่เหตกุารณ์และตลอดระยะเวลาเอา
ประกนัภัย) 

50,000 50,000 50,000 50,000 

  
4. การลักทรัพยท์ี�ปรากฎร่องรอยงัดแงะ 
วงเงนิความรับผดิชอบไมเ่กนิ (บาทตอ่เหตกุารณ์และตลอดระยะเวลาเอา
ประกนัภัย) 

100,000 100,000 100,000 100,000 

            

3 
  

การประกนัภยัความรบัผดิชอบสว่นบุคคลในประเทศไทย 
วงเงนิความรับผดิชอบไมเ่กนิ (บาทตอ่เหตกุารณ์และตลอดระยะเวลาเอา
ประกนัภัย) 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

            

  เบี"ยประกนั (รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม/อากร) 3,000 3,800 4,700 email, Tel 

 

 

 

 

 

 

 

 



สมาร์ทโฮม – การประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน 
สมารท์โฮม แผนประกนัภัยความเสี�ยง ภัยทกุชนดิสาํหรับที�อยู่อาศัยและทรัพยส์นิภายในบา้นของทา่น พรอ้มความคุม้ครองความรับผดิสว่นบคุคล
ทกุแหง่ในประเทศไทย 
 
1. คุม้ครองความเสี-ยงภยัทุกชนดิสําหรบัที-อยูอ่าศยั 
คุม้ครองความสญูเสยี หรอืความเสยีหายตอ่บา้นที�อยู่อาศยั รวมถงึกําแพงประต ูและรั"วบา้น พรอ้มความคุม้ครองพเิศษดงันี" 
 
* คา่ใชจ้า่ยสาํหรับที�อยู่อาศัยชั�วคราว เนื�องจากที�อยู่อาศยัของผูเ้อาประกนัไดรั้บความเสยีหายจนไมส่ามารถใชพั้กอาศัยได ้
* การสญูเสยีชวีติของบคุคลผูเ้อาประกนัภัยหรอืสมาชกิในครอบครัว เนื�องจากอคัคภีัยหรอืการปลน้ทรัพย ์ณ บา้นพักอาศยั ของผูเ้อาประกนัภัย 
* เงนิทดแทนแรงงานสําหรับคนรับใชใ้นบา้น (ยกเวน้พนักงานขบัรถ) กรณีบาดเจ็บจากอบุตัเิหตเุจ็บป่วยเนื�องจากการ ปฏบิัตงิานตามการจา้ง
ของผูเ้อาประกนั 
 
2. คุม้ครองความเสี-ยงภยัทุกชนดิสําหรบัทรพัยส์นิภายในบา้น 
สมารท์โฮม คุม้ ครองความสญูเสยีหรอืความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิภายในบา้น ทรัพยส์นิสว่นบคุคลของผูเ้อาประกนัหรอืสมาชกิในครอบครัว 
รวมถงึเครื�องตกแตง่ และสิ�งตดิตั "งภายในบา้น พรอ้มความคุม้ครองพเิศษดงันี" 
 
* คุม้ครองการสญูหายของเงนิสว่นบคุคล(ของผูเ้อาประกนัภัยหรอืสมาชกิในครอบ ครัว)จากการโจรกรรมที�ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชงิทรัพย ์
การปลน้ทรัพย ์ณ บา้นพักอาศัยของผูเ้อาประกนัภัย 
* คุม้ครองความสญูเสยีหรอืความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิภายในบา้น ขณะเคลื�อนยา้ย (ไป-กลับ) ชั�วคราว เพื�อทําความสะอาด ปรับปรุงใหม ่
เปลี�ยนแปลงหรอืซอ่มแซม ภายในประเทศไทย 
* คุม้ครองความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของเครื�องใชไ้ฟฟ้า หรอือปุกรณ์ไฟฟ้า ที�เกดิจากอัคคภีัยและฟ้าผา่ เนื�องจากการเดนิเครื�องเกนิกําลงั 
การใชค้วามกดดนัเกนิกําหนด ไฟฟ้าลดัวงจร เป็นตน้ 
* คุม้ครองความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของสิ�งปลกูสรา้ง และและทรัพยส์นิที�เอา ประกนัภัย เกดิจากการลักทรัพยท์ี�ปรากฏร่องรอยงัดแงะตอ่
สถานที�เอาประกนัภัย 
 
3. ความรบัผดิชอบสว่นบุคคลในประเทศไทย 
สมารท์โฮม คุม้ครองความรับผดิตามกฎหมายที�ผูเ้อาประกนัภัยหรอืสมาชกิในครอบครัวไดทํ้าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่บคุคลภายนอก 
 
* การเสยีชวีติหรอืบาดเจ็บตอ่ร่างกายของบคุคลภายนอกโดยอบุตัเิหต ุ
* ความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิของบคุคลภายนอกโดยอบุัตเิหต ุ
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