
 

ประกันอัคคีภยัธุรกิจ – เมืองไทยประกันภัย 
ความคุม้ครองและเบี�ยประกนัภยั ประกนัอคัคภียัธุรกจิ 
 
สิ�งที�รบัประกนัภยั  
อาคาร รา้นคา้ สาํนักงาน โรงแรม โรงเรยีน โรงพยาบาล โรงงาน โกดงั ฯลฯ 
ทรัพยส์นิภายในอาคาร เชน่ เฟอรน์เิจอร ์เครื"องมอื เครื"องใช ้เครื"องจักร สต็อกสนิคา้ 
 
ความคุม้ครองมาตรฐาน 
ไฟไหมร้วมภัยไฟป่า รวมทั (งความเสยีหายที"เป็นผลสบืเนื"องโดยตรงจากไฟไหม ้เชน่ ความเสยีหายจากควนัไฟ นํ(าที"ใชด้บัไฟ แตไ่มร่วมความ
เสยีหายจากแรงระเบดิอนัเป็นผลมาจากไฟไหม ้
ฟ้าผา่ 
การระเบดิของแกส๊ที"ใชเ้พื"อการอยูอ่าศยั 
 
ความคุม้ครองพเิศษที�สามารถซื�อเพิ�มเตมิได ้
1. ลมพาย ุภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยระอ ุภัยจากควนั ภัยลกูเห็บ ภัยทางอากาศ ภัยนํ(าทว่ม ภัยเนื"องจากนํ(า แผน่ดนิไหว 
2. ภัยตอ่เครื"องไฟฟ้า ภัยระเบดิ ภัยจลาจลและนัดหยดุงาน ภัยเนื"องจากการกระทําป่าเถื"อนและเจตนารา้ย โดยบรษัิทฯจะพจิารณาเป็นรายๆ ไป 
 
ขอ้ยกเวน้ที�สําคญั 
- ไมคุ่ม้ครองทรัพยส์นิที"ตรีาคายากเชน่เงนิ ทอง อญัมณี โบราณวตัถ ุตน้ฉบับเอกสาร แบบพมิพ ์ภาพเขยีน ธนบตัร 
- ไมคุ่ม้ครองภัยพเิศษ นอกจากมกีารซื(อเพิ"มเตมิ 
- ภัยสงคราม กอ่การรา้ย การเผาทรัพยส์นิของเจา้พนักงาน อาวธุนวิเคลยีร ์การแผรั่งส ีหรอืการแพร่กมัมันตภาพรังส ี
การถกูลักทรัพยร์ะหวา่งหรอืหลงัจากถกูอคัคภีัย 
 
ขอ้มูลเบื�องตน้ที�ตอ้งการ 
- ผูเ้อาประกนั (จะตอ้งมสีว่นไดเ้สยี หรอืเป็นเจา้ของในทรัพยส์นิที"เอาประกนัภัย) 
- สถานที"ตั (ง และลกัษณะการใชป้ระกอบการ เชน่ รา้นคา้ หรอืประกอบธรุกจิประเภทอื"นๆ 
- ทนุประกนัของแตล่ะรายการ เชน่ ตวัอาคาร(ไมร่วมรากฐานและทําเลที"ตั (ง) เฟอรน์เิจอร ์เครื"องจักร สต็อกสนิคา้ ฯลฯ 
(ตอ้งตรงตามมลูคา่ที"แทจ้รงิของทรัพยส์นินั(น) 
- ระยะเวลาประกนัภัย เชน่ 1 ปี 2 ปี หรอื 3 ปี 
- ลกัษณะสิ"งปลกูสรา้ง จํานวนชั (น ฝาผนังดา้นนอก พื(นชั (นบน โครงหลงัคา หลงัคา จํานวนหลงั พื(นที"ภายในอาคาร ระยะหา่งจากสิ"งปลกูสรา้งอื"น 
 
อตัราเบี�ยประกนัภยั 
ตามอตัราที"กําหนดโดยสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย 
สาํหรับกรมธรรมป์ระกนัภัยที"ม ีระยะเวลาคุม้ครองเกนิ 1 ปี ใหคํ้านวณเบี(ยประกนัภัย ดงันี( 
- ระยะเวลาประกนัภัย 2 ปี คดิ 175% ของอตัราเบี(ยประกนัภัย 1 ปี 
- ระยะเวลาประกนัภัย 3 ปี คดิ 250% ของอตัราเบี(ยประกนัภัย 1 ปี 
 
หากมกีารสญูเสยีหรอืเสยีหายตามสญัญากรมธรรมป์ระกนัอคัคภีัย และทําใหบ้รษัิทฯ ตอ้งจ่ายคา่สนิไหม ซึ"งเป็นผลใหส้ญัญากรมธรรมป์ระกนั
อคัคภีัยสิ(นสดุลง ใหค้นืเบี(ยประกนัภัยตามสว่น ดงันี( 
- กรมธรรมป์ระกนัอคัคภีัยสิ(นสดุการคุม้ครองปีแรก คนืเบี(ยประกนัภัยปีที"สอง และเบี(ยประกนัภัยปีที"สาม 
- กรมธรรมป์ระกนัอคัคภีัยสิ(นสดุการคุม้ครองปีที"สอง คนืเบี(ยประกนัภัยปีที"สาม 
- ในกรณีที"ผูเ้อาประกนัภัยบอกเลกิสญัญากรมธรรมป์ระกนัภัยกอ่นถงึกําหนด ใหใ้ชอ้ัตราเบี(ยประกนัภัยระยะสั (น 
 
การใชก้รมธรรมป์ระกนัอัคคภีัยที"มรีะยะเวลาใหค้วามคุม้ครองเกนิกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี ใหใ้ชส้าํหรับ 
- ภัยสาํหรับบา้นอยู่อาศยัโดยเฉพาะ 
- ภัยอื"น ๆ ที"มเีบี(ยประกนัภัยไม่เกนิ 2,000.-บาทตอ่ปี 
 
ขอ้แนะนํา 
- การทําประกนัรายใหม ่ควรแนบแผนผังแสดงสถานที"ตั (งทรัพยส์นิมาดว้ยเพื"อที"บรษัิทฯ จะไดกํ้าหนด อตัราคา่เบี(ยประกนัภัยไดถ้กูตอ้ง 
- การตรีาคาทนุประกนัของสิ"งปลกูสรา้งจะตอ้งไมร่วมมลูคา่ของที"ดนิที"ตั (งอยู่และรากฐานของสิ"งปลกูสรา้งนั(น 
- ผูเ้ชา่สามารถทําประกนัไดใ้นสว่นของเฟอรน์เิจอรห์รอืสิ"งตกแตง่ตดิตั (งตรงึตราและหากผูเ้ชา่ทําประกนัภัยตวัอาคารที"เชา่ จะตอ้งยก
ผลประโยชนแ์ละทําในนามของเจา้ของกจิการเทา่นั(น 
- กรณีที"มกีารประกนัไวก้บับรษัิทอื"น จะตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบ 
- การแจง้เปลี"ยนแปลงกรมธรรม ์(การออกสลักหลงั) จะถอืเอาวนัที"บรษัิทไดรั้บแจง้เป็นวนัเริ"มการเปลี"ยนแปลง ทั (งนี(รวมถงึการยกเลกิกรมธรรม์
ดว้ย 
- การทําประกนั ตํ"ากวา่ มลูคา่จรงิ มผีลใหไ้ดรั้บคา่สนิไหมเฉลี"ยตามสดัสว่น 
- การทําประกนั สงูกวา่ มลูคา่จรงิ จะไดรั้บคา่สนิไหมเทา่กบัมูลคา่จรงิ 
- การระบพุื(นที"ส ิ"งปลกูสรา้ง ใหร้ะบเุป็น กวา้งxยาว ตอ่คหูาหรอืตอ่หลงั(ระบเุป็นเมตร) 
 
การประกนัภยัแบบกระแสรายวนั 
กรมธรรมแ์บบกระแสรายวนันี(จะออกใหโ้ดยถอืหลักเกณฑ ์และเงื"อนไขพเิศษดงันี( 
- การประกนัสต็อกสนิคา้ โดยที"จํานวนทนุประกนัของกรมธรรมฉ์บับเดยีวหรอืมากกวา่ 1 ฉบับ สําหรับภัยเดยีวกนัตอ้งมจํีานวนทนุประกนัไมน่อ้ย
กวา่ 5 ลา้นบาท โดยคํานวณเบี(ยประกนัเพยีง 75% ของจํานวนเงนิเอาประกนัภัย และจะมกีารปรับปรุงเมื"อ สิ(นระยะเวลาของการประกนัภัย 
- ทนุประกนั คอื จํานวนเงนิในขั (นสงูสดุที"บรษัิทฯ จะตอ้งรับผดิชอบตามที"ระบไุวใ้นกรมธรรม ์



- ไมม่กีารลดทนุประกนัในระหวา่งกําหนดอายสุญัญาที"กรมธรรมยั์งมผีลบงัคบัอยู่ 
- ผูเ้อาประกนัภัยจะตอ้งแจง้มลูคา่ของสนิคา้ใหบ้รษัิทฯทราบเป็นหนังสอื โดยแจง้มลูคา่เฉลี"ยของทรัพยส์นิที"เอาประกนัภัยแตล่ะวนัของเดอืนให ้
บรษัิทฯ ทราบภายใน 30 วนั นับตั (งแตว่นัสิ(นเดอืนของแตล่ะเดอืน  
 
สว่นลดอปุกรณ์ดบัเพลงิ  
ในกรณีที"มอีปุกรณ์ดบัเพลงิตดิตั (งไวใ้นบรเิวณที"เอาประกนั จะไดรั้บสว่นลดตามรายการอัตราสว่นลดสําหรับอปุกรณ์ดบัเพลงิตา่งๆ ดงันี(  

 
หมายเหต ุ: สว่นลดอปุกรณ์ดับเพลงิตามรายละเอยีดขา้งตน้ มเีงื"อนไขดงันี(  
- บรเิวณที"เอาประกนัภัย ตอ้งมอีตัราสว่นลดสําหรับอปุกรณ์ดบัเพลงิทกุชนดิ เมื"อรวมทั (งสิ(นแลว้ ตั (งแต ่7.5% ขึ(นไป จงึมสีว่นลดได ้ 
- อตัราสว่นลดสาํหรับอปุกรณ์การดบัเพลงิทกุชนดิ (ยกเวน้กรณีที"มกีารตดิตั (งเครื"องพรมนํ(าดับเพลงิ) เมื"อรวมทั (งสิ(นแลว้มอีัตราสว่นลดสงูสดุไม่
เกนิ 25% 
- อปุกรณ์ดับเพลงิแตล่ะชนดิ จะตอ้งมคีณุสมบตัติามที"กําหนด  
 
การกรอกใบคําขอประกนัอคัคภียั  
กรอกรายละเอยีดสถานที"ตั (งที"เอาประกนั หรอืเก็บทรัพยส์นิที"เอาประกนัภัย กรุณาลงรายละเอยีดใหช้ดัเจน เพื"อใหก้ารคํานวณอตัราเบี(ยประกนัภัย
เป็นไปอย่างถกูตอ้ง ในกรณีที"เป็นหมูบ่า้น กรุณาระบชุื"อหมูบ่า้นหรอืชื"อโครงการ พรอ้มที"อยูใ่หช้ดัเจน  
- ในกรณีที"ไมม่เีลขที"บา้น ใหล้งเลขที"โฉนด หรอื น.ส. 3 แทน  
- ในกรณีที"ไมท่ราบเลขที"โฉนดหรอื น.ส.3 ขอใหทํ้าแผนผังแสดงที"ตั (งทรัพยส์นิที"เอาประกันภัย แนบมาพรอ้มใบคําขอ  
 
ระยะเวลาเอาประกนัภยั  
ใหร้ะบรุะยะเวลาที"ตอ้งการการคุม้ครอง ไดแ้ก ่1 ปี 6 เดอืน หรอื 3 เดอืน โดยวนัที"เริ"มประกนัภัยจะเป็นวนัที"ที"บรษัิทฯ พจิารณารับประกนัภัย
ดงักลา่วแลว้  
 
รายละเอยีดของทรพัยส์นิที�เอาประกนัภยั  
- สิ"งปลกูสรา้ง หมายถงึ ตวัอาคาร(ไมร่วมรากฐาน)  
- เฟอรน์เิจอร ์หมายถงึ การตกแตง่ตดิตั (งตรงึตรา เครื"องเรอืน เครื"องใชไ้ฟฟ้า อปุกรณ์เครื"องใชส้าํนักงาน  
- สต็อกสนิคา้ หมายถงึ วัตถดุบิ สนิคา้กึ"งผลติ สนิคา้สาํเร็จรูป วัสดบุรรจภุัณฑ ์(ระบปุระเภทของสนิคา้อยา่งชดัเจนดว้ย)  
- เครื"องจักร หมายถงึ เครื"องจักรกล เครื"องมอืและอปุกรณ์สว่นควบ รวมถงึชิ(นสว่นอะไหล ่ 
- อื"น ๆ หมายถงึ ทรัพยส์นิที"ไม่สามารถจัดเขา้ในหมวดหมูข่า้งตน้ได ้เชน่ ระบบลฟิต ์บนัไดเลื"อน ฯลฯ 
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