แผนประกันภัยบ้าน

ตัวอย่างข้อยกเว้นทีค� วรทราบ
• การลักทรัพย์ หรือการสูญหายของทรัพย์สนิ ที�ไม่
ทีค� ุณมั�นใจได้มากกว่า
ปรากฏร่องรอยงัดแงะ
มากกว่าการคุม้ ครองสิ�งปลูกสร้าง และทรัพย์สนิ ภายใน
• การยุบตัว การโก่งตัว หรือการเคลื�อนตัวของพืน� ดิน
บ้าน แผนประกันภัย HomeShield Beyond ยังดูแลคุณ
การทรุดตัวหรือการปรับตัวตามปกติของสิ�งปลูกสร้าง
ครอบคลุมถึงอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล เงินของคุณ รวมถึงความ • ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี � เว้นแต่จะมีขอ้ เสนอหรือข้อตกลง
รับผิดต่อบุคคลภายนอก และค่าเช่าที�พกั อาศัยชั�วคราว
พิเศษ:
- เงิน เช็ค แสตมป์ พันธบัตร บัตรเครดิต
เมื�อมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึน�
หลักทรัพย์ เพชรพลอย วัตถุหายาก หนังสือ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
- อัญมณี ทอง โลหะมีคา่ ขนสัตว์ โบราณวัตถุ
• ครอบคลุมความเสี�ยงภัยจากการประกันภัย
ศิลปวัตถุ หรืองานศิลปะ สําหรับความเสียหายที�
เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากนํา� นํา� ท่วม
เกินกว่า 10,000 บาทต่อเหตุการณ์
แผ่นดินไหว ลมพายุ สึนามิ และภัยจากอุบตั เิ หตุอ�ืน ๆ
- ทรัพย์สนิ ในหมวดเครือ� งอุปโภคหรือบริโภค
ที�ไม่อยูใ่ นข้อยกเว้น
• ความเสียหายที�เกิดขึน� โดยความจงใจ หรือประมาท
• คุม้ ครองความเสียหายของเงินภายในสถานที�เอา
เลินเล่ออย่างร้ายแรง
ประกันภัย อันเนื�องมาจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
• ความเสียหายส่วนแรกที�ผเู้ อาประกันภัยต้องรับผิด
หรือลักทรัพย์ท�ีปรากฏร่องรอยงัดแงะ
ชอบเองตามที�ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
• คุม้ ครองอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคลภายในสถานที�เอา
เอกสารประกอบการทําประกันภัย
ประกันภัย
• ใบคําขอเอาประกันภัยตามแบบบริษัทฯ
• ให้คา่ เช่าที�พกั อาศัยชั�วคราวเมื�อไม่สามารถอยูอ่ าศัย
• สําเนาบัตรประชาชน (ของผูข้ อเอาประกันภัย)
ได้ วันละ 2,500 บาท สูงสุดไม่เกิน 90 วัน
• สําเนาทะเบียนบ้าน (ของสถานที�ขอเอาประกันภัย)
ทรัพย์สินทีค� ุ้มครอง
• ภาพถ่ายของสถานที� หรือทรัพย์สนิ ที�ขอเอาประกันภัย
• สิ�งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ได้แก่ บ้านทาวน์เฮ้าส์
(ถ้ามี)
บ้านแฝด ตึกแถวสําหรับที�อยูอ่ าศัย โรงรถ และอาคาร
ย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ รวมถึงกําแพง รัว� ประตู และ
ส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร ห้องชุดสําหรับอยูอ่ าศัย
สอบถามรายละเอียดเพิม� เติมได้ทต�ี วั แทน
ในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม
นายหน้า หรือสาขาของบริษัทฯ
• เฟอร์นิเจอร์ เครือ� งตกแต่ง สิ�งติดตัง� ตรึงตรา เครือ� งมือ
เอกสารชุดนีไ� ม่ใช่สญ
ั ญาประกันภัย รายละเอียดเงื�อนไขความคุม้ ครอง และ
เครือ� งใช้ภายในบ้าน เครือ� งใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์
ข้อยกเว้นที�สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
ไฟฟ้าภายในบ้าน เครือ� งดนตรี เครือ� งเสียง เครือ� งครัว รับประกันภัยโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เครือ� งนุง่ ห่ม และทรัพย์สนิ อื�น ๆ เพื�อการอยูอ่ าศัย
ผูซ้ ือ� ควรทําความเข้าใจรายละเอียดความคุม้ ครอง และเงื�อนไขก่อนตัดสินใจ
รวมถึงเสาอากาศโทรทัศน์ แท็งก์นา�ํ มอเตอร์ป� ั มนํา�
ทําประกันภัยทุกครัง�
คอมเพรสเซอร์ จานรับสัญญาณเคเบิลทีวี และจาน
รับสัญญาณดาวเทียม
การพิจาณารับประกันภัย
• การรับประกันภัยขึน� อยูก่ บั การพิจารณาของบริษัทฯ
• รับประกันภัยสิ�งปลูกสร้างชัน� 1 (คอนกรีต) และชัน� 2
(ครึง� ตึกครึง� ไม้) เพื�อการอยูอ่ าศัยเท่านัน�
• รับประกันภัยสิ�งปลูกสร้างที�ไม่อยูใ่ นพืน� ที�ความ
เสี�ยงภัยนํา� ท่วมที�บริษัทฯ กําหนด และไม่ตงั� อยูใ่ นพืน� ที�
ชุมชนแออัด
• บริษัทฯ อาจทําการสํารวจภัยเบือ� งต้นหรือขอภาพถ่าย
บางกรณี
HomeShield Beyond

Enjoy greater peace of mind with
HomeShield Beyond
In addition to building and home contents,
HomeShield Beyond also provides coverage for
personal accident, money, legal liability to third
parties as well as unexpected expenses for
temporary accommodation.
Coverage Highlights
• Covers risks from All Risks insurance such
as fire, lightning, explosion, water damage,
flood, earthquake, windstorm, tsunami and
other accidents that are not in exclusions.
• Covers loss or damage to money within
premise due to burglary, robbery and theft
with forcible entry.
• Covers for personal accident within premise.
• Compensation for temporary accommodation
if cannot stay max. 2,500 Baht per day and
max. 90 days.
Insured Property
• Building (excluding foundation) such as
house, townhouse, twin-house, block house
for dwelling, garage and small outside
buildings, i.e. houses for servants, walls,
fences, gates including improvements, room
unit for dwelling within a flat, apartment,
condominium.
• Furniture, fixtures, fittings, tools, household
utensils, electrical appliances and
equipment, musical instruments, audio
equipment, kitchenware, clothing and other
property for the dwelling including movable
property installed outside the building, i.e.,
television antenna, water tank, water pump,
compressor of air conditioning system,
cable television dish and satellite dish.
Important Notes
• Insurance Acceptance is subject to Company
Decision
• Applicable for Construction Class 1
(Concrete) and Class 2 (Semi-Concrete) for
residential homes only
• Applicable for any locations not in
company’s Flood Zone and in congested or
blocked area
• The Company may require a survey or
photos of building (on a case-by-case basis)
prior to applying for insurance

Exclusions
• Theft without forcible entry
• Subsidence, ground heave or landslip,
normal settlement or bedding-down of new
structures
• The following contents, unless specifically
mentioned or special agreement:
-

Money, checks, stamps, bonds, credit
cards, securities of any description,
jewelry, rare objects, books
- Precious stones, gold, precious metals,
furs, any antique or work of art for an
amount exceeding Baht 10,000/
occurrence
- Other property categorized as
“Consumer Goods”
• Damage caused by willful act or gross
negligence of the Insured
• The amount of deductible to be borne by
the Insured as stated in the Policy Schedule
Application Documents Required
•
•
•
•

Application form
Copy of Insured’s ID/Passport
Copy of House Registration
Photos of Building or Home Contents (if any)
For enquiries, please contact your agent,
broker or Chubb.

This document is not an insurance contract. A full
description of terms and exclusions will be specified in
the policy document.
Insured by Chubb Samaggi Insurance PCL.
Please study the terms and conditions of the policy
thoroughly prior to applying for insurance.

HomeShield
Beyond

ตารางความคุ้มครองและเบีย� ประกันภัย / Table of Benefits and Premium
ความคุ้มครอง
Coverage

หมวดที� 1 การประกันภัยความเสี�ยงภัย สําหรับทรัพย์สินทีเ� อาประกันภัย
คุม้ ครองความเสียหายของทรัพย์สนิ ที�เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบตั เิ หตุท�ีไม่อยูใ่ นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ เช่น ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ระเบิด,
แผ่นดินไหว, ลมพายุ, สึนามิ

จํานวนเงินจํากัดความรับผิด (บาท) / Company Limit of Liability (Baht)
แผน / Plan 1
แผน / Plan 2
แผน / Plan 3
แผน / Plan 4

แผน / Plan 5

3,000,000

5,000,000

7,000,000

10,000,000

15,000,000

300,000

500,000

700,000

1,000,000

1,500,000

300,000

500,000

700,000

1,000,000

1,500,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

150,000

250,000

350,000

500,000

750,000

150,000

250,000

350,000

500,000

750,000

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

150,000

250,000

350,000

500,000

750,000

Section 1 Accidental Damage (Property) insurance for insured Property
Covers the insured property from any accidental loss or damage which does not fall under the exclusions of this policy,
i.e, Fire, Lightning, Explosion, Earthquake, Windstorm, Tsunami

ความคุ้มครองอืน� ๆ (ต่อครั�ง / ต่อปี )

Other Coverages (per accident and per year)

• ภัยนํา� ท่วม / Flood
• การลักทรัพย์ท�ีปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ / Theft with forcible entry, burglary and robbery
• ความเสียหายต่อกระจก - นอกเหนือจากกระจกติดตัง� ถาวร / Breakage of glass (except fixed plate glass)
• การปรับสภาพภูมิทศั น์ การจัดสวน สูงสุดไม่เกิน 20,000.-/ต้น/ชิน� /อัน / External landscaping max limit 20,000.-/tree/piece/item
• ความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า / Electrical Installation
• ค่าเช่าที�พกั อาศัยชั�วคราวสูงสุดไม่เกิน 90 วัน วันละ / Temporary accommodation max. 90 days per accident, limit per day
หมวดที� 2 การประกันภัยเงิน (ป.2)
คุม้ ครองเงินภายในสถานที�เอาประกันภัยอันเนื�องมาจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือลักทรัพย์ท�ีปรากฏร่องรอยงัดแงะ (ต่อครัง� /ต่อปี )

ติดต่อเรา / Contact us
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชัน� ที� 12
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี�
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที� 0107537001510
โทรศัพท์ +66 0 2555 9100
โทรสาร +66 0 2955 0205

Section 2 Money Insurance
Loss or damage to money in the insured premises arising from robbery or attempt threat or theft with forcible entry
(per accident and per year)

หมวดที� 3 การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกอันเนื�องมาจากอุบตั เิ หตุภายในสถานที�เอาประกันภัย (ต่อครัง� /ต่อปี )

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12th Fl.,
Northpark Project, Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210

2,500,000

Section 3 Legal Liability Insurance
Loss or damage to the third party to which the insured is legally liable due to or as a result of an accident happening
within the insured premises.

หมวดที� 4 การประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
คุม้ ครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน� เชิง ภายในสถานที�เอาประกันภัย (ต่อคน/สูงสุดไม่เกิน 6 คน)

Registration No. 0107537001510
200,000

200,000

200,000

200,000

O +66 0 2555 9100
F +66 0 2955 0205

200,000

Section 4 Personal Accident Insurance
Loss of life, dismemberment, loss of sight or total permanent disability caused by accident within the insured premises
(per person/max. 6 persons)

www.chubb.com/th

ความเสียหายส่วนแรก (ต่อครั�งและทุกครั�ง)
ผูเ้ อาประกันภัยมีสว่ นรับผิดชอบสําหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายแต่ละครัง� และทุกครัง� ยกเว้นภัยอันเกิดจาก ไฟไหม้, ฟ้าผ่า,
ระเบิด, แผ่นดินไหว, ลมพายุ, สึนามิ, นํา� ท่วม และการประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

เบีย� ประกันภัยรายปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์ )

4,950

8,250

11,550

16,500

24,750

Deductible (each and every occurance)
The insured shall be responsible for the first loss of each and every damage except the losses from Fire, Lightning,
Explosion, Earthquake, Windstorm, Tsunami, Flood and Personal Accident insurance.
Annual Premium (incl. VAT & Stamp Duty)

ทุนประกันภัยสูงสุดที�ซือ� ได้ 25 ล้านบาท หากต้องการทุนประกันสูงกว่าที�กาํ หนด ท่านสามารถสอบถามได้ท�ีฝ่ายพิจารณารับประกันภัย / Max. Sum Insured 25 Millions Baht, if more than that please kindly contact Residential Underwriter.

© 2019 ชับบ์(Chubb) ความคุม้ ครองที�รบั ประกันภัยโดยบริษัทหนึง� หรือหลายบริษัทในกลุม่ บริษัทของชับบ์ เงื�อนไขของการได้รบั ความคุม้ ครอง
อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศข้อความและตราสัญลักษณ์ “Chubb®” “Not just coverage.” “Craftsmanship. ” “Chubb. Insured. ”
รวมถึงคําแปลในทุกภาษาเป็ นสิทธิและเครือ� งหมายการค้าของชับบ์
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