
คุม้ครองความเสียหายของเงินภายในสถานที�เอา
ประกนัภยั อนัเนื�องมาจากการชิงทรพัย ์ปลน้ทรพัย ์
หรอืลกัทรพัยที์�ปรากฏรอ่งรอยงดัแงะ

•

ใหค้า่เชา่ที�พกัอาศยัชั�วคราวเมื�อไมส่ามารถอยูอ่าศยั
ได ้วนัละ 2,500 บาท สงูสดุไมเ่กิน 90 วนั

•

คุม้ครองอบุตัเิหตสุว่นบคุคลภายในสถานที�เอา
ประกนัภยั

•

ครอบคลมุความเสี�ยงภยัจากการประกนัภยั 
เชน่ ไฟไหม ้ฟา้ผา่ ภยัระเบดิ ภยัจากนํ�า นํ�าทว่ม 
แผน่ดนิไหว ลมพาย ุสนึามิ และภยัจากอบุตัเิหตอืุ�น ๆ 
ที�ไมอ่ยูใ่นขอ้ยกเวน้

•
จุดเดน่ผลิตภณัฑ์

สิ�งปลกูสรา้ง (ไมร่วมฐานราก) ไดแ้ก่ บา้นทาวนเ์ฮา้ส ์
บา้นแฝด ตกึแถวสาํหรบัที�อยูอ่าศยั โรงรถ และอาคาร
ยอ่ย เชน่ เรอืนคนรบัใช ้รวมถงึกาํแพง รั�วประต ูและ
สว่นปรบัปรุงตอ่เตมิอาคาร หอ้งชดุสาํหรบัอยูอ่าศยั
ในแฟลต อาคารชดุ คอนโดมิเนียม 

•

เฟอรนิ์เจอร ์เครื�องตกแตง่ สิ�งตดิตั�งตรงึตรา เครื�องมือ 
เครื�องใชภ้ายในบา้น เครื�องใชไ้ฟฟา้ และอปุกรณ์
ไฟฟา้ภายในบา้น เครื�องดนตร ี เครื�องเสียง เครื�องครวั 
เครื�องนุง่หม่ และทรพัยส์นิอื�น ๆ เพื�อการอยูอ่าศยั 
รวมถงึเสาอากาศโทรทศัน ์แทง็กน์ ํ�า มอเตอรปั์�มนํ�า 
คอมเพรสเซอร ์จานรบัสญัญาณเคเบลิทีวี และจาน
รบัสญัญาณดาวเทียม

•

ทรัพยส์ินที�คุ้มครอง

การรบัประกนัภยัขึ �นอยูก่บัการพิจารณาของบรษัิทฯ•

บรษัิทฯ อาจทาํการสาํรวจภยัเบื �องตน้หรอืขอภาพถ่าย
บางกรณี 

•

รบัประกนัภยัสิ�งปลกูสรา้งชั�น 1 (คอนกรตี) และชั�น 2 
(ครึ�งตกึครึ�งไม)้ เพื�อการอยูอ่าศยัเทา่นั�น

•

รบัประกนัภยัสิ�งปลกูสรา้งที�ไมอ่ยูใ่นพื �นที�ความ
เสี�ยงภยันํ�าทว่มที�บรษัิทฯ กาํหนด และไมต่ั�งอยูใ่นพื �นที�
ชมุชนแออดั

•

การพจิาณารับประกันภยั

การลกัทรพัย ์หรอืการสญูหายของทรพัยส์นิที�ไม่
ปรากฏรอ่งรอยงดัแงะ

•

เงิน เช็ค แสตมป์ พนัธบตัร บตัรเครดติ 
หลกัทรพัย ์เพชรพลอย วตัถหุายาก หนงัสือ

-

ทรพัยส์นิในหมวดเครื�องอปุโภคหรอืบรโิภค-

อญัมณี ทอง โลหะมีคา่ ขนสตัว ์โบราณวตัถ ุ
ศลิปวตัถ ุหรอืงานศลิปะ สาํหรบัความเสียหายที�
เกินกวา่ 10,000 บาทตอ่เหตกุารณ์

-

การยบุตวั การโก่งตวั หรอืการเคลื�อนตวัของพื �นดนิ
การทรุดตวัหรอืการปรบัตวัตามปกตขิองสิ�งปลกูสรา้ง

•

ความเสียหายที�เกิดขึ �นโดยความจงใจ หรอืประมาท
เลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง

•

ความเสียหายสว่นแรกที�ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรบัผิด
ชอบเองตามที�ระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

•

ทรพัยส์นิดงัตอ่ไปนี� เวน้แตจ่ะมีขอ้เสนอหรอืขอ้ตกลง
พิเศษ:

•

ตวัอย่างข้อยกเว้นที�ควรทราบ

ใบคาํขอเอาประกนัภยัตามแบบบรษัิทฯ
สาํเนาบตัรประชาชน (ของผูข้อเอาประกนัภยั)
สาํเนาทะเบียนบา้น (ของสถานที�ขอเอาประกนัภยั)
ภาพถ่ายของสถานที� หรอืทรพัยส์นิที�ขอเอาประกนัภยั 
(ถา้มี)

•
•
•
•

เอกสารประกอบการทาํประกันภยั

HomeShield Beyond แผนประกันภยับา้น
ที�คุณมั�นใจไดม้ากกว่า

มากกวา่การคุม้ครองสิ�งปลกูสรา้ง และทรพัยส์นิภายใน
บา้น แผนประกนัภยั HomeShield Beyond ยงัดแูลคณุ
ครอบคลมุถงึอบุตัเิหตสุว่นบคุคล เงินของคณุ รวมถงึความ
รบัผิดตอ่บคุคลภายนอก และคา่เชา่ที�พกัอาศยัชั�วคราว 
เมื�อมีเหตไุมค่าดฝันเกิดขึ �น

เอกสารชดุนี �ไมใ่ชส่ญัญาประกนัภยั รายละเอียดเงื�อนไขความคุม้ครอง และ
ขอ้ยกเวน้ที�สมบรูณจ์ะระบใุนกรมธรรมป์ระกนัภยั

รบัประกนัภยัโดยบรษัิท ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)
ผูซื้ �อควรทาํความเขา้ใจรายละเอียดความคุม้ครอง และเงื�อนไขก่อนตดัสนิใจ
ทาํประกนัภยัทกุครั�ง

สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�ตวัแทน 
นายหน้า หรือสาขาของบริษัทฯ

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.

Covers risks from All Risks insurance such 
as �re, lightning, explosion, water damage, 
�ood, 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.

•

Compensation for temporary accommodation 
if cannot stay max. 2,500 Baht per day and 
max. 90 days.

•

Insurance Acceptance is subject to Company 
Decision

•

The Company may require a survey or 
photos of building (on a case-by-case basis)
prior to applying for insurance

•

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 

•

Covers for personal accident within premise.•

Coverage Highlights

Theft without forcible entry•
Subsidence, ground heave or landslip, 
normal settlement or bedding-down of new 
structures

•

The following contents, unless speci�cally 
mentioned or special agreement:

•

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

•

Other property categorized as 
“Consumer Goods”

-

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

-

Exclusions

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 �at, apartment, 
condominium.

•

Furniture, �xtures, �ttings, 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.  

•

Insured Property

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 speci�ed 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.

•
•
•
•

Application Documents Required

Important Notes

HomeShield
Beyond
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ตารางความคุ้มครองและเบี�ยประกันภยั / Table of Bene�ts and Premium

จาํนวนเงนิจาํกัดความรับผิด (บาท) / Company Limit of Liability (Baht)

แผน / Plan 1 แผน / Plan 2 แผน / Plan 3 แผน / Plan 4 แผน / Plan 5
ความคุ้มครอง

หมวดที� 1 การประกันภยัความเสี�ยงภยั สาํหรับทรัพยส์ินที�เอาประกันภยั

หมวดที� 2 การประกันภยัเงนิ (ป.2)

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

คุม้ครองความเสียหายของทรพัยส์นิที�เอาประกนัภยัอนัเกิดจากอบุตัเิหตทีุ�ไมอ่ยูใ่นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม ์เชน่ ไฟไหม,้ ฟา้ผา่, ระเบดิ, 
แผน่ดนิไหว, ลมพาย,ุ สนึามิ

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)

คุม้ครองเงินภายในสถานที�เอาประกนัภยัอนัเนื�องมาจากการชิงทรพัย ์ปลน้ทรพัย ์หรอืลกัทรพัยที์�ปรากฏรอ่งรอยงดัแงะ (ตอ่ครั�ง/ตอ่ปี)

หมวดที� 3 การประกันภยัความรับผิดตอ่บุคคลภายนอก

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.

ความรบัผิดตามกฎหมายตอ่บคุคลภายนอกอนัเนื�องมาจากอบุตัเิหตภุายในสถานที�เอาประกนัภยั (ตอ่ครั�ง/ตอ่ปี)

หมวดที� 4 การประกันภยัอุบตัเิหตุส่วนบุคคล

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)

คุม้ครองการเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิ �นเชิง ภายในสถานที�เอาประกนัภยั (ตอ่คน/สงูสดุไมเ่กิน 6 คน)

ความเสียหายส่วนแรก (ตอ่ครั�งและทกุครั�ง)

Deductible (each and every occurance)
The insured shall be responsible for the �rst loss of each and every damage except the losses from Fire, Lightning, 
Explosion, Earthquake, Windstorm, Tsunami, Flood and Personal Accident insurance.

ผูเ้อาประกนัภยัมีสว่นรบัผิดชอบสาํหรบัความสญูเสีย หรอืความเสียหายแตล่ะครั�งและทกุครั�ง ยกเวน้ภยัอนัเกิดจาก ไฟไหม,้ ฟา้ผา่, 
ระเบดิ, แผน่ดินไหว, ลมพาย,ุ สนึามิ, นํ�าทว่ม และการประกนัภยัอบุตัิเหตสุว่นบคุคล

ทนุประกนัภยัสงูสดุที�ซื �อได ้25 ลา้นบาท หากตอ้งการทนุประกนัสงูกวา่ที�กาํหนด ทา่นสามารถสอบถามไดที้�ฝ่ายพิจารณารบัประกนัภยั / Max. Sum Insured 25 Millions Baht, if more than that please kindly contact Residential Underwriter.

ภยันํ�าทว่ม / Flood•

•

•

•

•

•

การลกัทรพัยที์�ปรากฏรอ่งรอยงดัแงะ การชิงทรพัย ์การปลน้ทรพัย ์/ Theft with forcible entry, burglary and robbery

ความเสียหายตอ่กระจก - นอกเหนือจากกระจกตดิตั�งถาวร / Breakage of glass (except �xed plate glass)

ความเสียหายตอ่อปุกรณไ์ฟฟา้ / Electrical Installation

คา่เชา่ที�พกัอาศยัชั�วคราวสงูสดุไมเ่กิน 90 วนั วนัละ / Temporary accommodation max. 90 days per accident, limit per day

การปรบัสภาพภมิูทศัน ์การจดัสวน สงูสดุไมเ่กิน 20,000.-/ตน้/ชิ �น/อนั / External landscaping max limit 20,000.-/tree/piece/item

Coverage

ความคุ้มครองอื�นๆ (ตอ่ครั�ง / ตอ่ปี)

เบี�ยประกันภยัรายปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์) 4,950 8,250 11,550 16,500 24,750

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

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

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

150,000 250,000 350,000 500,000 750,000

150,000 250,000 350,000 500,000 750,000

150,000 250,000 350,000 500,000 750,000

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

300,000 500,000 700,000 1,000,000 1,500,000

300,000 500,000 700,000 1,000,000 1,500,000

3,000,000 5,000,000 7,000,000 10,000,000 15,000,000

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Other Coverages (per accident and per year)

Annual Premium (incl. VAT & Stamp Duty) © 2019 ชบับ(์Chubb) ความคุม้ครองที�รบัประกนัภยัโดยบรษัิทหนึ�งหรอืหลายบรษัิทในกลุม่บรษัิทของชบับ ์เงื�อนไขของการไดร้บัความคุม้ครอง
อาจแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศขอ้ความและตราสญัลกัษณ ์“Chubb®” “Not just coverage.” “Craftsmanship.SM” “Chubb. Insured.SM” 

รวมถงึคาํแปลในทกุภาษาเป็นสทิธิและเครื�องหมายการคา้ของชบับ์

ตดิตอ่เรา / Contact us

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12th Fl., 
Northpark Project, Vibhavadi-Rangsit Rd., 
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210
Registration No. 0107537001510

บรษัิท ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)
2/4 อาคารชบับ ์ชั�นที� 12 
โครงการนอรธ์ปารค์ ถนนวิภาวดีรงัสติ
แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี� 
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที� 0107537001510
โทรศพัท์
โทรสาร

+66 0 2555 9100
+66 0 2955 0205

O
F

www.chubb.com/th

+66 0 2555 9100
+66 0 2955 0205


