
เพราะสิ่่�งที่่�ไม่ค่าดฝััน
                    เก่ิดขึ้้�นไดท้ี่กุิเม่่�อ 
คุม้่ครองบ้า้นและที่รัพย์ส์ิ่น่ที่่�คุณรักิ
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คุม้่ครองภัยั์ธรรม่ชาต่ิ

สิ่ำาหรับ้ภัยั์นำ�าที่ว่ม่ ความ่คุม้่ครอง
เร่�ม่ติน้ 20,000 บ้าที่ และสิ่าม่ารถซื้่�อเพ่�ม่ได้

คุม้่ครองภัยั์แบ้บ้ครบ้สูิ่ติร ไฟไหม่ ้ฟ้าผ่่า 

ระเบ้ด่ แผ่น่ด่นไหว พายุ์ ลกูิเหบ็้ เร่�ม่ติน้ที่่�
จำำานวนเงน่เอาประกัินภัยั์ 500,000 บ้าที่ 

ที่ำาประกินัภัยั์ไดทั้ี่�ง

บ้า้นไม้่  คร้�งติก้ิคร้�งไม่ ้หร่อ
คอนกิร่ติที่ั�งหม่ด

บ้ร่กิารชว่ย์เหลอ่ฉุกุิเฉุน่
ติลอด 24 ชั�วโม่ง
*เง่�อนไขึ้เป็นไปติาม่ที่่�บ้ร่ษัทัี่กิำาหนด

ความ่คุม้่ครองครบ้จำบ้เพย่์ง

1,190 บ้าที่

เพ่�ม่ประกินัภัยั์สิ่ำาหรับ้กิระจำกิ
ความ่คุม้่ครองสิ่งูสิ่ดุ 5,000 บ้าที่ 
ติอ่ครั�งติอ่ป่ 
*กิระจำกิแผ่น่เร่ย์บ้ซื้้�งเป็นสิ่ว่นหน้�งขึ้องตัิวสิ่่�งปลูกิสิ่ร้าง

ม่แ่ผ่นให้เลอ่กิหลากิหลาย์แผ่น
ติาม่ความ่ต้ิองกิารขึ้องคณุ

Master
Home

*สิ่ำาหรับ้ประกินั Master Home แผ่น Master Home Plus 1



ความ่สิู่ญเส่ิ่ย์หร่อเส่ิ่ย์หาย์ติ่อที่รัพย์์ส่ิ่นท่ี่�เอาประกิันภััย์ ได้แกิ่ส่ิ่�งปลูกิสิ่ร้าง  
(ไม่่รวม่ฐานรากิ) และที่รัพย์์สิ่่นภัาย์ในสิ่่�งปลูกิสิ่ร้าง เช่นเฟอร์น่เจำอร์ เคร่�อง
ติกิแติ่ง ส่ิ่�งติ่ดตัิ�งติร้งติรา เคร่�องม่่อเคร่�องใช้ภัาย์ในบ้้าน และที่รัพย์์สิ่่นอ่�นๆ  
ที่่�ใช้เพ่�อกิารอยู่์อาศััย์ขึ้องผู่้เอาประกัินภััย์ หร่อบุ้คคลภัาย์ในครอบ้ครัวเด่ย์วกัิน
กิับ้ผู้่เอาประกิันภััย์ อันเน่�องม่าจำากิ ไฟไหม่้ ฟ้าผ่่า (รวม่ถ้งความ่เสิ่่ย์หาย์ติ่อ
เคร่�องใช้ไฟฟ้าและอุปกิรณ์ไฟฟ้าท่ี่�เก่ิดจำากิกิารลัดวงจำรจำากิฟ้าผ่่า) ภััย์ระเบ้่ด ภััย์ 
เน่�องจำากินำ�า (ไม่่รวม่นำ�าที่่วม่) ภััย์จำากิย์วดย์านพาหนะ ภััย์จำากิอากิาศัย์าน ภััย์ลม่พาย์ ุ 
ภััย์แผ่น่ดน่ไหว และภัยั์ลูกิเหบ็้

ภััย์นำ�าที่ว่ม่ที่กุิพ่�นที่่�   ***Waiting Period 7 วนั (ระย์ะเวลารอคอย์ 7 วัน) 20,000

ความ่คุุม้่ครองส่ิ่วนเพ่�ม่ วงเง่นความ่คุ้ม่ครอง (บ้าที่)

ค่าเช่าสิ่ำาหรับ้พักิอาศััย์ชั�วคราว หากิส่ิ่�งปลูกิสิ่ร้างท่ี่�เอาประกัินภััย์ได้รับ้ความ่ 
เสิ่่ย์หาย์จำากิภััย์ ภัาย์ใต้ิหม่วดความ่คุ้ม่ครองหลักิ โดย์ความ่เส่ิ่ย์หาย์ขึ้อง 
ติวัอาคารคด่เป็นมู่ลคา่ม่ากิกิว่า 50%

ไม่เ่กิน่ 10% ขึ้อง
จำำานวนเงน่เอาประกัินภััย์

ความ่คุม้่ครองหลักิหร่อสิ่งูสิ่ดุ 
ไม่เ่กิน่ 50,000 บ้าที่ติอ่ครั�ง/ป่

ความ่เส่ิ่ย์หาย์ติ่อที่รัพย์์สิ่่นสิ่่วนบุ้คคลภัาย์ในส่ิ่�งปลูกิสิ่ร้าง (สิ่่�งขึ้องสิ่่วนติัว
สิ่ำาหรับ้กิารสิ่วม่ใสิ่่หร่อใช้สิ่อย์ เช่น เส่ิ่�อผ่้า รองเที่้า แว่นติา เป็นติ้น) ซ้ื้�งเป็นขึ้อง 
ผู่เ้อาประกัินภัยั์หร่อบ้คุคลภัาย์ในครอบ้ครัวเดย่์วกัินกิบั้ผู่เ้อาประกัินภัยั์ อันม่่สิ่าเหตุิม่า
จำากิภััย์ที่่�ได้รับ้ความ่คุม้่ครองภัาย์ใต้ิหม่วดความ่คุ้ม่ครองหลักิ

ไม่เ่กิน่ 2,500 บ้าที่ติอ่คน  
รวม่กินัสูิ่งสิ่ดุไม่เ่กิน่  

20,000 บ้าที่ติอ่ครั�ง/ป่

ความ่สูิ่ญเส่ิ่ย์หร่อความ่เส่ิ่ย์หาย์ต่ิอที่รัพย์์ส่ิ่นท่ี่�อยู่์ภัาย์ในส่ิ่�งปลูกิสิ่ร้างท่ี่� 
พกิพาได ้อนัไดแ้กิ ่โที่รศัพัที่ม์่อ่ถ่อ วท่ี่ย์ตุิด่ติาม่ติวั คอม่พว่เติอร์โนต๊ิบุ้ค๊ Flash Drive 
กิลอ้งถ่าย์รูป และที่รพัย์ส์ิ่น่อ่�นๆ ที่่�พกิพาไดท้ี่กุิชนด่ อนัม่ส่ิ่าเหติมุ่าจำากิภัยั์ภัาย์ใติค้วาม่
คุม้่ครองขึ้องกิรม่ธรรม์่

ติาม่ความ่เส่ิ่ย์หาย์จำร่งและ
สิ่งูสิ่ดุรวม่กินัไม่เ่ก่ิน 

20,000 บ้าที่ติอ่ครั�ง/ป่

ความ่สูิ่ญเส่ิ่ย์หร่อเส่ิ่ย์หาย์ต่ิอที่รัพย์์ส่ิ่นม่่ค่าภัาย์ในส่ิ่�งปลูกิสิ่ร้าง ได้แกิ ่ 
โบ้ราณวัติถุ ศั่ลปวัติถุ ที่องคำา อัญม่ณ่ม่่ค่า เคร่�องเง่น ซื้้�งเป็นขึ้องผู่้เอาประกิันภััย์ 
หร่อบุ้คคลภัาย์ในครอบ้ครัวเด่ย์วกิันกิับ้ผู่้เอาประกิันภััย์ซื้้�งม่่สิ่าเหตุิม่าจำากิภััย์ท่ี่�ได้รับ้
ความ่คุม้่ครองภัาย์ใติห้ม่วดความ่คุ้ม่ครองหลักิ

ไม่เ่กิน่ 2,500 บ้าที่ติอ่ช่�น 
รวม่กินัสูิ่งสิ่ดุไม่เ่ก่ิน 

20,000 บ้าที่ติอ่ครั�ง/ป่

ความ่คุ้ม่ครองสิ่ำาหรับ้ที่รัพย์์สิ่่นภัาย์ในส่ิ่�งปลูกิสิ่ร้างระหว่างเก็ิบ้ในสิ่ถานที่่�อ่�น 
ชั�วคราว ให้ความ่คุ้ม่ครองกิรณ่ท่ี่�ม่่กิารเคล่�อนย้์าย์ที่รัพย์์ส่ิ่นภัาย์ในส่ิ่�ง 
ปลูกิสิ่ร้างไปยั์งสิ่ถานที่่�อ่�นแล้วได้รับ้ความ่เสิ่่ย์หาย์จำากิภััย์ที่่�ได้รับ้ความ่คุ้ม่ครองภัาย์
ใติห้ม่วดความ่คุม้่ครองหลกัิ

ไม่เ่กิน่ 10% ขึ้อง
จำำานวนเงน่เอาประกัินภััย์

ความ่คุม้่ครองหลักิหร่อสิ่งูสิ่ดุ 
ไม่เ่กิน่ 50,000 บ้าที่ติอ่ครั�ง/ป่

กิารประกัินภัยั์สิ่ำาหรับ้กิระจำกิ คุ้ม่ครองความ่สูิ่ญเสิ่ย่์หร่อความ่เสิ่ย่์หาย์ขึ้องกิระจำกิที่่�ใช้
เป็นสิ่ว่นประกิอบ้ขึ้องสิ่ถานที่่�ที่่�เอาประกินัภัยั์ ซื้้�งเกิด่จำากิอบุ้ตัิเ่หติจุำนที่ำาใหแ้ติกิหร่อเส่ิ่ย์
หาย์จำนใชก้ิารไม่ไ่ด ้วงเงน่ความ่คุ้ม่ครองรวม่กัินสูิ่งสิ่ดุติอ่ครั�งติอ่ป่

รวม่กินัสูิ่งสิ่ดุ 
5,000 บ้าที่ติอ่ครั�ง/ป่

ความ่คุม้่ครองที่ั�งหม่ดน่� เบ้่�ย์ประกัินภัยั์ต่ิอป่ เร่�ม่ติน้ (รวม่ภัาษัแ่ละอากิรแสิ่ติม่ป์)
*เบ้่�ย์ประกินัภัยั์ติำ�าสิ่ดุ 
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ความ่คุม้่ครองที่่�เลอ่กิซื้่�อเพ่�ม่เต่ิม่ได้
จำำานวนเงน่เอาประกัินภััย์ (บ้าที่)

Master 
Home

Master  
Log Home 2

Master  
Log Home 3



1292 ตลอด 24 ชั่่�วโมง
หร่อเย่์�ย์ม่ชม่เวบ็้ไซื้ต์ิ  www.azay.co.th

บ้ม่จำ. อลอ่นัซื้ ์อย์ธุย์า ประกินัภัยั์  Allianz Ayudhya General Insurance Pcl.
898 อาคารเพลินิจิติทาวเวอร ์ถนนเพลินิจิติ แขวงลุิมพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330

ความ่คุม้่ครองที่่�เลอ่กิซ่ื้�อเพ่�ม่เติม่่ได้
จำำานวนเงน่เอาประกัินภัยั์ (บ้าที่)

Master Home
Plus 1

Master Home
Plus 2

Master Home
Plus 3

ภัยั์ติอ่เคร่�องไฟฟ้า อปุกิรณ์ไฟฟ้า รวม่ที่ั�งเคร่�องม่อ่เคร่�องใช้ไฟฟ้าติา่ง ๆ  ซื้้�ง
ไดรั้บ้ความ่เสิ่ย่์หาย์เน่�องจำากิหร่อเป็นเพราะกิารเดน่เคร่�องเก่ินกิำาลงั กิารใช้
แรงดันไฟฟ้าเก่ินกิำาหนด กิารเดน่ลัดวงจำรขึ้องไฟฟ้า กิารเก่ิดประกิาย์ขึ้อง
ไฟฟ้า กิารเผ่าไหม้่ขึ้องสิ่าย์ไฟในตัิวเอง กิารรั�วขึ้องกิระแสิ่ไฟฟ้า แต่ิที่ั�งน่� ความ่
คุม้่ครองดงักิล่าวจำะม่ผ่่ลติอ่เม่่�อความ่เสิ่ย่์หาย์นั�นที่ำาใหเ้ก่ิดไฟไหม่ข้ึ้้�นเที่า่นั�น 

50,000 100,000 200,000

กิารประกิันภััย์โจำรกิรรม่ (จำร.2) คุ้ม่ครองความ่สิู่ญเสิ่่ย์หร่อความ่เสิ่่ย์หาย์
ติ่อที่รัพย์์สิ่่นที่่�เอาประกิันภััย์อันเน่�องจำากิกิารถูกิโจำรกิรรม่ที่่�ปรากิฎร่อง
รอย์กิารงัดแงะ กิารชง่ที่รัพย์ ์ปลน้ที่รัพย์ ์

50,000 100,000 200,000

ความ่เส่ิ่ย์หาย์ติ่อสิ่่วนหน้�งสิ่่วนใดติ่อติัวสิ่่�งปลูกิสิ่ร้าง (ประติูหร่อ
หน้าติ่าง) อันเกิ่ดจำากิกิารโจำรกิรรม่ท่ี่�ปรากิฏร่องรอย์งัดแงะ กิาร 
ชง่ที่รัพย์ ์กิารปล้นที่รัพย์ ์(จำร.2)

5,000 10,000 20,000

กิารประกิันภััย์ความ่รับ้ผ่่ดต่ิอบุ้คคลภัาย์นอกิ คุ้ม่ครองความ่บ้าดเจ็ำบ้  
กิารเส่ิ่ย์ช่ว่ติ และที่รัพย์์ส่ิ่นขึ้องบุ้คคลภัาย์นอกิท่ี่�เก่ิดภัาย์ในส่ิ่�ง 
ปลูกิสิ่ร้าง

500,000 1,000,000 2,000,000

กิารประกิันภััย์อุบ้ัติ่เหติุสิ่่วนบุ้คคล (อบ้.1) สิ่ำาหรับ้ผู่้เอาประกิันภััย์  
ให้ความ่คุ้ม่ครองกิารเส่ิ่ย์ช่ว่ติ สูิ่ญเส่ิ่ย์อวัย์วะและสิ่าย์ติาหร่อ 
ที่พุพลภัาพถาวรสิ่่�นเชง่ติลอด 24 ชั�วโม่งทัี่�วโลกิ

50,000 100,000 200,000

เบ้่�ย์ประกินัภัยั์เพ่�ม่ (รวม่ภัาษัแ่ละอากิรแล้ว) 490 990 1,990

ความ่สูิ่ญเส่ิ่ย์หร่อความ่เสิ่ย่์หาย์ขึ้องที่รัพย์ส์ิ่น่ที่่�เอาประกัินภัยั์ เช่น อาคาร 
ที่รัพย์์สิ่่นภัาย์ในอาคาร ที่่�ม่่สิ่าเหติุม่าจำากิภััย์นำ�าท่ี่วม่ สิ่ำาหรับ้สิ่ถานท่ี่�เอา
ประกินัภัยั์ที่่�ไม่อ่ย์ูใ่นพ่�นท่ี่�เสิ่่�ย์งภัยั์นำ�าท่ี่วม่สูิ่ง
***Waiting period 7 วนั*** (ระย์ะเวลารอคอย์ 7 วนั)

ในวงเงน่ไม่เ่กิน่ 5% ขึ้องทุี่นประกินัภัยั์ 
และสิ่งูสิ่ดุไม่เ่ก่ิน 2 ลา้นบ้าที่

เง่�อนไขึ้กิารรับ้ประกินัภัยั์
• กิารรับ้ประกินัภัยั์เป็นไปติาม่เง่�อนไขึ้กิารพ่จำารณารับ้ประกินัภััย์ขึ้องบ้ร่ษัทัี่
• แผ่นประกิันภััย์น่�คุ้ม่ครองสิ่่�งปลูกิสิ่ร้างชั�น 1 (บ้้านคอนกิร่ติ) ส่ิ่�งปลูกิสิ่ร้างชั�น 2 (บ้้านคร้�งติ้กิคร้�งไม่้) สิ่่�งปลูกิสิ่ร้างชั�น 3 (บ้้านไม่้) และที่รัพย์์สิ่่นที่่�อย์ู่ภัาย์ในสิ่่�ง 
 ปลูกิสิ่ร้างดงักิลา่วที่่�ม่ม่่ลูคา่ตัิ�งแต่ิ 5 แสิ่นบ้าที่ข้ึ้�นไปสิ่ำาหรับ้สิ่่�งปลกูิสิ่ร้างชั�น 1 และ 3 ลา้นบ้าที่ขึ้้�นไปสิ่ำาหรับ้ส่ิ่�งปลกูิสิ่ร้างชั�น 2 และชั�น 3
• สิ่ำาหรับ้สิ่่�งปลกูิสิ่ร้างชั�น 2 และชั�น 3 คุม้่ครองเฉุพาะบ้า้นเด่�ย์ว ที่่�ใช้เพ่�อกิารอย์ูอ่าศัยั์ส่ิ่วนบ้คุคลเที่า่นั�น ม่ใ่ชเ่พ่�อกิารคา้ ให้เชา่ หร่อแสิ่วงหาผ่ลกิำาไรใด ๆ 
•  สิ่ถานที่่�เอาประกัินภัยั์ 1 แหง่สิ่าม่ารถซื้่�อแผ่นประกินัภััย์น่�ได ้1 กิรม่ธรรม์่เที่า่นั�น
•  แผ่นประกินัภัยั์น่�ใชไ้ดท้ี่กุิพ่�นที่่�ที่กุิจำงัหวดั ย์กิเว้น
 -  เขึ้ติอันติราย์ติาม่ประกิาศัขึ้องสิ่ำานกัิงานคณะกิรรม่กิารกิำากิบั้และส่ิ่งเสิ่ร่ม่กิารประกิอบ้ธุรกิจ่ำประกัินภัยั์ เชน่ เย์าวราช สิ่ำาเพง็ จำกัิรวรรด่� ชมุ่ชนแออัดคลองเติย์ เป็นต้ิน
     -  พ่�นที่่�ในเขึ้ติ 4 จัำงหวดัที่างภัาคใติ ้ไดแ้กิ ่สิ่งขึ้ลา ย์ะลา ปัติติาน ่นราธว่าสิ่ เฉุพาะสิ่่�งปลูกิสิ่ร้าง และ/หร่อที่รัพย์ส่์ิ่นภัาย์ในส่ิ่�งปลกูิสิ่ร้างที่่�ม่จ่ำำานวนเงน่เอาประกัินภัยั์   
  ม่ากิกิว่า 5,000,000 บ้าที่
 -  อำาเภัอในจำงัหวดัสิ่งขึ้ลาราย์ช่�อติอ่ไปน่�สิ่าม่ารถซื้่�อจำำานวนเงน่เอาประกินัภััย์ไดส้ิ่งูสิ่ดุ 10,000,000 บ้าที่ ไดแ้กิ ่อ.เม่่องสิ่งขึ้ลา อ.หาดใหญ ่อ.ระโนด อ.รตัิภัมู่ ่อ.นาหม่อ่ม่  
  อ.ควนเนย่์ง อ.บ้างกิลำ�า อ.สิ่ง่หนคร อ.คลองหอย์โข่ึ้ง อ.กิระแสิ่สิ่น่ธุ ์
•  สิ่ำาหรับ้กิารซื้่�อภัยั์นำ�าที่ว่ม่เพ่�ม่ บ้ร่ษัทัี่ขึ้อสิ่งวนสิ่ท่ี่ธ่�ในกิารพจ่ำารณารับ้ประกินัภัยั์เป็นราย์ ๆ สิ่ำาหรับ้หร่อที่่�ที่่�ม่ค่วาม่เส่ิ่�ย์งภัยั์นำ�าที่ว่ม่สิ่งู อนัไดแ้ก่ิพ่�นที่่�บ้ร่เวณจัำงหวดั 
 อ่างที่อง ลพบ้รุ่ นครสิ่วรรค ์นนที่บุ้ร่ ปที่มุ่ธาน ่พระนครศัร่อย์ธุย์า สิ่ม่ทุี่รปรากิาร สิ่ง่หบ์้รุ่ และบ้างพ่�นที่่�ขึ้องกิรุงเที่พม่หานคร กิรุณาติด่ติอ่ติวัแที่นขึ้องบ้ร่ษััที่ฯ หร่อ 
 เจำา้หนา้ที่่�บ้ร่ษัทัี่ฯ กิอ่นกิารรับ้ประกินัภััย์

ที่รัพย์ส่์ิ่นที่่�ย์กิเวน้
• ที่รัพย์ส์ิ่น่ใด ๆ ที่่�อย์ูใ่นกิารดูแลรักิษัาขึ้องผู่เ้อาประกัินภััย์ในฐานะผู้่ดแูลรักิษัา ม่ใ่ชเ่จำา้ขึ้อง

คำาเต่ิอน
• ผู่ข้ึ้อเอาประกินัภัยั์ควรที่ำาความ่เขึ้า้ใจำในราย์ละเอย่์ด ความ่คุม้่ครองและเง่�อนไขึ้กิอ่น
 ติดัส่ิ่นใจำที่ำาประกินัภัยั์ที่กุิครั�ง
• ขึ้อ้มูู่ลในเอกิสิ่ารน่�เป็นเพย่์งขึ้อ้มู่ลเบ้่�องติน้เพ่�อประกิอบ้กิารขึ้าย์เที่า่นั�น ผู่ข้ึ้อเอาประกินัภัยั์
 ควรศัก้ิษัาขึ้อ้ม่ลูเพ่�ม่เติม่่เกิ่�ย์วกิบั้ความ่คุม้่ครอง เง่�อนไขึ้ ข้ึ้อกิำาหนด ขึ้อ้ย์กิเวน้ 
 และผ่ลประโย์ชน์จำากิกิรม่ธรรม่ป์ระกินัภััย์

จำา่ย์นอ้ย์กิวา่…….คุม้่ครองม่ากิกิว่า
ดว้ยส่่วนลดส่ำ�หร่ับคว�มค้ม้ครัองรัะยะย�ว
    •  สิ่ว่นลดสิ่งูสิ่ดุ 12.50% สิ่ำาหรับ้ระย์ะเวลาเอาประกินัภัยั์ 2 ป่
    •  สิ่ว่นลดสิ่งูสิ่ดุ 16.66% สิ่ำาหรับ้ระย์ะเวลาเอาประกินัภัยั์ 3 ป่

*Waiting period (ระย์ะเวลารอคอย์)หม่าย์ถ้ง ระย์ะเวลารอคอย์สิ่ำาหรับ้ภััย์นำ�าที่่วม่จำะได้รับ้ความ่คุ้ม่ครองหลังจำากิกิรม่ธรรม์่ม่่ผ่ลบั้งคับ้ไปแล้ว 7 วัน นับ้จำากิ 
กิารที่ำาประกินัภัยั์ครั�งแรกิ

Master Home เป็นช่�อที่างกิารติลาด ช่�อติาม่กิรม่ธรรม่ป์ระกินัภัยั์ที่่�
ที่่านจำะได้รับ้ค่อ “กิรม่ธรรม่์ประกิันภััย์สิ่ำาหรับ้บ้้านอย์ู่อาศััย์ 
Home Care Insurance”


