
ประกันภัยธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ประเภทร้านอาหารและเครื่องด่ืม

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

❑ คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด (IAR-Industrial All Risks)

❑ คุ้มครองทรัพย์สิน สูงสุดถึง 50 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับจ านวนเงินเอาประกันภัย)

❑ คุ้มครองภัยธรรมชาติ เต็มจ านวนเงินเอาประกัน

❑ คุ้มครองโจรกรรม ที่ไม่มีร่องรอยงัดแงะ แต่มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

❑ คุ้มครองน ้าท่วม ทุกพื้นท่ีภายในประเทศไทย

❑ จ่ายค่าสินไหม 50% ภายใน 7 วันท าการ 

(นับตั้งแต่วันท่ีบริษัทฯ สามารถประเมินความเสียหายได้)



ประเภทธุรกิจ

▪ ร้านอาหาร สวนอาหาร (ไม่มีการแสดง)

▪ ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด

▪ ร้านชา กาแฟ

▪ ร้านขายไอศกรีม

▪ ร้านขายน้ าผลไม้

▪ ศูนย์อาหาร โรงอาหาร

ร้านอาหารและเครื่องด่ืม

พิเศษ! ด้วยความคุ้มครองที่เหนือกว่า

▪ คุ้มครองทรัพย์สิน ท่ีอยู่ในความดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัย

▪ ขยายความคุ้มครอง ค่าสูญเสียโอกาสทางการค้า

▪ ขยายความคุ้มครอง ค่าเช่าสถานที่เพ่ือประกอบการชั่วคราว

▪ คุ้มครองม่านบังแดด ม่านบังตา เคร่ืองหมาย ป้ายต่างๆ 
หรือสิ่งติดตั้งตรึงตราอ่ืนๆ นอกอาคาร

▪ คุ้มครองภัยโจรกรรม การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การลักทรัพย์ที่มีร่องรอยงัดแงะ 

เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย

▪ คุ้มครองภัยโจรกรรมท่ีไม่มีร่องรอยงัดแงะ แต่มี หลักฐานจากกล้องวงจรปิด

▪ คุ้มครองความเสียหายเน่ืองจาก การแตกร้าวของแผ่นกระจก

▪ คุ้มครองการประกันภัยส าหรับเงิน

✓ เลือกซื้อ ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพิ่มได้ และขยายความคุ้มครอง
▪ ความรับผิดอันเกิดจากสถานท่ีจอดรถ
▪ ความรับผิดอันเกิดจากอาหารและเครื่องดื่มเป็นพิษ
▪ ความรับผิดอันเกิดจากการให้บริการซักรีด
▪ ค่ารักษาพยาบาลส าหรับการบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นภายในสถานท่ีประกอบการ

เงื่อนไขการรับประกันภัย
• สิ่งปลูกสร้างท่ีเอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 คอนกรีตล้วน ไม่มีไม้ (ฝาผนังก่ออิฐถือปูน)
• จ านวนเงินเอาประกันภัยต่อฉบับและต่อสถานท่ีเอาประกันภัยไม่เกิน 50 ล้านบาท
• สามารถเลือกซื้อแผนประกันภัยได้ 1 กรมธรรม์ ต่อหน่ึงสถานท่ีเอาประกันภัย เท่าน้ัน
• เบี้ยประกันภัยสุทธิขั้นต่ า 3,000 บาท (ก่อนภาษีอากร)



ความคุ้มครองหลกั

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย 

อันมีสาเหตุเน่ืองมาจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากการระเบิด ภัยจาก
อากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยเน่ืองจากควัน ภัยลมพายุ 
ภัยเน่ืองจากน้ า ภัยจากไฟป่า ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหวหรือ
ภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ า หรือสึนามิ ภัยจากการประท้วง 
การนัดหยุดงาน การจลาจลหรือการกระท าอันมีเจตนาร้าย 
(ยกเว้นการกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) 
การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอย
การงัดแงะ ภัยความเสียหายเน่ืองจากการแตกร้าวของแผ่นกระจก 
และความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุอันเน่ืองมาจาก
สาเหตุภายนอกอ่ืน ๆ 

จ านวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท

ความคุ้มครองภยัน ้าทว่ม

วงเงินจ ากัดความรับผิด

โซนสีเขียว

โซนสีเหลือง

โซนสีแดง

10% ของจ านวนเงิน
เอาประกันภัยในข้อ 1.

10,000 บาท

5,000 บาท

ตรวจสอบเบี้ยประกันภัยและ
พื้นท่ีน้ าท่วมได้จาก
(ระบุรหัสตัวแทน)

(ขึ้นอยู่กับจ านวนเงินเอาประกันภัย)

ความคุ้มครองเสรมิ

ประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน (IAR)

อัตราเบี้ยประกันภัย (ไม่รวมภาษีและอากร)*

บาท
*เบี้ยประกันภัยสุทธิขั้นต่ า 3,000 บาท (ก่อนภาษีอากร)

ความคุ้มครอง

ประกันภัยโจรกรรม 
• มีร่องรอยงัดแงะ
• เพิ่มความคุ้มครอง กรณีที่ถูกโจรกรรมที่ไม่มีร่องรอย

งัดแงะแต่มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

• เต็มจ้านวนเงินเอาประกันภัย 

• วงเงินจ ากัดความรับผิด 1,000,000 บาท

ความเสียหายเนื่องจากการแตกร้าวของแผ่นกระจก เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย 

ประกันเงินสด 
วงเงินจ ากัดความรับผิดภายในสถานท่ีเอาประกันภัย 500,000 บาท

วงเงินจ ากัดความรับผิดขนส่งต่อเที่ยว 20,000 บาท 

ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย
ต่อบุคคลภายนอก (PL) วงเงิน 1 ล้านบาท



ขยายความคุ้มครองถึงค่าพิเศษวิชาชีพตามความจ้าเป็นส้าหรับสถาปนิก พนักงาน

ส้ารวจ วิศวกรที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษากฎหมายและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ อันเกิด

จากการซ่อมแซมหรือสร้างขึ นใหม่แทนทรัพย์สินที่ได้เกิดความสูญเสียหรือความ

เสียหาย

10% ของจ้านวนเงินเอาประกันภัยในข้อ 1. 

ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง รวมถึงค่าใช้จ่ายส้าหรับพนักงานของผู้เอา

ประกันภัยซึ่งได้กระท้าการดับเพลิง ค่าใช้จ่ายในการจัดหามาทดแทนหรือซ่อมแซม

เครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ในการดับเพลิง ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ อันเกิดขึ นจากการ

ดับเพลิงหรือป้องกันการขยายตัวของเพลิงหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยชั่วคราว

10% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยในข้อ 1. 

การเปลียนแปลง การเพิ่มเติม และการปรับปรุงทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 10% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยในข้อ 1. 

ความคุ้มครองรวมถึง ม่านบังแดด ม่านบังตา เครื่องหมาย ป้ายต่างๆ หรือสิ่ง

ติดตั งตรึงตราอ่ืนๆ นอกอาคาร
100,000 บาท 

ขยายความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราวตามความจ้าเป็น เพื่อความ

ปลอดภัยและป้องกันอาคาร ซึ่งอยู่ระหว่างรอการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ 
1,000,000 บาท

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 500,000 บาท 

ขยายความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งอย่างเร่งด่วน ค่าขนส่งทางอากาศ 

และค่าท้างานล่วงเวลาในวันหยุด เพื่อท้าการซ่อมแซมหรือจัดหาของใหม่มาทดแทน

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

10% ของมูลค่าซ่อมแซม และสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท 

ขยายความคุ้มครองถึงทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแล รักษา หรือ

ควบคุม ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
1,000,000 บาท

ขยายความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ นจากการท้าให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 

ซึ่งได้รับความเสียหายหรือความสูญเสียกลับคืนสู่สภาพเดิมด้วยเหตุผลจากความ

จ้าเป็นในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ว่าด้วยการก่อสรางหรือกฎเกณฑ์อื่นๆ ภายใต้

หรือด้าเนินการตามบทบัญญัติของราชการ หรือเทศบัญญัติ หรือกฎข้อบังคับ

ทางราชการของท้องถิ่นค้าสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอ้านาจตามกฎหมาย

รวมอยู่ในจ านวนเงินเอาประกันภัย

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หมายความรวมถึงทรัพย์สินทั งหมดที่มีอยู่ภายในอาคาร

ที่เอาประกันภัย
1,000,000  บาท 

การชดใช้ตามมูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สิน รวมอยู่ในจ านวนเงินเอาประกันภัย

ส่วนเฉลี่ยจากการประกันภัยต่้ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าที่แท้จริง รวมอยู่ในจ านวนเงินเอาประกันภัย

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนบางส่วน รวมอยู่ในจ านวนเงินเอาประกันภัย

การประเมินความเสียหาย รวมอยู่ในจ านวนเงินเอาประกันภัย

ความรับผิดส่วนแรก

ภัยน ้าท่วม 10% ของความเสียหาย หรือขั นต่้า 1,000 บาท ต่อครั งและทุกครั ง แล้วแต่มูลค่าใดมากกว่า

ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ความคุ้มครอง วงเงินจ้ากัดความรับผิด

ค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสทางการค้า
10%  ของมูลค่าสินไหมจากความคุ้มครองหลักในข้อ 1. 

แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ขยายความคุ้มครอง ค่าเช่าสถานที่เพื่อประกอบการชั่วคราว 

(ผู้เอาประกันภัยต้องมีประกันภัยทุนตัวอาคารด้วย)
150,000 บาท 

ขยายความคุ้มครองถึงทรัพย์สินส่วนบุคคลและเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่และ

พนักงานของผู้เอาประกันภัย
25,000 บาท ต่อหน่ึงคน และสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท 

ขยายความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายที่จ้าเป็นและเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสูญเสีย

หรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น การค ้าหรือยันซากทรัพย์สิน 

การรื อถอนหรือท้าลาย และการขนย้ายซากทรัพย์สิน

10% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยในข้อ 1. 



ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย

ต่อบุคคลภายนอก

วงเงิน 1 ล้านบาท

ความคุ้มครองหลัก
ความคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมาย วงเงินจ้ากัดความรับผิด

ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ นจากการประกอบธุรกิจ และเกิดขึ นภายใน

หรือมีสาเหตุมาจากการใช้สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัย
1,000,000 บาท

ความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอา

ประกันภัย ซึ่งท้างานประจ้า ณ สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัย ในขณะที่

ออกไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้เอาประกันภัยภายนอกสถานที่

ประกอบการเอาประกันภัย

100,000 บาท

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

ความคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมาย วงเงินจ้ากัดความรับผิด

ขยายความคุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากสถานที่จอดรถ 1,000,000 บาท

ขยายความคุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากอาหารและเครื่องดื่มเป็นพิษ 100,000 บาท

ขยายความคุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากการให้บริการซักรีด
2,000 บาทต่อคน ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง และ 

100,000.- บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย

ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลส้าหรับการบาดเจ็บที่เกิดขึ นภายในสถานที่

ประกอบการ

2,000 บาทต่อคน ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง และ 

100,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย

ความรับผิดส่วนแรก
ส้าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 2,000 บาท ต่อครั ง และทุกครั ง
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