
SME SMART PLAN 

 
ความคุ้มครอง  จ านวนเงนิเอาประกนัภัย/คร้ัง/ปี 

 

1. ไฟไหม ้ ฟ้าฝ่ารวมถึง แรงระเบิดของแก๊สท่ีใชส้ าหรับท าแสงสวา่ง หรือ
ประโยชน์เพือ่การอยูอ่าศยัเท่านั้น 

**ตามมูลค่าทรัพยสิ์นจริง 

 

2. ภยัลมพาย ุภยัระเบิด ภยัเน่ืองจากน ้า (ไม่รวมน ้าท่วม) ภยัแผน่ดินไหว หรือ
ภูเขาไฟระเบิดหรือคล่ืนใตน้ ้า หรือสึนามิ ภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัจากอากาศ
ยาน ภยัจากควนั ภยัจากลูกเห็บ ภยัการนดัหยดุงาน การจลาจล หรือการกระท า
อนัมีเจตนาร้าย (ยกเวน้การกระท าเพื่อผลทางการเมืองศาสนา หรือลทัธินิยม) 

จ่ายตามความเสียหายจริง 
ไม่เกิน  10% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัขอ้ 1  

ส าหรับแต่ละภยั 
 

3. คุม้ครองความเสียหายอนัเกิดข้ึนต่อเคร่ืองไฟฟ้า 
จ่ายตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกิน 50,000.- ส าหรับความ

เสียหายแต่ละคร้ังและตลอดระยะเวลาประกนัภยั 
 

4. เงินทดแทนการสูญเสียรายได ้กรณีท่ีธุรกิจตอ้งหยดุด าเนินกิจการ 
10% ของค่าสินไหมทดแทนจากความคุม้ครองขอ้ 1  

และภยัเพิ่มขอ้ 2 แต่ไม่เกิน 100,000.- ตลอดระยะเวลาเอา
ประกนัภยั 

 

5. ประกนักระจกท่ีติดตั้งถาวรซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของตวัอาคาร 
จ่ายตามความเสียหายจริง สูงสุดไม่เกิน 10,000.-  
ต่อความเสียหายแต่ละคร้ัง  และไม่เกิน 50,000 .- 

ตลอดระยะเวลาประกนัภยั 

 6. การโจรกรรม การชิงทรัพย ์หรือการปลน้ทรัพยท่ี์ปรากฎร่องรอยงดัแงะ(จร.2) 
จ่ายตามจริงไม่เกิน 100,000.- ส าหรับความเสียหาย 

แต่ละคร้ังและตลอดระยะเวลาประกนัภยั 

 

7. ความเสียหายต่อตวัอาคาร เช่น ค่าซ่อมประตู หนา้ต่าง รวมค่าใชจ่้ายในการ
เปล่ียนอปุกรณ์ลอ็กหรือกุญแจ (เน่ืองจากการโจรกรรม) 

จ่ายตามจริงไม่เกิน 10% ของความเสียหายแต่ละคร้ัง 
และไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

 

8. การประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
จ่ายตามความเสียหายจริง   

แต่ละคร้ังไม่เกิน 10%ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัขอ้ 1 และ
ไม่เกิน 500,000 บาทตลอดระยะเวลาประกนัภยั 

 

9. ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัชัว่คราว 
10% ของความเสียหายไม่เกิน 50,000.- บาท 

ต่อความเสียหายแต่ละคร้ังและตลอดระยะเวลาประกนัภยั 
 

10. เง่ือนไขพิเศษค่าใชจ่้ายในการดบัเพลิง 
10% ของความเสียหายไม่เกิน 50,000.- บาท 

ต่อความเสียหายแต่ละคร้ังและตลอดระยะเวลาประกนัภยั 
 11.ค่าใชจ่้ายค่าเช่าส านกังานและอปุกรณ์ส านกังานชัว่คราวในระหวา่งการ

ซ่อมแซม กรณีท่ีสถานท่ีเอาประกนัภยัไดรั้บความเสียหายจากภยัขอ้1และ2 
จนไม่สามารถด าเนินธุรกิจได ้

จ่ายตามจริง 2,500  บาท/วนั สูงสุดไม่เกิน 30 วนั 
(คุม้ครองสูงสุดไม่เกิน 75,000 บาท) 

 12. ค่าใชจ่้ายในการประเมินราคา ออกแบบ ก าหนดมาตรฐาน การประมูลและการ
ควบคุมอนัเกิดจากก่ารซ่อมแซมหรือสร้างข้ึนใหม่ทดแทนทรัพยสิ์นท่ีไดเ้กิด
ความเสียหาย 

10% ของความเสียหาย แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเหตุการณ์
และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

เง่ือนไขการรับประกนัภัย  

• แพค็เกจน้ีรับประกนัเฉพาะส่ิงปลูกสร้างชั้นหน่ึงท่ีมีโครงสร้างหลกัเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ และผนงัเป็นคอนกรีตทั้งหลงั และจ านวนเงิน
เอาประกนัภยัไม่เกิน 50 ลา้นบาท 

• ขอ้ยกเวน้โดยสังเชป :   1.ภยัสงคราม การกบฏ การปฏิวติั การก่อการร้าย การนดัหยดุงาน 
2.การแผรั่งสี การระเบิดของกมัมนัตภาพรังสี อาวธุนิวเคลียร์ 
3.ทรัพยสิ์นท่ียกเวน้ :  เงิน ธนบตัร เช็ค ทองค า ทองรูปพรรณ หรืออญัมณี ตน้ฉบบัหรือ ส าเนาเอกสาร แบบแปลน 
หลกัทรัพย ์เอกสารทางธุรกิจ ฯลฯ 
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• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาการรับประกนัภยัเป็นราย ๆ ไป ส าหรับ ทรัพยสิ์นท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ สงขลา 
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 

• บริษทัฯ ขออนุญาตเขา้ส ารวจภยัส าหรับธุรกิจบางประเภท โดยจะแจง้ใหท้ราบเป็นกรณีไป 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับประกนัภยั โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

เบีย้ประกันภัยต่อปี 

อตัราเบีย้ประกันภัย (รวมภาษีและอากร)   

จ านวนเงินเอาประกนัภัย กลุ่มธุรกจิท่ี 1 กลุ่มธุรกจิท่ี 2 กลุ่มธุรกจิท่ี 3 
                             500,000.00                    1,402.77                    1,713.07                    2,062.96  
                          1,000,000.00                    2,200.99                    2,820.52                    3,352.31  
                          2,000,000.00                    3,731.09                    4,915.58                    5,931.01  
                          3,000,000.00                    5,262.26                    7,010.64                    8,508.64  
                          5,000,000.00                    8,323.53                  11,199.69                  13,664.97  
                          7,000,000.00                  11,063.80                  15,067.74                  18,499.23  
                        10,000,000.00                  15,172.60                  20,868.21                  25,750.62  
ส าหรับกลุ่มธุรกจิที่ 1  จ านวนเงินเอาประกนัภัยทีเ่พิม่ขึน้ทุก 100,000 บาท เบีย้ประกันภัยรวมเพิ่มขึน้ 140 บาท 
ส าหรับกลุ่มธุรกจิที่ 2  จ านวนเงินเอาประกนัภัยทีเ่พิม่ขึน้ทุก 100,000 บาท เบีย้ประกันภัยรวมเพิ่มขึน้ 200 บาท 
ส าหรับกลุ่มธุรกจิที่ 3  จ านวนเงินเอาประกนัภัยทีเ่พิม่ขึน้ทุก 100,000 บาท เบีย้ประกันภัยรวมเพิ่มขึน้ 250 บาท 

ประเภทกลุ่มธุรกจิ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 
ส านกังาน (ไม่มีการเกบ็สินคา้) 
คลีนิคทุกประเภท 
โรงพยาบาล 

ร้านคา้ปลีกต่างๆ และสินคา้ทัว่ไป/เบด็เตลด็ ยกเวน้ร้านคา้ท่ีอยู่
ในหา้งสรรพสินคา้ ร้านขายแก๊สและร้านขายสี 

สถานรับเล้ียงเด็ก (Nursing Home) โรงรับจ าน า (ไม่รับประกนัภยัสต๊อกสินคา้) 
หอพกั (Dormitory) / อพาร์ทเมน้ท ์/ Guest House ร้านเสริมสวย/ธุรกิจดา้นความงามและสปา 
Fitness Center ร้านซกัรีด 
สมาคม/สมาคม (ไม่รวมไนทค์ลบั) ร้านถ่ายรูป 
โรงเรียนสอนพิเศษ/โรงเรียนสอนภาษา/โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ ร้านตดัเส้ือ 
 ร้านอาหาร/ภตัตาคาร 
กลุ่มท่ี 3 โรงพิมพ ์
ร้านเบเกอร์ร่ี โรงกลึงเหลก็ 
ร้านใหเ้ช่าวีดีโอ ร้านกาแฟ 
ร้านบริการดา้นอินเทอร์เน็ตหรือเกมส์ โชวรู์มรถหรือร้านจ าหน่ายรถยนต ์
โรงงานท าเส้นหม่ี โชวรู์มรถหรือร้านจ าหน่ายมอเตอร์ไซค ์
 อู่ซ่อมรถยนต ์
 ร้านขายอุปกรณ์แต่งรถยนตต่์างๆ 

 


