SME SMART PLAN

ความคุ้มครอง
1. ไฟไหม้ ฟ้าฝ่ ารวมถึง แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สาหรับทาแสงสว่าง หรื อ
ประโยชน์เพือ่ การอยูอ่ าศัยเท่านั้น
2. ภัยลมพายุ ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ า (ไม่รวมน้ าท่วม) ภัยแผ่นดินไหว หรื อ
ภูเขาไฟระเบิดหรื อคลื่นใต้น้ า หรื อสึ นามิ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศ
ยาน ภัยจากควัน ภัยจากลูกเห็บ ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจล หรื อการกระทา
อันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทาเพื่อผลทางการเมืองศาสนา หรื อลัทธินิยม)
3. คุม้ ครองความเสี ยหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่ องไฟฟ้า
4. เงินทดแทนการสู ญเสี ยรายได้ กรณี ที่ธุรกิจต้องหยุดดาเนินกิจการ

5. ประกันกระจกที่ติดตั้งถาวรซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของตัวอาคาร
6. การโจรกรรม การชิงทรัพย์ หรื อการปล้นทรัพย์ที่ปรากฎร่ องรอยงัดแงะ(จร.2)
7. ความเสี ยหายต่อตัวอาคาร เช่น ค่าซ่อมประตู หน้าต่าง รวมค่าใช้จ่ายในการ
เปลี่ยนอุปกรณ์ลอ็ กหรื อกุญแจ (เนื่องจากการโจรกรรม)
8. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
9. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันชัว่ คราว
10. เงื่อนไขพิเศษค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
11.ค่าใช้จ่ายค่าเช่าสานักงานและอุปกรณ์สานักงานชัว่ คราวในระหว่างการ
ซ่อมแซม กรณีที่สถานที่เอาประกันภัยได้รับความเสี ยหายจากภัยข้อ1และ2
จนไม่สามารถดาเนินธุรกิจได้
12. ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคา ออกแบบ กาหนดมาตรฐาน การประมูลและการ
ควบคุมอันเกิดจากก่ารซ่อมแซมหรื อสร้างขึ้นใหม่ทดแทนทรัพย์สินที่ได้เกิด
ความเสี ยหาย

จานวนเงินเอาประกันภัย/ครั้ง/ปี
**ตามมูลค่าทรัพย์สินจริ ง
จ่ายตามความเสี ยหายจริ ง
ไม่เกิน 10% ของจานวนเงินเอาประกันภัยข้อ 1
สาหรับแต่ละภัย
จ่ายตามความเสี ยหายจริ ง แต่ไม่เกิน 50,000.- สาหรับความ
เสี ยหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
10% ของค่าสิ นไหมทดแทนจากความคุม้ ครองข้อ 1
และภัยเพิ่มข้อ 2 แต่ไม่เกิน 100,000.- ตลอดระยะเวลาเอา
ประกันภัย
จ่ายตามความเสี ยหายจริ ง สู งสุ ดไม่เกิน 10,000.ต่อความเสี ยหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 50,000 .ตลอดระยะเวลาประกันภัย
จ่ายตามจริ งไม่เกิน 100,000.- สาหรับความเสี ยหาย
แต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
จ่ายตามจริ งไม่เกิน 10% ของความเสี ยหายแต่ละครั้ง
และไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
จ่ายตามความเสี ยหายจริ ง
แต่ละครั้งไม่เกิน 10%ของจานวนเงินเอาประกันภัยข้อ 1 และ
ไม่เกิน 500,000 บาทตลอดระยะเวลาประกันภัย
10% ของความเสี ยหายไม่เกิน 50,000.- บาท
ต่อความเสี ยหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
10% ของความเสี ยหายไม่เกิน 50,000.- บาท
ต่อความเสี ยหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
จ่ายตามจริ ง 2,500 บาท/วัน สู งสุ ดไม่เกิน 30 วัน
(คุม้ ครองสู งสุ ดไม่เกิน 75,000 บาท)
10% ของความเสี ยหาย แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเหตุการณ์
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย
• แพ็คเกจนี้รับประกันเฉพาะสิ่ งปลูกสร้างชั้นหนึ่งที่มีโครงสร้างหลักเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก และผนังเป็ นคอนกรี ตทั้งหลัง และจานวนเงิน
เอาประกันภัยไม่เกิน 50 ล้านบาท
• ข้อยกเว้นโดยสังเชป : 1.ภัยสงคราม การกบฏ การปฏิวตั ิ การก่อการร้าย การนัดหยุดงาน
2.การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี อาวุธนิวเคลียร์
3.ทรัพย์สินที่ยกเว้น : เงิน ธนบัตร เช็ค ทองคา ทองรู ปพรรณ หรื ออัญมณี ต้นฉบับหรื อ สาเนาเอกสาร แบบแปลน
หลักทรัพย์ เอกสารทางธุรกิจ ฯลฯ
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• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์พิจารณาการรับประกันภัยเป็ นราย ๆ ไป สาหรับ ทรัพย์สินที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
• บริ ษทั ฯ ขออนุญาตเข้าสารวจภัยสาหรับธุรกิจบางประเภท โดยจะแจ้งให้ทราบเป็ นกรณี ไป
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เบีย้ ประกันภัยต่ อปี
อัตราเบีย้ ประกันภัย (รวมภาษีและอากร)
จานวนเงินเอาประกันภัย
กลุ่มธุรกิจที่ 1
500,000.00
1,402.77
1,000,000.00
2,200.99
2,000,000.00
3,731.09
3,000,000.00
5,262.26
5,000,000.00
8,323.53
7,000,000.00
11,063.80
10,000,000.00
15,172.60

กลุ่มธุรกิจที่ 2
1,713.07
2,820.52
4,915.58
7,010.64
11,199.69
15,067.74
20,868.21

กลุ่มธุรกิจที่ 3
2,062.96
3,352.31
5,931.01
8,508.64
13,664.97
18,499.23
25,750.62

สาหรับกลุ่มธุรกิจที่ 1 จานวนเงินเอาประกันภัยทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุก 100,000 บาท เบีย้ ประกันภัยรวมเพิ่มขึน้ 140 บาท
สาหรับกลุ่มธุรกิจที่ 2 จานวนเงินเอาประกันภัยทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุก 100,000 บาท เบีย้ ประกันภัยรวมเพิ่มขึน้ 200 บาท
สาหรับกลุ่มธุรกิจที่ 3 จานวนเงินเอาประกันภัยทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุก 100,000 บาท เบีย้ ประกันภัยรวมเพิ่มขึน้ 250 บาท

ประเภทกลุ่มธุรกิจ
กลุ่มที่ 1
สานักงาน (ไม่มีการเก็บสิ นค้า)
คลีนิคทุกประเภท
โรงพยาบาล
สถานรับเลี้ยงเด็ก (Nursing Home)
หอพัก (Dormitory) / อพาร์ทเม้นท์ / Guest House
Fitness Center
สมาคม/สมาคม (ไม่รวมไนท์คลับ)
โรงเรี ยนสอนพิเศษ/โรงเรี ยนสอนภาษา/โรงเรี ยนสอนคอมพิวเตอร์
กลุ่มที่ 3
ร้านเบเกอร์รี่
ร้านให้เช่าวีดีโอ
ร้านบริ การด้านอินเทอร์เน็ตหรื อเกมส์
โรงงานทาเส้นหมี่

กลุ่มที่ 2
ร้านค้าปลีกต่างๆ และสิ นค้าทัว่ ไป/เบ็ดเตล็ด ยกเว้นร้านค้าที่อยู่
ในห้างสรรพสิ นค้า ร้านขายแก๊สและร้านขายสี
โรงรับจานา (ไม่รับประกันภัยสต๊อกสิ นค้า)
ร้านเสริ มสวย/ธุรกิจด้านความงามและสปา
ร้านซักรี ด
ร้านถ่ายรู ป
ร้านตัดเสื้ อ
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร
โรงพิมพ์
โรงกลึงเหล็ก
ร้านกาแฟ
โชว์รูมรถหรื อร้านจาหน่ายรถยนต์
โชว์รูมรถหรื อร้านจาหน่ายมอเตอร์ไซค์
อู่ซ่อมรถยนต์
ร้านขายอุปกรณ์แต่งรถยนต์ต่างๆ

