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ใบคําขอเอาประกันอัคคีภัย เมืองไทย อยูดียกกําลัง

รหัสพนักงานขาย   Housing Loan
ชื่อ .................................................. เบอรโทร. ....................................

Proposal ID
ประเภทการประกันภัย

 การประกันอัคคีภัย

1. ชื่อผูขอเอาประกันภัย: .....................................................................................................เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน :................................................
ที่อยูที่สามารถติดตอได : เลขที่ …………... หมูที่ ………… อาคาร /หมูบาน……………………………………………………………….................
ซอย .............................................................ถนน ..............................................................แขวง / ตําบล.........................................................................
เขต / อําเภอ ................................................. จังหวัด .........................................................................รหัสไปรษณีย ........... .............................................
หมายเลขโทรศัพท ......................................................................................................E-mail..............................................................................
2. สถานที่ตั้งทรัพยสินที่เอาประกันภัย
เลขที่ ……………... หมูที่ ………….. อาคาร / หมูบาน…………………………………………เลขรหัสประจําบาน :…………………………………
ซอย .............................................................ถนน ..........................................................แขวง / ตําบล...............................................................................
เขต / อําเภอ .................................................จังหวัด .......................................................................รหัสไปรษณีย .............................................................
บล็อก............................. พิกัด ละติจูด :
3. ระยะเวลาเอาประกันภัย

.

พิกัด ลองติจูด : .

เริ่มตนวันที่ .......................................... เวลา ................... น. สิ้นสุดวันที่ ................................................. เวลา 16.30 น.

4. รายละเอียดทรัพยสินที่ขอเอาประกันภัย
- สิ่งปลูกสราง (ไมรวมฐานราก)
- ทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสราง
ความคุมครอง
หมวดที่ 1 อัคคีภัยและภัยธรรมชาติ (เปนหมวดความคุมครองหลัก)
1.1 ไฟไหม ฟาผา ระเบิด ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทําอันมีเจตนาราย
ภัยจากการเฉี่ยว และหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ํา
(ไมรวมน้ําทวม) การเคลื่อนยายทรัพยสิน
- ภัยตอเครื่องไฟฟา
- คาใชจายสําหรับที่พักชั่วคราว
- คาใชจายในการดับเพลิง
- ภัยตอทรัพยสินสวนบุคคล
- ภัยตอโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
1.2 ภัยธรรมชาติ
การจํากัดจํานวนเงินความรับผิดสําหรับภัยธรรมชาติ
- ภัยจากลมพายุ
- ภัยจากแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใตน้ําหรือสึนามิ
- ภัยจากลูกเห็บ
- ภัยจากน้ําทวม
หมวดที่ 2 ความสูญเสียหรือความเสียหายตอกระจก
หมวดที่ 3 การลักทรัพยที่ปรากฏรองรอยการงัดแงะ การชิงทรัพย การปลนทรัพย
หมวดที่ 4 ความรับผิดตอบุคคลภายนอก
- ความรับผิดตอบุคคลภายนอก ครั้งละไมเกินและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
หมวดที่ 5 การประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับผูเอาประกันภัยและ/หรือบุคคลในครอบครัว
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงโดยอุบัติเหตุ
(บุตรอายุตั้งแต 1-20 ปบริบูรณ)

จํานวนเงินเอาประกันภัย/จํานวนเงินจํากัดความรับผิด

…...............................................................................บาท
…...............................................................................บาท
จํานวนเงินเอาประกันภัย/จํานวนเงินจํากัดความรับผิด (บาท)
คุมครองตามความเสียหายจริง
สูงสุดไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย
10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดไมเกิน 200,000 บาท
1,000 บาทตอวันสูงสุดไมเกิน 50,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดไมเกิน 100,000 บาท
20,000 บาท/ครั้ง/ป
50,000 บาท/ครั้ง/ป
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดไมเกิน 200,000 บาท
10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดไมเกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
5% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดไมเกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
200,000 บาท / คน

5. รายละเอียดผูไดรับความคุมครองในหมวดที่ 5 การประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับผูเอาประกันภัยและ/หรือบุคคลในครอบครัว
ชื่อ-นามสกุล

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน

วัน/เดือน/ปเกิด

อายุ (ป)

ผูรับประโยชน

ความสัมพันธ

ผูขอเอาประกันภัย
คูสมรส
บุตรคนที่ 1
บุตรคนที่ 2

6. ลักษณะสิ่งปลูกสราง :
หองชุด ทาวนเฮาส บานเดี่ยว อายุของสิ่งปลูกสราง .................... ป ราคาประเมินสิ่งปลูกสราง ตารางเมตรละ ....................................... บาท
ขนาดพื้นที่ภายในอาคาร กวาง ............. เมตร ยาว .............. เมตร จํานวน ............ ชั้น จํานวน ............ หลัง/ คูหา รวมพื้นที่ใชสอย ..................... ตรม.
7. ผูเอาประกันภัยอยูในฐานะเปน
8. ปจจุบัน ทานมีการเอาประกันภัยตอไปนี้ หรือไม ?

การประกันอัคคีภัย

การประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพยสิน

การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล

เจาของ

ผูเชา

ไมมี
ไมมี
ไมมี

มี กับบริษัท ………………………………………………………..
มี กับบริษัท .......................................................................................
มี กับบริษัท .......................................................................................

ขาพเจาขอรับรองวาคําบอกกลาวตามรายการขางตนเปนความจริง และตกลงใหใบคําขอเอาประกันภัยนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาประกันภัยระหวางขาพเจากับบริษัท
อนึ่ง ความคุมครองจะมีผลบังคับใช ตอเมื่อใบคําขอเอาประกันภัยนี้ ไดรับการพิจารณาอนุมัติจากบริษัท เรียบรอยแลว

วันที่ ........... / ....................... / ....................

ลงลายมือชื่อผูขอเอาประกันภัย
..................................................................
(............................................................... )

ชื่อตัวแทน………………...……………………………..………รหัสตัวแทน…………………..….… วันที.่ .........................................

คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ผูเอาประกันภัยตองตอบคําถามในใบคําขอเอาประกันภัยตามความเปนจริงทุกประการ การปกปดขอเท็จจริงใดๆ อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันภัย
ปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865

