Shop Easy
• คุมครองทรัพยสินของทาน
• คุมครองเงนทดแทนการสูญเสียรายได
• คุมครองจากการถูกโจรกรรม
• คุมครองเงนภายในสถานที่ในเวลาทำการ
จากการชิงทรัพย การปลนทรัพย
*เง่อนไขเปนไปตามที่บรษัทกำหนด

ประกันภัยคุมครอง
ธุรกิจขนาดยอม

ประกันภัยคุม ครองธุรกิจขนาดยอม (Shop Insurance Package)
ความคุม ครอง
Coverage

หมวดที่ 1 : อัคคีภยั และความคุม ครองเพมเติม (Fire & Additional Perils)

Shop Easy
จำนวนเงนจำกัดความรับผิด

(Limit of Liability) (บาท/Baht)

ตอความเสียหาย
ตอครัง้

(per occurrence)

ตลอดระยะเวลา
ประกันภัย

(in aggregate)

• ไฟไหม ฟาผา ภัยจากการระเบิดของแกสทีใ่ ชเพ่อการอยูอ าศัย

ไมเกินจำนวนเงนเอาประกันภัย

• ภัยการระเบิด (Explosion)

ไมเกินจำนวนเงนเอาประกันภัย

• ภัยเนือ่ งจากน้ำ (ไมรวมน้ำทวม)

ไมเกินจำนวนเงนเอาประกันภัย

• ภัยการเฉีย่ วและหรอการชนของยวดยานพาหนะ (Vehicle impact)

ไมเกินจำนวนเงนเอาประกันภัย

• ภัยอากาศยาน (Aircraft)

ไมเกินจำนวนเงนเอาประกันภัย

• ภัยลมพายุ (Windstorm)

100,000

100,000

• แผนดินไหวหรอภูเขาไฟระเบิดหรอคลืน่ ใตนำ้ หรอสึนามิ

100,000

100,000

50,000

50,000

(Fire, Lightning, Explosion of gas used for illuminating or domestic purposes only)

(Water damage (excluding Flood))

(Earthquake, or Volcanic Eruptions, or Tidal Wave, or Tsunami)

•

ภัยตอเคร่องไฟฟา (Electrical Installation)

(up to Sum Insured)
(up to Sum Insured)
(up to Sum Insured)
(up to Sum Insured)
(up to Sum Insured)

หมวดที่ 2 : การประกันภัยเงนทดแทนการสูญเสียรายได (Loss of Income)
ชดเชยรายไดทข่ี าดหายไปอันสืบเนือ่ งมาจากทรัพยสนิ ทีเ่ อาประกันภัยเกิดความ
เสียหายจากภัยทีร่ ะบุไวในหมวดที่ 1

ไมเกิน 10% ของคาสินไหมทดแทน

(not exceeding 10% of Claim amount)

(Loss of income in consequence of the damage to the property
insured arising from a loss under Section1)

หมวดที่ 3 : โจรกรรม (Burglary)
ความสูญเสียหรอเสียหายตอทรัพยสนิ ทีเ่ อาประกันภัยทีเ่ ก็บอยูภ ายในอาคาร
สิงปลูกสราง รวมถึงคาซอมแซมตัวอาคารทีเ่ สียหาย จากการลักทรัพยทป่ี รากฏ
รองรอยการงัดแงะ ชิงทรัพย ปลนทรัพย

100,000

100,000

100,000

100,000

(Burglary, Robbery and Theft with actual forcible violent entry into or exit from
the insured building, including damage to the building, structure containing
the property insured)

หมวดที่ 4 : เงนชดเชยกรณีการเสียชีวตของผูเ อาประกันภัย
และ /หรอสมาชิกในครอบครัว จำนวน 1 คน ตามทีร่ ะบุชอ่ื

(Compensation for Accidental Death of the Insured
and/or Insured's family)

เงนชดเชยกรณีการเสียชีวตของผูเ อาประกันภัย หรอคูส มรสทีจ่ ดทะเบียนถูกตอง
ตามกฏหมาย หรอบุตรของผูเ อาประกันภัย รวมถึง บิดา มารดาของผูเ อาประกันภัย
เนือ่ งจากภัยทีร่ ะบุไวในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 3
(Compensation for accidental death of the Insured and/or Insured's family within
the insured premise resulting from Coverage Section 1 & 3)

ความคุม ครอง

จำนวนเงนจำกัดความรับผิด

(Limit of Liability) (บาท/Baht)

Coverage

ตอความเสียหาย
ตอครัง้

หมวดที่ 5 : การประกันภัยเงน (Money)
ความสูญเสียของเงนภายในสถานทีเ่ อาประกันภัยในเวลาทำการจากการชิงทรัพย
ปลนทรัพย (ปง.1)

ตลอดระยะเวลา
ประกันภัย

(per occurrence)

(in aggregate)

50,000

50,000

50,000

50,000

500,000

1,500,000

(Loss of Money inside the insured premise during business hours caused by
robbery or gang-robbery) (M.1)

หมวดที่ 6 : กระจก (Plate Glass)
ความเสียหายของกระจก รวมถึงกรอบและสิงตกแตงบนกระจก จากการแตก
อันเนือ่ งมาจากอุบตั เิ หตุจากปจจัยภายนอก (ไมรวมกระจกตูโชว หรอ ชัน้ วางของ)
(Accidental Breakage of Plate Glass including frame and its
Decoration (not including glass shelf or glass furniture)

หมวดที่ 7 : ความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก(ในสถานทีเ่ อาประกันภัย)
(Public Liability Insurance (within insured location))

ความรับผิดตามกฎหมายของผูเ อาประกันภัย ลูกจาง หรอความบกพรองของ
สถานทีป่ ระกอบการ ทำใหบคุ คลภายนอกไดรบั การบาดเจ็บหรอเสียชีวต
หรอทรัพยสนิ ไดรบั ความเสียหาย

(Compensation on behalf of the Insured for loss or damage occurred to third
party whom the Insured is legally liable as result of accidents from
the operation or in connection with the insured business)

อัตราเบีย้ ประกันภัย (Premium Rate)
อัตราเบี้ยประกันภัย

ลักษณะสิงปลูกสราง (Building Construction Type)

(Premium Rate)

อาคารคอนกรตลวน (สิงปลูกสรางชั้น 1) Concrete Construction (Construction Class 1)
อาคารคร่งตึก-คร่งไม (สิงปลูกสรางชั้น 2) Mixed Construction (Construction Class 2)
(อัตราขางตนยังไมรวมภาษีอากร)
เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 2,300 บาท (รวมภาษีอากรแลว) Minimum Premium

ประเภทธุรกิจที่พจารณารับประกันภัย

สำนักงาน (Office)
คลีนคิ ทุกประเภท (Clinic)
สมาคม (Association)
สโมสร (ไมรวมไนทคลับ) (Club (excluding night club))
รานอาหาร / ภัตตาคาร (Food Shop or Restaurant)
รานกาแฟ / เบเกอร่ (Coffee Shop / Bakery Shop)
รานเสรมสวย (Beauty or Hair Salon)
รานขายของชำ / ซุปเปอรมารเก็ตขนาดเล็ก (Grocery Shop)
รานซักรด หรอซักแหง (Laundry or Dry Cleaning Shop)
รานจำหนายจักรยาน / จักรยานยนต (Bicycle or Motorcycle Shop)
อพารตเมนท / แฟลต / หอพัก (Apartment / Flat / Dormitory)

0.25%
0.7%
(before VAT & Stamps)

2,300 Baht (VAT & Stamps included)

รานตัดเย็บเสือ้ ผา (วัดตัว) (Tailor Shop)
รานถายรูป ถายเอกสาร (Photo or Photocopy Shop)
รานเชา ซีดี / ดีวดี (DVD / CD Rental Shop)
รานบรการดานอินเตอรเน็ต หรอเกมส (Internet or Games Shop)
รานขายรองเทา เคร่องหนัง (Shoes or Leather Product Shop)
รานขายเคร่องสุขภัณฑ (Sanitary Ware Shop)
รานขายหนังสือ อุปกรณเคร่องเขยน (Book or Stationary Shop)
รานขายของทีร่ ะลึก (Souvenir or Gift Shop)
รานขายยา (Drug Shop)
รานซอมแซมเคร่องไฟฟา (Electrical Appliance Repairer Shop)
โรงเรยนสอนคอมพวเตอร และภาษา (Computer or Language School)

ใบคำขอเอาประกันภัยกรมธรรมประกันภัยคุม ครองธุรกิจขนาดยอม
Proposal form : MSIG Shop Insurance Package

Shop Easy

1. ชื่อ – นามสกุลของผูขอเอาประกันภัย (Name of Proposer)………………………………………………………
2. ที่อยูที่ติดตอได – หากแตกตางจากสถานที่เอาประกันภัย (Contact Address – if different from Premises to be insured address)
เลขที่(No)……………………หมู(Moo)……..ซอย(Soi)………..………ถนน(Street)………………………………
หมูบาน/อาคาร(Village/Building)…………………………………………………………………………………….
แขวง(District)…….………..เขต (City)…………จังหวัด(Province)…………รหัสไปรษณีย(Post Code)……….……
โทรศัพท(Tel)………………แฟกซ(Fax)…………มือถือ(Mobile)…………….…อีเมล(Email)………………..……
3. สถานที่เอาประกันภัย (Address of premises to be insured)
เลขที่(No)……………………หมู(Moo)……..ซอย(Soi)………..………ถนน(Street)………………………………
หมูบาน/อาคาร(Village/Building)…………………………………………………………………………………….
แขวง(District)…….………..เขต (City)…………จังหวัด(Province)…………รหัสไปรษณีย(Post Code)……….……
โทรศัพท(Tel)………………แฟกซ(Fax)…………มือถือ(Mobile)…………….…อีเมล(Email)……………………..
4. ประเภทธุรกิจ (type of business)………………………………………………………………………………….
5. เวลาทำการ (Business Hour) จาก (from)…………………….…….ถึง (to)………………………………………
6. ระยะเวลาเอาประกันภัย (Period of Insurance) :
เรมวันที่(Effective date from) ………/…….…../……… เวลา 16.00 น. (4 p.m.)
to สินสุดวันที่ (Expiry date) ………/…………./…….…เวลา 16.00 น. (4 p.m.)
7. ทรัพยสินที่เอาประกันภัย (Property Insured) / จำนวนเงนเอาประกันภัย (Sum Insured)
หมวดที่ 1 : อัคคีภัย และ ความคุมครองเพมเติม

ทรัพยสินที่เอาประกันภัย (Property Insured)

จำนวนเงนเอาประกันภัย (Sum Insured)

• สิงปลูกสราง (ยกเวนฐานราก) - Building (excluding
foundations)……………………………………..………..
• เฟอรนเิ จอร สิงตกแตงติดตัง้ ตรงตรา และทรัพยสนิ อืน่ ๆภายในอาคาร
(Furniture, Fixtures, Fittings & Household Contents)
………………………………………………………………
• อืน่ ๆ …………………………………………………………..
……………………………………………………………….

…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

จำนวนเงนประกันภัยรวม (Total Sum Insured)
กำหนดจำนวนเเงนเอาประกันภัยเปนแบบ (Basis of Sum Insured) กรุณาระบุ
กำหนดจำนวนเงนเอาประกันภัยตามมูลคาทรัพยสินที่เปนของใหม (Replacement Cost Valuation)
กำหนดจำนวนเงนเอาประกันภัยตามมูลคาที่แทจรงของทรัพยสิน (Actual Cash Value)

8. ลักษณะสิงปลูกสรางที่เอาประกันภัย (Type of Property Insured)

ผนัง (Walls)
กออิฐ (Brick)
กออิฐ/ไม (Brick/Wood)
ไม (Wood)

โครงหลังคา (Roof Beams)
เหล็ก (Steel)
ไม (Wood)

พ้น (Floors)
คอนกรต (Concrete)
ไม (Wood)

หลังคา (Roof)
กระเบื้อง (Tile)
ดาดฟา (Concrete Deck)
สังกะสี (Corrugate Iron
/Steel Sheet)

จำนวนชั้น (No. of storey (ies))……….จำนวน(No. of units)………คูหา/หลัง/ยูนิต พ้นที่ภายใน(ตร.ม.)……….(Area(m))

9. ผูขอเอาประกันภัยเปน (Status of Proposer)

เจาของ (Owner)

ผูเชา (Tenant)

10. ชื่อของสถาบันการเงนหรอบุคคลอื่นที่มีสวนไดสวนเสียในทรัพยสินเอาประกันภัย (Please name any financial institution
/person with an insurable interest (loans etc.)in the insured premises)…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
11. กรุณากรอกรายละเอียดชื่อผูที่ไดรับความคุมครอง จำนวน 1 คน ภายใตความคุมครองหมวดที่ 4 เงนชดเชยกรณีการเสียชีวต
ของผูเอาประกันภัย และ / หรอสมาชิกในครอบครัว (please provide details of the insured and/or insured’s family)
ความสัมพันธกบั ผูข อเอาประกันภัย
ชือ่ – นามสกุล / Name - Surname อายุ / Age Relationship
with the Proposer

ผูร บั ประโยชน / Beneficiary

หมายเหตุ : กรณีไมมีการระบุชื่อผูรับประโยชน ทางบรษัทฯ จะระบุเปน “ทายาทโดยธรรม” โดยที่บรษัทฯ จะจายคาสินไหมทดแทน
ใหกับผูจัดการมรดกตามคำสั่งศาล
Remark : In case there is no specified beneficiary, the beneficiary will be ‘Insured Estate’. The company will
pay the claim amount to The administrators of an estate appointed by order of the court.
12. ขณะนีท้ า นมีการประกันภัยประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ หรอไม (Has the premise(s) to be insured had any of the following
insurance in place?) การประกันภัยอัคคีภัยสำหรับทรัพยสินเอาประกันภัยเดียวกัน (Fire Insurance – for the same insured
property(ies))
ไมมี (No)
มี (Yes)
กับบรษัท(please name the insurance company)……………………………………………………………….………
………………………………………………จำนวนเงนเอาประกันภัย (Sum Insured)…………………………บาท (Baht)
การประกันความเสีย่ งภัยทุกชนิดสำหรับทรัพยสนิ เอาประกันภัยเดียวกัน (All Risks Insurance – for the same insured property (ies))
ไมมี (No)
มี (Yes)
กับบรษัท(please name the insurance company)………………………………………………………………..………
………………………………………………จำนวนเงนเอาประกันภัย (Sum Insured)…………………………บาท (Baht)
13. ทรัพยสนิ ทีท่ า นประกันภัยเคยไดรบั ความเสียหายภายใน 5ปทผ่ี า นมาหรอไม (Has the Proposer/ insured experienced
any property loss/damage in the past 5 Years?)
ไมมี (No)
มี (Yes)
โปรดระบุใหละเอียด please give details……………………………………………………….…………………………

