SHOP INSURANCE PACKAGE

ประกันภัยธุรกิจขนาดยอม

SME EASY
Standard Plan

แผนพ�เศษราคาประหยัด
เบีย้ เร�ม� ตนเพ�ยงวันละ 6 บาท
คุม ครองทรัพยสนิ จากการถูกโจรกรรมและภัยธรรมชาติ
คุม ครองสูงสุดถึง 30,000,000 บาท
มีเง�นทดแทนการสูญเสียรายได
*เง�่อนไขเปนไปตามที่บร�ษัทกำหนด

ประกันภัยคุม ครองธุรกิจขนาดยอม (Shop Insurance Package)

SME Easy
Standard Plan

ความคุม ครอง
Coverage

ทุนประกันภัย/วงเง�นจำกัดความรับผิด (บาท)

Sum Insured/Limit of Liability (Baht)

หมวดที่ 1 : อัคคีภยั และความคุม ครองเพ�ม� เติม (Fire & Additional Perils)
- ไฟไหม ฟาผา ภัยจากการระเบิดของแกสที่ใชเพ�อ่ การอยูอ าศัย, ภัยจากการระเบิด,
ภัยเนือ่ งจากน้ำ(ไมรวมน้ำทวม), ภัยการเฉีย่ วและหร�อการชนของยวดยานพาหนะ,
ภัยอากาศยาน, ภัยลมพายุ, แผนดินไหวหร�อภูเขาไฟระเบิดหร�อคลืน่ ใตนำ้ หร�อสึนามิ,
ภัยจากควัน, ภัยลูกเห็บ

Fire, Lightning, Explosion of Gas (used for domestic purposes only), Explosion, Water
Damage (excluding Flood), Vehicle Impact, Aircraft Impact, Windstorm, Earthquake, or
Volcanic Eruptions, or Tidal Wave, or Tsunami, Smoke, Hail

500,000 บาท - 30,000,000บาท

Baht 500,000 - Baht 30,000,000

- ภัยตอเคร�อ่ งไฟฟา Electrical Injury

100,000 บาทตอครัง้ และตลอดระยะเวลาประกันภัย

- ภัยน้ำทวม Flood

20,000 บาทตอครัง้ และตลอดระยะเวลาประกันภัย

- การนัดหยุดงาน การจลาจล หร�อการกระทำอันมีเจตนาราย

100,000 บาทตอครัง้ และตลอดระยะเวลาประกันภัย

Riot, Strike, Malicious Acts

หมวดที่ 2 : การประกันภัยเง�นทดแทนการสูญเสียรายได (สาเหตุจากขอ 1) ชดเชยรายได
ทีข่ าดหายไปอันสืบเนือ่ งมาจากทรัพยสนิ ทีเ่ อาประกันภัยเกิดความเสียหายจาก
ภัยทีร่ ะบุไวในหมวดที่ 1

Baht 100,000 per occurrence and in aggregate
Baht 20,000 per occurrence and in aggregate

Baht 100,000 per occurrence and in aggregate

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 Section 1.

หมวดที่ 3 : โจรกรรม (Burglary)
ความสูญเสียหร�อเสียหายตอทรัพยสนิ ทีเ่ อาประกันภัยทีเ่ ก็บอยูภ ายในอาคาร
สิง� ปลูกสรางรวมถึงคาซอมแซมตัวอาคารทีเ่ สียหาย จากการลักทรัพยทป่ี รากฏ
รองรอยการงัดแงะ ชิงทรัพย ปลนทรัพย
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 : เง�นชดเชยกรณีการเสียชีวต� ของผูเ อาประกันภัยในสถานทีเ่ อาประกันภัย
จากสาเหตุขอ 1 และ 3

100,000 บาทตอครัง้ และ 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
Baht 100,000 per occurrence and Baht
1,000,000 in aggregate

100,000 บาท

Baht 100,000

Compensation for Accidental Death of the Insured within the insured
premise resulting from and event in Coverage Sections 1 & 3

หมวดที่ 5. การประกันภัยเง�น (Money)
ความสูญเสียของเง�นภายในสถานทีเ่ อาประกันภัย ในเวลาทำการจาก
การชิงทรัพย ปลนทรัพย

200,000 บาทตอครัง้ และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

Baht 200,000 per occurrence and in aggregate

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

หมวดที่ 6. กระจก (Plate Glass)
ความเสียหายของกระจก รวมถึงกรอบและสิง� ตกแตงบนกระจก จากการแตก
อันเนือ่ งมาจากอุบตั เิ หตุจากปจจัยภายนอก (ไมรวมกระจกตูโชว หร�อ ชัน้ วางของ)

100,000 บาทตอครัง้ และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

(Baht 100,000 per occurrence and in aggregate)

Accidental Breakage of Plate Glass including frame and its
decoration (not including glass shelf or glass furniture).

หมวดที่ 7. ความรับผิดตามกฏหมายตอบุคคลภายนอก (ในสถานทีเ่ อาประกันภัย)
(Public Liability Insurance (within insured location))

ความรับผิดตามกฎหมายของผูเ อาประกันภัย ลูกจาง หร�อความบกพรองของ
สถานทีป่ ระกอบการ ทำใหบคุ คลภายนอกไดรบั การบาดเจ็บหร�อ เสียชีวต�
หร�อทรัพยสนิ ไดรบั ความเสียหาย

Compensation on behalf of the Insured for loss or damage
occurring to a third party to whom the Insured is legally liable as
result of an accident from the operations of or in connection with
the insured business.

500,000 บาทตอครัง้ และ 1,500,000 บาท
ตลอดระยะเวลาประกันภัย

Baht 500,000 per occurrence and Baht
1,500,000 in aggregate

Standard Plan

ความคุม ครอง
Coverage

ทุนประกันภัย/วงเง�นจำกัดความรับผิด (บาท)

Sum Insured/Limit of Liability (Baht)

เง�อ่ นไขพ�เศษอืน่ ๆ
- คาค้ำยัน ร�อ้ ถอน ขนยายซากทรัพย

10% ของทุนประกันภัย หร�อไมเกิน 100,000 บาทตอครัง้
และ ตลอดระยะเวลาเอาประกัน
10% of Sum Insured, not exceeding Baht 100,000 per
occurrence and in aggregate

- คาใชจา ยในการดับเพลิง

10% ของทุนประกันภัย หร�อไมเกิน 100,000 บาทตอครัง้
และ ตลอดระยะเวลาเอาประกัน
10% of Sum Insured, not exceeding Baht 100,000 per
occurrence and in aggregate

- คาว�ชาชีพ เพ�อ่ การประเมินราคา ออกแบบ

10% ของทุนประกันภัย หร�อไมเกิน 100,000 บาทตอครัง้
และ ตลอดระยะเวลาเอาประกัน
10% of Sum Insured, not exceeding Baht 100,000 per
occurrence and in aggregate

Debris Removal

Fire Extinguishing Expenses

Professional Fees

5,000 บาทตอคน 100,000 บาทตอครัง้
และ ตลอดระยะเวลาเอาประกัน
Baht 5,000 per person, Baht 100,000 per
occurrence and in aggregate

- ทรัพยสนิ สวนบุคคล (คุม ครองทรัพยสนิ สวน
บุคคลและเคร�อ่ งแตงกายของเจาหนาทีแ่ ละพนักงาน
ของผูเ อาประกันภัยซึง่ เก็บรักษาไวในอาคารทีเ่ อา
ประกันภัย)
Personal Effects

ผูทำประกันภัยสามารถเลือกซื้อวงเง�นความคุมครองเพ��มเติมได
* พ�น้ ทีน่ ำ้ ทวม หมายถึง 1: สถานทีเ่ อาประกันภัยทีต่ ง้ั อยูใน จ.อยุธยา และ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 2: สถานทีเ่ อาประกันภัยไดรบั ความเสียหายจากภัยน้ำทวมป 2011
3 : สถานทีเ่ อาประกันภัยทีเ่ คยมีประวัตคิ วามเสียหายจากภัยน้ำทวมยอนหลัง 5 ป
(“Flood Prone Areas” means 1) Risks located in Ayudhya and A.Haadyai, Songkhla 2) Risks located in areas flooded in the 2011 flood event
3) Locations where there has been flooding in the past 5 years

เง�อ่ นไขการรับประกันภัย
1. สถานทีเ่ อาประกันภัยตองเปนสิง� ปลูกสรางชัน้ 1 เทานัน้

This package applies to Contruction Class 1 only

2. สถานทีเ่ อาประกันภัยตองไมอยูในเขตอันตราย ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย
The premises must not be located in a "dangerous zone" as annouced by the Office of the Insurance Commission.

คุม ครองอัคคีภยั

คุม ครองน้ำทวม

มีเง�นทดแทนการสูญเสียรายได

คุม ครองการถูกโจรกรรม

คุม ครองอุบตั เิ หตุสว นบุคคล

คุม ครองกระจกราน
และของตกแตง

ซือ้ ความคุม ครองเพ�ม� ได

Shop & Beauty
รานขาย-ใหเชาซีด/ี ดีวด� ี (CD/ DVD Rental Shop)
รานขายดอกไมสดและเทียม (Flower Shop)
รานขายกลองถายรูป (Camera Shop)
รานขายเคร�อ่ งจักรกล (Machine Shop)
รานซุปเปอรมาเก็ตขนาดเล็ก/มินมิ ารททัว่ ไป

(Small Supermarket/Minimart)
รานขายของชำรวย (Grocery Shop)
รานขายเคร�อ่ งชัง่ (Weighing Machine Shop)
รานขายเคร�อ่ งเฟอรนเิ จอรตกแตงบาน (Home Furniture Shop)
รานขายเคร�อ่ งใชไฟฟา (Electrical Appliance Shop)
รานขายเคร�อ่ งดนตร� (Musical Instrument Shop)
รานขายแบตเตอร�ร่ ถยนต (Motor Battery Shop)

รานขายวัสดุอปุ กรณกอ สราง (ยกเวนขายไม)

(Construction Materials Shop, excluding Wood suppliers)
รานขายเคร�อ่ งทำน้ำแข็ง (Ice Maker Shop)
รานขายของเด็กเลน (Toys Shop)
รานขายเคร�อ่ งสุขภัณฑ (Sanitary Ware Shop)
รานขายเคร�อ่ งใชพลาสติก (Plastic Utensil Shop)
รานขายเคร�อ่ งหนัง รองเทา (Leather Goods and Shoes Shop)
รานขายโคมไฟประดับบาน (Home Lighting Shop)
รานขายผักและผลไม (Vegetable and Fruit Shop)
รานขายเสือ้ ผา (Clothing Shop)
รายขายหนังสือ/หนังสือพ�มพ (Book Shop)
รานขายยา (Drug Store)
รานคาปลีก (Retail Shop)
รานขายแวนตา (Glasses Shop)
รานขายกระเปาถือ/กระเปาเดินทาง (Bag/Luggage Shop)
รานขายอาหารสัตว (Feed Shop)

รานขายอาหารสดและอาหารแชแข็ง

(Fresh Food and Frozen Food Shop)
รานขายคอมพ�วเตอร (Computer Shop)
รานขายเกมส (Games Shop)
รานขายนาิกา (Watch Shop)
รานขายเคร�อ่ งมืออุปกรณ โลหะภัณฑ (Metal Equipment Shop)
รานขายจักรยาน/จักรยานยนต (Bike/Motorcycle Shop)
รานขายสังฆภัณฑ (Religious Supplies Shop)
รานขายอุปกรณกฬ
ี า (Sports Shop)
รานขายอุปกรณเคร�อ่ งเข�ยน (Stationery Shop)

SME LISTS
Servicing Business
คลินกิ เวชกรรม (Clinic)
คลินกิ ทันตกรรม (Dental Clinic)
คลินกิ เสร�มความงาม (Beauty Clinic)
คลินกิ รักษาสัตว (Pets Clinic)
อพารทเมนท/หอพัก/บานเชา

(Apartment/ Dormitory/ Rental House)
โรงเร�ยน สถานศึกษา (School)
สถาบันกวดว�ชา (Tutorial School)
สถาบันสอบดนตร� ศิลปะ ภาษา (Art and Music School)
สถาบันสอนกีฬา (Sporting Activities School)
บานพักตากอากาศ (Bungalows for holiday rental)

สมาคมหร�อสโมสร (ไมรวมถึงไนตคลับหร�อคาบาเรท)

(Association/Club, excluding Night Clubs/Cabaret)
สำนักงานทัว่ ไป (Office)
สำนักงานบัญชี (Accounting Office)
สำนักงานทนายความ (Law firm)
สำนักงานจัดหางาน (Employment Office)
สำนักงานตัวแทน/นายหนา (Agent/Broker Office)
สำนักงานขายตัว๋ (Ticket Office)
สำนักงานแปลเอกสารหร�อบร�การลาม (Translation Office)
สำนักงานรับทำโฆษณา (Advertising Agency)

สำนักงานรับออกแบบบาน/อาคาร/ตกแตงภายใน
(Home Design Agency)
มูลนิธ� (Foundation)
สถานรับเลีย้ งเด็ก (Nursery)
ฟ�ตเนสเซ็นเตอร (Fitness Center)

รานคาในหางสรรพสินคา หร�อศูนยการคา

(Shop in Department Store or Shopping Complex)
รานถายเอกสาร (Photocopy Shop)
รานเสร�มสวย/ตัดผม (Beauty or Hair Salon)
รานทำเล็บ (Nail Salon)
สปา/ รานนวดแผนโบราณ (Spa/ Massage)
โรงรับจำนำ (Pawn shop)
รานซอมและซอมแซมเสือ้ ผา (Clothing Repair shop)
บร�การลางรถ (Car Care)
รานซักร�ดหร�อซักแหง (Laundry Service Shop)
โรงแรม (Hotel)
รานซอมเคร�อ่ งใชไฟฟา (Electrical Appliance Repair Shop)
รานถายรูป/สตูดิโอถายภาพ (Photo Shop/ Studio)

Food & Beverage
รานอาหาร (Food Shop)
รานขายเคร�อ่ งดืม่ (Beverage Store)
รานกาแฟ/รานเบเกอร�่ (Coffee Shop/ Bakery Shop)
รานไอศคร�ม (Ice Cream Shop)
รานขายขนมหวาน (Candy Shop)

ใบคำขอเอาประกันภัยกรมธรรมประกันภัยคุม ครองธุรกิจขนาดยอม
Proposal form : MSIG Shop Insurance Package

SME Easy

1. ชื่อ – นามสกุลของผูขอเอาประกันภัย (Name of Proposer)……………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร (ID No./Tax ID No.)……………………………………………….
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) :
เร��มวันที่(Effective date from) ………/…….…../……… เวลา 16.00 น. (4 p.m.)
to สิ�นสุดวันที่ (Expiry date) ………/…………./…….…เวลา 16.00 น. (4 p.m.)
7. ทรัพยสินที่เอาประกันภัย (Property Insured) / จำนวนเง�นเอาประกันภัย (Sum Insured)
หมวดที่ 1 : อัคคีภัย และ ความคุมครองเพ��มเติม

ทรัพยสินที่เอาประกันภัย (Property Insured)

จำนวนเง�นเอาประกันภัย (Sum Insured)

• สิ�งปลูกสราง (ยกเวนฐานราก) - Building (excluding
foundations)……………………………………..………..
• เฟอรนเิ จอร สิง� ตกแตงติดตัง้ ตร�งตรา และทรัพยสนิ อืน่ ๆภายในอาคาร
(Furniture, Fixtures, Fittings & Household Contents)
………………………………………………………………
• อืน่ ๆ …………………………………………………………..
……………………………………………………………….

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

จำนวนเง�นประกันภัยรวม (Total Sum Insured)
กำหนดจำนวนเเง�นเอาประกันภัยเปนแบบ (Basis of Sum Insured) กรุณาระบุ
กำหนดจำนวนเง�นเอาประกันภัยตามมูลคาทรัพยสินที่เปนของใหม (Replacement Cost Valuation)
กำหนดจำนวนเง�นเอาประกันภัยตามมูลคาที่แทจร�งของทรัพยสิน (Actual Cash Value)

8. ลักษณะสิ�งปลูกสรางที่เอาประกันภัย (Type of Property Insured)

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

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

พ�้น (Floors)
คอนกร�ต (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 พ�้นที่ภายใน(ตร.ม.)……….(Area(m))

9. ผูขอเอาประกันภัยเปน (Status of Proposer)

เจาของ (Owner)

ผูเชา (Tenant)

10. ชื่อของสถาบันการเง�นหร�อบุคคลอื่นที่มีสวนไดสวนเสียในทรัพยสินเอาประกันภัย (Please name any financial institution
/person with an insurable interest (loans etc.)in the insured premises)…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
11. กรุณากรอกรายละเอียดชื่อผูเอาประกันภัย จำนวน 1 คน ภายใตความคุมครองหมวดที่ 4
(Please provide details of the insured (1 person))
ความสัมพันธกบั ผูข อเอาประกันภัย
ชือ่ – นามสกุล / Name - Surname อายุ / Age Relationship
with the Proposer

ผูร บั ประโยชน / Beneficiary

หมายเหตุ : กรณีไมมีการระบุชื่อผูรับประโยชน ทางบร�ษัทฯ จะระบุเปน “ทายาทโดยธรรม” โดยที่บร�ษัทฯ 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 หร�อไม (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)
กับบร�ษัท(please name the insurance company)……………………………………………………………….………
………………………………………………จำนวนเง�นเอาประกันภัย (Sum Insured)…………………………บาท (Baht)
การประกันความเสีย่ งภัยทุกชนิดสำหรับทรัพยสนิ เอาประกันภัยเดียวกัน (All Risks Insurance – for the same insured property (ies))
ไมมี (No)
มี (Yes)
กับบร�ษัท(please name the insurance company)………………………………………………………………..………
………………………………………………จำนวนเง�นเอาประกันภัย (Sum Insured)…………………………บาท (Baht)
13. ทรัพยสนิ ทีท่ า นประกันภัยเคยไดรบั ความเสียหายภายใน 5ปทผ่ี า นมาหร�อไม (Has the Proposer/ insured experienced
any property loss/damage in the past 5 Years?)
ไมมี (No)
มี (Yes)
โปรดระบุใหละเอียด please give details……………………………………………………….…………………………

