
รกัษส์ขุ 1 รกัษส์ขุ 2 รกัษส์ขุ 3

1
คุม้ครองการประกนัอคัคภียั และ

ภยัเพิม่พเิศษ

2 ภยัธรรมชาตพิืน้ฐาน

3 คา่เชา่ส าหรบัพกัอาศยัช ัว่คราว

4 คา่ใชจ้า่ยในการดบัเพลงิ

5
คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นในการการค า้

หรอืยนัซาก

6
ความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิสว่น

บคุคลภายในสิง่ปลกูสรา้ง

7

คุม้ครองทรพัยส์นิภายในสิง่ปลกู

สรา้งระหวา่งเก็บรกัษาในสถานที่

อ ืน่ช ัว่คราว

8 การประกนัภยัตอ่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 50,000 บาท/ปี 100,000 บาท/ปี 200,000 บาท/ปี

9 การประกนัภยัโจรกรรม 50,000 บาท/ปี 100,000 บาท/ปี 200,000 บาท/ปี

10
การประกนัภยัความรบัผดิตอ่

บคุคลภายนอก
50,000 บาท/ปี 100,000 บาท/ปี 200,000 บาท/ปี

11
การประกนัภยัอบุตัเิหตสุว่น

บคุคลส าหรบัผูเ้อาประกนัภยั
50,000 บาท/ปี 100,000 บาท/ปี 200,000 บาท/ปี

รกัษส์ขุ 1 รกัษส์ขุ 2 รกัษส์ขุ 3

500,000 1,069 1,553 ทนุเร ิม่ตน้ 1 ลา้น

1,000,000 1,548 2,031 2,999

2,000,000 2,504 2,988 3,954

3,000,000 3,460 3,943 4,911

4,000,000 4,416 4,900 5,866

5,000,000 5,372 5,856 6,823

การขอเอาประกนัภยั :  1.) กรอกใบค าขอเอาประกนัภยั 2.) แนบเอกสารส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้น

 

20,000.- บาท ตอ่คร ัง้/ปี

20,000.- บาท

ตามทนุประกนัภยั (เร ิม่ตน้ 500,000 บาท)

20,000.- บาท ตอ่คร ัง้/ปี

จ านวนเงนิเอาประกนัภยั (บาท)
ความคุม้ครองบา้นรกัษส์ขุ

อตัราเบีย้ประกนัภยั บาทตอ่ปี (รวมภาษอีากร)
ทุนประกนัภยั

แผนประกนัอคัคภียั

บา้นรกัษส์ขุ

*เอกสารใบเสนอขายชั่วคราว* 17.10.2019

คุม้ครองความสูญเสยี หรอื เสยีหายของทรพัยส์นิทีเ่อา

ประกนัภยั ไดแ้ก่ ส ิง่ปลกูสรา้ง (ไมร่วมรากฐาน) และ
ทรพัยส์นิภายในสิง่ปลกูสรา้ง(เฉพาะสิง่ปลกูสรา้งช ัน้1)

วิธีการค านวณทุนประกนัภยัตวัอาคาร
ทุนประกนัส่ิงปลกูสร้าง + ทุนประกนัภยัเฟอรนิ์เจอร ์ = ทุนประกนัภยัรวม

1. สิง่ปลกูสรา้ง = กวา้ง X ยาว X จ านวนชัน้ X จ านวนคหูา X ราคาประเมนิสิง่ปลกูสรา้ง*
2. เฟอรน์ิเจอร ์= ลกูคา้ก าหนดเองจากการประเมนิมลูค่าคร่าวๆ
*ราคาประเมณิสิง่ปลกูสรา้งทีเ่ป็นผนงัคอนกรตีลว้น = 10,000 บาท/ตรม.
ตวัอยา่ง: บา้นเดีย่ว (กวา้ง 5 ม. X 20 ม. X 2 ชัน้ X 1 คหูา X 10,000 บาท) + เฟอรนิ์เจอร์ 300,000
=2,300,000 บาท ดงันัน้ บา้นเดีย่วหลงันี้ควรท าทุนประกนัภยัรวม 2,300,000 บาท

ทนุประกนัภยัอืน่ๆ นอกจากในตารางนี ้กรณุาสอบถามที ่TPB Help Point 02 209 3299

++ จา่ยนอ้ยกวา่ดว้ยแผนการคุม้ครองระยะยาว ซือ้ความคุม้ครองไดถ้งึ 3 ปี ++

ไมเ่กนิ 2,500.- บาทตอ่คน 
รวมกนัสงูสดุไมเ่กนิ 20,000.- บาทตอ่คร ัง้

ไมเ่กนิ 10% ของทนุประกนัความคุม้ครองหลกั หรอื
สงูสดุไมเ่กนิ 50,000.- บาท ตอ่คร ัง้/ปี

ไมเ่กนิวนัละ 1,000 บาท และรวมแลว้
ไมเ่กนิ 50,000 บาท / 100,000 บาท

ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์

คุม้ครองตอ่ทรัพยส์นิซึง่เป็นของผูเ้อาประกนัภยัหรอืบคุคลภายใน
ครอบครัวเดยีวกนักบัผูเ้อาประกนัภยั อนัเกดิจากภยัทีไ่ดรั้บความ
คุม้ครองภายใตห้มวดความคุม้ครองหลกั

แผนความคุม้ครองทีร่ะบุไวใ้นเอกสารฉบบันี้เป็นการก าหนดความคุม้ครองและอตัราเบีย้ประกนัภยั เพื่อประกอบการท าความเขา้ใจแผนประกนัภยัในเบือ้งตน้เท่านัน้ 
เงื่อนไขความคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ ผลประโยชน์และอตัราเบีย้ประกนัภยัโดยละเอยีดจะระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั ตามที ่บรษิทั ไทยไพบลูยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ความคุ้มครองการเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ และสายตาหรอืทพุพลภาพ 
ถาวรสิ�นเชงิของผู้เอาประกนัภยั โดยให ้ความคุ้มครองภายในสถานที� 
เอาประกนัภยั (อายไุมเ่กนิ 75 ปี)

คุม้ครองความบาดเจ็บ การเสียชีว ิต และทรัพย์สินของ
บคุคลภายนอกทีเ่กดิภายในสิง่ปลกูสรา้ง

คุม้ครองภยัการโจรกรรมทีป่รากฎรอ่งรอยงัดแงะ การชงิทรัพย ์
การปลน้ทรัพย ์(จร.2)

ความสูญเสยีหรือความเสยีหายที่เกดิขึน้แก่เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์
ไฟฟ้า พรอ้มทัง้เครือ่งมอืเครือ่งใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ทีไ่ดเ้อาประกันภัยไว ้
ซึง่สาเหตุความเสยีหายดังกล่าวขา้งตน้มผีลท าใหเ้กดิไฟไหมข้ึน้
หรอืความเสยีหายดังกลา่วเกดิจากฟ้าผา่เทา่นัน้

ไฟไหม ้ฟ้าผา่ ภยัระเบดิ ภยัเนือ่งจากน ้า(ไมร่วมน ้าท่วม) 
ภยัจากอากาศยาน และภยัจากยวดยานพาหนะ

ภยัลมพาย ุภยัน ้าทว่ม ภยัแผน่ดนิไหว และภยัลูกเห็บ 
(ทกุภยัรวมกนั)

คุม้ครองกรณีสิง่ปลกูสรา้งทีเ่อาประกนัภยัไดรั้บความเสยีหายจากภัย
ภายใตห้มวดความคุม้ครองหลักจนไมส่ามารถใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัยได ้

ค่าใชจ้่ายในการจัดหามาทดแทน หรอืซอ่มแซมเครือ่งดับเพลงิ และ
อปุกรณ์ในการดับเพลงิ ซึง่ไดรั้บความเสยีหายระหวา่งท าการดับเพลงิ

การรือ้ถอนหรอืท าลาย การขนยา้ยซากทรัพยส์นิสิง่ปลูกสรา้งทีเ่อา
ประกันภัยและเป็นผลสบืเนื่องจากความสูญเสยีหรือความเสยีหาย
ของทรัพยส์นิทีเ่อาประกนัภยั

คุม้ครองทรัพยส์นิภายในสิง่ปลกูสรา้งระหวา่งเก็บในสถานทีอ่ืน่
ชัว่คราว เนือ่งจากความเสยีหายอนัเกดิจากภยัทีไ่ดรั้บความ
คุม้ครองภายใตห้มวดความคุม้ครองหลกั

 ทรัพยส์นิทีไ่มอ่ยูใ่นขอบขา่ยรับประกนัภยั

 ส าหรบับา้นเดีย่ว บา้นแฝด ทาวนเ์ฮาส์ หอ้งชุดพกัอาศยั
(คอนโดมเินยีม) และอพารท์เมน้ท์ หรอือาคารพาณิชยท์ีใ่ชเ้พือ่การ
อยูอ่าศยัเทา่น ัน้ มใิชเ่พือ่การคา้ ใหเ้ชา่ หรอืแสวงหาผลก าไรใดๆ

 กรณีเป็นหอ้งชุดพกัอยูอ่าศยั (คอนโดมเินยีม) รบัประกนัภยั
เฉพาะทรพัยส์นิภายในสิง่ปลกูสรา้งเทา่น ัน้

 อาคารสิง่ปลกูสรา้งครึง่ตกึครึง่ไม ้ หรอืไมล้ว้น (ยกเวน้ไมเ้ฌอร่า)  สถานทีเ่อาประกนัภัยอยู่

เขตอนัตรายตามประกาศ คปภ. เชน่ เยาวราช ส าเพ็ง จักรวรรดิ์ ชมุชนแออดัคลองเตย หรอือยูใ่น
ศนูยก์ารคา้, หา้งสรรพสนิคา้  สถานทีเ่อาประกนัภัยอยูใ่นพืน้ทีใ่นเขตจังหวดัทางภาคใตไ้ดแ้ก่

สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธวิาส  ความเสยีหายเนือ่งจากภัยกอ่การรา้ย การกอ่วนิาศกรรม

 ทรัพยส์นิทีย่กเวน้ทีไ่มคุ่ม้ครอง ไดแ้ก ่ทอง เงนิ โบราณวัตถ ุอญัมณี, โทรศัพทม์อืถอื 

อปุกรณ์สือ่สารตา่งๆ คอมพวิเตอรพ์กพา หรอืทรัพยส์นิมคีา่เฉพาะตน อาท ิตน้แบบ
เอกสาร แบบพมิพ ์ภาพเขยีน



อายุ

/

10. การชำระเงินดวยบัตรเครดิต

Visa Master ธนาคาร

หมายเลขบัตร

บัตรหมดอายุ (เดือน/ป)

1. ขอมูลสวนตัวผูขอเอาประกันภัย

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
ป

ป

ป

วันเดือนปเกิด / / อาชีพ

เลขประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง (กรณีตางดาว)

ที่อยูที่ติดตอ 

โทรศัพทบาน โทรศัพทมือถือ

3. รายละเอียดสิ่งปลูกสรางที่ขอเอาประกันภัย

2. สถานที่ตั้งทรัพยสินที่ขอเอาประกันภัย

เลขที่ หมูที่
หมูบาน/อาคาร
ซอย ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด รหัสไปรษณีย

โทรศัพทบาน  โทรศัพทมือถือ

บานเดี่ยว ทาวนเฮาส อาคารชุด/คอนโดมิเนียม อื่นๆ (โปรดระบุ)
4. ลักษณะสิ่งปลูกสรางคอนกรีต

อายุสิ่งปลูกสราง จำนวน จำนวน คูหา/หลัง/ยูนิต (หอง)

5. ผูขอเอาประกันภัยมีฐานะเปน เจาของ ผูเชา อื่นๆ (โปรดระบุ)

6. ระยะเวลาที่ขอเอาประกันภัย เริ่มวันที่ สิ้นสุดวันที่ : เวลา 16.30 น.

7. รายละเอียดของทรัพยสินที่ขอเอาประกันภัย โปรดระบุ

สิ่งปลูกสราง ไมรวมฐานราก บาท

บาท

บาท

บาท

ทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสราง

อื่นๆ (โปรดระบุ)

รวมจำนวนเงินเอาประกันภัย

แผนประกันภัยที่เลือกซื้อ

ชื่อ อายุ

ความสัมพันธ
8. ทานไดมีการทำประกันภัยไวบริษัทประกันภัยอื่นหรือไม ถามีโปรดระบุชื่อ

บริษัทประกันภัยและจำนวนเอาประกันภัย

9. ในระยะเวลาสามปที่ผานมาทานไดรับความเสียหายใดหรือไม 

ไมมี มี

ไมมี มี

ไมมี มี

การประกันภัยโจรกรรม

บริษัท จำนวนเงินเอาประกันภัย

ไมมี มี ถามี ประเภทประกันภัย
คาเสียหาย สาเหตุความเสียหาย

ขาพเจามีความประสงคขอเอาประกันภัยกับบริษัทตามเงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัยที่บริษัทไดใชสำหรับการประกันภัยน้ี และขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดตางๆ ขางตนน้ีถูกตองและสมบูรณ 

ขาพเจาตกลงท่ีจะใหคำขอเอาประกันภัยน้ีเปนมูลฐานของสัญญาระหวางขาพเจาและบริษัท

เลขประจำตัวประชาชน

ชั้น พื้นที่ภายในอาคารกวาง เมตร เมตรยาว หรือพื้นที่รวม

บานรักษสุข 1 บานรักษสุข 2
บานรักษสุข 3

โปรดระบุชื่อผูรับประโยชนจากประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

การประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่ม ไมมี มี

ตร.ม.

การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก

การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล (เจาบาน)

คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ใหตอบคำถามขางตนตามความจริงทุกขอ หากผูเอาประกันภัยปกปดขอความจริง หรือแถลงขอความอันเปนเท็จจะมีผลใหสัญญาน้ี
ตกเปนโมฆียะ ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865 และอาจปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทนได

นำฝากเขาบัญชีธนาคาร เมื่อวันที่

จำนวนเงิน บาท

(ถาไมตรงกับที่อยูปจจุบันใหระบุที่อยูขางลาง)
ที่เดียวกับที่ติดตอ

สาขาไทยประกันชีวิต

หมายเหต ุ ความคุมครองนี้จะมีผลบังคับใชเมื่อขอมูลในใบคำขอนี้ถูกตองสมบูรณ ไดรับพิจารณาอนุมัติจากบริษัทฯแลว

ใบคำขอเอาประกันอัคคีภัยสำหรับบานอยูอาศัย บานรักษสุข
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