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Fire Insurance (Home)



ความคุมครองหลัก 
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1. ไฟไหม                        

2. ฟาผา

3. ภัยระเบิด 

4. ภัยจากการเฉี่ยว การชนของยานพาหนะ หรือสัตวพาหนะ เชน ชาง มา วัว ควาย ยกเวน ของผูเอาประกันภัย สมาชิกคน
ในครอบครัว    

      หรือบุคคลใดที่กระทําในทางการที่จาง 

5. ภัยจากอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน 

6. ภัยจากน้ํา รวมถึงน้ําฝนที่เขามาตามชองชํารุดของประตู หนาตาง วงกบ ชองรับลม ชองรับแสงสวาง ไมรวมถึง  น้ํา
ไหลบา น้ําทวม ทางน้ําภายนอก น้ําซึมผานผนังหองใตดิน การแตกหรือรั่วไหลลของทอน้าํประปาใตดิน ระบบน้ํา
ดับเพลิงอัตโนมัติ

7. ภัยน้ําทวม ภัยลมพายุ ภัยแผนดินไหว ภัยลูกเห็บ  วงเงินรวมไมเกิน 20,000 บาท ตออุบัติเหตุตอครั้งและ

     ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 



ขอยกเวนประกันอัคคีภัยบานอยูอาศัย
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ขอยกเวนทั่วไป

1. สงคราม กบฎ จลาจล นัดหยุดงาน การกระทําของผูกอการราย รัฐประหาร ประกาศกฎอัยการศึก 

2. การแผรังสี กัมมันตภาพรังสี 

3. การเผาทรัพยสิน โดยคําสั่งเจาหนาที่ 
ขอยกเวนทรัพยสิน

1. เงิน ทอง อัญมณี

2. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ มูลคาเกินกวา 10,000 บาท

3. ตนฉบับ สําเนาเอกสาร อากรแสตมป 

4. หลักประกันหนี้สิน เช็ค เอกสารสําคัญ แบบพิมพ ภาพเขียน

5. วัตถุระเบิด

6. ตนไม แตงสวน สนามหญา 

7. ยานพาหนะทุกชนิด (บก น้ํา อากาศ) 

8. เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟา สายไฟฟาหรือหลอด



การประเมินทุนรับประกันภัย
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กวาง x ยาว x ชั้น = ตารางเมตร

ตารางเมตร x ราคากอสราง (10,000) = ทุนประกันภัย 

(Rate 0.081% + surcharge 0.02%) x ทุนประกันภัย

เชน 0.081+0.02 = 0.101 x 500,000% = 505+100 = 605 บาท

*คอนโดเกิน 7 ชั้น ใชอัตรา 0.081 + surcharge 0.04%

พื้นที่ตัวอาคาร

อัตราเบี้ย



การพิจารณารับประกันภัย
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1. ผูเอาประกันภัย

2. สถานที่ตั้งทรัพยสิน

3. ทุนประกันภัย

4. พื้นที่อาคาร

5. สถานที่ใชงาน

6. การปองกันภัย อุปกรณดับเพลิง

7. ลักษณะสิ่งปลูกสราง (คอนกรีตลวน) 

8. อายุอาคาร 



ตารางเบี้ยประกันอัคคีภัยมาตรฐาน
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เปดดูไดที่
คูมือการขาย
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Fire Insurance (Shop)



ความคุมครองหลัก 
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ไฟไหม ฟาผา และการระเบิดจากแกสที่ใชเพื่อการอยูอาศัย

ความคุมครอง

1. ภัยระเบิด วงเงิน 200,000 บาท/อุบัติเหตุตอครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกัน

2. ภัยเนื่องจากน้ํา (ไมรวมน้ําทวม) วงเงิน 200,000 บาท/อุบัติเหตุตอครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกัน

3. ภัยตอเครื่องใชไฟฟา วงเงิน 30,000 บาท/อุบัติเหตุตอครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกัน

4. ภัยลมพายุ ภัยแผนดินไหว ภัยลูกเห็บ วงเงินรวมกัน 100,000 บาท/อุบัติเหตุตอครั้งตลอดระยะเวลา
เอาประกัน

ขยายความคุมครอง



ขอยกเวนประกันอัคคีภัยบานอยูอาศัย
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ขอยกเวนทั่วไป

1. สงคราม กบฎ จลาจล นัดหยุดงาน การกระทําของผูกอการราย รัฐประหาร ประกาศกฎอัยการศึก 

2. การแผรังสี กัมมันตภาพรังสี 

3. การเผาทรัพยสิน โดยคําสั่งเจาหนาที่ 
ขอยกเวนทรัพยสิน

1. เงิน ทอง อัญมณี

2. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ มูลคาเกินกวา 10,000 บาท

3. ตนฉบับ สําเนาเอกสาร อากรแสตมป 

4. หลักประกันหนี้สิน เช็ค เอกสารสําคัญ แบบพิมพ ภาพเขียน

5. วัตถุระเบิด

6. ตนไม แตงสวน สนามหญา 

7. ยานพาหนะทุกชนิด (บก น้ํา อากาศ) 

8. เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟา สายไฟฟาหรือหลอด



การพิจารณารับประกันภัย
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1. ผูเอาประกันภัย

2. สถานที่ตั้งทรัพยสิน

3. ทุนประกันภัย

4. พื้นที่อาคาร

5. สถานที่ใชงาน

6. การปองกันภัย อุปกรณดับเพลิง

7. ลักษณะสิ่งปลูกสราง (คอนกรีตลวน) 

8. อายุอาคาร

9. ไมรับประกันเฉพาะสต็อกสินคาอยางเดียว  

 



ตารางเบี้ยประกันอัคคีภัยรานคา 
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เปดดูไดที่
คูมือการขาย



Thank You

AXA GI Academy


