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MY
HAPPY
HOME PLUS
Home insurance for you 
and your family.

เง�่อนไขการรับประกันภัย

• แผนประกันภัยน้ีคุมครองสิ�งปลูกสรางท่ีเปนคอนกร�ตและทรัพยสินภายใน
 สิ�งปลูกสรางดังกลาวเทานั�น
• แผนประกันภัยนี ้คุ มครองบานเดี ่ยว ทาวนเฮาส หองชุดพักอาศัย 
 (คอนโดมิเนียม) และอพารทเมนท ท่ีใชเพ��อการอยูอาศัยสวนบุคคลเทานั�น 
 มิใชเพ��อการคาใหเชาหร�อแสวงหาผลกำไรใดๆ กรณีเปนหองชุดพักอยู
 อาศัย (คอนโดมิเนียม) รับประกันภัยเฉพาะทรัพยสินภายในสิ�งปลูกสราง
 เทานั�น
• สถานท่ีเอาประกันภัย 1 แหงสามารถซ�อ้แผนประกันภัยน้ีได 1 กรมธรรม
 เทานั�น
• แผน My Happy Home Plus (3) สามารถซ�อ้ไดเฉพาะกรณีทุนประกันภัย
 ความคุมครองหลักตั�งแต 1,000,000 บาท ข�้นไปเทานั�น
• แผนประกันภัยนี้ใชไดทุกพ��นที่ทุกจังหวัด ยกเวน
 - เขตอันตรายตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
  สงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย เชน เยาวราช สำเพ็ง จักรวรรด์ิ 
  ชุมชนแออัด คลองเตย
 - พ��นท่ีในเขต 4 จังหวัดทางภาคใตไดแก สงขลา ยะลา ปตตานี นราธิวาส  
  เฉพาะสิ�งปลูกสราง และ/หร�อทรัพยสินภายในสิ�งปลูกสราง ที่มีทุน
  ประกันภัยมากกวา 5,000,000 บาท
 - อำเภอในจังหวัดสงขลาตามรายช�่อตอไปนี้สามารถซ�้อทุนประกันภัย
  ไดสูงสุด 10,000,000 บาท ไดแก อ.เมืองสงขลา อ.หาดใหญ อ.ระโนด 
  อ.รัตภูมิ อ.นาหมอม อ.ควนเนียง อ.บางกล่ำ อ.คลองหอยโขง 
  อ.กระแสสินธุ  อ.สิงหนคร
• สำหรับภัยน้ำทวมขอสงวนสิทธิ์ในการพ�จารณารับประกันภัยเปนรายๆ  
 สำหรับพ��นที่ที่มีความเสี่ยงภัยน้ำทวมสูง อันไดแกพ��นที่บร�เวณ จังหวัด
 อางทอง ลพบุร� นครสวรรค นนทบุร� ปทุมธานี พระนครศร�อยุธยา
 สมุทรปราการ สิงหบุร� และบางพ��นท่ีของกรุงเทพมหานคร กรุณาติดตอ 
 ตัวแทนของบร�ษัทฯ หร�อเจาหนาที่บร�ษัทฯ กอนการรับประกันภัย

ทรัพยสินที่ยกเวน
• ทรัพยสินใดๆ ที่อยูในการดูแลรักษาของผูเอาประกันภัยในฐานะผูดูแล
 รักษา

จายนอยกวา… คุมครองมากกวา 
ดวยสวนลดสำหรับความคุมครองระยะยาว
 สวนลดสูงสุด 12.50% สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 2 ป
 สวนลดสูงสุด 16.66% สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ป

คำเตือน
• เง�่อนไขเปนไปตามกรมธรรมกำหนด
• เอกสารนี้มิใชเปนเอกสารที่จัดทำใหแกผูขอเอาประกันภัยเปนการเฉพาะ
 เจาะจง ผูขอเอาประกันภัยจ�งควรศึกษา และทำความเขาใจโดยละเอียด
 กอนตัดสินใจเสนอขอเอาประกันภัย

บมจ. อลิอันซ ประกันภัย
Allianz General Insurance Pcl.

ภาคกลาง
สาขานครสวรรค : 056 882 233
สาขาอยุธยา : 035 329 088

ภาคตะวันออก
สาขาชลบุร� : 038 398 520-2
สาขาระยอง : 038 996 966-9

ภาคเหนือ
สาขาเช�ยงใหม : 053 280 922
สาขาพ�ษณุโลก : 055 986 234-7

ภาคตะวันตก
สาขาหัวหิน : 032 522 983-6

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาขอนแกน : 043 472 579
สาขาอุบลราชธานี : 045 240 777
สาขาอุดรธานี : 042 214 977

ภาคใต
สาขาภูเก็ต : 076 223 633
สาขาสุราษฎรธานี : 077 287 234
สาขาหาดใหญ : 074 559 570-3

เวลาทำการทุกสาขา : 08.30-17.30 น.

Allianz General Insurance Pcl.  l  บมจ. อลิอันซ ประกันภัย
313 อาคาร ซ�.พ�. ทาวเวอร ชั�น 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ศูนยแจงเหตุและบร�การลูกคา โทร. 0 2638 9333  โทรสาร 0 2638 9030

         www.allianz.co.th    l                     AZTHOfficial



บมจ. อลิอันซ ประกันภัย ขอนำเสนอแผนประกันภัย

MY HAPPY HOME PLUS พ�เศษ!!! เพ��มการประกันภัยสำหรับกระจกในวงเง�นสูงสุด 5,000 บาทตอครั�งตอป และความคุมครองภัยธรรมชาติ (ยกเวนน้ำทวม) ในวงเง�นเต็มทุนประกันภัย
และพ�เศษสุด… ทานยังสามารถเลือกซ�้อภัยน้ำทวมไดในวงเง�นไมเกิน 5% ของทุนประกันภัยหร�อสูงสุดไมเกิน 2 ลานบาท

 ความคุมครองหลัก ทุนประกันภัย (บาท)
ความสูญเสียหร�อเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย ไดแกสิ�งปลูกสราง (ไมรวมฐานราก) และทรัพยสินภายในสิ�งปลูกสราง เชนเฟอรนิเจอร เคร�่องตกแตง สิ�งติดตั�งตร�งตรา
เคร�่องมือเคร�่องใชภายในบาน และทรัพยสินอื่นๆ ที่ใชเพ��อการอยูอาศัยของผูเอาประกันภัย หร�อบุคคลภายในครอบครัวเดียวกันกับผูเอาประกันภัย อันเนื่องมาจาก ไฟไหม ฟาผา 500,000
ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ (ไมรวมน้ำทวม) ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยลมพายุ ภัยแผนดินไหว และภัยลูกเห็บ

 ขยายความคุมครอง  ฟร�!  วงเง�นความคุมครอง (บาท)
คาเชาสำหรับพักอาศัยชั�วคราว หากสิ�งปลูกสรางที่เอาประกันภัยไดรับความเสียหายจากภัย ภายใตหมวดความคุมครองหลัก โดยความเสียหายของตัวอาคารคิดเปนมูลคา ไมเกิน 10% ของทุนประกันภัยความคุมครองหลักหร�อ
มากกวา 50%  สูงสุดไมเกิน 50,000 บาทตอครั�ง/ป   
 ความเสียหายตอทรัพยสินสวนบุคคลภายในสิ�งปลูกสราง (สิ�งของสวนตัวสำหรับการสวมใสหร�อใชสอย เชน เสื้อผา รองเทา แวนตา เปนตน) ซ�่งเปนของผูเอาประกันภัยหร�อ ไมเกิน 2,500 บาทตอคน
บุคคลภายในครอบครัวเดียวกันกับผูเอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยที่ไดรับความคุมครองภายใตหมวดความคุมครองหลัก รวมกันสูงสุดไมเกิน 20,000 บาทตอครั�ง/ป
ความสูญเสียหร�อความเสียหายตอทรัพยสินที่อยูภายในสิ�งปลูกสรางที่พกพาได อันไดแก โทรศัพทมือถือ ว�ทยุติดตามตัว คอมพ�วเตอรโนตบุค Flash Drive กลองถายรูป ตามความเสียหายจร�งและสูงสุดรวมกัน 
และทรัพยสินอื่นๆ ที่พกพาไดทุกชนิด อันมีสาเหตุมาจากภัยภายใตความคุมครองของกรมธรรม ไมเกิน 20,000 บาทตอครั�ง/ตอป
ความสูญเสียหร�อเสียหายตอทรัพยสินมีคาภายในสิ�งปลูกสราง ไดแก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ งานศิลปะ ทองคำ อัญมณีมีคา เคร�่องเง�น ซ�่งเปนของผูเอาประกันภัยหร�อ ไมเกิน 2,500 บาทตอช�้น
บุคคลภายในครอบครัวเดียวกันกับผูเอาประกันภัยซ�่งมีสาเหตุมาจากภัยที่ไดรับความคุมครองภายใตหมวดความคุมครองหลัก รวมกันสูงสุดไมเกิน 20,000 บาทตอครั�ง/ป
ความคุมครองสำหรับทรัพยสินภายในสิ�งปลูกสรางระหวางเก็บในสถานที่อื่นชั�วคราว ใหความคุมครองกรณีที่มีการเคลื่อนยายทรัพยสินภายในสิ�งปลูกสรางไปยังสถานที่อื่น ไมเกิน 10% ของทุนประกันภัยความคุมครองหลักหร�อ
แลวไดรับความเสียหายจากภัยที่ไดรับความคุมครองภายใตหมวดความคุมครองหลัก  สูงสุดไมเกิน 50,000 บาทตอครั�ง/ป 
การประกันภัยสำหรับกระจก คุมครองความสูญเสียหร�อความเสียหายของกระจกที่ใชเปนสวนประกอบของสถานที่ที่เอาประกันภัย ซ�่งเกิดจากอุบัติเหตุ จนทำใหแตกหร�อ 

รวมกันสูงสุด 5,000 บาทตอครั�ง/ป 
เสียหายจนใชการไมได วงเง�นความคุมครองรวมกันสูงสุดตอครั�งตอป   

ความคุมครองทั�งหมดนี้ เบี้ยประกันภัยตอป เร�่มตน (รวมภาษ�และอากรแสตมป) คาเบี้ยประกันภัยเพ��ม 120 บาท (รวมภาษ�และอากรแสตมป) 
700 บาท

ตอทุนประกันภัยของความคุมครองหลักที่เพ��มข�้นทุกๆ 100,000 บาท

   ทุนประกันภัย (บาท)
 ความคุมครองที่เลือกซ�้อเพ��มเติมได My Happy My Happy My Happy
  Home Plus 1 Home Plus 2 Home Plus 3

ภัยตอเคร�่องไฟฟา อันเกิดจากการเดินเคร�่องเกินกำลัง การเดินลัดวงจรของไฟฟา การเผาไหมของสายไฟในตัวเอง การรั�วของกระแสไฟฟา หร�อการเดินลัดวงจรของไฟฟา 50,000 100,000 200,000
เนื่องจากฟาผา ทั�งนี้สาเหตุความเสียหายดังกลาวขางตนมีผลทำใหเกิดไฟไหมข�้นหร�อความเสียหายดังกลาวเกิดจากฟาผาเทานั�น วงเง�นความคุมครองรวมกันสูงสุดตอครั�งตอป 
การประกันภัยโจรกรรม (จร.2) คุมครองความสูญเสียหร�อความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากการถูกโจรกรรมที่ปรากฏรองรอยงัดแงะ การช�งทรัพย 50,000 100,000 200,000
ปลนทรัพย วงเง�นความคุมครองรวมกันสูงสุดตอครั�งตอป  
ความเสียหายตอสวนหนึ่งสวนใดตอตัวสิ�งปลูกสราง (ประตูหร�อหนาตาง) อันเกิดจากการโจรกรรมที่ปรากฎรองรอยงัดแงะ การช�งทรัพย การปลนทรัพย (จร.2) 5,000 10,000 20,000
วงเง�นความคุมครองรวมกันสูงสุดตอครั�งตอป
การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก คุมครองความบาดเจ�บ การเสียช�ว�ต และทรัพยสินของบุคคลภายนอกที่เกิดภายในสิ�งปลูกสราง 500,000 1,000,000 2,000,000
วงเง�นคุมครองรวมกันสูงสุดตอครั�งตอป
การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (อบ.1) สำหรับผูเอาประกันภัย ใหความคุมครองการเสียช�ว�ต สูญเสียอวัยวะและสายตาหร�อทุพพลภาพถาวรสิ�นเช�งตลอด 24 ชั�วโมงทั�วโลก 50,000 100,000 200,000

เบี้ยประกันภัยตอป (รวมภาษ�และอากรแสตมป)  490 990 1,990

 ความคุมครองที่เลือกซ�้อเพ��มเติมได  ทุนประกันภัย รวมกันสูงสุดตอครั�ง/ป (บาท)
ความสูญเสียหร�อความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย เชน อาคาร ทรัพยสินภายในอาคาร ที่มีสาเหตุมาจากภัยน้ำทวม  ในวงเง�นไมเกิน 5% ของทุนประกันภัย
***Waiting Period 7 วัน*** (ระยะเวลารอคอย 7 วัน)   และสูงสุดไมเกิน 2 ลานบาท
   ทุนประกันภัย 20,000 - 200,000 บาท
   เบี้ยประกันภัยขั�นต่ำ 100 บาท

เบี้ยประกันภัยตอป (รวมภาษ�และอากรแสตมป)   **กรณีซ�้อทุนประกันภัยน้ำทวมสูงกวา 2 แสนบาท
   คิดเบี้ยประกันภัยเพ��ม 25 บาทตอทุนประกันภัย
   ที่เพ��มข�้นทุกๆ 50,000 บาท

สำหรับบานและทรัพยสินภายในบานที่คุณรักดวยขอเสนอพ�เศษสุด ที่คุณสามารถเลือกสรรความคุมครองไดดังใจ
พรอมสิทธิประโยชนขยายความคุมครองพ�เศษที่เราเต็มใจบร�การ เพ��อสรางความอบอุนใจใหกับบานและทรัพยสินของคุณ


