บริษัท ชับบ์ สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
/ อาคารชับบ์ ชัน โครงการนอร์ธปาร์ค
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลักสี กทม.
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0107537001510

ใบคําขอเอาประกันภัย “บ้ านหายห่ วง by ANC” (Fire for Dwelling House Insurance Application Form)
ข้ อมูลลูกค้ า (Customer Information)
ผู้ขอเอาประกันภัย(Insured Name)นาย/นาง/น.ส(Mr./Mrs./Miss)..…………..……........................ นามสกุล(Last Name)……………………………..……………….…….
เพศ (Gender)  ชาย (Male)  หญิง (Female) อายุ(Age) ……….….ปี (yr)วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.)(Birth date : dd/mm/yyyy)........../.........../................
เอกสารอ้ างอิง  บัตรประชาชน (Citizen ID Card)  หนังสือเดินทาง (Passport)  บัตรประจําตัวคนต่างด้ าว (Alien ID Card)
เลขที (Ref .No) …………………………………………..……. ออกให้ โดย (Issued by) …………………………………….สัญชาติ (Nationality)..................................
เบอร์ โทรศัพท์ (Mobile no.)……………………………………….…อีเมล์ (Email)…………………………………………………
สถานทีตังหรือเก็บทรัพย์ สินทีเอาประกันภัย (Situation of Risk) ตามกรมธรรม์ อ้างอิง
เลขรหัสประจําบ้ านในทะเบียนบ้ าน (House Code No.) -  - 
พิกดั (GPS) ละติจดู (Latitude) .๐N
ลองติจดู (Longitude) . ๐E (ถ้ ามี)
เลขที (Address No.)..………........หมูบ่ ้ าน/อาคาร(Village/Building)…………………….…………………หมู(่ Moo)….......ชัน(Floor)……........ห้ อง(Room No.)…..….……
ซอย(Soi/Lane)………………............…ถนน(Rd.)……………..…..……………แขวง/ตําบล(Locality)…….……………………… เขต/อําเภอ(District)……..…………..….
จังหวัด(Province)…………….…………..รหัสไปรษณีย์(Postcode)………………....โทรศัพท์(Tel)…………………..………………โทรสาร(Fax)…………………..…..…....
ข้ อมูลการทําประกันภัย (Insurance Information)
วันเริมความคุ้มครอง(Effective date) …..…./…….../…………. เวลา(at) 16.00 น.(hrs) วันสินสุด (Expiry date) ….…. /…..…./……… 16.00 น.(hrs)
ทรัพย์ทเอาประกั
ี
นภัย (Property insured) สิงปลูกสร้ าง และ ทรัพย์สินภายในสิงปลูกสร้ าง (Building excluding foundation and its contents)
โครงสร้ าง(Building reinforced) บ้ านคอนกรีต(Total concrete)  ครึงตึกครึงไม้ (Concrete with wood)
สถานะเป็ น (Status)  เจ้ าของ (Own)  ผู้เช่า (Rent)
ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary name)..……....………….....……………………………….…
แผนความคุ้มครอง (Plan)
ความคุ้มครอง
แผน 1
แผน 2
หมวดที 1 การประกันอัคคีภัย และภัยเพิม
1.1
ไฟไหม้ , ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยาน, ภัยจากอากาศยาน และภัยเนืองจากนํา
1,000,000 2,000,000
(ไม่รวมนําท่วม)
1.2
กลุ่มภัยธรรมชาติพนฐาน
ื
(ภัยจากลมพายุ, ภัยจากนําท่วม, ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลืนใต้ นํา หรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ)
20,000
20,000
ทุกภัยรวมกันไม่เกิน
1.3
กลุ่มภัยธรรมชาติส่วนเพิม
(ภัยจากลมพายุ, ภัยจากนําท่วม, ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลืนใต้ นํา หรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ)
80,000
180,000
ทุกภัยรวมกันไม่เกิน
1.4
ภัยต่อเครื องไฟฟ้า
50,000
50,000
หมวดที 2 การประกันภัยโจรกรรม (จร.2)
2.1
ความสูญเสียหรื อเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคาร
2.2
ความสูญเสียหรื อเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล* รวมถึงเงินสด เครื องประดับ,ทองรูปพรรณ ทีเก็บในสถานทีเอาประกันภัย 100,000
200,000
(ที ปรากฏร่ องรอยการงัดแงะต่อทางเข้า-ออกของอาคาร)
หมวดที 3 เงินชดเชยกรณีเสียชีวติ หรือทุพพลภาพสินเชิงถาวร อันเนืองจากภัยทีคุ้มครอง
บริการช่ วยเหลือฉุกเฉินเกียวกับบ้ านค่ าแรง และค่ าเดินทาง ครั งละไม่ เกิน 1,000 บาท จํานวน 2 ครังต่ อปี
เบียประกันภัย (รวมภาษี และอากร)

1,000,000 ต่อคน
(สูงสุด 4 คน)

เบียประกันภัย - รายปี

2,500

4,500

เบียประกันภัย - ราย 3 ปี

6,250

11,250

หมายเหตุ ; บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่ รับประกันภัย สําหรับประเภทบ้ านไม้ ล้วน Remark : Excluding building predominantly built with timber and/or other flammable materials

ข้ อมูลการทําประกันภัย ( Insurance information )
 ขณะนี บ้ านและทรัพย์สินภายในบ้ านได้ มีประกันภัยอืนหรื อไม่ (Is your property currently insured?)  มี(Yes)  ไม่มี (No)
 ลักษณะบ้ าน (Dwelling type)  บ้ านเดียว (Detached house)  บ้ านแฝด (Semi-detached house)  คอนโดมีเนียม / ห้ องชุด (Condominium)
 ทาวน์เฮาส์ (Townhouse)
 ตึกแถว …… คูหา (Rolled house)
 พืนทีใช้ สอย (Area)……………ต.ร.ม. (m2) ขนาด กว้ าง(Width/m)……..…….เมตร(m) ยาว(Length/m)…………..เมตร(m) จํานวนชัน (No. of flr.) ..............
เอกสารทีใช้ ในการทําประกันภัย : . ใบคําขอเอาประกันภัย 2. สําเนาทะเบียนบ้ านของสถานทีเอาประกันภัย 3. สําเนาบัตรประชาชน
Documents : 1. Application Form 2. Copy of Registration House 3. Copy of National ID Card
ลงชือ………………..………………………………... ผู้เอาประกันภัย/Applicant’s Signature
(………………..…..…………….………..……..)วัน/เดือน/ปี (Date) ...…/...…/.…..…
คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
ให้ ตอบคําถามข้ างต้ นตามความจริงทุกข้ อ หากผู้เอาประกันภัยปกปิ ดข้ อความจริง หรือแถลงข้ อความอันเป็ นเท็จ จะมีผลให้ สญ
ั ญานีตกเป็ นโมฆียะ ซึงบริษัทมีสทิ ธิบอกล้ างสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865
และอาจปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้

