
ประกันภัยธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

คุ้มครองครบ
ในกรมธรรม์เดียว

คู่มือการขายส าหรับตัวแทน
เพื่อน าเสนอการขายเท่านั้น

เจ้าแรกในตลาด
จ่ายสินไหมเร็ว

จ่ายล่วงหน้างวดแรก 50%
ของความเสียหายท่ีบริษัทฯ ประเมินได้

ภายใน 7 วันท าการ



ประกันภัยธุรกิจ SME

จ าเป็น ?

ต้ังแต่ปี 2532-2560 ประเทศ
ไทยมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น
มากกว่า 58,000 ครั้ง แต่ละวัน
จะมีเหตุเพลิงไหม้ถึง 5-6 พื้นท่ี

คร้ังต่อปี

ข้อมูลจากสนง.สถิตแิห่งชาติ ปี 2561

ปล้นทรัพย์

ชิงทรัพย์

ลักทรัพย์

คร้ังต่อปี

มูลค่าความเสียหายเฉล่ีย

บาทต่อคร้ัง

การท าประกันภัยธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ช่วยคุ้มครองธุรกิจคุณ

จากหลากหลายภัย
ในกรมธรรม์ฉบับเดียว

การโจรกรรมทรัพย์

ภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้น 
และเพ่ิมขึ้นทุกปี

ภาระของเจ้าของธุรกิจ

ซูเปอร์ไซโคลนอ าพัน Amphan พฤษภาคม

พายุโซนร้อนนูรี Nuri มิถุนายน

พายุโซนร้อนซินลากู Sinlaku สิงหาคม

พายุโซนร้อนโนอึล Noul กันยายน

พายุโซนร้อนหล่ินฟา Lian Hua ตุลาคม

พายุโซนร้อนนังกา Nangka ตุลาคม

ไต้ฝุ่นโซเดล Saudel ตุลาคม 

ไต้ฝุ่นโมลาเบ Molave ตุลาคม

ไต้ฝุ่นโคนี Goni พฤศจิกายน

พายุโซนร้อนเอตาว Etau พฤศจิกายน

พายุโซนร้อนหว่ามก๋อ Vamco พฤศจิกายน

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาญีปุ่่น / ศูนย์ร่วมการเตือนภัยไต้ฝุ่น

พายุบุกไทย ปี 2563

ข้อมูลจากแผนกสินไหมทดแทนเอไอจี

มูลค่าความเสียหายจากเพลิงไหม้สูงสดุ
ท่ี เอไอจี เคยจ่าย ในรอบ 5 ปี

บาทต่อคร้ัง

เอไอจี รับหลักฐาน
การโจรกรรม 
จากกล้องวงจรปิด

ข้อมูลจากสนง.สถิตแิห่งชาติ ปี 2561



ท าไมต้อง ?

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
กรุณา เยี่ยมชมเว็บไซต์ 



ประกันภัย SME ของ 
ดีอย่างไร ? ใส่ใจบริการ

เอไอจี มีระบบตรวจสอบ
ความพึงพอใจ ใน
การให้บริการของลูกค้า
ทุกครั้งที่มีการบริการสินไหม
เพื่อน ามาปรับปรุงวิธีการ
และการบริการลูกค้า ท าให้
ลูกค้าส่วนใหญ่ไว้วางใจ
ต่ออายุกรมธรรม์
ในสัดส่วนที่สูง

เคลมเยี่ยม
เอไอจี จ่ายค่าสินไหมรวดเร็ว เพื่อให้คุณลูกค้า
ได้กลับมาด าเนินธุรกิจได้โดยเร็วที่สุด หลักการ

เมื่อบริษัทฯ ได้รับ
การแจ้งเหตุ เราจะเร่งด าเนินการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทน

เพื่อบรรเทาทุกข์บางส่วนล่วงหน้า ภายใน 7 วันท าการ
(นับตั้งแต่วันท่ีบริษัทฯ สามารถประเมินความเสียหายได้)

1. แบบพื้นฐาน 
ความคุ้มครองหลัก
▪ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิดของแก๊สท่ีใช้ส าหรับให้แสงสว่าง หรือ ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย
▪ ลมพายุ แผ่นดินไหว น้ าท่วม ลูกเห็บ ควัน ยวดยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าลัดวงจร ภัยระเบิด 

อากาศยาน ภัยเน่ืองจากน้ า (ไม่รวมน้ าท่วม)

มีข้อยกเว้น 
ไม่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

รูปแบบประกันภัย

ความคุ้มครองหลัก
▪ ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย อันมีสาเหตุเน่ืองมาจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากการระเบิด 

ภัยจากอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยเน่ืองจากควัน ภัยลมพายุ ภัยเน่ืองจากน้ า ภัยจากไฟป่า ภัยลูกเห็บ ภัย
แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ า หรือสึนามิ ภัยจากการประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจลหรือการ
กระท าอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ 
การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ ภัยความเสียหายเน่ืองจากการแตกร้าวของแผ่นกระจก และความสูญเสีย
หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุอันเน่ืองมาจากสาเหตุภายนอกอ่ืน ๆ 

ความคุ้มครองเพิ่มเติม
▪ การโจรกรรมท่ีไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (หลักฐานจากกล้องวรจรปิด)
▪ การแตกร้าวของกระจก ตัวอาคาร รวมท้ังท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเฟอร์นิเจอร์
▪ ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าลัดวงจร
▪ ความเสียหายต่อเครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
▪ ประกันเงิน

2. แบบครอบคลุม IAR (Industrial All Risks)

ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด และสามารถซื้อความคุ้มครองภัยเพิ่มได้



ระบบการค านวณเบี้ย 

ตัวแทนมีระบบการค านวณเบี้ยประกันภัย 
สามารถแจ้งราคาได้รวดเร็ว เพียงแจ้ง
ความกว้าง ความยาว จ านวนช้ัน
ของตัวอาคาร ประเภทของอาคาร 
ประเภทธุรกิจ พื้นที่ตั้งของอาคาร

หากทรัพย์สินท่ีเอาประกันเสียหายท้ังหมด บริษัทประกันภัย จ่ายได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 70 ล้านบาท
ตามท่ีลูกค้าท าประกันภัยไว้

การระบุทุนอาคารต่ ากว่าราคาประเมินฯ
เพื่อให้เบี้ยประกันภัยต่ า
ท าให้เสียประโยชน์

ตัวอาคารประเมิน
ทุนประกันภัย
100 ล้านบาท

ผู้เอาประกันภัยท าแค่ 70 ล้านบาท
(70% ของตัวอาคาร)

หากเกิดเพลิงไหม้บางส่วน
เช่น เสียหาย 10 ล้านบาท

บริษัทประกันภัย
สามารถจ่ายค่า
สินไหมทดแทน

เพียง 7 ล้านบาท
(เป็นไปตามสัดส่วน เงื่อนไขตาม

ข้อก าหนดของ คปภ.)
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