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การบริ การ
ประกันอัคคีภยั
คาแนะนาการเอาประกันภัย และการเรียกร้องสิ นไหมทดแทน-ประกันอัคคีภยั
การประกันภัยคือ วิธ ีการป้องกันความเสียหายที่ไม่แน่ นอนอันอาจเกิดขึ้นในอนาคต แต่ ก าร
ประกันภัยจะขาดประโยชน์ เมื่อ ไม่ไ ด้รบั ความคุ้มครองตามที่ต้อ งการ ดังนัน้ ก่ อ นการตัดสินใจเอา
ประกันภัย ขอให้ท่านพิจารณาความจาเป็ น ประเภทและเงือ่ นไขความคุม้ ครองของการประกันภัย
คาแนะนาต่อไปนี้จะเป็ นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับผูท้ ่เี ห็นความสาคัญ และกาลังพิจารณา
เอาประกันทรัพย์สนิ ของตน
1. ความสาคัญของการเอาประกันอัคคีภยั
ความสูญเสียจากเพลิงไหม้ย่อมทาให้ผู้ประสบภัยได้รบั ความเดือนร้อน บางคนถือเป็ นเรื่อ ง
เคราะห์รา้ ย แต่บางคนถือเป็นประสบการณ์และจะหาทางป้องกัน
การประกันอัคคีภยั เป็ นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รบั การชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในกรณีทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัยได้รบั ความเสียหาย จึงสามารถบรรเทาความเสียหายได้
ระดับหนึ่ง เพราะลดภาระความเดือดร้อนด้านการเงินได้
2. ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
ความคุม้ ครองพืน้ ฐานของกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั จะคุม้ ครองความสูญเสียหรือความเสียหาย
อันเนื่องมาจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊สทีใ่ ช้ในครัวเรือน
นอกจากความคุม้ ครองพืน้ ฐาน ผูข้ อเอาประกันภัยสามารถพิจารณาเลือกความคุ้ มครองภัยเพิม่
พิเศษอื่นอีกได้ เช่น ภัยระเบิด,ภัยอากาศยาน,ภัยจากควัน,ภัยเนื่องจากน้ า,ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน
,ภัยเนื่องจากปา่ เถือนและการกระทาด้วยเจตนาร้าย,ภัยไฟป่าและภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยธรรมชาติอกี
4 ภัย เช่น ภัยน้าท่วม,ภัยลมพายุ,ภัยแผ่นดินไหวและภัยลูกเห็บ
3. ก่อนตัดสิ นใจเลือกซื้อ หรือเอาประกันภัย
สัญญากรมธรรม์ประกันอัคคีภยั เป็ นนิติกรรมประเภทหนึ่ง มีเงื่อ นไขและสาระเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน แต่เนื่องจากธุรกิจประกันวินาศภัยมีบริษทั ประกอบการจานวนมาก จึงควรพิจารณาเลือกบริษทั
ทีม่ ฐี านะทางการเงินทีม่ นคงเป็
ั่
นหลัก ปจั จัยต่อมาคือนโยบายการบริการหลังการขาย ความเอาใจใส่ของ
ตัวแทนบริษทั หรือนายหน้าประกันภัย
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4. ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้
ตามหลักการประกันภัยทรัพย์สนิ ที่ผู้เอาประกันภัยจะเอาประกันภัยได้นัน้ หมายความว่าผู้เอา
ประกันภัยต้องมีส่วนได้เสีย เมื่อทรัพย์สนิ นัน้ ได้รบั ความเสียหาย ซึง่ ก็คอื เจ้าของทรัพย์สนิ นัน่ เอง หรือ
อาจจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบในฐานะผูร้ กั ษาทรัพย์กไ็ ด้
5. จานวนเงิ นเอาประกันภัยที่เหมาะสม
เงื่อนไขการรับประกันของกรมธรรม์ประกันอัค คีภยั มีเงื่อนไขอันหนึ่งว่าด้ว ยการประกันภัย
ทรัพย์สนิ ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ให้ถอื ว่าผู้เอาประกันภัยเป็ นผู้รบั ประกันภัยเองในส่วนที่แตกต่าง ต้อง
รับภาระส่วนเฉลีย่ ความเสียหายตามส่วนทุก ๆ รายการ ผูเ้ อาประกันภัยจึงควรให้ความสาคัญในมูลค่าที่
แท้จริงของทรัพ ย์ส ินที่เอาประกันภัย แต่มใิ ช่เอาประกันเกินมูล ค่าความเป็ นจริง เพราะการชดใช้ค่ า
สินไหมทดแทนจะชดใช้ตามความเสียหายทีเ่ ป็ นจริง ณ.วันทีเ่ กิดเหตุเท่านัน้ จานวนเงินที่แนะนาให้เอา
ประกันภัย ไม่ควรต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีแ่ ท้จริง เพราะบริษทั จะคานวณชดใช้ค่าสินไหม
ให้กบั ผู้เอาประกันภัยตามความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับภาระส่ วนเฉลี่ยตาม
เงือ่ นไข
6. ขัน้ ตอนการขอเอาประกันอัคคีภยั
ในการขอเอาประกันอัคคีภยั เบื้องต้นให้ผู้ขอเอาประกันภัยกรอกข้อมูลในใบคาขอเอาประกันอัคคีภยั
เสียก่อน
ข้อมูลทีบ่ ริษทั ต้องทราบประกอบด้วย
- ชื่อผูข้ อเอาประกันภัย ซึง่ ต้องเป็นผูม้ สี ่วนได้เสียในทรัพย์สนิ
- เลขทีบ่ ตั รประชาชนหรือเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีของผูข้ อเอาประกันภัย
- สถานทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ ทีป่ ระสงค์ขอเอาประกันภัย
- การใช้สถานทีห่ รือประกอบกิจการประเภทใด
- ลักษณะสิง่ ปลูกสร้างเป็นอย่างไร
- จานวนเงินเอาประกันภัย และรายละเอียดทรัพย์สนิ ทีป่ ระสงค์ขอเอาประกันภัย
- ต้องการคุม้ ครองภัยเพิม่ พิเศษ นอกเหนือจากความคุม้ ครองพืน้ ฐานหรือไม่
7. ตรวจสอบกรมธรรม์ ก่อนชาระเบีย้ ประกันภัย
สัญญากรมธรรม์ประกันอัคคีภยั เป็ นนิตกิ รรมประเภทหนึ่ง เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รบั กรมธรรม์
พึงพิจารณาว่ารายละเอียดถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งบริษทั หรือตัวแทนบริษทั แก้ไขให้
ถูกต้องเสียก่อนและกรมธรรม์ควรจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เพราะจาเป็ นต้องใช้กรณีเกิดความเสียหาย
เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อได้รบั สัญญากรมธรรม์ท่ถี ูกต้อง ผู้เอาประกันภัยควรชาระค่าเบี้ย
ประกันภัยตามระยะเวลาอันควรเพื่อให้มผี ลคุม้ ครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ทัง้ นี้ให้ขอรับใบเสร็จรับเงิน
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ตามจานวนเงินที่ชาระด้วย การบริการสินไหมทดแทนประกันอัคคีภยั เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุเสียหายต้อง
ปฎิบตั อิ ย่างไร
เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุเสียหายขึน้ ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งแผนกสินไหมของบริษทั รับประกันภัยหรือ
แจ้งผ่านสานัก งานสาขาบริษัททันที เพื่อ แจ้งเหตุท่เี กิดความเสียหายและขอคาแนะนาในการจัดการ
บริษัท จะส่ ง เจ้า หน้ า ที่เ ข้า ส ารวจความเสีย หาย เมื่อ ส ารวจความเสีย หายเสร็จ จะรายงานเกี่ย วกับ
รายละเอียดความเสียหาย บริษทั จะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย
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