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คําถามคําถาม  &&  คําตอบคําตอบ

คําตอบ : ไมไ่ด้ การจะซ้ือความคุ้มครองภัยธรรมชาติท่ัวไปได้ จะมี
เง่ือนไขให้แก่ผู้เอาประกันภยัต้องซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติควบคู่
ด้วยเสมอ 

กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
““กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ””

�  หากผู้เอาประกันภัยกลุ่มธุรกิจ ต้องการซ้ือความคุ้มครองภัย
ธรรมชาติท่ัวไป โดยไม่ซ้ือความคุ้มครองภัยพิบัติ ได้หรือไม่

�หากผู้เอาประกันภัยกลุ่มธุรกิจต้องการซ้ือความคุ้มครองภัย
พิบัติตํ่ากว่า 30% ของทุนประกันภัย เช่น 10% ทําได้หรือไม่

คําตอบ : ได้ กรมธรรม์ประกันภยัพิบัติเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบ
จํากัดความรับผิด สําหรับธุรกิจ SME และอุตสาหกรรม ผู้เอา
ประกันภัยสามารถเลือกซ้ือความคุ้มครองภัยพิบัติ เท่าไหร่ก็ได้ แตไ่ม่
เกิน 30% ของทุนประกันภยั

�  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และภัยพิบัติสําหรับท่ีอยู่อาศัยให้
ความคุ้มครองอะไรบ้าง

คําตอบ : กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั และภัยพิบัตสิําหรับท่ีอยู่อาศัยให้
ความคุ้มครอง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดทุกชนิด ภัยจากยานพาหนะ 
ภัยจากอากาศยาน ภัยเน่ืองจากนํ้า (แต่ไมร่วมนํ้าท่วม) และค่าเช่าท่ี
อยู่อาศัยช่ัวคราวท่ีเกิดจาก 6 ภัยแรก รวมถึงภัยพิบัติท่ีเกิดจากนํ้า
ท่วม แผ่นดินไหว และลมพายุ 

�  ถ้านายเสือได้ซ้ือกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยไว้ และได้มีการซ้ือ
ภัยน้ําท่วมเพ่ิมเติมก่อนวันท่ี 28 เมษายน  2555 หากเกิดเหตุ
ภัยพิบัติน้ําท่วมขึ้นในเดือนมิถุนายน นาย เสือ ได้รับความ
คุ้มครองตามความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับทรัพย์สินหรือไม่

คําตอบ : ได้รับ เน่ืองจากนายเสือ ได้ความคุ้มครองภัยจากนํ้าท่วมไว้ 

�นาย เสือ ได้ซ้ือกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ก่อนท่ีกองทุนส่งเสริม
การประกันภัยพิบัติเปิดขาย นาย เสือ สามารถซ้ือความ
คุ้มครองจากภัยพิบัติ เพ่ิมได้หรือไม่ และความคุ้มครอง
ดังกล่าวจะ หมดอายุพร้อมกันหรือไม่ 

คําตอบ : นาย เสือ สามารถซ้ือความคุ้มครองจากภัยพิบัติเพ่ิมเติมได ้
และหมดอายุพร้อมกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย โดยท่ีนายเสือจะ
จ่ายเบ้ียประกันภยัในอัตราระยะสัน้ (Short rate)

�กรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัย และภัยพิบัติสําหรับท่ีอยู่อาศัย 
ให้ความคุ้มครอง 100,000 บาท  เสียเบ้ียประกันภัย 500 
บาท ใช่หรือไม่ 

คําตอบ : ไม่ใช่ /ความคุ้มครอง 100,000 บาท โดยจ่ายเบ้ีย
ประกันภัย 500 บาทน้ัน เป็นความคุ้มครองสาํหรับภัยพิบัติ  
เจ้าของบ้านจะตอ้งเสียเบ้ียประกันภัยสําหรับความคุ้มครองอัคคีภัย
ตามจํานวนเงินทุนเอาประกันภัยท่ีต้องการซ้ือ 

�หมู่บ้านจัดสรรเป็นนิติบุคคล รวบรวมทุกครัวเรือนเพ่ือซ้ือ
กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติร่วมกัน บริษัทประกันภัยคิดค่าเบ้ีย
ประกันภัยอย่างไร อัตราเบ้ียประกันภัยจะลดลงหรือไม่ 

คําตอบ : การขายกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยและภัยพิบัติสาํหรับ
ท่ีอยู่อาศัย ให้ความคุ้มครองสําหรบับ้านอยู่อาศัยในวงเงินไม่เกิน 
100,000 บาทต่อครัวเรือน มีเบ้ียประกันภัย 500 บาทต่อปี (ไม่
รวมภาษีอาการ) อัตราเบ้ียประกันภัยเดียวกันท่ัวประเทศ

�กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสําหรับท่ีอยู่อาศัย 
สามารถทําในระยะยาวได้ เหมือนกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
สําหรับท่ีอยู่อาศัยเดิม หรือไม่

คําตอบ : กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัตสิําหรับท่ีอยู่อาศัย 
สามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีหน่ึงสําหรับความคุ้มครอง
อัคคีภัยท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงระยะเวลาเอาประกันภัยสามารถทําเป็นระยะ
ยาวได้ แต่ส่วนท่ี 2 สําหรับความคุ้มครองภัยพิบัติมรีะยะเวลาเอา
ประกันภัยเพียง 1 ปีเท่าน้ัน 

คําตอบคําตอบ  ::  ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ ให้ประชาชนรีบแจ้งบริษัท
ประกันภัย พร้อมเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานความเสียหาย และ
รายละเอียดของทรัพย์สิน  โดยบริษัทประกันภัยจะเข้าสํารวจและ
ประเมินความเสียหาย และจะจ่ายค่าสินไหมตามความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจริง แต่ไม่เกินวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
พิบัติ  ยกเว้นกรณีภัยพิบัตินํ้าท่วม บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่า
สินไหมทดแทนโดยจะพิจารณาท่ีระดับของนํ้าเป็นเกณฑ์ 

� ประชาชนต้องทําอย่างไรในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ วิธีการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนเป็นอย่างไร  

�กรณีท่ีน้ําท่วมเฉพาะในโรงรถ โดยท่ีน้ําไม่ได้เข้าท่วมพ้ืนบ้าน 
ประชาชนจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่

คําตอบ : ไม่ได้ / เพราะว่าโรงรถไม่ได้ถือว่าเป็นพ้ืนท่ี ท่ีใช้เพ่ือการ
อยู่อาศัย
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�กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ รวมความคุ้มครอง ภัยสึนามิ 
หรือไม่ 

คําตอบ : ภายใต้คําจํากัดความของคําว่า “ภัยพิบัติ” หาก
เหตุการณ์สึนามิน้ัน เกิดข้ึนจากแผ่นดินไหว ท่ีมีความรุนแรงตั้งแต่ 
7 ริกเตอร์ ข้ึนไป หรือรัฐบาลประกาศเป็นภัยพิบัติ ซ่ึงผู้ เอา
ประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ 

� ในกรณีท่ีเจ้าของบ้านมีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับท่ีอยู่
อาศัยอยู่แล้ว สามารถซ้ือเพ่ิมเฉพาะความคุ้มครองภัยพิบัติได้
หรือไม่ 

คําตอบ : ได้ ในวงเงินความคุ้มครองไม่เกิน 100,000 บาท อัตรา
เบ้ียประกันภัย 0.5% ต่อปี  จากบริษัทประกันภัยท่ีเข้าร่วม
โครงการ

�หากเจ้าของกิจการมีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือมี
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) อยู่แล้ว 
เจ้าของกิจการ จําเป็นต้องซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติจาก
บริษัทประกันภัยเดิมหรือไม่

คําตอบ : ไม่จาํเป็น / ประชาชนสามารถซ้ือกรมธรรม์ประกันภัย
พิบัติเพ่ิมจากบริษัทประกันภัยใดก็ได้ แต่ท้ังน้ี ถ้าซ้ือท่ีบริษัท
ประกันภัยเดิมจะทําให้สะดวกและ ไดร้ับการชดเชยค่าสินไหม
ทดแทนท่ีเร็วข้ึน 

�ขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของบ้านอยู่อาศัย ในกรณี
ภัยพิบัติน้ําท่วมมีข้อกําหนดอย่างไร

คําตอบคําตอบ  ::  ประชาชนผู้ เอาประกันท่ีประสบภัยพิบัติต้องยื่น
หลักฐานรูปถ่ายบ้านนํ้าท่วม พร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัย
อัคคีภัย และภัยพิบัติสําหรับท่ีอยู่อาศัย ต่อบริษัทประกันภัย ท้ังน้ี 
จํานวนเงินความคุ้มครองข้ึนอยู่กับระดับความสูงของนํ้า 

�การจํากัดความรับผิด (Sublimit) หมายความว่าอย่างไร 
และ ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายความว่า
อะไร

คําตอบ : การจํากัดความรับผิด (Sublimit) หมายความว่า การ
จํากัดความรับผิด ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของบริ ษัท
ประกันภัย /
ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายถึง จํานวนค่าสินไหม
ทดแทนส่วนแรกท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง 

� ในกรณีท่ีเกิดสึนามิ และรัฐบาลประกาศให้เป็นภัยพิบัติ 
บริษัทประกันภัยจะใช้เกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เดียวกับ กรณีภัยพิบัติจากน้ําท่วมหรือไม่

คําตอบ : ใช้เกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมตามความเสียหายท่ีเกิดจริง
เหมือนกัน ยกเว้นกรณีภัยพิบัติจากนํ้าท่วมในภาคครัวเรือน ท่ี
เกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยวัดจากระดับความสูงของนํ้า 

� เมื่อกองทุนฯ เร่ิมดําเนินการแล้ว บริษัทประกันภัยจะสามารถ
ขายประกันอัคคีภัยสําหรับท่ีอยู่อาศัยแบบเดิมได้หรือไม่

คําตอบ : ไม่ได้ เน่ืองจากนายทะเบียนจะประกาศยกเลิกกรมธรรม์
ประกันอัคคีภัยสําหรับท่ีอยู่อาศัยเดิม แต่กรมธรรม์ประกันภัยท่ีได้
ขายไปแล้ว บริษัทประกันภัยยังคงให้ความคุ้มครอง จนกว่า 
กรมธรรม์จะหมดอายุ 

�บริษัทประกันภัยจะขายความคุ้มครองภัยพิบัติส่วนท่ีเกินกว่า
การจํากัดวงเงินความรับผิด (Sublimit) จากกองทุนฯ ได้
เมื่อใด

คําตอบ : บริษัทประกันภยัจะตอ้งให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอา
ประกันภัยรายน้ันๆ เต็ม Sublimit ท่ีกองทุนกําหนดก่อน จึง
สามารถขายความคุ้มครองภัยพิบัติส่วนเกินจากจํานวนดังกล่าวได้

� โรงงานอุตสาหกรรม ต้องการซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติเต็ม
วงเงินเอาประกันภัยได้หรือไม่

คําตอบ : ไม่ได้/ กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติเป็นกรมธรรม์ประกันภัย
แบบจํากัดความรับผิด (Sub Limit) สําหรับภาคธุรกิจ SME และ
อุตสาหกรรม กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ ให้ความคุ้มครองในวงเงิน
ไม่เกิน 30 % ของทุนเอาประกันภัย 


