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	 จาก	วิกฤตการณ์	อุทกภัย 
ครั้ง	ใหญ่	ใน	หลาย	พื้นที่	ของ 
ประเทศ	ไทย	 ช่วง	ปลาย	ปี 	
2554	 ส่ง	ผล	ให้	เศรษฐกิจ	 และ 
สังคม	ของ	ประเทศ	โดย	รวม 
ถดถอย	และ	อยู่ 	ใน	ภาวะ	ที่ 	มี 
ความ	เสี่ยง	ต่อ	ความ	เชื่อ	มั่น 
ของ	นัก	ลงทุน	ทั้ง	ใน	ประเทศ	
แล ะ 	ต่ า ง 	ป ร ะ เ ทศ 	รั ฐ บ าล 
จึง	มี 	ความ	จำเป็น	เร่ ง 	ด่วน 
ที่	จะ	ต้อง	บูรณะ	ฟื้นฟู	ประเทศ 
และ	เยียวยา	ความ	เสีย	หาย 
ให้	แก่	ประชาชน	รวม	ทั้ง	ดำเนิน 
การ	วาง	ระบบ	การ	บริหาร 

จัดการ	น้ำ	 และ	สร้าง	อนาคต	ประเทศ	 โดย	จัด	ให้	มี	การ	ลงทุน	ใน 
โครงสร้าง	สาธารณูปโภค	พื้น	ฐาน	ที่	จำเป็น	

	 นอกจาก	นี้	 ผล	จาก	การ	เกิด	อุทกภัย	 ยัง	ส่ง	ผล	กระทบ	ต่อ 
ผู้	ประกอบ	ธุรกิจ	ประกัน	วินาศ	ภัย	 โดย	ประสบ	ปัญหา	ด้าน	การ	บริหาร 
จัดการ	ความ	เสี่ยง	จาก	การ	รับ	ประกัน	วินาศ	ภัย	ที่	เกิด	จาก	ภัย	พิบัติ 
ส่ง	ผล	ให้	ประชาชน	และ	ผู้	ประกอบ	การ	ต้อง	เสีย	 เบี้ย	ประกัน	ภัย	เป็น 
จำนวน	สูง	มาก	 หรือ	ไม่	สามารถ	เอา	ประกัน	ภัย	ได้	 ดัง	นั้น	 เพื่อ	ช่วย 
เหลอื	ประชาชน	และ	ผู	้ประกอบ	การ	ให	้ได	้รบั	ความ	คุม้ครอง	ทรพัย	์สนิ 
ท่ี	อาจ	เกิด	ความ	เสีย	หาย	ข้ึน	ใน	อนาคต	 และ	เพ่ือ	สร้าง	ความ	เช่ือ	ม่ัน	ต่อ 
การ	ลงทุน	ใน	ประเทศ	 ใน	อัน	ที่	จะ	รักษา	ความ	มั่นคง	ทาง	เศรษฐกิจ 
ของ	ประเทศ	ไทย	

 รัฐบาล จึง ได้ มี การ จัด ตั้ง “กองทุน ส่ง เสริม การ ประกัน ภัย  
พิบัติ”(กอง ทุนฯ) ขึ้น ตาม พระ ราช กำหนด กองทุน ส่ง เสริม การ  
ประกัน ภัยพิบัติ  พ.ศ. 2555 โดย มี ฐานะ เป็น นิติบุคคล 
มี วัตถุประสงค์ เพื่อบริหาร จัดการ ความ เสี่ยง จาก ภัย พิบัติ 
โดย การ รับ ประกัน ภัย และการ ทำ ประกัน ภัย ต่อ และ ให้ ความ  

ช่วย เหลือ ทางการ เงิน แก่ ผู้ ประกอบธุรกิจ ประกัน วินาศ ภัย 
โดย การ จัด ให้ มี การ รับ ประกัน ภัย ใน จำนวนสูงสุด (Capacity) 
ใน อัตรา เบี้ย ประกัน ภัย ที่ เหมาะ สม เพื่อ ให้ประชาชน เข้า ถึง  
ความ คุ้มครอง ภัย พิบัติ ได้ อย่าง เพียง พอ ทั่ว ถึง รวม ถึงสร้าง  
ความ มั่นใจ ให้ แก่ นัก ลงทุน ต่าง ชาติ และ ผู้ ประกอบ การ ต่างๆ  
ให้ ยัง คง ดำเนิน กิจการ ต่อ ไป ใน ประเทศ ไทย

	 ใน	การ	ขาย	กรมธรรม์	ประกัน	ภัย	พิบัติ	 แก่	ประชาชน	 และ	 
ผู้	ประกอบ	การ	 บริษัท	ประกัน	ภัย	จะ	รับ	ความ	เสี่ยง	ไว้	เอง	ขั้น	ต่ำ				
0.5-1%	 ส่วน	ที่	เหลือ	บริษัท	ประกัน	ภัย	จะ	ส่ง	ต่อ	ความ	เสี่ยง	ไป	ยัง	 
กอง	ทุนฯ	 ซึ่ง	จะ	ทำ	หน้าที่	ใน	การ	รับ	ประกัน	ภัย	ต่อ	 (Reinsurance)	
โดย	กอง	ทุนฯ	 เป็น	ผู้รับ	ความ	เสี่ยง	ไว้	เอง	ส่วน	หนึ่ง	 และ	อีก	ส่วน	หนึ่ง	 
จะ	โอน	ความ	เสี่ยง	ไป	ยัง	บริษัท	ประกัน	ภัย	ต่อ	ต่าง	ประเทศ	 ทั้งนี้	 ใน 
	การ	ดำเนิน	การ	บริหาร	จัดการ	ต่างๆ	 กอง	ทุนฯ	 จะ	จัด	จ้าง	ผู้	บริหาร	 
กอง	ทุนฯ	 เพื่อ	ทำ	หน้าที่	บริหาร	จัดการ	แทน	กอง	ทุนฯ	 เพิ่ม	ความ	
คล่อง	ตัว	ใน	การ	ให้	บริการ	 อีก	ทั้ง	เป็นการ	ใช้	กลไก	ที่	มี	อยู่	แล้ว	ใน	
อุตสาหกรรม	ประกัน	ภัย	ให้	มี	ความ	โปร่งใส

กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
เดือนมีนาคม 2555ฉบับพิเศษฉบับพิเศษ
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โครงสร้างการรับประกันภัยพิบัติ

 “กรมธรรม ์ประกนั ภยั พบิตั”ิ จะ ให ้ความ คุม้ครอง ภยั พบิตั ิ 3  ภยั 
ได้แก่ น้ำ ท่วม แผ่น ดิน ไหว และ ลม พายุ ทั้งนี้ คำ จำกัด ความ ของ  
คำ วา่ “ภยั พบิตั”ิ หมาย ถงึ ภยั ธรรมชาต ิที ่เขา้ ลกัษณะ ความ รนุแรง 
ถึง ขั้น เป็น ภัย พิบัติ ดังนี้
 	 คณะ	รัฐมนตรี	ประกาศ	สถานการณ์	ภัย	พิบัติ	รุนแรง	 ตาม	
คำ	แนะนำ	ของ	กระทรวง	มหาดไทย	 โดย	กรม	ป้องกัน	และ	บรรเทา	
สาธารณภัย	หรือ 
   	 กรณี	ค่า	สินไหม	ทดแทน	รวม	ของ	ผู้	เอา	ประกัน	ภัย	 ภาย	ใต้	
กรมธรรม	์ประกนั	ภยั	พบิตั	ิมาก	กวา่	5,000	ลา้น	บาท	ตอ่	หนึง่	เหตกุารณ	์
ที่	เกิด	ขึ้น	ภายใน	60	วัน	โดย	มี	การ	เรียก	ร้อง	ค่า	สินไหม	ทดแทน	ตั้ง	แต่	
2	ราย	ขึ้น	ไป	หรือ 
   	 กรณี	ธรณี	พิบัติ	 ความ	รุนแรง	ของ	แผ่น	ดิน	ไหว	ตั้ง	แต่	 7	 
ริก	เต	อร์	ขึ้น	ไป	หรือ
   	 กรณี	วาตภัย	 ความเร็ว	ของ	ลม	พายุ	ตั้ง	แต่	 120	 กิโลเมตร	 
ต่อ	ชั่วโมง	ขึ้น	ไป	

 รูป แบบ กรมธรรม์ ประกัน ภัย พิบัติ จะ เป็น แบบ จำกัด ความ รับ 
ผิด (Sub Limit) โดย มี ความ คุ้มครอง ดังนี้

	 สำหรับธุรกิจ	SME	และอุตสาหกรรม	ผู้เอาประกันภัยที่ต้องการ 
ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ	 จะต้องมีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย	หรือ 
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน	 (IAR)	 เป็นกรมธรรม์ 
ประกันภัยหลักก่อน

 “อนึง่ ในกรณอีทุกภยั กรมธรรมป์ระกนัภยัพบิตัจิะไมคุ่ม้ครอง 
ทรพัยส์นิทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีภ่าครฐักำหนดใหเ้ปน็พืน้ทีร่องรบันำ้ ซึง่ 
ภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือโดยตรงอยู่แล้ว เช่น พื้นที่กักเก็บน้ำ 
หรือทางน้ำผ่าน เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน” 

	 วิธีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน	 บริษัทประกันภัยจะเข้าสำรวจ	
และประเมินความเสียหาย	 โดยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความ 
เสียหายที่เกิดขึ้นจริง	 แต่ไม่เกินวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ 
ประกนัภยัพบิตั	ิ	ยกเวน้กรณอีทุกภยัในกลุม่บา้นอยูอ่าศยั	เนือ่งจาก 
มีผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวนมาก	 ดังนั้น	 เพื่อความสะดวก	 รวดเร็ว 
ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน	จึงจะพิจารณาที่ระดับน้ำเป็นเกณฑ์

กลุ่ม
ผู้เอา

ประกันภัย

การจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน

ความเสียหาย
ส่วนแรกที่ต้อง
รับผิดชอบเอง

บ้าน

อยู่อาศัย

กรณีอุทกภัย

น้ำท่วมพ้ืนภายในบ้านความคุ้มครอง 	
30%	ของวงเงินการจำกัดความรับผิด
น้ำท่วม	 50	 ซม.	 ความคุ้มครอง	 50%		
ของวงเงินการจำกัดความรับผิด
น้ำท่วม	 75	 ซม.	 ความคุ้มครอง	 75%		
ของวงเงินการจำกัดความรับผิด
น้ำท่วม	100	ซม.	ความคุ้มครอง	100%	ของ 	
วงเงินการจำกัดความรับผิด

กรณีวาตภัย/ธรณีพิบัติภัย

บริษัทประกันภัยสำรวจ	 และประเมินความ 
เสียหาย	 โดยจะจ่ายตามความเสียหายที่ 
เกิดขึ้นจริง	 แต่ไม่เกินวงเงินจำกัดความรับ 
ผิดของกรมธรรม์ประกันภัย

ไม่มี

ธุรกิจ	

SME	และ

อุตสาหกรรม

กรณีอุทกภัย/วาตภัย/ธรณีพิบัติภัย

บริษัทประกันภัยจะเข้าสำรวจ	 และประเมิน 
ความเสียหาย	โดยจะจ่ายตามความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจริง	แต่ไม่เกินวงเงินจำกัดความรับ
ผิดชอบของกรมธรรม์ประกันภัย

5%
ของ

การจำกัด
ความรับผิดชอบ

ออกกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ

บริษัทรับความเสี่ยงภัยไว้เอง	0.5-1%
โอนความเสี่ยงที่เหลือไปยังกองทุนฯ

ทำสัญญาประกันภัยต่อ
แบบ	Quota	share เงินสด	/	Guarantee

ผู้เอาประกันภัย บริษัทประกันภัย
จัดจ้าง
ผู้บริหาร
กองทุนฯ

กองทุนฯ
(คณะกรรม

การกองทุน)

บริษัทประกันภัยต่อ

รัฐบาล

โครงสร้างการรับประกันภัยพิบัติ

กลุ่มผู้เอา
ประกันภัย ความคุ้มครองของภัยพิบัติ

เบี้ยประกันภัย
(ต่อปี)

บ้านอยู่อาศัย

“กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย	 และภัยพิบัติ 
สำหรับที่อยู่อาศัย”	 จะให้ความคุ้มครอง 
ภัยพิบัติโดยอัตโนมัติในวงเงินไม่เกิน 
100,000	บาท

0.5%

ธุรกิจ	SME
ทุนประกันภัย

ไม่เกิน
50	ล้านบาท

“กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ”	ผู้เอาประกันภัย 
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองภัยพิบัติ 
โดยมีการจำกัดความรับผิดไม่เกิน	 30	 %	
ของทุนประกันภัย

1%

อุตสาหกรรม

“กรมธรรม์ประกันภั ยพิบั ติ ” 	 ผู้ เ อา 
ประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครอง 
ภัยพิบัติ โดยมีการจำกัดความรับผิด 
ไม่เกิน	30%	ของทุนประกันภัย

1.25%
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	 	 	 	 	 จากที่กล่าวมาแล้ว	 “กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ” 
จัดตั้ งขึ้นเพื่อผลักดันให้อัตราเบี้ยประกันภัยทั้ งในประเทศ						
และต่างประเทศปรับลดลง	 โดยการรับประกันภัยในจำนวนเงิน 
สูงสุด	 (capacity)	 และอัตราเบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกพื้นที่	 เพื่อให้ 
ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองภัยได้อย่างเพียงพอ	 ทั่วถึง	 โดย 
เทียบเคียงกับอัตรามาตรฐานสากลของประเทศเพื่อนบ้าน	
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้	 และเพื่อไม่ให้ต้นทุนในการทำประกันภัย
สงูเกนิกวา่ประเทศคูแ่ขง่	และสามารถดงึดดูใหน้กัลงทนุยงัคงดำเนนิ 
การอยู่ในประเทศไทย	 ซึ่งประชาชนและผู้เอาประกันภัยสามารถ 
มั่นใจได้ว่าอัตราเบี้ยประกันภัยนี้จะต่ำกว่าอัตราในท้องตลาด	 
เนื่องจากรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกัน	

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ขณะนี้เบี้ยประกันภัยยังคงมีราคาสูงอยู่	 
เนือ่งจากอทุกภยัเพิง่ผา่นพน้ไป	ฉะนัน้	การปรบัตวัของเบีย้ประกนั 
ภัยจะขึ้นอยู่กับการดำเนินการคู่ขนานไปกับ	2	ปัจจัยหลัก	คือ

	 1	 รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถควบคุม	 และ 
บริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 สร้างความเชื่อมั่นให้ 
กับผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศ	

	 2	ประชาชนมกีารทำประกนัภยัพบิตัเิปน็จำนวนมาก	ประกอบ 
กบับรษิทัประกนัภยัมกีารแขง่ขนัสงู	เปน็ผลใหอ้ตัราเบีย้ประกนัภยั 
ปรับลดลง	ตามกลไกการแข่งขันทางตลาด

	 ทั้งนี้	ประชาชนที่สนใจสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ 
ได้จากบริษัทประกันภัยที่ เข้าร่วมโครงการ	 หากมีข้อสงสัย 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 	 กองทุนส่งเสริมการประกันภัย 
ภัยพิบัติสายด่วน	02-290-8899	หรือเว็บไซต์	www.ncif.or.th

คำถาม & คำตอบ
v	 ทำไมเราต้องซื้อกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ

v	 ประชาชนจะมั่นใจได้อย่างไรว่ากองทุนฯ สามารถบริหาร 
จดัการความเสีย่ง และจา่ยคา่สนิไหมทดแทนใหก้บัผูเ้อาประกนัภยั 
ได้อย่างครบถ้วน

v	 ประชาชนสามารถซื้อความคุ้มครองบ้านที่อยู่อาศัย จาก 
กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ มากกว่า 100,000 บาท หรือน้อยกว่า  
100,000 บาท ได้หรือไม่

คำตอบ :	 ปัจจุบันเกิดภัยธรรมชาติขึ้นอย่างบ่อยครั้ง	 เช่น	 น้ำท่วม	
แผน่ดนิไหว	และลมพาย	ุซึง่แตล่ะครัง้กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ชวีติ 
และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก	 ดังนั้น	 เราควรซื้อกรม
ธรรม์ประกันภัยพิบัติ	 เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สิน	 และ 
เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน	 ในเบื้องต้นเมื่อ 
เกิดภัยพิบัติขึ้น

คำตอบ :	 กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ	 (กองทุนฯ)	 จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ	พ.ศ.	 2555 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล	 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ	 โดยการรับประกันภัย	และทำประกันภัยต่อ				
โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกัน	 ดังนั้น	 ประชาชนผู้เอาประกันภัย	
ผู้ประกอบการ	สามารถมั่นใจได้ว่ากองทุนฯ	มีศักยภาพ	และมีความ
พร้อมที่จะรองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

คำตอบ :	ได้ทั้ง	2	กรณี	/	กรณีซื้อความคุ้มครองน้อยกว่า	100,000	
บาท	 เช่น	 80,000	 บาท	 ผู้เอาประกันภัยจะจ่ายเบี้ยประกันภัย 
400	บาท	ส่วนกรณีที่ซื้อความคุ้มครองเกิน	 100,000	บาท	ในส่วน 
ความคุ้มครองที่เกิน	 ให้ประชาชนติดต่อบริษัทประกันภัยโดยตรงซึ่ง 
บริษัทประกันภัยจะคิดอัตราเบี้ยประกันภัยตามอัตราตลาด
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v	 กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ ให้ความคุ้มครองในกรณีใดบ้าง v	 กรณีที่ได้ทำประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัยในวงเงิน 100,000 
บาท และได้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกัน
ภัยพิบัติ เป็นจำนวนเงิน 75,000 บาทแล้ว ต่อมาเกิดแผ่นดินไหว 
7.2 ริกเตอร์ บ้านได้รับความเสียหาย คิดเป็นมูลค่า 70,000 
บาท ผู้ เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่

v	 กรณีเกิดน้ำท่วมรอบบริเวณบ้านสูงประมาณ 70 ซม. 
แต่ยังไม่ท่วมถึงพื้นบ้าน จะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ 
ประกันภัยพิบัติ หรือไม่

v	 กรณีทำประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบเดิม โดยขยาย 
ความคุ้มครองน้ำท่วมไว้ ต่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติเพิ่ม 
แล้วปรากฏเหตุการณ์น้ำท่วมพื้นบ้านสูง 70 ซม. รัฐบาลประกาศ  
เป็นภัยพิบัติ บ้านได้รับความเสียหาย 100,000 บาท การจ่ายค่า
สินไหมทดแทนจะจ่ายอย่างไร

v	 เราสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยภัยพิบัติ ได้จากที่ใด 
และกรณีเกิดปัญหา บริษัทประกันภัยปฏิเสธการขายและชำระ   
ค่าสินไหมทดแทนจะต้องดำเนินการอย่างไร

v	 กรณีที่เจ้าของกิจการตลาดสด บ้านเช่า หรืออพาร์ทเม้นท์   
ไดซ้ือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัพบิตัไิวแ้ลว้ ผูเ้ชา่ฯสามารถซือ้กรมธรรม์
ประกันภัยพิบัติ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของตนเอง ได้หรือไม่

v	 กรณี ประชาชนที่มีห้องพักอยู่ในคอนโดมิเนียมสูง ซึ่งไม่ได้
รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม มีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องซื้อ 
กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ

v	  ในกรณทีีป่ระชาชนอาศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีร่บันำ้ หรอืกกัเกบ็นำ้ 
สามารถซื้อความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ      
ได้หรือไม่

คำตอบ :	 กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติจะให้ความคุ้มครอง 
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรง 
ตามคำแนะนำของกระทรวงมหาดไทย	 โดยกรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย	 หรือค่าสินไหมทดแทนรวมของผู้เอา 
ประกนัภยั	ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัพบิตัมิากกวา่	5	พนัลา้นบาท							
ต่อหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน	 60	 วัน	 โดยมีการเรียกร้อง				
ค่าสินไหมทดแทน	 ตั้งแต่	 2	 รายขึ้นไป	 หรือกรณีแผ่นดินไหว								
ที่มีความรุนแรงตั้งแต่	 7	 ริกเตอร์ขึ้นไป	หรือกรณีลมพายุที่มีความ
เร็วลมพายุตั้งแต่	120	กิโลเมตรต่อชั่วโมง			

คำตอบ :	 ได้	 /	 ผู้เช่าฯ	 สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ 
เพื่อให้ความคุ้มครอง	 ทรัพย์สินของตนเองได้	 เช่น	 เฟอร์นิเจอร์	
เครือ่งใชไ้ฟฟา้	เปน็ตน้	ซึง่ไมจ่ะซำ้ซอ้นกบัเจา้ของกจิการ	ทีซ่ือ้ความ 
คุ้มครองอาคาร	หรือสิ่งปลูกสร้าง

คำตอบ :	 ประชาชนที่มีห้องพักในคอนโดฯสูง	 อาจไม่ได้รับ 
ผลกระทบจากภัยน้ำท่วม	 แต่ก็ยังมีความเสี่ยงจากภัยลมพายุ	 
ภัยแผ่นดินไหว	 รวมถึงการเกิดสึนามิด้วย	 ซึ่งหากประชาชน								
ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ	 ก็จะได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สิน				
ที่เกิดความเสียหายจากภัยดังกล่าวด้วย

คำตอบ :	ประชาชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่ขตรบันำ้	หรอืกกัเกบ็นำ้ไมส่ามารถ 
ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติได้	 เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการให้ 
ความช่วยเหลือ	 และชดเชยโดยตรงแก่ประชาชนผู้อยู่	 ในพื้นที่ 
ดังกล่าวแล้ว

คำตอบ :	 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	
50,000	 บาท	 ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ 
และอีก	 50,000	 บาท	 จากความคุ้มครองน้ำท่วมของกรมธรรม์ 
ประกันอัคคีภัยที่ขยายความคุ้มครองไว้

คำตอบ :	 ประชาชนสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติได้จาก 
บรษิทัประกนัภยัทีเ่ขา้รว่มโครงการ	ทัง้นี	้หากกรณบีรษิทัรบัประกนัภยั 
ปฏิเสธการขายกรมธรรม์	 หรือการชำระค่าสินไหมทดแทน	 ผู้เอา 
ประกันภัยสามารถร้องเรียนได้ที่	 สำนักงาน	 คปภ.	 ส่วนกลาง	
สำนักงาน	 คปภ.	 เขต	 และสำนักงาน	 คปภ.	 จังหวัด	 ทั่วประเทศ	
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	 สายด่วนประกันภัย	 1186	 เว็บไซต์	
www.oic.or.th

คำตอบ :	 กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ	 จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ 
แก่ผู้เอาประกันภัย	 ในกรณีน้ำท่วมพื้นภายในบ้าน	 หากน้ำท่วม 
รอบบริเวณแต่ไม่เข้าตัวบ้าน	 ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองจาก 
กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ

คำตอบ :	 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ไม่เกินจำนวนทุนประกันภัยที่เหลืออยู่	 ดังนั้น	 ผู้เอาประกันภัย				
จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	25,000	บาท


