


    การประกันภัยร้านทอง (GSI) 

 

แผน A 
           ข้อตกลงคุ้มครอง    จาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  ความรับผิดส่วนแรก 

หมวดท1ี  ความเสยีหายต่อทองคําจาก             

1.1 การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์                1,000,000 บาทต่อครงัและ 

                                ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั                 10,000 บาท 

1.2  การวงิราวทรัพย์                    100,000 บาทต่อครังและ 

     ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

 

หมวดที 2   ความเสยีหายตอ่  

ตวัอาคาร ตู้นิรภยั  กระจก เฟอร์นิเจอร์   

เครืองตกแตง่ตดิตงัตรึงตรา    100,000 บาทตอ่ครังและ        10,000 บาท 

เครืองใช้และอปุกรณ์ไฟฟา้ตา่งๆ                        ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

ตู้แสดงสินค้าทองคํา เครืองชงั  

โทรทศัน์วงจรปิด 

 

หมวดที 3  ผู้ ได้รับความคุ้มครอง  เจ้าของร้าน ลกูจ้าง  และลูกค้า 

3.1 การเสยีชีวิต สญูเสียอวยัวะ                         100,000 บาทตอ่คน                                   ไมม่ ี

      สายตา หรือทพุพลภาพถาวร                       300,000 บาทต่อครังและ 

     ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

 

3.2 ค่ารักษาพยาบาล   10,000 บาทตอ่คน            ไมม่ ี

     30,000 บาทต่อครังและ 

     ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

 

เบียประกันภัยสุทธิ 13,030 บาท (ไม่รวมอากรแสตมป์ 0.4% และภาษีมลูค่าเพมิ 7%) 

หมายเหต ุ

1.  เบียประกนัภยัดงักลา่วได้หกัสว่นลด 10% แล้วเนอืงจากบริษัทฯกําหนดให้มีความรับผิดสว่นแรกตามจํานวน 

     เงินทรีะบขุ้างต้น 

2.  สว่นลดเบียประกนัภยัเพมิเติมกรณีผู้ เอาประกนัภยัได้จดัให้มมีาตรการรักษาความปลอดภยัดงันี 

2.1   ร้านค้าตงัอยูใ่นห้างสรรพสนิค้า ได้รับสว่นลด 5 %  

2.2   มีตํารวจหรือ ร.ป.ภ.เฝา้ในเวลาทําการไมน้่อยกวา่ 5 ชวัโมง ได้รับสว่นลด 5%  

2.3   ติดตงัอปุกรณ์สญัญาณทีแจ้งเหตตุรงไปยงัสถานีตํารวจ  ได้รับสว่นลด 5 % 

2.4 ติดตงักระจกนิรภยั หรือลกูกรงเหลก็ ได้รับสว่นลด 5 % 



การประกันภัยร้านทอง (GSI) 

 

แผน B 
           ข้อตกลงคุ้มครอง    จาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  ความรับผิดส่วนแรก 

หมวดท1ี  ความเสยีหายต่อทองคําจาก             

1.1 การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์                2,000,000 บาทต่อครงัและ 

                                ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั                 20,000 บาท 

1.2  การวงิราวทรัพย์                    200,000 บาทต่อครังและ 

     ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

 

หมวดที 2   ความเสยีหายตอ่  

ตวัอาคาร ตู้นิรภยั  กระจก เฟอร์นิเจอร์   

เครืองตกแตง่ตดิตงัตรึงตรา    200,000 บาทต่อครงัและ         20,000 บาท 

เครืองใช้และอปุกรณ์ไฟฟา้ตา่งๆ                        ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

ตู้แสดงสินค้าทองคํา เครืองชงั  

โทรทศัน์วงจรปิด 

 

หมวดที 3  ผู้ ได้รับความคุ้มครอง  เจ้าของร้าน ลกูจ้าง  และลูกค้า 

3.1 การเสยีชีวิต สญูเสียอวยัวะ                         200,000 บาทตอ่คน                                   ไมม่ ี

      สายตา หรือทพุพลภาพถาวร                       600,000 บาทต่อครังและ 

     ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

 

3.2 ค่ารักษาพยาบาล   20,000 บาทตอ่คน            ไมม่ ี

     60,000 บาทต่อครังและ 

     ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

 

เบียประกันภัยสุทธิ  25,900 บาท (ไม่รวมอากรแสตมป์ 0.4% และภาษีมลูค่าเพมิ 7%) 

หมายเหต ุ

1.  เบียประกนัภยัดงักลา่วได้หกัสว่นลด 10% แล้วเนอืงจากบริษัทฯกําหนดให้มีความรับผิดสว่นแรกตามจํานวน 

      เงินทรีะบขุ้างต้น 

2   สว่นลดเบียประกนัภยัเพมิเติมกรณีผู้ เอาประกนัภยัได้จดัให้มมีาตรการรักษาความปลอดภยัดงันี 

2.1   ร้านค้าตงัอยูใ่นห้างสรรพสนิค้า ได้รับสว่นลด 5 %  

2.2   มีตํารวจหรือ ร.ป.ภ.เฝา้ในเวลาทําการไมน้่อยกวา่ 5 ชวัโมง ได้รับสว่นลด 5%  

2.3   ติดตงัอปุกรณ์สญัญาณทีแจ้งเหตตุรงไปยงัสถานีตํารวจ  ได้รับสว่นลด 5 % 

2.4   ติดตงักระจกนิรภยั หรือลกูกรงเหล็ก ได้รับสว่นลด 5 % 



การประกันภัยร้านทอง (GSI) 

 

แผน C 
           ข้อตกลงคุ้มครอง    จาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  ความรับผิดส่วนแรก 

หมวดท1ี  ความเสยีหายต่อทองคําจาก             

1.1 การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์                3,000,000 บาทต่อครงัและ 

                                ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั                 30,000 บาท 

1.2  การวงิราวทรัพย์                     300,000 บาทต่อครงัและ 

     ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

 

หมวดที 2   ความเสยีหายตอ่  

ตวัอาคาร ตู้นิรภยั  กระจก เฟอร์นิเจอร์   

เครืองตกแตง่ตดิตงัตรึงตรา    300,000 บาทต่อครงัและ        30,000 บาท 

เครืองใช้และอปุกรณ์ไฟฟา้ตา่งๆ                        ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

ตู้แสดงสินค้าทองคํา เครืองชงั  

โทรทศัน์วงจรปิด 

 

หมวดที 3  ผู้ ได้รับความคุ้มครอง  เจ้าของร้าน ลกูจ้าง  และลูกค้า 

3.1 การเสยีชีวิต สญูเสียอวยัวะ                         300,000 บาทตอ่คน                                   ไมม่ ี

      สายตา หรือทพุพลภาพถาวร                       900,000 บาทต่อครังและ 

     ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

 

3.2 ค่ารักษาพยาบาล   30,000 บาทตอ่คน            ไมม่ ี

     90,000 บาทต่อครังและ 

     ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

 

เบียประกันภัยสุทธิ  38,770 บาท (ไม่รวมอากรแสตมป์ 0.4% และภาษีมลูค่าเพมิ 7%) 

หมายเหต ุ

1.  เบียประกนัภยัดงักลา่วได้หกัสว่นลด 10% แล้วเนอืงจากบริษัทฯกําหนดให้มีความรับผิดสว่นแรกตามจํานวน 

      เงินทรีะบขุ้างต้น 

2   สว่นลดเบียประกนัภยัเพมิเติมกรณีผู้ เอาประกนัภยัได้จดัให้มมีาตรการรักษาความปลอดภยัดงันี 

2.1   ร้านค้าตงัอยูใ่นห้างสรรพสนิค้า ได้รับสว่นลด 5 %  

2.2   มีตํารวจหรือ ร.ป.ภ.เฝา้ในเวลาทําการไมน้่อยกวา่ 5 ชวัโมง ได้รับสว่นลด 5%  

2.3   ติดตงัอปุกรณ์สญัญาณทีแจ้งเหตตุรงไปยงัสถานีตํารวจ  ได้รับสว่นลด 5 % 

2.4   ติดตงักระจกนิรภยั หรือลกูกรงเหล็ก ได้รับสว่นลด 5 %  


