หน ้าแรก / บริการทีหน่วยงานอืน ๆ กํากับดูแล / ประกันภัย / ประกันวินาศภัย

คือการทีผู ้รั บประกันภัยตกลงจะชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนหากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรั พย์สนิ ทีได ้เอาประกันภัยไว ้
ซึงความเสียหายนันสามารถประเมินมูลค่าหรือกําหนดเป็ นวงเงินได ้ เช่น บ ้าน รถยนต์ โดยผู ้เอาประกันภัยต ้องชําระเบียประกันภัย

01
03

หากเกิดความเสียหาย
ผู ้เอาประกันภัยจะได ้รั บเงินชดใช ้ค่าเสียหาย
และนํ าไปจัดหาสินทรั พย์ใหม่ทดแทนได ้

หากเกิดความเสียหาย
ผู ้เอาประกันภัยจะได ้รั บเงินค่าสินไหมทดแทน
ไม่ต ้องประสบกับภาวะหมดเนือหมดตัว
หรือขาดทีพึงพา

02
04

หากมีความเสียหายเกิดขึน
ธุรกิจจะมีเงินทีได ้รั บชดใช ้จากบริษัทประกันภัยมาดําเ
นินงานต่อไปได ้

เนืองจากบริษัทประกันภัยจะมีการกันเงินสํารองส่วนหนึ
งเพือเตรียมไว ้สําหรั บภัยพิบตั อิ ันอาจจะเกิดขึน
และจะนํ าไปลงทุนในรูปของการซือพันธบัตรรั ฐบาล
หรือหุ ้นกู ้ ซึงเป็ นผลดีตอ่ เศรษฐกิจของประเทศ

ผู ้รั บประกันภัย คือบริษัทประกันวินาศภัย ซึงหมายถึงบริษัททีได ้รั บใบอนุญาตจากรั ฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังให ้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
เพือรั บประกันต่อความเสียหายต่าง ๆ เช่น อัคคีภยั ภัยรถยนต์ ภัยทางทะเลและขนส่ง (ดูรายชือบริษัท)
ผู ้เอาประกันภัย คือบุคคลทีเป็ นเจ ้าของทรั พย์สนิ
ผู ้รั บผลประโยชน์ (อาจจะเป็ นคนเดียวกับผู ้เอาประกันภัยหรือไม่ก็ได ้)

1.1 การประกนั อ ัคคีภ ัย
คือการประกันภัยทีคุ ้มครองทรั พย์สนิ จากไฟไหม ้ ฟ้ าผ่า
และการระเบิดของแก๊สทีใช ้หุงต ้มหรือให ้แสงสว่างเพือการอยู่อาศัย

1.2 การประกนั อ ัคคีภ ัยและภัยพิบตั สิ าํ หรบั ทีอยูอ่ าศ ัย
คือการประกันภัยทีให ้ความคุ ้มครองไฟไหม ้ ฟ้ าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ
ภัยจากอากาศยาน ภัยเนืองจากนา้ํ ภัยพิบตั ิ (นาท่
้ํ วม ลมพายุ หรือแผ่นดินไหว)
ซึงต ้องเป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนด

2.1 การประกนั ภัยรถภาคบงั ค ับ

คือการประกันภัยรถประเภททีกฎหมายให ้เจ ้าของรถซึงใช ้หรือมีรถไว ้เพือใช ้ต ้องจัดให ้มีการปร
ะกันความเสียหายสําหรั บผู ้ประสบภัย เพือให ้เกิดความคุ ้มครองแก่ชวี ติ
ร่างกายของประชาชนทีประสบภัยเป็ นสําคัญ

2.2 การประกนั ภัยรถภาคสมคั รใจ
คือการประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช ้รถยนต์ ซึงได ้แก่
ความเสียหายทีเกิดขึนแก่รถยนต์
ความเสียหายทีรถยนต์ได ้ก่อให ้เกิดขึนแก่ร่างกายและทรั พย์สนิ ของบุคคลภายนอก
รวมทังบุคคลทีโดยสารอยู่ในรถยนต์นัน โดยแบ่งประเภทของความคุ ้มครองดังนี

(1) ความคุ ้มครองความรับผิดต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอกและผู ้โดยสารในรถ (Third Party Bodily Injury : TPBI)
(2) ความคุ ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สนิ บุคคลภายนอก (Third Party Property Damage : TPPD)
(3) ความคุ ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ (Own Damage : OD)
(4) ความคุ ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม ้ของตัวรถยนต์ (Fire and Theft : F& T)
ประเภทกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ จําแนกเป็ น
1. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 (Comprehensive)
คุ ้มครองครบทัง 4 ประเภททีกล่าวข ้างต ้น

2. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 (Third Party, Fire and Theft)
คุ ้มครองตามข ้อ (1) (2) และ (4)
3. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 (Third Party Liability Only)
คุ ้มครองตามข ้อ (1) และ (2)

คือการประกันภัยทีคุ ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเรือ ทรั พย์สนิ หรือสินค ้าทีอยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล
และยังขยายขอบเขตความคุ ้มครองไปถึงการขนส่งสินค ้าทางอากาศและทางบกซึงต่อเนืองกับการขนส่งทางทะเลด ้วย แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ การประกันภัยตัวเรือ (Marine Hull
Insurance) และ การประกันภัยสินค ้า (Marine Cargo Insurance)

คือการประกันภัยเพือคุ ้มครองความเสียหายอันเกิดจากเหตุอนที
ื มิได ้คาดหมายไว ้ เช่น การประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล (Personal Accident Insurance)
การประกันภัยความรั บผิดต่อบุคคลภายนอก (Liability Insurance) การประกันภัยเครืองจักรชํารุดเสียหาย

การกําหนดค่าเบียประกันภัยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี

1. ขนาดของความเสียงภัย : หากทรัพย์สนิ ทีเอาประกันภัยมีขนาดของความเสียงภัยสูง
ค่าเบียประกันก็จะสูงตาม เช่น ในการประกันภัยอัคคีภยั
จะแบ่งลําดับของความเสียงภัยตามลักษณะและจํานวนชันของสิงปลูกสร ้าง
และยังคํานึงถึงสถานทีตัง และลักษณะการใช ้งานด ้วย

2. ระยะเวลาทีคุม้ ครอง : หากซือความคุ ้มครองในระยะเวลาสันกว่าหนึงปี
ค่าเบียประกันภัยก็จะสูง
เพราะไม่ได ้มีการกระจายค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงานของบริษัทประกันแต่รวมกันไว ้ในปี เดียวกั
นเลย

3. จํานวนเงินเอาประกนั ภัย : หากจํานวนเงินเอาประกันภัยสูง ค่าเบียประกันภัยก็จะสูงด ้วย

1. บริษ ัทประกนั ภัยเป็นผูบ้ อกเลิก ด ้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน ้าทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผู ้เอาประกันภัย
ในกรณีนบริ
ี ษัทจะคืนเบียประกันภัยโดยหักเบียประกันภัยสําหรั บระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยได ้ใช ้บังคับมาแล ้วออกตามส่วน

2. ผูเ้ อาประกนั ภัยบอกเลิก โดยแจ ้งให ้บริษัททราบเป็ นหนังสือ
ิ ธิได ้รั บเบียประกันภัยคืนหลังจากหักเบียประกันภัยสําหรั บระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยได ้ใช ้บังคับมาแล ้วตามอัตราเบียประกันภัยระยะสันตามตารางทีระบุไว ้ในกรมธรรม์ประกันภั
และมีสท
ย

1. จ่ายเป็นต ัวเงิน (Cash Payment) เป็ นวิธกี ารทีง่าย สะดวก และคล่องตัว
2. การซ่อมแซม (Repair)
เหมาะในกรณีทเกิ
ี ดความเสียหายเพียงบางส่วนและสามารถทีจะซ่อมแซมให ้กลับคืนสูส่ ภาพเดิ
มได ้

3. การหาของมาทดแทน (Replacement)
เป็ นการชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนทีจะต ้องหาสิงทีเป็ นชนิด ประเภท

เป็ นการชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนทีจะต ้องหาสิงทีเป็ นชนิด ประเภท
และคุณภาพเดียวกับทรั พย์สนิ ทีเอาประกันภัยมาทดแทนให ้

4. การกล ับคืนสูส่ ภาพเดิม (Reinstatement)
เป็ นการชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนด ้วยการทําให ้ทรั พย์สนิ ทีเอาประกันภัยไว ้กลับคืนสูส่ ภาพเดิมเ
หมือนเมือก่อนเกิดวินาศภัย ซึงไม่สามารถกระทําได ้โดยวิธซ
ี อ่ มแซมหรือหาของแทน เช่น
โรงงานถูกเพลิงไหม ้ทังหมด ผู ้รั บประภันภัยจะก่อสร ้างโรงงานนันขึนใหม่

ผู ้จัดการบริการ

ทีมกลยุทธ์ ศคง.

