ฉบับที่ 22/2555

วันที่ 6 มีนาคม 2555

แนวทางการรับประกันภัยพิบัติ
ภายใตพระราชกําหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555
______________________________
นายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปดเผยวา ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ไดมีมติเห็นชอบแนวทางการรับประกันภัยพิบัติภายใตพระราชกําหนดกองทุนสงเสริมการ
ประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติเสนอ ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้
1. วงเงินความคุมครองและอัตราเบี้ยประกันภัย
วงเงินความคุมครองและการจํากัดความรับผิดของกรมธรรมประกันภัยพิบัติ (sub limit) แบง
ตามประเภทของผูเอาประกันภัยเปน 3 ประเภท ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนี้
(1) บานอยูอาศัย วงเงินความคุมครองไมเกิน 100,000 บาท คิดอัตราเบี้ยประกันภัยที่รอยละ
0.5 ตอปของวงเงินความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยพิบัติ
(2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) หมายถึง ธุรกิจที่มีทุนประกันภัย ไมเกิน 50
ลานบาท จะจํากัดความรับผิดของกรมธรรมภัยพิบัติที่ไมเกินรอยละ 30 ของทุนประกันภัย คิดอัตราเบี้ยประกันภัยที่
รอยละ 1.0 ตอปของวงเงินความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยพิบัติ
(3) อุตสาหกรรม หมายถึง ธุรกิจที่มีทุนประกันภัยตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป จะจํากัดความ
รับผิดของกรมธรรมภัยพิบัติที่ไมเกินรอยละ 30 ของทุนประกันภัย คิดอัตราเบี้ยประกันภัยที่รอยละ 1.25 ตอปของ
วงเงินความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยพิบัติ
2. เกณฑการจายคาสินไหมทดแทนของกรมธรรมภัยพิบัติ (Trigger)
กรมธรรมภัยพิบัติจะครอบคลุมประเภทภัยพิบัติรวม 3 ภัย ไดแก วาตภัย อุทกภัย และธรณีบัติภัย
โดยจะใหความคุมครองแกผูเอาประกันภัย ที่เขาลักษณะภัยพิบัติ ดังตอไปนี้
( 1) ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ป ร ะ ก า ศ ส ถ า น ก า ร ณ ภั ย พิ บั ติ รุ น แ ร ง ต า ม คํ า แ น ะ นํ า ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชนเดียวกับกรณีการใหเงินชวยเหลือพิเศษ จํานวน
5,000 บาทตอครัวเรือน เมื่อเกิดเหตุการณอุทกภัยในป 2554 หรือ
(2) จํานวนคาสินไหมทดแทนรวมของผูเอาประกันภัยภายใตกรมธรรมประกันภัยพิบัติ
มากกวา 5,000 ลานบาท ตอหนึ่งเหตุการณที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน โดยมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ตั้งแต 2 ราย
ขึ้นไป ทั้งนี้ มูลคาความเสียหายใหเปนไปตามขอมูลที่ไดรายงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ

(3) กรณีธรณีพิบัติ ความรุนแรงของแผนดินไหวตั้งแต 7 ริกเตอรขึ้นไป หรือกรณีวาตภัย
ความเร็วของลมพายุตั้งแต 120 กิโลเมตรตอชั่วโมง ขึ้นไป ซึ่งเปนไปตามหลักมาตรฐานสากล
3. วิธีการจายคาสินไหมทดแทน
วิธีการจายคาสินไหมทดแทน บริษัทประกันภัยจะสํารวจและประเมินความเสียหาย โดยจะจาย
ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแตไมเกินวงเงินความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยพิบัติในทุกกรณี ยกเวนกรณี
อุทกภัยในกลุมบานอยูอาศัย เนื่องจากมีผูเอาประกันภัยจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อความสะดวกและลดคาใชจายในการ
บริหารจัดการจะพิจารณาที่ระดับน้ําเปนเกณฑในการจายคาสินไหมทดแทน โดยหากน้ําทวมพื้นอาคารจายคา
สินไหมทดแทนที่ 30,000 บาท หากระดับน้ําสูง 50 เซ็นติเมตร 75 เซ็นติเมตรและ 100 เซ็นติเมตรจากพื้นอาคาร จะ
จายคาสินไหมทดแทนที่ 50,000 บาท 75,000 บาท และ 100,000 บาท ตามลําดับ
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นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ กลาว
วา คณะกรรมการฯ ที่ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เลขาธิการ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ได
ประชุมหารืออยางตอเนื่องรวมทั้งหมด 5 ครั้ง ตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2555 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2555 เพื่อเรงพิจารณา
แนวทางการรั บประกั นภัยพิบัติ ที่เหมาะสม และสามารถเริ่มดําเนินการได อยางเร็ วที่ สุด ซึ่ ง คาดว า แนวทางการ
รับประกันภัยพิบัติที่คณะกรรมการฯ ไดนําเสนอ และคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแลวนั้น จะเปนประโยชน
อยางยิ่งกับทุกภาคสวน ไดแก บานอยูอาศัย SMEs และอุตสาหกรรม ในการเขาถึงและใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงภัยพิบัติ ชวยสรางความมั่นใจใหกับนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันเปนหนึ่งในนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล ที่นอกจากจะมีนโยบายการจัดการและบริหารน้ําใหไดอยางมีประสิทธิภาพแลว การประกันภัย
พิบัตินี้ก็จะชวยเติมเต็มการจัดการความเสี่ยงภัยใหครบถวนสมบูรณ
______________________________________

สํานักนโยบายระบบการคุมครองผลประโยชนทางการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ตอ 3696

