สิทธิประโยชน์บริการช่วยเหลือฉุ กเฉิ นภายในบ้าน (Home Assistance Service)
่
Beyond Caring บริการช่วยเหลือฉุ กเฉิ น ภายในบา้ นแบบใดก็ได ้ โดยจากัดจานวน 1 ครง้ั ในระยะเวลา 1 ปี รวมค่าบริการ 24 ชัวโมง
ค่าแรงและค่าเดินทาง ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อครงั้ ตามสิทธิประโยชน์ ดังนี ้
่
่
1) บริการช่วยเหลือเรืองเครื
องปร
บั อากาศ ในกรณี ทระบบปร
ี่
บั อากาศขัดข ้องหรือเกิดการชารุดเสียหาย และไม่สามารถใช ้งานได ้

2) บริก ารช่ ว ยเหลื อ เกี่ยวกับ ระบบประปาในกรณี ที่ ระบบท่ อ ประปาหรือ ท่ อ ระบายน้ าไม่ ส ามารถใช ก้ ารได ห้ รือ เกิด การช ารุ ด เสี ย หาย
้
้
่ กอาศัยของลูกค ้า
หรือรางนาและท่
อสูบนา้ ส่งผลกระทบกับท่อระบายนาภายในที
พั
้
3) บริก ารช่ว ยเหลื อ ฉุ กเฉิ น เกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้ าภายในบ า้ น ในกรณี ที่ระบบอุ ป กรณ์จ่ า ยไฟฟ้ าขัด ข อ้ งหรือ ช ารุ ด เสี ย หายอย่ า งสิ นเชิ
ง
้
โดยเกิดขึนอย่
างฉับพลัน

4) บริก ารช่ ว ยเหลื อ เกี่ ยวกับ ตู เ้ ย็ น หรื อ เครื่องแช่ แ ข็ ง และเครื่องท าน้ าร อ้ น

้
ในกรณี ที่ ขัด ข อ
้ งหรือ ช ารุ ด เสี ย หายอย่ า งสิ นเชิ
ง

้
โดยเกิดขึนอย่
างฉับพลัน
่ ญแจบา้ น (รบั กุญแจสารองภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร) ในกรณี ทกุ
่ กสูญหาย ซึงลู
่ กคา้ ไม่มีกุญแจสารอง
5) บริการช่วยเหลือเรืองกุ
ี่ ญแจทีพั
่ กอาศัยของลูกค ้าได ้
ในขณะนั้น หรือไม่สามารถเข ้าทีพั
่ พงึ ประสงค ์ให ้หมดไปจากทีพั
่ กอาศัย เช่น งู ต่อ แตน
6) บริการกาจัดสัตว ์ดุร ้ายทีไม่
Emergency Home Assistance Services

24 hour Emergency benefits which it covered by Home Assistance service. We will provide initial advice and arrange
for tradesman to come to your home. The number of Emergency Home Assistance Services per household is limited
to one (1) emergency intervention per year, with the budget up to THB 1,000 per intervention including labor costs,
call-out charge.
1) Emergency Air Conditioning: in the event that air conditioning of your home complete failure or breakdown. The
air conditioning system must have been properly installed, maintained and repaired as recommended by the
manufacturer or installer.
2) Emergency Plumbing and Drainage: in the event of failure of, or damage to, the plumbing or drainage system, or
the gutters and downpipes which will result in water drainage inside your home. This includes: burst pipes,
overflowing water tanks, blocked wasted outlets (including toilets), and blocked drains.
3) Emergency Home Electronic Network Repair (caused by short circuit or thunderstorm): the sudden, unexpected
and complete failure or breakdown of the electricity supply system.
4) Emergency Freeze and Water Heater Repair: the sudden, unexpected and complete failure or breakdown of the
electric equipments.
5) Emergency Lost Keys for House: the loss of the only available key to the home so that you cannot replace it or
get into your home.
6) Emergency Vermin Removal: if you need to remove snakes, wasps or bees nests from your home.

่
คาแนะนาเกียวก
ับการให้บริการ
่ ดขึนโดยไม่
้
่ าเนิ นการใดๆ
1) ค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเกิ
ได ้รบั อนุ มต
ั จิ ากบริษท
ั ก่อน โดยทางผูท้ ได
ี่ ้รบั สิทธิประโยชน์ต ้องดาเนิ นการแจ ้งบริษท
ั ก่อนทีจะด
่ ญญาการบริการและการคุ ้มครองจะมีผลบังคับใช ้
2) เหตุฉุกเฉิ น หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทลูี่ กค ้าได ้ล่วงรู ้ก่อนทีสั

3) ค่าใช ้จ่ายในการบารุงรกั ษาทีต่ ้องกระทาเป็ นกิจวัตรสาหรบั อุปกรณ์ หรือบริการต่างๆ ภายในบ ้าน
4) ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม ร ะ บ บ ห รื อ อุ ป ก ร ณ์ ใ ด ๆ ก็ ต า ม ที่ ไ ม่ ไ ด ้ผ่ า น ก า ร ติ ด ตั้ ง ซ่ อ ม แ ซ ม ห รื อ บ า รุ ง รัก ษ า ต า ม ค า แ น ะ น า ข อ ง ผู ้ผ ลิ ต
หรือนาไปใช ้หรือดัดแปลงแก ้ไขอย่างผิดวิธ ี หรือมีข ้อบกพร่องหรือไม่มป
ี ระสิทธิภาพอันเนื่องจากความบกพร่องของผูผ
้ ลิต
่ ่ในความคุ ้มครองจากการรบั ประกันของผูผ
5) ค่าวัสดุหรือค่าแรงทีอยู
้ ลิต ตัวแทนจาหน่ ายหรือช่างติดตัง้

EXCLUSIONS
Emergency Home Assistance Services will not be responsible for the following:
1) Any expense incurred without the prior authorization of AGA Services
2) Any emerging arising from circumstances known to the customers before the cover started under the Home
Insurance / Home Assistance Service Agreement
3) Any expense of routine maintenance of equipment, supplies or services in the customers’ home
4) Repairs to any system, equipment or facility which has not been installed, maintained or repaired according to
the manufacturer’s instructions or has been incorrectly used or modified, or which is faulty or inadequate as a
result of any manufacturer’s or designer’s fault
5) Materials or labour charges covered by a manufacturer’s, suppliers or installer’s guarantee or warranty

ติดต่อ Beyond caring line: 0-2342-3289

