บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เบีย! ประกันภัยรถยนต์ HYUNDAI H-1
จํานวนเงินเอาประกันภัย
ความคุ้มครอง
1. ความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
1.2.1 ความเสียหายส่วนแรก
2. รถยนต์ เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์
2.1.1 ความเสียหายส่วนแรก
2.2 รถยนต์สญ
ู หาย / ไฟไหม้
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
3.1 อุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล (ร.ย.01)
3.1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ก) ผู้ขบั ขี2
ข) ผู้โดยสาร
3.2 ค่ารักษาพยาบาล
(ร.ย.02)
3.3 การประกันตัวผู้ขบั ขี2 (ร.ย.03)
อู่

รหัส 110 / 210
อู่ห้าง 2-5 ปี

รหัส 110 / 210
อู่ประกัน 2-10 ปี

บาท / คน
บาท / ครัง!
บาท / ครัง!
บาท / ครัง!

1,000,000
10,000,000
5,000,000
-

1,000,000
10,000,000
5,000,000
-

บาท / ครัง!
บาท / ครัง!
บาท

จํานวนเงินเอาประกันภัย
จํานวนเงินเอาประกันภัย

จํานวนเงินเอาประกันภัย
จํานวนเงินเอาประกันภัย

บาท
บาท / คน
บาท / คน
บาท / ครัง!

200,000
200,000( 6 / 11 คน)
200,000( 7 / 12 คน)
200,000

100,000
100,000( 6 / 11 คน)
100,000( 7 / 12 คน)
200,000

จํานวนเงิน
เอาประกันภัย

เบียสุทธิ

ห้ าง

730,000
860,000
1,300,000

-

850,000
1,250,000
1,700,000

23,736.78
26,528.51
29,321.25

ประกัน

400,000
660,000
860,000
1,300,000

-

650,000
850,000
1,250,000
1,700,000

18,616.59
20,012.46
21,874.62
24,202.07

เบียรวม
ภาษี+อากร (ไม่ พ.ร.บ.)
25,500.00
28,500.00
31,500.00
20,000.00
21,500.00
23,500.00
26,000.00

หมายเหตุ
1) เบียรวม (ภาษี+อากร) = เบียภาคสมัครใจทีรวมภาษีและอากร ไม่รวม พ.ร.บ.
2) รหัส 110 เบียพรบ. สุทธิ 600 บาท เบียรวม 645.21 บาท รหัส 210 เบียพรบ. สุทธิ 1,100 บาท เบียรวม 1,182.35 บาท
3) ทุนประกันทีรับประกันภัยคือ 80% - 100% ของราคาตลาด ณ.วันทําประกันภัย โดยปั ดทุนตามเงือนไขด้ านล่าง รวมอุปกรณ์ตกแต่งเพิมเติม (ถ้ ามี)
* ช่วงทุน 100,000 – 990,000 ปรับช่วงทุนละ 10,000 บาท กรณีมีเศษให้ ปัดเศษขึนเสมอ
* ช่วงทุน 1,000,000 – 2,000,000 ปรับช่วงทุนละ 50,000 บาท กรณีมีเศษให้ ปัดเศษขึนเสมอ
4) คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท รวมราคาติดตังแก๊ ส NGV หรื อ LPG แล้ ว ทังนีอุปกรณ์ตกแต่ง ไม่รวมถึง แคฟร่ า , คาร์ บอน , สติKกเกอร์ , เคลือบแก้ ว
5) การติดตังอุปกรณ์เสริ ม หรื อ ดัดแปลงสภาพรถให้ แตกต่างจากทีออกจากโรงงาน ควรแจ้ งให้ บริ ษัททราบเพือการพิจารณารับประกันภัย
6) เบียทีเสนอนีได้ หกั รวมส่วนลดต่าง ๆ ไว้ ครบถ้ วนแล้ ว เช่น ประวัติดี และส่วนลดกล้ อง CCTV
7) ประเภท 1 บริ ษัทฯ ขอตรวจสภาพก่อนการรับประกันภัยทุกกรณี
8) แคมเปญสินสุด 30 มิถนุ ายน 2563 หรื อจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง
03/02/2020C63_00080_ใบเสนอราคา/

