2020
Motor Package

2020 Motor Package
Type 1 – Pick Up
• Pick UP Standard
• Pick UP (กระบะติดคอก)
• Pick UP Classic

Type 1 – Luxury
• Toyota
• Lexus

Non-Type 1
• Chubb 2+
• Chubb 3+
• Chubb 3

Motor Add-on
• Driver Safe

Pick Up Standard

อายุรถยนต์ 2 - 9 ปี ซ่ อมอู่ เฉพาะงานใหม่ เท่ านัน

จํานวนเงินจําก ัดความร ับผ ิด (ซ่อมอู่)

ความคุม
้ ครอง

รห ัส 110

รห ัส 120

รห ัส 320

1. ความร ับผ ิดต่อบุคคลภายนอก
1 .1 ความเสยี หายต่อชวี ต
ิ ร่ างกาย หรืออนามัย

ต่อคน

500,000 บาท

500,000 บาท

500,000 บาท

ต่อครั ง

1 0,000,000 บาท

1 0,000,000 บาท

1 0,000,000 บาท

ต่อครั ง

5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

2.1 ความเสย
ี หายต่อตัวรถยนต์

80% ทุนประกันภัย

80% ทุนประกันภัย

80% ทุนประกันภัย

2.2 รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม ้

80% ทุนประกันภัย

80% ทุนประกันภัย

80% ทุนประกันภัย

3.1 อุบัตเิ หตุส่วนบุคคล (ร . ย .01 )

1 50,000 บาท (7 คน)

1 50,000 บาท (7 คน)

1 50,000 บาท (3 คน)

3.2 ค่ารั กษาพยาบาล (ร . ย . 02)

1 50,000 บาท (7 คน)

1 50,000 บาท (7 คน)

1 50,000 บาท (3 คน)

300,000 บาท

300,000 บาท

300,000 บาท

1 .2 ความเสย
ี หายต่อทรั พย์สน
ิ
2. ความร ับผ ิดต่อต ัวรถยนต์

3. เอกสารแนบท ้ายภ ัยเพิม

3.3 การประกันตัวผู ้ขับขี (ร . ย . 03)

เงือนไขการรับประกันภัย
1. ประเภทรถยนต์ทีรับประกันภัย
1.1 รถกระบะ Pickup จดทะเบียนนังไม่เกิน 7 ทีนัง ไม่ใช้รับจ้างหรื อให้เช่า (รหัส 110, 120 เท่านัน)
1.2 รถกระบะ Pickup จดทะเบียนบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรื อให้เช่า (รหัส 320 เท่านัน) ไม่ รวมรถกระบะติดคอก หรือตู้
2. ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์ รวมอุปกรณ์ตกแต่ง (คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานทีติดตังโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรื อ
ศูนย์จาํ หน่ายรถยนต์ กรณี อุปกรณ์ตกแต่งเสริ มอืนๆ คุม้ ครองสูงสุ ดไม่เกิน 20,000 บาท/ครัง เฉพาะรายการทีได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบเท่านัน)
3. ประเภทรถยนต์ทีไม่รับประกันภัย ได้แก่ รถแข่ง รถแต่ง รถโหลดเตีย ยกสู ง และรถดัดแปลงใดๆ รถติดไซเรนทุกชนิ ด และรถทีเลขทะเบียน
ทุกตัวเป็ นตัวเลข เช่น รถหกล้อ รถลาก รถพ่วง และรถสองแถว รวมไปถึงการใช้รถในการ Demo หรื อ Test drive ทุกกรณี
4. ไม่คุม้ ครองวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื องทําความเย็น สี ชนิ ดพิเศษ เคฟล่า สติกเกอร์ รวมไปถึงการเคลือบสี ทุกชนิ ด
5. ตรวจสภาพก่อนการรับประกันภัย และรับประกันภัยเฉพาะงานใหม่เท่านัน
6. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 หรื อจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง

Pick Up Standard

อายุรถยนต์ 2 - 9 ปี ซ่ อมอู่ เฉพาะงานใหม่ เท่ านัน

เบียประก ันภ ัย (รวมภาษีและอากร)

Isuzu

Nissan/ Toy ota

Ford / Mazda /
Mitsubishi

ทุนประก ันภ ัย

กรุงเทพ*

ต่างจ ังหว ัด

เหนือ/ตะว ันออกเฉียงเหนือ

1 00K - 200K

1 7 ,600

1 6,600

1 5,600

21 0K - 300K

1 7 ,600

1 6,600

1 5,600

31 0K - 400K

1 7 ,900

1 6,900

1 5,900

41 0K - 500K

1 8,200

1 7 ,200

1 6,200

51 0K - 600K

1 8,500

1 7 ,500

1 6,500

61 0K - 7 00K

1 8,800

1 7 ,800

1 6,800

7 1 0K - 800K

1 9,1 00

1 8,1 00

1 7 ,1 00

1 00K - 200K

1 9,300

1 8,200

1 7 ,200

21 0K - 300K

1 9,300

1 8,200

1 7 ,200

31 0K - 400K

1 9,600

1 8,500

1 7 ,500

41 0K - 500K

1 9,900

1 8,800

1 7 ,800

51 0K - 600K

20,200

1 9,1 00

1 8,1 00

61 0K - 7 00K

20,600

1 9,400

1 8,400

7 1 0K - 800K

21 ,000

1 9,7 00

1 8,7 00

1 00K - 200K

1 9,7 00

1 8,7 00

1 7 ,7 00

21 0K - 300K

1 9,7 00

1 8,7 00

1 7 ,7 00

31 0K - 400K

20,000

1 9,000

1 8,000

41 0K - 500K

20,300

1 9,300

1 8,300

51 0K - 600K

20,7 00

1 9,600

1 8,600

61 0K - 7 00K

21 ,1 00

1 9,900

1 8,900

7 1 0K - 800K

21 ,500

20,200

1 9,200

หมายเหตุ
1) เบียประกันภัยข้างต้นนี ไม่รวม พ.ร.บ. และเป็ นอัตราซึ งหักส่ วนลดทุกอย่างแล้วไม่มีส่วนลดใดเพิมอีก
2) สําหรับซ่อมอู่ในเครื อ
*เบียกรุ งเทพให้หมายรวมถึง จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

Pick Up Standard

อายุรถยนต์ 2 - 9 ปี ซ่ อมอู่ เฉพาะงานใหม่ เท่ านัน

รถทีสามารถเข้ าร่ วมแคมเปญต้ องจดทะเบียนจังหวัดต่ อไปนี
จ ังหว ัดจดทะเบียนภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ
ิ ธุ ์
กาฬสน

รอ
้ ยเอ็ด

ขอนแก่น

เลย

ชัย ภูม ิ

ศรีสะเกษ

นครพนม

สกลนคร

ี า
นครราชสม

สุรินทร์

บึงกาฬ

หนองคาย

บุรีรั มย์

หนองบัวลําภู

มหาสารคาม

อํานาจเจริญ

มุกดาหาร

อุดรธานี

ยโสธร

อุบลราชธานี

จ ังหว ัดจดทะเบียนภาคเหนือ
ี งราย
เชย

ตาก

ี งใหม่
เชย

พิษณุโลก

น่าน

สุโขทัย

พะเยา

เพชรบูรณ์

แพร่

พิจต
ิ ร

แม่ฮ่องสอน

กําแพงเพชร

ลําปาง

นครสวรรค์

ลําพูน

อุทัย ธานี

อุตรดิตถ ์

++ พิเศษ++
จดทะเบียนภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Pick Up (กระบะติดคอก)

อายุรถยนต์ 2 - 9 ปี ซ่ อมอู่ เฉพาะงานใหม่ เท่ านัน
จํานวนเงินจําก ัดความร ับผ ิด (ซ่อมอู่)

ความคุม
้ ครอง

รห ัส 320

1. ความร ับผ ิดต่อบุคคลภายนอก
1 .1 ความเสย
ี หายต่อชวี ต
ิ ร่ างกาย หรืออนามัย
1 .2 ความเสย
ี หายต่อทรั พย์สน
ิ

ต่อคน

500,000 บาท

ต่อครั ง

1 0,000,000 บาท

ต่อครั ง

5,000,000 บาท

2. ความร ับผ ิดต่อต ัวรถยนต์
2.1 ความเสย
ี หายต่อตัวรถยนต์

80% ทุนประกันภัย

2.2 รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม ้

80% ทุนประกันภัย

3. เอกสารแนบท ้ายภ ัยเพิม
3.1 อุบัตเิ หตุส่วนบุคคล (ร. ย .01 )

1 50,000 บาท (3 คน)

3.2 ค่ารั กษาพยาบาล (ร. ย . 02)

1 50,000 บาท (3 คน)

3.3 การประกันตัวผู ้ขับขี (ร. ย . 03)

300,000 บาท

เงือนไขการรับประกันภัย
1. สําหรับรถกระบะทีติดคอกและตู้ทบ
ึ (ตู้แห้ ง) ไม่ รวมกระบะติดตู้เย็น จดทะเบียนบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรื อให้เช่า (รหัส 320 เท่านัน)
2. ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์ รวมอุปกรณ์ตกแต่ง (คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานทีติดตังโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรื อศูนย์
จําหน่ายรถยนต์ กรณี อุปกรณ์ตกแต่งเสริ มอืนๆ คุม้ ครองสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครัง เฉพาะรายการทีได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบเท่านัน) ยกเว้น โครง
เหล็กหรื อตูท้ ึบ (ตูแ้ ห้ง) ให้คุม้ ครองรวมอยูใ่ นวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท ข้างต้น)
3. ประเภทรถยนต์ทีไม่รับประกันภัย ได้แก่ รถแข่ง รถแต่ง รถโหลดเตีย ยกสู ง และรถดัดแปลงใดๆ รถติดไซเรนทุกชนิ ด และรถทีเลขทะเบียนทุกตัวเป็ น
ตัวเลข เช่น รถหกล้อ รถลาก รถพ่วง และรถสองแถว รวมไปถึงการใช้รถในการ Demo หรื อ Test drive ทุกกรณี
4. ไม่คุม้ ครองวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื องทําความเย็น สี ชนิ ดพิเศษ เคฟล่า สติกเกอร์ รวมไปถึงการเคลือบสี ทุกชนิ ด
5. ตรวจสภาพก่อนการรับประกันภัย และรับประกันภัยเฉพาะงานใหม่เท่านัน
6. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 หรื อจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง

Pick Up (กระบะติดคอก)

อายุรถยนต์ 2 - 9 ปี ซ่ อมอู่ เฉพาะงานใหม่ เท่ านัน

เบียประก ันภ ัย (รวมภาษีและอากร)

Isuzu

Nissan / Toy ota

Ford / Mazda /
Mitsubishi

ทุนประก ันภ ัย

กรุงเทพ*

ต่างจ ังหว ัด

1 00K - 200K

1 8,900

1 7 ,800

21 0K - 300K

1 8,900

1 7 ,800

31 0K - 400K

1 9,200

1 8,1 00

41 0K - 500K

1 9,500

1 8,500

51 0K - 600K

1 9,800

1 8,800

61 0K - 7 00K

20,200

1 9,1 00

7 1 0K - 800K

20,500

1 9,400

1 00K - 200K

20,7 00

1 9,500

21 0K - 300K

20,7 00

1 9,500

31 0K - 400K

21 ,000

1 9,800

41 0K - 500K

21 ,300

20,200

51 0K - 600K

21 ,7 00

20,500

61 0K - 7 00K

22,1 00

20,800

7 1 0K - 800K

22,500

21 ,1 00

1 00K - 200K

21 ,1 00

20,1 00

21 0K - 300K

21 ,1 00

20,1 00

31 0K - 400K

21 ,400

20,400

41 0K - 500K

21 ,800

20,7 00

51 0K - 600K

22,200

21 ,000

61 0K - 7 00K

22,600

21 ,300

7 1 0K - 800K

23,1 00

21 ,7 00

หมายเหตุ
1) เบียประกันภัยข้างต้นนี ไม่รวม พ.ร.บ. และเป็ นอัตราซึ งหักส่ วนลดทุกอย่างแล้วไม่มีส่วนลดใดเพิมอีก
2) สําหรับซ่อมอู่ในเครื อ
*เบียกรุ งเทพให้หมายรวมถึง จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

Pick Up Classic

อายุรถยนต์ 10 - 15 ปี ซ่ อมอู่ เฉพาะงานใหม่ เท่ านัน
จํานวนเงินจําก ัดความร ับผ ิด (ซ่อมอู่)
ี หายส่วนแรก
แบบมีค่าเสย

ความคุม
้ ครอง

รห ัส 110

รห ัส 320

ี หายส่วนแรก
แบบไม่มค
ี ่าเสย
รห ัส 110

รห ัส 320

1. ความร ับผ ิดต่อบุคคลภายนอก
1 .1 ความเสยี หายต่อชวี ต
ิ ร่ างกาย หรืออนามัย

ต่อคน

500,000 บาท

500,000 บาท

500,000 บาท

500,000 บาท

ต่อครั ง

1 0,000,000 บาท

1 0,000,000 บาท

1 0,000,000 บาท

1 0,000,000 บาท

ต่อครั ง

2,500,000 บาท

2,500,000 บาท

2,500,000 บาท

2,500,000 บาท

80% ทุนประกันภัย

80% ทุนประกันภัย

80% ทุนประกันภัย

80% ทุนประกันภัย

2,000 บาท

2,000 บาท

-

-

80% ทุนประกันภัย

80% ทุนประกันภัย

80% ทุนประกันภัย

80% ทุนประกันภัย

3.1 อุบัตเิ หตุส่วนบุคคล (ร . ย .01 )

1 50,000 บาท (7 คน)

1 50,000 บาท (3 คน)

1 50,000 บาท (7 คน)

1 50,000 บาท (3 คน)

3.2 ค่ารั กษาพยาบาล (ร . ย . 02)

1 50,000 บาท (7 คน)

1 50,000 บาท (3 คน)

1 50,000 บาท (7 คน)

1 50,000 บาท (3 คน)

300,000 บาท

300,000 บาท

300,000 บาท

300,000 บาท

1 .2 ความเสยี หายต่อทรั พย์สน
ิ
2. ความร ับผ ิดต่อต ัวรถยนต์
2.1 ความเสยี หายต่อตัวรถยนต์
ความเสยี หายส่วนแรก
2.2 รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม ้
3. เอกสารแนบท ้ายภ ัยเพิม

3.3 การประกันตัวผู ้ขับขี (ร. ย . 03)

เงือนไขการรับประกันภัย
1. ประเภทรถยนต์ทีรับประกันภัย
1.1 รถกระบะ Pickup จดทะเบียนนังไม่เกิน 7 ทีนัง ไม่ใช้รับจ้างหรื อให้เช่า (รหัส 110 เท่านัน)
1.2 รถกระบะ Pickup จดทะเบียนบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรื อให้เช่า (รหัส 320 เท่านัน) ไม่ รวมรถกระบะติดคอก หรื อตู้
2. ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์ รวมอุปกรณ์ตกแต่ง (คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานทีติดตังโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรื อศูนย์จาํ หน่าย
รถยนต์ กรณี อุปกรณ์ตกแต่งเสริ มอืนๆ คุม้ ครองสูงสุ ดไม่เกิน 20,000 บาท/ครัง เฉพาะรายการทีได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบเท่านัน)
3. ประเภทรถยนต์ทีไม่รับประกันภัย ได้แก่ รถแข่ง รถแต่ง รถโหลดเตีย ยกสู ง และรถดัดแปลงใดๆ รถติดไซเรนทุกชนิ ด และรถทีเลขทะเบียนทุกตัวเป็ น
ตัวเลข เช่น รถหกล้อ รถลาก รถพ่วง และรถสองแถว รวมไปถึงการใช้รถในการ Demo หรื อ Test drive ทุกกรณี
4. ไม่คุม้ ครองวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื องทําความเย็น สี ชนิ ดพิเศษ เคฟล่า สติกเกอร์ รวมไปถึงการเคลือบสี ทุกชนิ ด
5. ตรวจสภาพก่อนการรับประกันภัย และรับประกันภัยเฉพาะงานใหม่เท่านัน
6. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 หรื อจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง

Pick Up Classic

อายุรถยนต์ 10 - 15 ปี ซ่ อมอู่ เฉพาะงานใหม่ เท่ านัน

เบียประก ันภ ัย (รวมภาษีและอากร)

ี หายส่วนแรก
แบบมีค่าเสย

ี หายส่วนแรก
แบบไม่มค
ี ่าเสย

1 00K - 200K

1 1 ,400

1 7 ,1 00

21 0K - 300K

1 1 ,900

1 7 ,900

31 0K - 400K

1 2,400

1 8,800

Ford/ Mitsubishi

1 00K - 200K

1 3,500

1 9,260

Nissan/ Toy ota

21 0K - 300K

1 4,000

20,330

31 0K - 400K

1 4,600

21 ,200

ทุนประก ันภ ัย
Isuzu

หมายเหตุ
1) เบียประกันภัยข้างต้นนี ไม่รวม พ.ร.บ. และเป็ นอัตราซึ งหักส่ วนลดทุกอย่างแล้วไม่มีส่วนลดใดเพิมอีก
2) สําหรับซ่อมอู่ในเครื อ
3) เบียประกันภัยนี ใช้ได้จนกว่าจะประกาศเปลียนแปลง

Isuzu

Toyota

Ford

Nissan

Luxury Toyota & Lexus

อายุรถยนต์ 1 - 5 ปี ซ่ อมห้ าง เฉพาะงานใหม่ เท่ านัน
จํานวนเงินจําก ัดความร ับผ ิด (ซ่อมห้าง)

ความคุม
้ ครอง

Deluxe

Isuzu

รห ัส 110

Suprem e
รห ัส 210

รห ัส 110

รห ัส 210

1. ความร ับผ ิดต่อบุคคลภายนอก
1 .1 ความเสยี หายต่อชวี ติ ร่ างกาย หรืออนามัย

ต่อคน

500,000 บาท

500,000 บาท

1 ,000,000 บาท

1,000,000 บาท

ต่อครั ง

10,000,000 บาท

10,000,000 บาท

10,000,000 บาท

10,000,000 บาท

ต่อครั ง

5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

2.1 ความเสยี หายต่อตัวรถยนต์

80% ทุนประกันภัย

80% ทุนประกันภัย

80% ทุนประกันภัย

80% ทุนประกันภัย

2.2 รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม ้

80% ทุนประกันภัย

80% ทุนประกันภัย

80% ทุนประกันภัย

80% ทุนประกันภัย

1 .2 ความเสยี หายต่อทรั พย์สนิ
2. ความร ับผ ิดต่อต ัวรถยนต์

3. เอกสารแนบท ้ายภ ัยเพิม
3.1 อุบัตเิ หตุส่วนบุคคล (ร. ย .01)

150,000 บาท (7 คน) 150,000 บาท (12 คน) 150,000 บาท (7 คน) 150,000 บาท (12 คน)

3.2 ค่ารั กษาพยาบาล (ร. ย . 02)

150,000 บาท (7 คน) 150,000 บาท (12 คน) 150,000 บาท (7 คน) 150,000 บาท (12 คน)

3.3 การประกันตัวผู ้ขับขี (ร. ย . 03)

300,000 บาท

300,000 บาท

300,000 บาท

300,000 บาท

1 ,800 บาท/ วัน

1,800 บาท/ วัน

1 ,800 บาท/ วัน

1,800 บาท/ วัน

- กรณีเป็ นฝ่ ายถูก

1 ,500 บาท/ ครั ง

1,500 บาท/ ครั ง

1,500 บาท/ ครั ง

1 ,500 บาท/ ครั ง

- กรณีเป็ นฝ่ ายผิด

7 50 บาท/ ครั ง

7 50 บาท/ ครั ง

7 50 บาท/ ครั ง

7 50 บาท/ ครั ง

4.3 การประกันภัย โจรกรรมสําหรั บทรั พย์สนิ ส่วนบุคคลทีอยู่ ภายในรถยนต์

30,000 บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

4.4 เงินชดเชยค่าเดินทางกรณีรถยนต์สูญหายหรือเสยี หายโดยสนเช
ิ งิ

30,000 บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

4.5 บริการช่วยเหลือกรณีรถเสยี ฉุกเฉินบนท ้องถนนตลอด 24 ชัวโมง

โกลด์

โกลด์

โกลด์

โกลด์

4. สท
ิ ธิประโยชน์เพิมเติม
4.1 เงินชดเชยรายได ้รายวันกรณีรถยนต์เกิดอุบัตเิ หตุและทําใหผู้ ้ขับขีหรือ
ผู ้โดยสารบาดเจ็บจนต ้องเข ้ารั กษาตัวเป็ นผู ้ป่ วยในของโรงพยาบาล
4.2 เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข ้าอู่ซ่อมจากอุบัตเิ หตุ (ไม่เกิน 3 ครั ง/ ปี )

Luxury Toyota & Lexus

อายุรถยนต์ 1 - 5 ปี ซ่ อมห้ าง เฉพาะงานใหม่ เท่ านัน

เบียประก ันภ ัย (รวมภาษีและอากร)

ทุนประก ันภ ัย

Delux e

Suprem e

1 .00M - 1 .00M

Isuzu 41 ,500

42,500

1 .05M - 1 .25M

41 ,900

42,900

1 .30M - 1 .50M

42,300

43,300

Alphard

1 .55M - 1 .7 5M

42,7 00

43,7 00

Esquire

1 .80M - 2.00M

43,200

44,200

Estima

2.1 0M - 2.25M

43,800

44,800

Harrier

2.30M - 2.50M

44,400

45,400

Prado

2.60M - 2.7 5M

45,000

46,000

V ellfire

2.80M - 3.00M

45,600

46,600

V entury

3.1 0M - 3.25M

46,800

47 ,800

V ox y

3.30M - 3.50M

48,000

49,000

3.60M - 3.7 5M

49,500

50,500

NX300H

3.80M - 4.00M

51 ,000

52,000

RX27 0

4.20M - 4.25M

52,500

53,500

RX350

4.40M - 4.50M

54,000

55,000

4.60M - 4.7 5M

55,500

56,500

4.80M - 5.00M

57 ,000

58,000

Toy ota

Lex us

หมายเหตุ
1) เบียประกันภัยข้างต้นนี ไม่รวม พ.ร.บ. และเป็ นอัตราซึ งหักส่ วนลดทุกอย่างแล้วไม่มีส่วนลดใดเพิมอีก
2) สําหรับซ่อมห้าง
3) เบียประกันภัยนี ใช้ได้จนกว่าจะประกาศเปลียนแปลง

Luxury Toyota & Lexus

อายุรถยนต์ 1 - 5 ปี ซ่ อมห้ าง เฉพาะงานใหม่ เท่ านัน

เงือนไขการรับประกันภัย
1. ประเภทรถยนต์ทีรับประกันภัย
1.1 รถยนต์ใช้ส่วนบุคคล จดทะเบียนนังไม่เกิน 7 ทีนัง ไม่ใช้รับจ้างหรื อให้เช่า (รหัส 110 เท่านัน)
Isuzu
1.2 รถยนต์ใช้ส่วนบุคคล จดทะเบียนนังไม่เกิน 20 ทีนัง ไม่ใช้รับจ้างหรื อให้เช่า (รหัส 210 เท่านัน)
2. อัตราเบียประกันภัยไม่รวม พ.ร.บ. และรวมเบียประกันภัย Driver Safe แผน 1 แล้ว
3. ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์ รวมอุปกรณ์ตกแต่ง (คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานทีติดตังโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรื อศูนย์
จําหน่ายรถยนต์ กรณี อุปกรณ์ตกแต่งเสริ มอืนๆ คุม้ ครองสูงสุ ดไม่เกิน 20,000 บาท/ครัง เฉพาะรายการทีได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบเท่านัน)
4. ประเภทรถยนต์ทีไม่รับประกันภัย ได้แก่ Supercar รถแข่ง รถแต่ง รถโหลดเตีย ยกสู ง และรถดัดแปลงใดๆ รถติดไซเรนทุกชนิ ด และรถทีเลข
ทะเบียนทุกตัวเป็ นตัวเลข เช่น รถหกล้อ รถลาก รถพ่วง และรถสองแถว รวมไปถึงการใช้รถในการ Demo หรื อ Test drive ทุกกรณี
5. ไม่คุม้ ครองวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื องทําความเย็น สี ชนิ ดพิเศษ เคฟล่า สติกเกอร์ รวมไปถึงการเคลือบสี ทุกชนิ ด
6. ตรวจสภาพก่อนการรับประกันภัย และรับประกันภัยเฉพาะงานใหม่เท่านัน
7. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 หรื อจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง

Chubb 2+

อายุรถยนต์ ไม่ เกิน 25 ปี ซ่ อมอู่ เฉพาะงานใหม่ เท่ านัน
จํานวนเงินจําก ัดความร ับผ ิด (รห ัส 110, 120 และ 320)

ความคุม
้ ครอง

2+ X-T rem e1

2+ X-T rem e2

2+ Standard

1. ความร ับผ ิดต่อบุคคลภายนอก
1 .1 ความเสยี หายต่อชวี ต
ิ ร่ างกาย หรืออนามัย
1 .2 ความเสย
ี หายต่อทรั พย์สน
ิ

ต่อคน

500,000 บาท

500,000 บาท

1 ,000,000 บาท

ต่อครั ง

1 0,000,000 บาท

1 0,000,000 บาท

1 0,000,000 บาท

ต่อครั ง

1 ,000,000 บาท

1 ,000,000 บาท

1 ,000,000 บาท

ไม่เกินทุนประกันภัย

ไม่เกินทุนประกันภัย

ไม่เกินทุนประกันภัย

2. ความร ับผ ิดต่อต ัวรถยนต์
2.1 เนืองจากการชนกับยานพาหนะทางบกสามารถแจ ้งคู่กรณีไ ด ้
2.2 เนืองจากภัย นําท่วม
2.3 รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม ้

50,000 บาท
ไม่เกินทุนประกันภัย

50,000 บาท
ไม่เกินทุนประกันภัย

1 00,000 บาท
ไม่เกินทุนประกันภัย

3. เอกสารแนบท ้ายภ ัยเพิม
3.1 อุบัตเิ หตุส่วนบุคคล (ร . ย .01 )

1 00,000 บาท (7 / 3 คน) 1 00,000 บาท (7 / 3 คน) 1 00,000 บาท (7 / 3 คน)

3.2 ค่ารั กษาพยาบาล (ร . ย . 02)

1 00,000 บาท (7 / 3 คน) 1 00,000 บาท (7 / 3 คน) 1 00,000 บาท (7 / 3 คน)

3.3 การประกันตัวผู ้ขับขี (ร . ย . 03)

300,000 บาท

300,000 บาท

300,000 บาท

- กรณีเป็ นฝ่ ายถูก

ไม่คุ ้มครอง

3,000 บาท

3,000 บาท

- กรณีเป็ นฝ่ ายผิด

ไม่คุ ้มครอง

ไม่คุ ้มครอง

ไม่คุ ้มครอง

ิ เวอร์
ซล

ิ เวอร์
ซล

ิ เวอร์
ซล

4. สท
ิ ธิประโยชน์เพิมเติม
4.1 เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข ้าอู่ซ่อมจากอุบัตเิ หตุ (ไม่เกิน 3 ครั งต่อปี )

4.2 บริการช่วยเหลือกรณีร ถเสย
ี ฉุกเฉินบนท ้องถนนตลอด 24 ชัวโมง

2+

Chubb 2+
เบียประก ันภ ัย (รวมภาษีและอากร)
ี
เอเซย

ยุ โรป

อายุรถยนต์ ไม่ เกิน 25 ปี ซ่ อมอู่ เฉพาะงานใหม่ เท่ านัน
2+ X-T rem e1

2+ X-T rem e2

2+ Standard

ทุนประก ันภ ัย

กรุงเทพ*

ต่างจ ังหว ัด

กรุงเทพ*

ต่างจ ังหว ัด

กรุงเทพ*

ต่างจ ังหว ัด

1 00,000

7 ,200

6,800

7 ,600

7 ,200

8,400

8,000

200,000

8,000

7 ,600

8,400

8,000

9,400

9,000

300,000

8,800

8,400

9,200

8,800

1 0,400

1 0,000

1 00,000

7 ,600

7 ,200

8,000

7 ,600

8,800

8,400

200,000

8,400

8,000

8,800

8,400

9,800

9,400

300,000

9,200

8,800

9,600

9,200

1 0,800

1 0,400

หมายเหตุ
1) เบียประกันภัยข้างต้นนี ไม่รวม พ.ร.บ. และเป็ นอัตราซึ งหักส่ วนลดทุกอย่างแล้วไม่มีส่วนลดใดเพิมอีก
2) สําหรับซ่อมอู่ในเครื อ
*เบียกรุ งเทพให้หมายรวมถึง จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
เงือนไขการรับประกันภัย
1. ประเภทรถยนต์ทีรับประกันภัย (รถเอเซี ย และยุโรป)
1.1 รถยนต์นงไม่
ั เกิน 7 ทีนัง ไม่ใช้รับจ้างหรื อให้เช่า (รหัส 110, 120 เท่านัน)
1.2 รถยนต์บรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรื อให้เช่า (รหัส 320 เท่านัน)
2. มูลค่ารถยนต์ ณ วันทีทําประกันภัย ต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่ตากว่
ํ าทุนประกันภัยตามแผนทีเลือกซือ
3. คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานทีติดตังโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรื อศูนย์จาํ หน่ายรถยนต์ กรณี อุปกรณ์ตกแต่งเสริ มอืนๆ คุม้ ครอง
สูงสุ ดไม่เกิน 20,000 บาท/ครัง เฉพาะรายการทีได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบเท่านัน
4. อายุรถยนต์ทีรับประกันภัย ไม่เกิน 25 ปี
5. อัตราเบียประกันภัยนี เป็ นอัตราคงที (เบียประกันภัยราคาเดียวกันทังงานใหม่และงานต่ออายุ)
6. ประเภทรถยนต์ทีไม่รับประกันภัย ได้แก่ Supercar รถแข่ง รถแต่ง รถโหลดเตีย ยกสู ง และรถดัดแปลงใดๆ รถติดไซเรนทุกชนิ ดและรถที
เลขทีทะเบียนทุกตัวเป็ นตัวเลข เช่น รถหกล้อ รถลาก รถพ่วง และรถสองแถว รวมไปถึงการใช้รถในการ Demo หรื อ Test drive ทุกกรณี
7. ไม่คุม้ ครองวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื องทําความเย็น สี ชนิ ดพิเศษ เคฟล่า สติกเกอร์ รวมไปถึงการเคลือบสี ทุกชนิ ด
8. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 หรื อจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง

Chubb 3+

อายุรถยนต์ ไม่ เกิน 25 ปี ซ่ อมอู่ เฉพาะงานใหม่ เท่ านัน

จํานวนเงินจําก ัดความร ับผ ิด (รห ัส 110, 120 และ 320)

ความคุม
้ ครอง

3+ X-T ra

3+ Standard

ต่อคน

500,000 บาท

1 ,000,000 บาท

ต่อครั ง

1 0,000,000 บาท

1 0,000,000 บาท

ต่อครั ง

1 ,000,000 บาท

1 ,000,000 บาท

ไม่เกินทุนประกันภัย

ไม่เกินทุนประกันภัย

1. ความร ับผ ิดต่อบุคคลภายนอก
1 .1 ความเสยี หายต่อชวี ต
ิ ร่ างกาย หรืออนามัย
1 .2 ความเสย
ี หายต่อทรั พย์สน
ิ
2. ความร ับผ ิดต่อต ัวรถยนต์
2.1 เนืองจากการชนกับยานพาหนะทางบกสามารถแจ ้งคู่กรณีไ ด ้
2.2 เนืองจากภัย นําท่วม

ไม่คุ ้มครอง

2.3 รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม ้

ไม่คุ ้มครอง

1 00,000 บาท
ไม่คุ ้มครอง

3. เอกสารแนบท ้ายภ ัยเพิม
3.1 อุบัตเิ หตุส่วนบุคคล (ร . ย .01 )

1 00,000 บาท (7 / 3 คน) 1 00,000 บาท (7 / 3 คน)

3.2 ค่ารั กษาพยาบาล (ร . ย . 02)

1 00,000 บาท (7 / 3 คน) 1 00,000 บาท (7 / 3 คน)

3.3 การประกันตัวผู ้ขับขี (ร . ย . 03)

300,000 บาท

300,000 บาท

20,000 บาท

50,000 บาท

ิ เวอร์
ซล

ิ เวอร์
ซล

4. สท
ิ ธิประโยชน์เพิมเติม
4.1 การประกันภัย โจรกรรมสําหรั บทรั พย์สน
ิ ส่วนบุคคลทีอยู่ ภายในรถยนต์
4.2 บริการช่วยเหลือกรณีร ถเสย
ี ฉุกเฉินบนท ้องถนนตลอด 24 ชัวโมง

3+

Chubb 3+
เบียประก ันภ ัย (รวมภาษีและอากร)
เอเซยี
ยุ โรป

อายุรถยนต์ ไม่ เกิน 25 ปี ซ่ อมอู่ เฉพาะงานใหม่ เท่ านัน
3+ X-T ra

3+ Standard

ทุนประก ันภ ัย

กรุงเทพ*

ต่างจ ังหว ัด

กรุงเทพ*

ต่างจ ังหว ัด

1 00,000

6,800

6,400

7 ,600

7 ,200

200,000

7 ,800

7 ,400

8,600

8,200

1 00,000

7 ,200

6,800

8,000

7 ,600

200,000

8,200

7 ,800

9,000

8,600

หมายเหตุ
1) เบียประกันภัยข้างต้นนี ไม่รวม พ.ร.บ. และเป็ นอัตราซึ งหักส่ วนลดทุกอย่างแล้วไม่มีส่วนลดใดเพิมอีก
2) สําหรับซ่อมอู่ในเครื อ
*เบียกรุ งเทพให้หมายรวมถึง จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
เงือนไขการรับประกันภัย
1. ประเภทรถยนต์ทีรับประกันภัย (รถเอเซี ย และยุโรป)
1.1 รถยนต์นงไม่
ั เกิน 7 ทีนัง ไม่ใช้รับจ้างหรื อให้เช่า (รหัส 110, 120 เท่านัน)
1.2 รถยนต์บรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรื อให้เช่า (รหัส 320 เท่านัน)
2. มูลค่ารถยนต์ ณ วันทีทําประกันภัย ต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่ตากว่
ํ าทุนประกันภัยตามแผนทีเลือกซือ
3. คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานทีติดตังโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรื อศูนย์จาํ หน่ายรถยนต์ กรณี อุปกรณ์ตกแต่งเสริ มอืนๆ คุม้ ครอง
สูงสุ ดไม่เกิน 20,000 บาท/ครัง เฉพาะรายการทีได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบเท่านัน
4. อายุรถยนต์ทีรับประกันภัย ไม่เกิน 25 ปี
5. อัตราเบียประกันภัยนี เป็ นอัตราคงที (เบียประกันภัยราคาเดียวกันทังงานใหม่และงานต่ออายุ)
6. ประเภทรถยนต์ทีไม่รับประกันภัย ได้แก่ Supercar รถแข่ง รถแต่ง รถโหลดเตีย ยกสู ง และรถดัดแปลงใดๆ รถติดไซเรนทุกชนิ ดและรถที
เลขทีทะเบียนทุกตัวเป็ นตัวเลข เช่น รถหกล้อ รถลาก รถพ่วง และรถสองแถว รวมไปถึงการใช้รถในการ Demo หรื อ Test drive ทุกกรณี
7. ไม่คุม้ ครองวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื องทําความเย็น สี ชนิ ดพิเศษ เคฟล่า สติกเกอร์ รวมไปถึงการเคลือบสี ทุกชนิ ด
8. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 หรื อจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง

Chubb 3
จํานวนเงินจําก ัดความร ับผ ิด

ความคุม
้ ครอง

3 Silv er

3 Gold

1. ความร ับผ ิดต่อบุคคลภายนอก
1 .1 ความเสยี หายต่อชวี ต
ิ ร่ างกาย หรืออนามัย

ต่อคน

500,000 บาท

500,000 บาท

ต่อครั ง

1 0,000,000 บาท

1 0,000,000 บาท

ต่อครั ง

1 ,000,000 บาท

1 ,000,000 บาท

2.1 ความเสย
ี หายต่อตัวรถยนต์

ไม่คุ ้มครอง

ไม่คุ ้มครอง

2.2 เนืองจากภัย นําท่วม

ไม่คุ ้มครอง

ไม่คุ ้มครอง

2.3 รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม ้

ไม่คุ ้มครอง

ไม่คุ ้มครอง

1 .2 ความเสย
ี หายต่อทรั พย์สน
ิ
2. ความร ับผ ิดต่อต ัวรถยนต์

3. เอกสารแนบท ้ายภ ัยเพิม
3.1 อุบัตเิ หตุส่วนบุคคล (ร . ย .01 )

1 00,000 บาท (7 / 1 2/ 3 คน) 1 00,000 บาท (7 / 1 2/ 3 คน)

3.2 ค่ารั กษาพยาบาล (ร . ย . 02)

1 00,000 บาท (7 / 1 2/ 3 คน) 1 00,000 บาท (7 / 1 2/ 3 คน)

3.3 การประกันตัวผู ้ขับขี (ร . ย . 03)

300,000 บาท

300,000 บาท

1 0,000 บาท

50,000 บาท

รห ัส

3 Silv er

3 Gold

110

2,200

2,600

1 20

2,200

2,600

21 0

4,200

4,600

220

7 ,200

7 ,600

320

3,200

3,600

4. สท
ิ ธิประโยชน์เพิมเติม
4.1 เงินชดเชยค่าเดินทางกรณีร ถยนต์สูญหายหรือเสยี หายโดยสนเช
ิ งิ

เบียประก ันภ ัย (รวมภาษีและอากร)

หมายเหตุ
1) เบียประกันภัยข้างต้นนี ไม่รวม พ.ร.บ. และเป็ นอัตราซึ งหักส่ วนลดทุกอย่างแล้วไม่มีส่วนลดใดเพิมอีก

Chubb 3
เงือนไขการรับประกันภัย
1. ไม่จาํ กัดอายุรถยนต์ทีรับประกันภัย
2. ประเภทรถยนต์ทีรับประกันภัย (รถเอเซี ย และยุโรป)
1.1 รถยนต์นงไม่
ั เกิน 7 ทีนัง ไม่ใช้รับจ้างหรื อให้เช่า (รหัส 110, 120 เท่านัน)
1.2 รถยนต์บรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรื อให้เช่า (รหัส 320 เท่านัน)
3. ประเภทรถยนต์ทีไม่รับประกันภัย ได้แก่ Supercar รถแข่ง รถแต่ง รถโหลดเตีย ยกสู ง และรถดัดแปลงใดๆ รถติดไซเรนทุกชนิ ดและรถที
เลขทีทะเบียนทุกตัวเป็ นตัวเลข เช่น รถหกล้อ รถลาก รถพ่วง และรถสองแถว รวมไปถึงการใช้รถในการ Demo หรื อ Test drive ทุก
กรณี
4. อัตราเบียประกันภัยนี เป็ นอัตราคงที (ไม่มีส่วนลดประวัติดีในปี ต่ออายุ)
5. รับประกันภัยเฉพาะงานใหม่เท่านัน
6. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 หรื อจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง

Driver Safe
จํานวนเงินจําก ัดความร ับผ ิด

ความคุม
้ ครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

1 ,800 บาท/ วัน

2,500 บาท/ วัน

1 ,800 บาท/ วัน

1 ,500 บาท/ ครั ง

2,000 บาท/ ครั ง

1 ,000 บาท/ ครั ง

7 50 บาท/ ครั ง

1 ,000 บาท/ ครั ง

1 ,000 บาท/ ครั ง

3. เงินชดเชยค่าเดินทางกรณีร ถยนต์สูญหายหรือเสย
ี หายโดยสนเช
ิ งิ

30,000 บาท/ ปี

40,000 บาท/ ปี

ไม่คุ ้มครอง

4. การประกันภัย โจรกรรมสําหรั บทรั พย์สน
ิ ส่วนบุคคลทีอยู่ ภายในรถยนต์

30,000 บาท/ ปี

40,000 บาท/ ปี

ไม่คุ ้มครอง

โกลด์

โกลด์

โกลด์

1 ,500 บาท

2,000 บาท

850 บาท

1 . เงินชดเชยรายได ้รายวันกรณีร ถยนต์เกิดอุบัตเิ หตุและทําใหผู้ ้ขับขีหรือผู ้โดยสารบาดเจ็บจนต ้องเข ้ารั กษา
ตัวเป็ นผู ้ป่ วยในของโรงพยาบาล (ไม่เกิน 7 คน และต่อคนไม่เกิน 30 วันต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั ง)
2. เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข ้าอู่ซ่อมจากอุบัตเิ หตุร ถชนรถ (รวมทุกกรณีไม่เกิน 3 ครั งต่อปี )
- กรณีเป็ นฝ่ ายถูก
- กรณีไม่ใช่ฝ่ายถูก

5. สท
ิ ธิประโยชน์เพิมเติม - บริการช่วยเหลือกรณีร ถเสย
ี ฉุกเฉินบนท ้องถนนตลอด 24 ชัวโมง
เบียประก ันภ ัย (รวมภาษีและอากร)

เงือนไขการรับประกันภัย
1. ไม่จาํ กัดอายุรถยนต์ทีรับประกันภัย
2. ประเภทรถยนต์ทีรับประกันภัย (รถเอเซี ย และยุโรป)
1.1 รถยนต์นงไม่
ั เกิน 7 ทีนัง ไม่ใช้รับจ้างหรื อให้เช่า (รหัส 110, 120 เท่านัน)
1.2 รถกระบะ Pickup จดทะเบียนบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรื อให้เช่า (รหัส 320 เท่านัน)
3. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 หรื อจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง

Roadside Assistance Service
ปกป้ องการขับขีของคุณอย่ างอุ่นใจ ชับบ์ ฮอตไลน์ 02-640-4500/ 02-611-4455
บริการช่ วยเหลือฉุกเฉินบนท้ องถนน 24 ชัวโมง (ภายในประเทศไทย)
ให้บริ การในกรณี ทีรถยนต์สมาชิกทีได้รับความคุม้ ครองขัดข้องหรื อขับเคลือนไม่ได้อนั เนื องมาจากรถเสี ยฉุ กเฉิ น
โดยครอบคลุมพืนทีทัวทุกจังหวัดในประเทศไทย ยกเว้นตามเกาะต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึงเกาะภูเก็ต เกาะสมุย และเกาะช้าง
 บริ การจัดส่ งเจ้าหน้าทีไปช่วยเหลือฉุ กเฉิ น ณ ทีเกิดเหตุดว้ ยความรวดเร็ ว
 บริ การยกรถไปศูนย์บริ การซ่อมรถทีใกล้เคียง เมือรถเสี ยฉุ กเฉิ น
 บริ การเติมนํามันฟรี เมือเกิดเหตุนามั
ํ นหมดฉุ กเฉิ นบนท้องถนน
 บริ การช่วยเหลือเพือการเดินทางต่อเนืองหรื อทีพักหากรถเสี ย
 ช่วยประสานงานบริ การเสริ มอืนๆ เพืออํานวยความสะดวกแก่สมาชิกในการเดินทาง
บริการช่ วยเหลือฉุกเฉิน ทุกทีทุกเวลา 24 ชม.

โกลด์

ซิลเวอร์

บริการเจ้ าหน้ าทีพ่วงแบตเตอรี
ใช้บริ การได้ภายใน 1 ปี
ใช้บริ การได้ 1 ครังต่อปี
ในกรณี ทีรถสมาชิกมีปัญหาเรื องแบตเตอรี รถยนต์
บริการเจ้ าหน้ าทีเปลียนยางอะไหล่รถยนต์
ใช้บริ การได้ภายใน 1 ปี
ใช้บริ การได้ 1 ครังต่อปี
ในกรณี ทีรถเสี ยฉุกเฉินจากยางรัว หรื อยางแบน และสมาชิกมียางอะไหล่รถยนต์อยูใ่ นรถ
จํานวน 10 ลิตรต่อครัง
จํานวน 10 ลิตรต่อครัง
บริการเจ้ าหน้ าทีเติมนํามันฉุกเฉิน
ใช้บริ การได้ 3 ครังต่อปี
ใช้บริ การได้ 1 ครังต่อปี
ในกรณี ทีนํามันหมดฉุกเฉิ นในขณะทีสมาชิกขับรถอยูบ่ นท้องถนน และรถไม่สามารถขับเคลือนได้
บริการช่ างกุญแจฉุกเฉิน
ใช้บริ การได้ภายใน 1 ปี
ใช้บริ การได้ 1 ครังต่อปี
บริ การช่างกุญแจเพือเปิ ดประตูรถยนต์ ณ ทีเกิดเหตุ (หากมีความจําเป็ นต้องยกรถไปยังศูนย์บริ การเพือจัดทํา
กุญแจใหม่ สมาชิกเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทังหมด)
บริการรถยก-ลาก ฉุกเฉิน
ภายในระยะทาง 150 กิโลเมตรต่อครัง
ภายในระยะทาง 50 กิโลเมตรต่อครัง
ในกรณี รถเสี ยฉุกเฉิน หรื อเติมนํามันผิดประเภท รถไม่สามารถขับเคลือนได้ สมาชิกจะได้รับบริ การรถยก-ลาก
ใช้
บ
ริ
ก
ารได้
3
ครั
งต่
อ
ปี
ใช้บริ การได้ 1 ครังต่อปี
ฉุกเฉิน ไปยังศูนย์บริ การซ่อมทีใกล้ทีสุ ด
บริการให้ คาํ ปรึกษาทางโทรศัพท์ ในกรณีทรถเสี
ี ยฉุกเฉิน
ใช้บริ การได้ภายใน 1 ปี
ใช้บริ การได้ภายใน 1 ปี
สมาชิกสามารถโทรขอคําปรึ กษาทางโทรศัพท์โดยช่างเทคนิคตลอด 24 ชัวโมง
บริการช่ วยเหลือเพือการเดินทางต่ อเนือง
บริ การรถเช่าหรื อค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างรถซ่อมตามจริ ง บริ การรถเช่าหรื อค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างรถซ่อมตาม
(ให้บริ การในกรณี ทีเกิดเหตุรถเสี ยฉุกเฉิ น)
1) บริการรถเช่ าหรือค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางระหว่ างรถซ่ อม ให้บริ การกรณี ทีรถยนต์ของสมาชิกเสี ยฉุกเฉินใน เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,500 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7 วันต่อ จริ ง เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,000 บาทต่อวัน สูงสุดไม่
เหตุการณ์ ในระหว่างทีรถยนต์ทาํ การซ่อมอยูใ่ นศูนย์บริ การอย่าง เกิน 3 วันต่อเหตุการณ์ ในระหว่างทีรถยนต์ทาํ การซ่อมอยูใ่ น
ระหว่างการเดินทาง และผูใ้ ห้บริ การเป็ นผูท้ าํ การยก-ลากรถไปยังศูนย์บริ การอย่างเป็ นทางการของรถยนต์
เป็ นทางการของรถยนต์ยห้ี อนันเท่านัน
ศูนย์บริ การอย่างเป็ นทางการของรถยนต์ยห้ี อนันเท่านัน
ยีห้อดังกล่าว ในกรณี ทีไม่สามารถซ่อมให้แล้วเสร็ จภายใน 24 ชัวโมงหลังจากทีรถยนต์ไปถึงศูนย์บริ การ
2) บริการช่ วยเหลือเพือการเดินทางต่ อเนืองหรือทีพัก ให้บริ การเมือสมาชิกเดินทางห่างจากภูมิลาํ เนาเกิน
100 กม. และรถยนต์ไม่สามารถขับเคลือนได้เนืองจากรถเสี ยและทําการยก-ลากไปยังศูนย์บริ การที
ได้รับอนุญาตและไม่สามารถซ่อมให้แล้วเสร็ จภายในเวลา 18.00 น. ของวันเดียวกันนันหลังจากที
รถยนต์ไปถึงศูนย์บริ การ เพือให้สมาชิกสามารถเดินทางได้อย่างต่อเนือง

ตัวโดยสารเทียวเดียวชันประหยัดสําหรับคนขับและผูโ้ ดยสารรวม
ทังหมด 4 คน สูงสุดไม่เกิน 2,500 บาท ต่อคน เพือไปยัง
จุดหมายปลายทางหรื อไปยังบ้านของสมาชิก หรือ
ทีพักหรื อโรงแรม จํานวน 1 ห้อง สําหรับคนขับและผูโ้ ดยสารรวม
ทังหมด 4 คน สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน และไม่
เกิน 2 คืน ต่อครัง เฉพาะค่าทีพักเท่านัน

ไม่มีบริ การ

