RATE STANDARD 2020 : Single Rate
ตังแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563

Single Rate สําหรับ
่ มห้าง
ISUZU 110 ซอ
่ มอู่ rate 1 / rate 2
Pick Up 110 320 ซอ
่ มอู่
New ! Pick Up 320 กระบะติดคอก/ตู ้ ซอ
่
New ! SUV ซอมห้าง rate 1 / rate 2
่ มอู่ rate 1 / rate 2
SUV ซอ
่ มห้าง
New ! Group 2 ซอ
่ มอู่ rate 1 / rate 2
Group 2 ซอ
่ มอู่
Group 3 ซอ
่ มห้าง
Group 4 ซอ
่ มอู่ rate 1 / rate 2
Group 4 ซอ
่ มอู่ rate 1 / rate 2 / rate 3 (New!)
Group 5 ซอ
**คุม้ ครองภัยก่อการร้าย
**คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท

เนืองจากเบียพิเศษระยะสันนี กําหนดให้สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ดังนัน ในกรณีทลูี กค้าได้ตกลงทําประกันภัยล่วงหน้าแล้ว ท่าน
สามารถส่งรายชือผูเ้ อาประกันภัย รายการรถยนต์ทจะทํ
ี าประกัน ทุนและเบียประกันภัยให้บริษทั ฯรับทราบ เพือขอเลขรับแจ้งภายใน
วันที 31 ธันวาคม 2563 เพือรักษาสิทธิให้กบั ลูกค้าของท่าน หากเลยระยะเวลาทีกําหนดแล้วบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่อนุ โลมให้ใช้อตั รา
เบียนีทุกกรณี
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิ เษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 1484
Ver : 1 เม.ย. 63

ยีห้อ / รุ่นรถทีรับประกัน :
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 สําหรับรถยีห้อ ISUZU รุ่น D-MAX ทีจดทะเบียน รหัส 110 เท่านัน

ISUZU (D-MAX)

ซ่อมห้าง : รับอายุรถ 1 - 5 ปี
ทัวประเทศ
BMISDA

ทุนประกันภัย

200,000
510,000
610,000
710,000
810,000
910,000

-

500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000

เบียสุทธิ (บาท)

เบียรวมภาษี และอากร (บาท)

16,290.00
16,755.00
17,221.00
17,686.00
18,152.00
19,082.00

17,500.92
18,000.61
18,500.30
18,999.99
19,500.75
20,500.13

เงือนไขการรับประกันภัย
1. รับเฉพาะรายการรถยนต์ทระบุ
ี ขา้ งต้นเท่านัน
- รหัส 110 รถยนต์นงั (การใช้สว่ นบุคคล) ไม่เกิน 7 ทีนัง
2. เบียประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ.
- รหัส 110 จํานวน 645.21 บาท
3. ซ่อมห้าง รับรถอายุ 1-5 ปี
4. กําหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับรถโดยรับประกันที 80% ของราคาตลาด
- กรณีทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท ปรับช่วงทุนช่วงละ 10,000 บาท
ใช้หลักการปัดเศษ หากน้อยกว่า 5,000 ให้ปัดลง
- กรณีทุนเกิน 1,000,000 บาท ถึง 1,700,000 บาท
ปรับช่วงทุนช่วงละ 50,000 บาทใช้หลักการปัดเศษ
หากน้อยกว่า 25,000 ให้ปัดลง และหากมากกว่า 25,000 ให้ปัดขึน
5. คุม้ ครองภัยก่อการร้าย
6. คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
7. เฉพาะประกันรายใหม่เท่านัน รวมถึงงานต่ออายุในปี ถดั ไป
8. สําหรับกิจกรรมนีเท่านัน
9. กิจกรรมนีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ความคุ้มครอง

ประเภท 1

1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวติ (บาท/คน)

1,000,000

ของบุคคลภายนอก(รวมผูโ้ ดยสารในรถประกัน) (บาท/ครัง)

10,000,000

1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก (บาท/ครัง)

5,000,000

2. ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทเอาประกั
ี
น (บาท/ครัง)

ตามทุนประกัน

2.2 กรณีรถยนต์สญ
ู หาย/ไฟไหม้ (บาท)

ตามทุนประกัน

3. ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1. ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)

100,000

2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)

100,000

3. การประกันตัวผูข้ บั ขี (ร.ย.03) (บาท/ครัง)

300,000

จํานวนทีนังทีคุม้ ครอง (ผูข้ บั ขีรวมผูโ้ ดยสาร) (รหัส 110)

7 ทีนัง

เนืองจากเบียพิเศษระยะสันนี กําหนดให้สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ดังนัน ในกรณีทลูี กค้าได้ตกลงทําประกันภัยล่วงหน้าแล้ว ท่านสามารถส่งรายชือผูเ้ อาประกันภัย รายการรถยนต์ทจะทํ
ี าประกัน
ทุนและเบียประกันภัยให้บริษทั ฯรับทราบ เพือขอเลขรับแจ้งภายในวันที 31 ธันวาคม 2563 เพือรักษาสิทธิให้กบั ลูกค้าของท่าน หากเลยระยะเวลาทีกําหนดแล้วบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่อนุโลมให้ใช้อตั รา
เบียนีทุกกรณี

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 1484

ยีห้อ / รุ่นรถทีรับประกัน :
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 สําหรับรถกระบะทีจดทะเบียน รหัส 110 และ 320 เท่านัน

ISUZU (D-MAX) / MITSUBISHI (TRITON) / NISSAN (FRONTIER, FRONTIER NAVARA, NP300 NAVARA) /
MAZDA (BT-50, BT-50 PRO) / CHEVROLET (COLORADO)

ทุนประกันภัย
(บาท)
200,000
410,000
610,000

-

400,000
600,000
900,000

กทม. และปริ มณฑล
BMP1GB
เบียสุทธิ (บาท)
14,428.00
15,359.00
15,732.00

ซ่อมอู่ : รับอายุรถ 1 - 10 ปี

เบียรวมภาษีและอากร (บาท)
15,500.02
16,500.47
16,900.65

เบียสุทธิ (บาท)
13,870.00
14,428.00
14,800.00

ต่างจังหวัด
BMP1GP
เบียรวมภาษี และอากร (บาท)
14,900.82
15,500.02
15,900.20

เงือนไขการรับประกันภัย
1. การเลือกใช้อตั ราเบียแบบ กทม. และปริมณฑล หรือต่างจังหวัด
ให้อา้ งอิงการแจ้งจดทะเบียนขนส่งของจังหวัดนัน
- ในเขตพืนที กทม.และปริมณฑล (นครปฐม, นนทบุร,ี ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร)
- ในเขตพืนที ต่างจังหวัด (จังหวัดอืนๆ นอกเหนือจากเขตพืนที กทม. และปริมณฑล)
2. รับเฉพาะรายการรถยนต์ทระบุ
ี ขา้ งต้นเท่านัน
- รหัส 110 รถยนต์นงั (การใช้สว่ นบุคคล) ไม่เกิน 7 ทีนัง
- รหัส 320 รถยนต์บรรทุก (การใช้สว่ นบุคคล/การใช้เพือการพาณิชย์)
ห้ามใช้อตั ราเบียนีกับรถกระบะบรรทุกติดตูท้ บึ เช่น ตูแ้ ห้ง หรือตูเ้ ย็น หรือติดตังหลังคา
ความคุ้มครอง
กรงเหล็ก คอกสูงเกินหัวเก๋ง
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
3. เบียประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ.
1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวติ (บาท/คน)
- รหัส 110 จํานวน 645.21 บาท
ของบุคคลภายนอก(รวมผูโ้ ดยสารในรถประกัน) (บาท/ครัง)
- รหัส 320 จํานวน 967.28 บาท
1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก (บาท/ครัง)
4. ซ่อมอู่ รับรถอายุ 1-10 ปี
2. ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
5. กําหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับรถโดยรับประกันที 80% ของราคาตลาด
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทเอาประกั
ี
น (บาท/ครัง)
- กรณีทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท ปรับช่วงทุนช่วงละ 10,000 บาท
2.2 กรณีรถยนต์สญ
ู หาย/ไฟไหม้ (บาท)
ใช้หลักการปัดเศษ หากน้อยกว่า 5,000 ให้ปัดลง
3. ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
มากกว่า 5,000 ให้ปัดขึน
1. ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)
6. คุม้ ครองภัยก่อการร้าย
2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)
7. คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
3. การประกันตัวผูข้ บั ขี (ร.ย.03) (บาท/ครัง)
8. เฉพาะประกันรายใหม่เท่านัน รวมถึงงานต่ออายุในปี ถดั ไป
จํานวนทีนังทีคุม้ ครอง (ผูข้ บั ขีรวมผูโ้ ดยสาร) (รหัส 110)
สําหรับกิจกรรมนีเท่านัน
จํานวนทีนังทีคุม้ ครอง (ผูข้ บั ขีรวมผูโ้ ดยสาร) (รหัส 320)
9. กิจกรรมนีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ประเภท 1
1,000,000
10,000,000
5,000,000
ตามทุนประกัน
ตามทุนประกัน
100,000
100,000
300,000
7 ทีนัง
3 ทีนัง

เนืองจากเบียพิเศษระยะสันนี กําหนดให้สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ดังนัน ในกรณีทลูี กค้าได้ตกลงทําประกันภัยล่วงหน้าแล้ว ท่านสามารถส่งรายชือผูเ้ อาประกันภัย รายการรถยนต์ทจะทํ
ี า
ประกัน ทุนและเบียประกันภัยให้บริษทั ฯรับทราบ เพือขอเลขรับแจ้งภายในวันที 31 ธันวาคม 2563 เพือรักษาสิทธิให้กบั ลูกค้าของท่าน หากเลยระยะเวลาทีกําหนดแล้วบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
อนุโลมให้ใช้อตั ราเบียนีทุกกรณี

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 1484

ยีห้อ / รุ่นรถทีรับประกัน :
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 สําหรับรถกระบะทีจดทะเบียน รหัส 110 และ 320 เท่านัน

TOYOTA (HILUX VIGO, HILUX REVO) / FORD (RANGER) / MG (EXTENDER)

ทุนประกันภัย
(บาท)
200,000
410,000
610,000

-

400,000
600,000
900,000

กทม. และปริ มณฑล
BMP2GB
เบียสุทธิ (บาท)
15,359.00
16,290.00
17,221.00

ซ่อมอู่ : รับอายุรถ 1 - 10 ปี

เบียรวมภาษี และอากร (บาท)
16,500.47
17,500.92
18,500.30

เบียสุทธิ (บาท)
14,428.00
15,359.00
15,732.00

ต่างจังหวัด
BMP2GP
เบียรวมภาษี และอากร (บาท)
15,500.02
16,500.47
16,900.65

เงือนไขการรับประกันภัย
1. การเลือกใช้อตั ราเบียแบบ กทม. และปริมณฑล หรือต่างจังหวัด
ให้อา้ งอิงการแจ้งจดทะเบียนขนส่งของจังหวัดนัน
- ในเขตพืนที กทม.และปริมณฑล (นครปฐม, นนทบุร,ี ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร)
- ในเขตพืนที ต่างจังหวัด (จังหวัดอืนๆ นอกเหนือจากเขตพืนที กทม. และปริมณฑล)
2. รับเฉพาะรายการรถยนต์ทระบุ
ี ขา้ งต้นเท่านัน
- รหัส 110 รถยนต์นงั (การใช้สว่ นบุคคล) ไม่เกิน 7 ทีนัง
- รหัส 320 รถยนต์บรรทุก (การใช้สว่ นบุคคล/การใช้เพือการพาณิชย์)
ห้ามใช้อตั ราเบียนีกับรถกระบะบรรทุกติดตูท้ บึ เช่น ตูแ้ ห้ง หรือตูเ้ ย็น หรือติดตังหลังคา
ความคุ้มครอง
กรงเหล็ก คอกสูงเกินหัวเก๋ง
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
3. เบียประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ.
1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวติ (บาท/คน)
- รหัส 110 จํานวน 645.21 บาท
ของบุคคลภายนอก(รวมผูโ้ ดยสารในรถประกัน) (บาท/ครัง)
- รหัส 320 จํานวน 967.28 บาท
1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก (บาท/ครัง)
4. ซ่อมอู่ รับรถอายุ 1-10 ปี
2.
ความรั
บผิดชอบต่อรถประกัน
5. กําหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับรถโดยรับประกันที 80% ของราคาตลาด
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทเอาประกั
ี
น (บาท/ครัง)
- กรณีทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท ปรับช่วงทุนช่วงละ 10,000 บาท
2.2 กรณีรถยนต์สญ
ู หาย/ไฟไหม้ (บาท)
ใช้หลักการปั ดเศษ หากน้อยกว่า 5,000 ให้ปัดลง
3. ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
มากกว่า 5,000 ให้ปัดขึน
1. ประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)
6. คุม้ ครองภัยก่อการร้าย
2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)
7. คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
3. การประกันตัวผูข้ บั ขี (ร.ย.03) (บาท/ครัง)
8. เฉพาะประกันรายใหม่เท่านัน รวมถึงงานต่ออายุในปี ถดั ไป
จํานวนทีนังทีคุม้ ครอง (ผูข้ บั ขีรวมผูโ้ ดยสาร) (รหัส 110)
สําหรับกิจกรรมนีเท่านัน
จํานวนทีนังทีคุม้ ครอง (ผูข้ บั ขีรวมผูโ้ ดยสาร) (รหัส 320)
9. กิจกรรมนีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ประเภท 1
1,000,000
10,000,000
5,000,000
ตามทุนประกัน
ตามทุนประกัน
100,000
100,000
300,000
7 ทีนัง
3 ทีนัง

เนืองจากเบียพิเศษระยะสันนี กําหนดให้สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ดังนัน ในกรณีทลูี กค้าได้ตกลงทําประกันภัยล่วงหน้าแล้ว ท่านสามารถส่งรายชือผูเ้ อาประกันภัย รายการรถยนต์ทจะทํ
ี า
ประกัน ทุนและเบียประกันภัยให้บริษทั ฯรับทราบ เพือขอเลขรับแจ้งภายในวันที 31 ธันวาคม 2563 เพือรักษาสิทธิให้กบั ลูกค้าของท่าน หากเลยระยะเวลาทีกําหนดแล้วบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
อนุ โลมให้ใช้อตั ราเบียนีทุกกรณี

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิ เษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 1484

ยีห้อ / รุ่นรถที รับประกัน :
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 สําหรับรถกระบะทีจดทะเบียน รหัส 320 เท่านัน
ISUZU (D-MAX) / MITSUBISHI (TRITON) / NISSAN (FRONTIER, FRONTIER NAVARA, NP300 NAVARA) /
MAZDA (BT-50, BT-50 PRO) / CHEVROLET (COLORADO) / TOYOTA (HILUX VIGO, HILUX REVO) / FORD (RANGER)

ซ่อมอู่ : รับอายุรถ 1 - 10 ปี
ทัวประเทศ

ทุนประกันภัย
200,000
410,000

-

BMTUK

400,000
600,000

เบียสุทธิ (บาท)

เบียรวมภาษี และอากร (บาท)

20,013.00
20,386.00

21,500.58
21,900.76

เงือนไขการรับประกันภัย
1. รับเฉพาะรายการรถยนต์ทระบุ
ี ไว้ขา้ งต้นเท่านัน
- รหัส 320 รถ PICK-UP ติดคอก/ตู้ (การใช้ส่วนบุคคล/การใช้เพือการพาณิชย์)
อัตรานีใช้สาํ หรับ รถกระบะบรรทุกติดตูท้ บึ เช่น ตูแ้ ห้ง หรือตูเ้ ย็น หรือติดตังหลังคา คอก กรงเหล็ก
โดยคุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งต่อเติม ตู้ คอก กรงเหล็ก หลังคา ไม่เกิน 20,000.- บาท/ครัง
ข้อยกเว้น :-ไม่คมุ้ ครองอุปกรณ์เครืองทําความเย็นในประเภทรถตูห้ อ้ งเย็น
2.กรณีประสงค์คมุ้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งต่อเติม คอกตู้ ฯ เกินกว่า 20,000.-ให้แจ้ง
บริษทั ฯทราบ เพือพิจารณาคํานวณเบียประกันเพิมในทุนอุปกรณ์ทเพิ
ี มขึน
3.เบียประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ.
4. ซ่อมห้าง รับรถอายุ 1-5 ปี , ซ่อมอู่ รับรถอายุ 1-10 ปี
5. กําหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับตัวรถ (ไม่รวมต่อเติม)
โดยรับทีประมาณ 80 % ของราคาตลาด
- กรณีทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท ปรับช่วงทุนช่วงละ 10,000 บาท
ใช้หลักการปั ดเศษ หากน้อยกว่า 5,000 ให้ปัดลง มากกว่า 5,000 ให้ปัดขึน
6. คุม้ ครองภัยก่อการร้าย
7. เฉพาะประกันรายใหม่เท่านัน
8. อัตราเบียประกันภัยนีใช้ได้ถงึ วันที 31 ธันวาคม 2563

ความคุ้มครอง

ประเภท 1

1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวติ (บาท/คน)

1,000,000

ของบุคคลภายนอก(รวมผูโ้ ดยสารในรถประกัน) (บาท/ครัง)
1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก (บาท/ครัง)

10,000,000
5,000,000

2. ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทเอาประกั
ี
น (บาท/ครัง)

ตามทุนประกัน

2.2 กรณีรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ (บาท)

ตามทุนประกัน

3. ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1. ประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)

100,000

2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)

100,000

3. การประกันตัวผูข้ บั ขี (ร.ย.03) (บาท/ครัง)

300,000

จํานวนทีนังทีคุม้ ครอง (ผูข้ บั ขีรวมผูโ้ ดยสาร) (รหัส 320)

3 ทีนัง

เนืองจากเบียพิเศษระยะสันนี กําหนดให้สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ดังนัน ในกรณีทลูี กค้าได้ตกลงทําประกันภัยล่วงหน้าแล้ว ท่านสามารถส่งรายชือผูเ้ อาประกันภัย รายการรถยนต์ทจะทํ
ี า
ประกัน ทุนและเบียประกันภัยให้บริษทั ฯรับทราบ เพือขอเลขรับแจ้งภายในวันที 31 ธันวาคม 2563 เพือรักษาสิทธิให้กบั ลูกค้าของท่าน หากเลยระยะเวลาทีกําหนดแล้วบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
อนุถนนรั
โลมให้ชใดาภิ
ช้อตั เษก
ราเบีแขวงห้
ยนีทุกวกรณี
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252
ยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 1484

ยีห้อ / รุ่นรถทีรับประกัน :
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 สําหรับรถทีจดทะเบียน รหัส 110 เท่านัน

TOYOTA (FORTUNER) / ISUZU (MU-7, MU-X) / MITSUBISHI (PAJERO SPORT)
ซ่อมห้าง : รับอายุรถ 1 - 5 ปี
ทุนประกันภัย
(บาท)
200,000
810,000
1,150,000
1,550,000

-

800,000
1,100,000
1,500,000
1,700,000

กทม. และปริมณฑล
BMS3DB
เบียสุทธิ (บาท)
17,500.00
18,431.00
19,362.00
20,386.00

เบียรวมภาษี และอากร (บาท)
18,799.90
19,800.35
20,800.80
21,900.76

ต่างจังหวัด
BMS3DP
เบียสุทธิ (บาท)
16,104.00
17,034.00
17,966.00
18,990.00

เบียรวมภาษีและอากร (บาท)
17,300.83
18,300.21
19,300.66
20,400.62

เงือนไขการรับประกันภัย
1. การเลือกใช้อตั ราเบียแบบ กทม. และปริมณฑล หรือต่างจังหวัด
ให้อา้ งอิงการแจ้งจดทะเบียนขนส่งของจังหวัดนัน
- ในเขตพืนที กทม.และปริมณฑล (นครปฐม, นนทบุร,ี ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร)
- ในเขตพืนที ต่างจังหวัด (จังหวัดอืนๆ นอกเหนือจากเขตพืนที กทม. และปริมณฑล)
ความคุ้มครอง
2. รับเฉพาะรายการรถยนต์ทระบุ
ี ขา้ งต้นเท่านัน
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
- รหัส 110 รถยนต์นัง (การใช้ส่วนบุคคล) ไม่เกิน 7 ทีนัง
1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวติ (บาท/คน)
3. เบียประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ.
ของบุคคลภายนอก(รวมผูโ้ ดยสารในรถประกัน) (บาท/ครัง)
- รหัส 110 จํานวน 645.21 บาท
1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก (บาท/ครัง)
4. ซ่อมห้าง รับรถอายุ 1-5 ปี
2. ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
5. กําหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับรถโดยรับประกันที 80% ของราคาตลาด
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทเอาประกั
ี
น (บาท/ครัง)
- กรณีทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท ปรับช่วงทุนช่วงละ 10,000 บาท
2.2 กรณีรถยนต์สญ
ู หาย/ไฟไหม้ (บาท)
ใช้หลักการปั ดเศษ หากน้อยกว่า 5,000 ให้ปัดลง
3. ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
มากกว่า 5,000 ให้ปัดขึน
1. ประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)
- กรณีทุนเกิน 1,000,000 บาท ถึง 1,700,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)
ปรับช่วงทุนช่วงละ 50,000 บาทใช้หลักการปั ดเศษ
3. การประกันตัวผูข้ บั ขี (ร.ย.03) (บาท/ครัง)
หากน้อยกว่า 25,000 ให้ปัดลง และหากมากกว่า 25,000 ให้ปัดขึน
จํานวนทีนังทีคุม้ ครอง (ผูข้ บั ขีรวมผูโ้ ดยสาร) (รหัส 110)
6. คุม้ ครองภัยก่อการร้าย
7. คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
8. เฉพาะประกันรายใหม่เท่านัน รวมถึงงานต่ออายุในปี ถดั ไป
สําหรับกิจกรรมนีเท่านัน
9. กิจกรรมนีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ประเภท 1
1,000,000
10,000,000
5,000,000
ตามทุนประกัน
ตามทุนประกัน
100,000
100,000
300,000
7 ทีนัง

เนืองจากเบียพิเศษระยะสันนี กําหนดให้สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ดังนัน ในกรณีทลูี กค้าได้ตกลงทําประกันภัยล่วงหน้าแล้ว ท่านสามารถส่งรายชือผูเ้ อาประกันภัย รายการ
รถยนต์ทจะทํ
ี าประกัน ทุนและเบียประกันภัยให้บริษทั ฯรับทราบ เพือขอเลขรับแจ้งภายในวันที 31 ธันวาคม 2563 เพือรักษาสิทธิให้กบั ลูกค้าของท่าน หากเลยระยะเวลาทีกําหนด
แล้วบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่อนุ โลมให้ใช้อตั ราเบียนีทุกกรณี

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิ เษก เขตห้ วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 1484

ยีห้อ / รุ่นรถทีรับประกัน :
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 สําหรับรถทีจดทะเบียน รหัส 110 เท่านัน

HONDA (BR-V, CR-V, HR-V) / MAZDA (CX-3, CX-5,CX-8) / TOYOTA (C-HR) / NISSAN (JUKE, LIVINA, TERRA, X-TRAIL) /
CHEVROLET (CAPTIVA, TRAILBLAZER) / FORD (ECOSPORT, ESCAPE, EVEREST) / MITSUBISHI (XPANDER) /
MG (GS, ZS) / SUBARU (XV, FORESTER) / SUZUKI (VITARA)
ซ่อมห้าง : รับอายุรถ 1 - 5 ปี
ทุนประกันภัย
(บาท)
200,000
810,000
1,150,000
1,550,000

-

800,000
1,100,000
1,500,000
1,700,000

กทม. และปริ มณฑล
BMS4DB
เบียสุทธิ (บาท)
18,896.00
19,920.00
20,851.00
21,875.00

เบียรวมภาษีและอากร (บาท)
20,300.04
21,400.00
22,400.45
23,500.41

ต่างจังหวัด
BMS4DP
เบียสุทธิ (บาท)
17,500.00
18,431.00
19,362.00
20,386.00

เบียรวมภาษี และอากร (บาท)
18,799.90
19,800.35
20,800.80
21,900.76

เงือนไขการรับประกันภัย
1. การเลือกใช้อตั ราเบียแบบ กทม. และปริมณฑล หรือต่างจังหวัด
ให้อา้ งอิงการแจ้งจดทะเบียนขนส่งของจังหวัดนัน
- ในเขตพืนที กทม.และปริมณฑล (นครปฐม, นนทบุร,ี ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร)
- ในเขตพืนที ต่างจังหวัด (จังหวัดอืนๆ นอกเหนือจากเขตพืนที กทม. และปริมณฑล)
ความคุ้มครอง
2. รับเฉพาะรายการรถยนต์ทระบุ
ี ขา้ งต้นเท่านัน
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
- รหัส 110 รถยนต์นงั (การใช้สว่ นบุคคล) ไม่เกิน 7 ทีนัง
1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวติ (บาท/คน)
3. เบียประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ.
ของบุคคลภายนอก(รวมผูโ้ ดยสารในรถประกัน) (บาท/ครัง)
- รหัส 110 จํานวน 645.21 บาท
1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก (บาท/ครัง)
4. ซ่อมห้าง รับรถอายุ 1-5 ปี
2. ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
5. กําหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับรถโดยรับประกันที 80% ของราคาตลาด
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทเอาประกั
ี
น (บาท/ครัง)
- กรณีทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท ปรับช่วงทุนช่วงละ 10,000 บาท
2.2 กรณีรถยนต์สญ
ู หาย/ไฟไหม้ (บาท)
ใช้หลักการปัดเศษ หากน้อยกว่า 5,000 ให้ปัดลง
3. ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
มากกว่า 5,000 ให้ปัดขึน
1. ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)
- กรณีทุนเกิน 1,000,000 บาท ถึง 1,700,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)
ปรับช่วงทุนช่วงละ 50,000 บาทใช้หลักการปั ดเศษ
3. การประกันตัวผูข้ บั ขี (ร.ย.03) (บาท/ครัง)
หากน้อยกว่า 25,000 ให้ปัดลง และหากมากกว่า 25,000 ให้ปัดขึน
จํานวนทีนังทีคุม้ ครอง (ผูข้ บั ขีรวมผูโ้ ดยสาร) (รหัส 110)
6. คุม้ ครองภัยก่อการร้าย
7. คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
8. เฉพาะประกันรายใหม่เท่านัน รวมถึงงานต่ออายุในปี ถดั ไป
สําหรับกิจกรรมนีเท่านัน
9. กิจกรรมนีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ประเภท 1
1,000,000
10,000,000
5,000,000
ตามทุนประกัน
ตามทุนประกัน
100,000
100,000
300,000
7 ทีนัง

เนืองจากเบียพิเศษระยะสันนี กําหนดให้สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ดังนัน ในกรณีทลูี กค้าได้ตกลงทําประกันภัยล่วงหน้าแล้ว ท่านสามารถส่งรายชือผูเ้ อาประกันภัย รายการ
รถยนต์ทจะทํ
ี าประกัน ทุนและเบียประกันภัยให้บริษทั ฯรับทราบ เพือขอเลขรับแจ้งภายในวันที 31 ธันวาคม 2563 เพือรักษาสิทธิให้กบั ลูกค้าของท่าน หากเลยระยะเวลาทีกําหนดแล้ว
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่อนุโลมให้ใช้อตั ราเบียนีทุกกรณี

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 1484

ยีห้อ / รุ่นรถทีรับประกัน :
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 สําหรับรถทีจดทะเบียน รหัส 110 เท่านัน

TOYOTA (FORTUNER) / ISUZU (MU-7, MU-X) / MITSUBISHI (PAJERO SPORT) / CHEVROLET (CAPTIVA)
ซ่อมอู่ : รับอายุรถ 1 - 10 ปี
ทุนประกันภัย
(บาท)
200,000
810,000
1,150,000
1,550,000

-

800,000
1,100,000
1,500,000
1,700,000

กทม. และปริมณฑล
BMS1GB
เบียสุทธิ (บาท)
15,266.00
16,197.00
17,128.00
18,058.00

เบียรวมภาษีและอากร (บาท)
16,400.96
17,400.34
18,400.79
19,400.17

ต่างจังหวัด
BMS1GP
เบียสุทธิ (บาท)
13,870.00
14,800.00
15,732.00
16,662.00

เบียรวมภาษีและอากร (บาท)
14,900.82
15,900.20
16,900.65
17,900.03

เงือนไขการรับประกันภัย
1. การเลือกใช้อตั ราเบียแบบ กทม. และปริมณฑล หรือต่างจังหวัด
ให้อา้ งอิงการแจ้งจดทะเบียนขนส่งของจังหวัดนัน
- ในเขตพืนที กทม.และปริมณฑล (นครปฐม, นนทบุร,ี ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร)
- ในเขตพืนที ต่างจังหวัด (จังหวัดอืนๆ นอกเหนือจากเขตพืนที กทม. และปริมณฑล)
ความคุ้มครอง
2. รับเฉพาะรายการรถยนต์ทระบุ
ี ขา้ งต้นเท่านัน
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
- รหัส 110 รถยนต์นัง (การใช้ส่วนบุคคล) ไม่เกิน 7 ทีนัง
1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวติ (บาท/คน)
3. เบียประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ.
ของบุคคลภายนอก(รวมผูโ้ ดยสารในรถประกัน) (บาท/ครัง)
- รหัส 110 จํานวน 645.21 บาท
1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก (บาท/ครัง)
4. ซ่อมอู่ รับรถอายุ 1-10 ปี
2. ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
5. กําหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับรถโดยรับประกันที 80% ของราคาตลาด
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทเอาประกั
ี
น (บาท/ครัง)
- กรณีทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท ปรับช่วงทุนช่วงละ 10,000 บาท
2.2 กรณีรถยนต์สญ
ู หาย/ไฟไหม้ (บาท)
ใช้หลักการปั ดเศษ หากน้อยกว่า 5,000 ให้ปัดลง
3. ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
มากกว่า 5,000 ให้ปัดขึน
1. ประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)
- กรณีทุนเกิน 1,000,000 บาท ถึง 1,700,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)
ปรับช่วงทุนช่วงละ 50,000 บาทใช้หลักการปั ดเศษ
3. การประกันตัวผูข้ บั ขี (ร.ย.03) (บาท/ครัง)
หากน้อยกว่า 25,000 ให้ปัดลง และหากมากกว่า 25,000 ให้ปัดขึน
จํานวนทีนังทีคุม้ ครอง (ผูข้ บั ขีรวมผูโ้ ดยสาร) (รหัส 110)
6. คุม้ ครองภัยก่อการร้าย
7. คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
8. เฉพาะประกันรายใหม่เท่านัน รวมถึงงานต่ออายุในปี ถดั ไป
สําหรับกิจกรรมนีเท่านัน
9. กิจกรรมนีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ประเภท 1
1,000,000
10,000,000
5,000,000
ตามทุนประกัน
ตามทุนประกัน
100,000
100,000
300,000
7 ทีนัง

เนืองจากเบียพิเศษระยะสันนี กําหนดให้สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ดังนัน ในกรณีทลูี กค้าได้ตกลงทําประกันภัยล่วงหน้าแล้ว ท่านสามารถส่งรายชือผูเ้ อาประกันภัย รายการ
รถยนต์ทจะทํ
ี าประกัน ทุนและเบียประกันภัยให้บริษทั ฯรับทราบ เพือขอเลขรับแจ้งภายในวันที 31 ธันวาคม 2563 เพือรักษาสิทธิให้กบั ลูกค้าของท่าน หากเลยระยะเวลาทีกําหนด
แล้วบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่อนุ โลมให้ใช้อตั ราเบียนีทุกกรณี

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิ เษก เขตห้ วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 1484

ยีห้อ / รุ่นรถทีรับประกัน :
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 สําหรับรถทีจดทะเบียน รหัส 110 เท่านัน
HONDA (BR-V, CR-V, HR-V,FREED) / MAZDA (CX-3, CX-5,CX-8) / TOYOTA (C-HR) / NISSAN (JUKE, LIVINA, TERRA, X-TRAIL) /
CHEVROLET (TRAILBLAZER) / FORD (ECOSPORT, ESCAPE, EVEREST) / MITSUBISHI (XPANDER) / MG (GS, ZS) /
SUBARU (XV, FORESTER) / SUZUKI (VITARA) / CHERY (CROSS,TIGGO) / HYUNDAI (SANTAFE) /
KIA (GRAND CARNIVAL, SORENTO, CARENS)
TR (ADVENTURE, ALLROADER, EXCLUSIVE LIMOUSINE, TRANSFORMER LL)
ซ่อมอู่ : รับอายุรถ 1 - 10 ปี
ทุนประกันภัย
(บาท)
200,000
810,000
1,150,000
1,550,000

-

800,000
1,100,000
1,500,000
1,700,000

กทม. และปริ มณฑล
BMS2GB
เบียสุทธิ (บาท)
16,662.00
17,593.00
18,524.00
19,455.00

เบียรวมภาษี และอากร (บาท)
17,900.03
18,900.48
19,900.93
20,900.31

ต่างจังหวัด
BMS2GP
เบียสุทธิ (บาท)
15,266.00
16,197.00
17,128.00
18,058.00

เบียรวมภาษี และอากร (บาท)
16,400.96
17,400.34
18,400.79
19,400.17

เงือนไขการรับประกันภัย
1. การเลือกใช้อตั ราเบียแบบ กทม. และปริมณฑล หรือต่างจังหวัด
ให้อา้ งอิงการแจ้งจดทะเบียนขนส่งของจังหวัดนัน
- ในเขตพืนที กทม.และปริมณฑล (นครปฐม, นนทบุร,ี ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร)
- ในเขตพืนที ต่างจังหวัด (จังหวัดอืนๆ นอกเหนือจากเขตพืนที กทม. และปริมณฑล)
ความคุ้มครอง
2. รับเฉพาะรายการรถยนต์ทระบุ
ี ขา้ งต้นเท่านัน
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
- รหัส 110 รถยนต์นงั (การใช้สว่ นบุคคล) ไม่เกิน 7 ทีนัง
1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวติ (บาท/คน)
3. เบียประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ.
ของบุคคลภายนอก(รวมผูโ้ ดยสารในรถประกัน) (บาท/ครัง)
- รหัส 110 จํานวน 645.21 บาท
1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก (บาท/ครัง)
4. ซ่อมอู่ รับรถอายุ 1-10 ปี
2. ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
5. กําหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับรถโดยรับประกันที 80% ของราคาตลาด
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทเอาประกั
ี
น (บาท/ครัง)
- กรณีทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท ปรับช่วงทุนช่วงละ 10,000 บาท
2.2 กรณีรถยนต์สญ
ู หาย/ไฟไหม้ (บาท)
ใช้หลักการปั ดเศษ หากน้อยกว่า 5,000 ให้ปัดลง
3. ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
มากกว่า 5,000 ให้ปัดขึน
1. ประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)
- กรณีทุนเกิน 1,000,000 บาท ถึง 1,700,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)
ปรับช่วงทุนช่วงละ 50,000 บาทใช้หลักการปัดเศษ
3. การประกันตัวผูข้ บั ขี (ร.ย.03) (บาท/ครัง)
หากน้อยกว่า 25,000 ให้ปัดลง และหากมากกว่า 25,000 ให้ปัดขึน
จํานวนทีนังทีคุม้ ครอง (ผูข้ บั ขีรวมผูโ้ ดยสาร) (รหัส 110)
6. คุม้ ครองภัยก่อการร้าย
7. คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
8. เฉพาะประกันรายใหม่เท่านัน รวมถึงงานต่ออายุในปี ถดั ไป
สําหรับกิจกรรมนีเท่านัน
9. กิจกรรมนีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ประเภท 1
1,000,000
10,000,000
5,000,000
ตามทุนประกัน
ตามทุนประกัน
100,000
100,000
300,000
7 ทีนัง

เนืองจากเบียพิเศษระยะสันนี กําหนดให้สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ดังนัน ในกรณีทลูี กค้าได้ตกลงทําประกันภัยล่วงหน้าแล้ว ท่านสามารถส่งรายชือผูเ้ อาประกันภัย รายการ
รถยนต์ทจะทํ
ี าประกัน ทุนและเบียประกันภัยให้บริษทั ฯรับทราบ เพือขอเลขรับแจ้งภายในวันที 31 ธันวาคม 2563 เพือรักษาสิทธิให้กบั ลูกค้าของท่าน หากเลยระยะเวลาทีกําหนด
แล้วบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่อนุ โลมให้ใช้อตั ราเบียนีทุกกรณี

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิ เษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 1484

ยีห้อ / รุ่นรถทีรับประกัน :
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 สําหรับรถกลุม่ 2 ทีจดทะเบียน รหัส 110 เท่านัน

TOYOTA (ALPHARD, HARRIER, VELLFIRE)

ซ่อมห้าง : รับอายุรถ 1 - 5 ปี
ทัวประเทศ

ทุนประกันภัย
(บาท)
1,500,000

-

2,500,000

BM21DA
เบียสุทธิ (บาท)

เบียรวมภาษี และอากร (บาท)

41,889.00

45,000.99

เงือนไขการรับประกันภัย
1. รับเฉพาะรายการรถยนต์ทระบุ
ี ขา้ งต้นเท่านัน
- รหัส 110 รถยนต์นัง (การใช้สว่ นบุคคล) ไม่เกิน 7 ทีนัง
2. เบียประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ.
- รหัส 110 จํานวน 645.21 บาท
3. ซ่อมอู่ รับรถอายุ 1-10 ปี
4. กําหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับรถโดยรับประกันที 80% ของราคาตลาด
- กรณีทุนเกิน 1,000,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท
ปรับช่วงทุนช่วงละ 50,000 บาทใช้หลักการปั ดเศษ
หากน้อยกว่า 25,000 ให้ปัดลง และหากมากกว่า 25,000 ให้ปัดขึน
- กรณีทุนเกิน 2,000,000 บาท ถึง 4,000,000 บาท
ปรับช่วงทุนช่วงละ 100,000 บาทใช้หลักการปั ดเศษ
หากน้อยกว่า 50,000 ให้ปัดลง และหากมากกว่า 50,000 ให้ปัดขึน
- กรณีทุนเกิน 2,000,000 บาท ถึง 4,000,000 บาท
5. คุม้ ครองภัยก่อการร้าย
6. คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
7. เฉพาะประกันรายใหม่เท่านัน รวมถึงงานต่ออายุในปี ถดั ไป
8. สําหรับกิจกรรมนีเท่านัน
9. กิจกรรมนีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ความคุ้มครอง

ประเภท 1

1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวติ (บาท/คน)

1,000,000

ของบุคคลภายนอก(รวมผูโ้ ดยสารในรถประกัน) (บาท/ครัง)
1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก (บาท/ครัง)

10,000,000

2. ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทเอาประกั
ี
น (บาท/ครัง)
2.2 กรณีรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ (บาท)
3. ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1. ประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)

5,000,000
ตามทุนประกัน
ตามทุนประกัน
100,000

2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)

100,000

3. การประกันตัวผูข้ บั ขี (ร.ย.03) (บาท/ครัง)

300,000

จํานวนทีนังทีคุม้ ครอง (ผูข้ บั ขีรวมผูโ้ ดยสาร) (รหัส 110)

7 ทีนัง

เนืองจากเบียพิเศษระยะสันนี กําหนดให้สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ดังนัน ในกรณีทลูี กค้าได้ตกลงทําประกันภัยล่วงหน้าแล้ว ท่านสามารถส่งรายชือผูเ้ อาประกันภัย รายการ
รถยนต์ทจะทํ
ี าประกัน ทุนและเบียประกันภัยให้บริษทั ฯรับทราบ เพือขอเลขรับแจ้งภายในวันที 31 ธันวาคม 2563 เพือรักษาสิทธิให้กบั ลูกค้าของท่าน หากเลยระยะเวลาทีกําหนด
แล้วบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่อนุโลมให้ใช้อตั ราเบียนีทุกกรณี

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิ เษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 1484

ยีห้อ / รุ่นรถทีรับประกัน :
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 สําหรับรถกลุ่ม 2 ทีจดทะเบียน รหัส 110 เท่านัน
TOYOTA (ALPHARD, ESQUIRE, ESTIMA, GRANVIA, HARRIER, LAND CRUISER, VELLFIRE, VENTURY, VOXY) /
MAZDA (CX-9, MX-5) / MITSUBISHI (SPACE WAGON) / MINI (COOPER, ONE) / SUBARU (EXIGA, OUTBACK, IMPREZA) /
VOLKSWAGEN (AMAROK, BEETLE, CARAVELLE, GOLF, MULTIVAN, PASSAT, SCIROCCO, TIGUAN) /
VOLVO (C30, C70, S40, S60, S80, S90, V40, V50, V60, V70, V90, XC60, XC90) / NISSAN (CUBE, MURANO) /
HYUNDAI (GRAND STAREX, H-1, TUCSON) / SSANGYONG (ACTYON, CHAIRMAN, KORANDO, KYRON, REXTON, STAVIC)

ทุนประกันภัย
(บาท)
300,000
1,050,000
1,350,000
1,650,000
1,950,000
2,300,000
2,700,000
3,100,000
3,500,000
3,900,000

-

1,000,000
1,300,000
1,600,000
1,900,000
2,200,000
2,600,000
3,000,000
3,400,000
3,800,000
4,200,000

เบียสุทธิ (บาท)
23,271.00
26,995.00
29,787.00
32,580.00
35,372.00
38,165.00
40,958.00
42,819.00
44,681.00
46,542.00

เงือนไขการรับประกันภัย
1. รับเฉพาะรายการรถยนต์ทระบุ
ี ขา้ งต้นเท่านัน
- รหัส 110 รถยนต์นงั (การใช้ส่วนบุคคล) ไม่เกิน 7 ทีนัง
2. เบียประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ.
- รหัส 110 จํานวน 645.21 บาท
3. ซ่อมอู่ รับรถอายุ 1-10 ปี
4. กําหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับรถโดยรับประกันที 80% ของราคาตลาด
- กรณีทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท ปรับช่วงทุนช่วงละ 10,000 บาท
ใช้หลักการปั ดเศษ หากน้อยกว่า 5,000 ให้ปัดลง
- กรณีทุนเกิน 1,000,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท
ปรับช่วงทุนช่วงละ 50,000 บาทใช้หลักการปั ดเศษ
หากน้อยกว่า 25,000 ให้ปัดลง และหากมากกว่า 25,000 ให้ปัดขึน
- กรณีทุนเกิน 2,000,000 บาท ถึง 4,000,000 บาท
ปรับช่วงทุนช่วงละ 100,000 บาทใช้หลักการปั ดเศษ
หากน้อยกว่า 50,000 ให้ปัดลง และหากมากกว่า 50,000 ให้ปัดขึน
5. คุม้ ครองภัยก่อการร้าย
6. คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
7. เฉพาะประกันรายใหม่เท่านัน รวมถึงงานต่ออายุในปี ถดั ไป
8. สําหรับกิจกรรมนีเท่านัน
9. กิจกรรมนีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ซ่อมอู่ : รับอายุรถ 1 - 10 ปี
ทัวประเทศ
BMG2GA
เบียรวมภาษีและอากร (บาท)
25,000.55
29,000.21
32,000.49
35,000.77
37,999.98
41,000.26
44,000.54
46,000.37
48,000.20
50,000.03

ความคุ้มครอง

ประเภท 1

1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวติ (บาท/คน)

1,000,000

ของบุคคลภายนอก(รวมผูโ้ ดยสารในรถประกัน) (บาท/ครัง)
1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก (บาท/ครัง)

10,000,000
5,000,000

2. ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทเอาประกั
ี
น (บาท/ครัง)

ตามทุนประกัน

2.2 กรณีรถยนต์สญ
ู หาย/ไฟไหม้ (บาท)

ตามทุนประกัน

3. ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1. ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)

100,000

2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)

100,000

3. การประกันตัวผูข้ บั ขี (ร.ย.03) (บาท/ครัง)

300,000

จํานวนทีนังทีคุม้ ครอง (ผูข้ บั ขีรวมผูโ้ ดยสาร) (รหัส 110)

7 ทีนัง

เนืองจากเบียพิเศษระยะสันนี กําหนดให้สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ดังนัน ในกรณีทลูี กค้าได้ตกลงทําประกันภัยล่วงหน้าแล้ว ท่านสามารถส่งรายชือผูเ้ อาประกันภัย รายการ
รถยนต์ทจะทํ
ี าประกัน ทุนและเบียประกันภัยให้บริษทั ฯรับทราบ เพือขอเลขรับแจ้งภายในวันที 31 ธันวาคม 2563 เพือรักษาสิทธิให้กบั ลูกค้าของท่าน หากเลยระยะเวลาทีกําหนด
แล้วบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่อนุโลมให้ใช้อตั ราเบียนีทุกกรณี

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิ เษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 1484

ยีห้ อ / รุ่นรถทีรับประกัน :
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 สําหรับรถกลุ่ม 2 ทีจดทะเบียน รหัส 110 เท่านัน
ALFA ROMEO (SPIDER,GT,BRERA,156,159) / AUDI (A5,Q5,TT,A6,A4,Q7,A8,Q3,A3,Q2,A7) / CITROEN (JUMPER,C4,C6,DS3,DS4,C5)
BMW (120D,318I,320CI,320D,320I,325CI,335CI,520D,523I,525I,630CI,650CI,730LD,740LI,750LI,X3,X5,X6,Z4,M3,325I,730LI,X1,530D,535I,525D,640CI,520I,528I,
ACTIVEHYBRID 5,328I,ACTIVEHYBRID 3,ACTIVEHYBRID 7 L,116I,420D,325D,220I,420CI,X4,428I,118I,218I,218CI,330I,M2,330E,530I,740LE,430I,530E,630D,X2)

CITROEN (JUMPER,C4,C6,DS3,DS4,C5) / FIAT (500) / FORD (SCORPIO,TERRITORY) / HYUNDAI (VELOSTER) / PEUGEOT (308,407,EXPERT,207,206,BIPPER,RCZ,508,408)
LAND ROVER (DEFENDER,FREELANDER 2,DISCOVERY 4,RANGE ROVER,DISCOVERY SPORT,DISCOVERY) / SKODA (FABIA,OCTAVIA,YETI,SUPERB,SUPERB COMBI)
LEXUS (LS460,GS300,IS250,RX350,RX450H,LS600HL,RX270,CT200H,GS250,GS350,LS460L,GS450H,IS300H,GS300H,ES300H,
NX300H,GS200T,RX200T,IS200T,NX200T,NX300,IS300,RX300,UX250H) / SUBARU (B9 Tribeca,R1,LEGACY,LEVORG,BRZ)
MERCEDES BENZ (E250 CGI BLUEEFFICIENCY AMG ,E250 CGI BLUEEFFICIENCY ,B180 CDI,C200 KOMPRESSOR,C220 CDI,C230,S300,S320 CDI,S500,CLC200
KOMPRESSOR,CL500,CLS350,SLK200 KOMPRESSOR,SL350,E300,S350 CDI BLUEEFFICIENCY ,C250 CGI BLUEEFFICIENCY ,E350 AMG,SLK200 KOMPRESSOR
AMG,ML300 CDI,VITO,E200 CGI BLUEEFFICIENCY ,E250 CDI BLUEEFFICIENCY ,C200 CGI BLUEEFFICIENCY ,C250 CDI BLUEEFFICIENCY ,R300 CDI,C200
BLUEEFFICIENCY ,C250 BLUEEFFICIENCY ,E200 BLUEEFFICIENCY ,SLK200 BLUEEFFICIENCY AMG ,
S500 BLUEEFFICIENCY ,E250 BLUEEFFICIENCY ,E250 BLUEEFFICIENCY AMG ,SLK350 BLUEEFFICIENCY AMG ,CLS350 BLUEEFFICIENCY ,ML250 CDI
BLUEEFFICIENCY ,VIANO,B200 BLUEEFFICIENCY ,C220 CDI BLUEEFFICIENCY ,ML250 CDI BLUEEFFICIENCY AMG ,CLS250 CDI AMG,
A180 BLUEEFFICIENCY ,A250 ,C180 AMG,C200,C250,E250,E200,CLA250 AMG,S400,GL350,C180,GLA200,A45,CLA45,CLA180,CLS250
DI,C300,V250,SLK200,CLA200,GLA250,GLC250,GLE250,GLE350,C350,GLA45,E220,SLC300,GLE500,SLC43,C43,E350,CLS300,C220,GLC220,A200,V220)

ซ่อมอู่ : รับอายุรถ 1 - 10 ปี
ทัวประเทศ
BMG2R2

ทุนประกันภัย
(บาท)
300,000
1,050,000
1,350,000
1,650,000
1,950,000
2,300,000
2,700,000
3,100,000
3,500,000
3,900,000

-

1,000,000
1,300,000
1,600,000
1,900,000
2,200,000
2,600,000
3,000,000
3,400,000
3,800,000
4,200,000

เงือนไขการรับประกันภัย
1. รับเฉพาะรายการรถยนต์ทระบุ
ี ขา้ งต้นเท่านัน
- รหัส 110 รถยนต์นัง (การใช้สว่ นบุคคล) ไม่เกิน 7 ทีนัง
2. เบียประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ.
- รหัส 110 จํานวน 645.21 บาท
3. ซ่อมอู่ รับรถอายุ 1-10 ปี
4. กําหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับรถโดยรับประกันที 80% ของราคาตลาด
- กรณีทนุ ไม่เกิน 1,000,000 บาท ปรับช่วงทุนช่วงละ 10,000 บาท
ใช้หลักการปั ดเศษ หากน้อยกว่า 5,000 ให้ปัดลง
- กรณีทนุ เกิน 1,000,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท
ปรับช่วงทุนช่วงละ 50,000 บาทใช้หลักการปั ดเศษ
หากน้อยกว่า 25,000 ให้ปัดลง และหากมากกว่า 25,000 ให้ปัดขึน
- กรณีทนุ เกิน 2,000,000 บาท ถึง 4,000,000 บาท
ปรับช่วงทุนช่วงละ 100,000 บาทใช้หลักการปั ดเศษ
หากน้อยกว่า 50,000 ให้ปัดลง และหากมากกว่า 50,000 ให้ปัดขึน
5. คุม้ ครองภัยก่อการร้าย
6. คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
7. เฉพาะประกันรายใหม่เท่านัน รวมถึงงานต่ออายุในปี ถดั ไป
8. สําหรับกิจกรรมนีเท่านัน
9. กิจกรรมนีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

เบียสุทธิ (บาท)
26,995.00
29,787.00
32,580.00
35,372.00
38,165.00
40,958.00
43,750.00
45,612.00
47,474.00
49,335.00

เบียรวมภาษี และอากร (บาท)
29,000.21
32,000.49
35,000.77
37,999.98
41,000.26
44,000.54
46,999.75
49,000.65
51,000.48
53,000.31

ความคุ้มครอง

ประเภท 1

1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวติ (บาท/คน)
ของบุคคลภายนอก(รวมผูโ้ ดยสารในรถประกัน) (บาท/ครัง)
1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก (บาท/ครัง)
2. ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทเอาประกั
ี
น (บาท/ครัง)
2.2 กรณีรถยนต์สญ
ู หาย/ไฟไหม้ (บาท)
3. ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1. ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)
2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)
3. การประกันตัวผูข้ บั ขี (ร.ย.03) (บาท/ครัง)
จํานวนทีนังทีคุม้ ครอง (ผูข้ บั ขีรวมผูโ้ ดยสาร) (รหัส 110)

1,000,000
10,000,000
5,000,000
ตามทุนประกัน
ตามทุนประกัน
100,000
100,000
300,000
7 ทีนัง

เนืองจากเบียพิเศษระยะสันนี กําหนดให้สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ดังนัน ในกรณีทลูี กค้าได้ตกลงทําประกันภัยล่วงหน้าแล้ว ท่านสามารถส่งรายชือผูเ้ อาประกันภัย รายการรถยนต์ทจะทํ
ี าประกัน ทุน
และเบียประกันภัยให้บริษทั ฯรับทราบ เพือขอเลขรับแจ้งภายในวันที 31 ธันวาคม 2563 เพือรักษาสิทธิให้กบั ลูกค้าของท่าน หากเลยระยะเวลาทีกําหนดแล้วบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่อนุโลมให้ใช้อตั ราเบียนี
ทุกกรณี

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิ เษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 1484

ยีห้อ / รุ่นรถทีรับประกัน :
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 สําหรับรถกลุ่ม 3 ทีจดทะเบียน รหัส 110 เท่านัน

CHEVROLET (CRUZE) / FORD (FOCUS) / HONDA (ACCORD, CIVIC) / HYUNDAI (SONATA, COUPE, ELANTRA) /
MG (MG6) / NISSAN (TEANA) / PROTON (EXORA, GEN 2, NEO, PERSONA, SAVVY, SAGA, PREVE, SUPRIMA S) /
KIA (PICANTO, SOUL, RIO) / TOYOTA (CAMRY, PRIUS, WISH)
ซ่อมอู่ : รับอายุรถ 1 - 10 ปี
ทัวประเทศ
BMG3GA

ทุนประกันภัย

100,000
410,000
510,000

-

400,000
500,000
1,400,000

เบียสุทธิ (บาท)

เบียรวมภาษีและอากร (บาท)

18,524.00
19,082.00
19,548.00

19,900.93
20,500.13
21,000.89

เงือนไขการรับประกันภัย
1. รับเฉพาะรายการรถยนต์ทระบุ
ี ขา้ งต้นเท่านัน
- รหัส 110 รถยนต์นัง (การใช้ส่วนบุคคล) ไม่เกิน 7 ทีนัง
2. เบียประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ.
- รหัส 110 จํานวน 645.21 บาท
3. ซ่อมอู่ รับรถอายุ 1-10 ปี
4. กําหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับรถโดยรับประกันที 80% ของราคาตลาด
- กรณีทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท ปรับช่วงทุนช่วงละ 10,000 บาท
ใช้หลักการปั ดเศษ หากน้อยกว่า 5,000 ให้ปัดลง
- กรณีทุนเกิน 1,000,000 บาท ถึง 1,700,000 บาท
ปรับช่วงทุนช่วงละ 50,000 บาทใช้หลักการปั ดเศษ
หากน้อยกว่า 25,000 ให้ปัดลง และหากมากกว่า 25,000 ให้ปัดขึน
5. คุม้ ครองภัยก่อการร้าย
6. คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
7. เฉพาะประกันรายใหม่เท่านัน รวมถึงงานต่ออายุในปี ถดั ไป
8. สําหรับกิจกรรมนีเท่านัน
9. กิจกรรมนีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ความคุ้มครอง

ประเภท 1

1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวติ (บาท/คน)

1,000,000

ของบุคคลภายนอก(รวมผูโ้ ดยสารในรถประกัน) (บาท/ครัง)

10,000,000

1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก (บาท/ครัง)

5,000,000

2. ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทเอาประกั
ี
น (บาท/ครัง)

ตามทุนประกัน

2.2 กรณีรถยนต์สญ
ู หาย/ไฟไหม้ (บาท)

ตามทุนประกัน

3. ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1. ประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)

100,000

2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)

100,000

3. การประกันตัวผูข้ บั ขี (ร.ย.03) (บาท/ครัง)

300,000

จํานวนทีนังทีคุม้ ครอง (ผูข้ บั ขีรวมผูโ้ ดยสาร) (รหัส 110)

7 ทีนัง

เนืองจากเบียพิเศษระยะสันนี กําหนดให้สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ดังนัน ในกรณีทลูี กค้าได้ตกลงทําประกันภัยล่วงหน้าแล้ว ท่านสามารถส่งรายชือผูเ้ อาประกันภัย รายการรถยนต์ทจะทํ
ี าประกัน
ทุนและเบียประกันภัยให้บริษทั ฯรับทราบ เพือขอเลขรับแจ้งภายในวันที 31 ธันวาคม 2563 เพือรักษาสิทธิให้กบั ลูกค้าของท่าน หากเลยระยะเวลาทีกําหนดแล้วบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่อนุ โลมให้ใช้
อัตราเบียนีทุกกรณี

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิ เษก เขตห้ วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 1484

ยีห้อ / รุ่นรถทีรับประกัน :
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 สําหรับรถกลุ่ม 4 ทีจดทะเบียน รหัส 110 เท่านัน

TOYOTA (INNOVA, SIENTA) / NISSAN (PULSAR, SYLPHY, TIIDA) /
MG (MG3) / CHEVROLET (SPIN) / SUZUKI (APV)

ทุนประกันภัย
(บาท)
100,000
510,000
710,000

-

500,000
700,000
900,000

กทม. และปริ มณฑล
BMG4DB
เบียสุทธิ (บาท)
18,617.00
19,548.00
20,479.00

ซ่อมห้าง : รับอายุรถ 1 - 5 ปี

เบียรวมภาษีและอากร (บาท)
20,000.44
21,000.89
22,000.27

เบียสุทธิ (บาท)
17,221.00
18,152.00
19,082.00

ต่างจังหวัด
BMG4DP
เบียรวมภาษีและอากร (บาท)
18,500.30
19,500.75
20,500.13

เงือนไขการรับประกันภัย
1. การเลือกใช้อตั ราเบียแบบ กทม. และปริมณฑล หรือต่างจังหวัด
ให้อา้ งอิงการแจ้งจดทะเบียนขนส่งของจังหวัดนัน
- ในเขตพืนที กทม.และปริมณฑล (นครปฐม, นนทบุร,ี ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร)
- ในเขตพืนที ต่างจังหวัด (จังหวัดอืนๆ นอกเหนือจากเขตพืนที กทม. และปริมณฑล)
ความคุ้มครอง
2. รับเฉพาะรายการรถยนต์ทระบุ
ี ขา้ งต้นเท่านัน
1.
ความรั
บ
ผิ
ด
ชอบต่
อ
บุ
ค
คลภายนอก
- รหัส 110 รถยนต์นงั (การใช้ส่วนบุคคล) ไม่เกิน 7 ทีนัง
1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวติ (บาท/คน)
3. เบียประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ.
ของบุคคลภายนอก(รวมผูโ้ ดยสารในรถประกัน) (บาท/ครัง)
- รหัส 110 จํานวน 645.21 บาท
1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก (บาท/ครัง)
4. ซ่อมห้าง รับรถอายุ 1-5 ปี
2. ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
5. กําหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับรถโดยรับประกันที 80% ของราคาตลาด
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทเอาประกั
ี
น (บาท/ครัง)
- กรณีทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท ปรับช่วงทุนช่วงละ 10,000 บาท
2.2 กรณีรถยนต์สญ
ู หาย/ไฟไหม้ (บาท)
ใช้หลักการปั ดเศษ หากน้อยกว่า 5,000 ให้ปัดลง
3. ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
มากกว่า 5,000 ให้ปัดขึน
1. ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)
6. คุม้ ครองภัยก่อการร้าย
2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)
7. คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
3. การประกันตัวผูข้ บั ขี (ร.ย.03) (บาท/ครัง)
8. เฉพาะประกันรายใหม่เท่านัน รวมถึงงานต่ออายุในปี ถดั ไป
จํ
า
นวนที
นังทีคุม้ ครอง (ผูข้ บั ขีรวมผูโ้ ดยสาร) (รหัส 110)
สําหรับกิจกรรมนีเท่านัน
9. กิจกรรมนีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ประเภท 1
1,000,000
10,000,000
5,000,000
ตามทุนประกัน
ตามทุนประกัน
100,000
100,000
300,000
7 ทีนัง

เนืองจากเบียพิเศษระยะสันนี กําหนดให้สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ดังนัน ในกรณีทลูี กค้าได้ตกลงทําประกันภัยล่วงหน้าแล้ว ท่านสามารถส่งรายชือผูเ้ อาประกันภัย รายการรถยนต์ทจะทํ
ี า
ประกัน ทุนและเบียประกันภัยให้บริษทั ฯรับทราบ เพือขอเลขรับแจ้งภายในวันที 31 ธันวาคม 2563 เพือรักษาสิทธิให้กบั ลูกค้าของท่าน หากเลยระยะเวลาทีกําหนดแล้วบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
อนุโลมให้ใช้อตั ราเบียนีทุกกรณี

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิ เษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 1484

ยีห้อ / รุ่นรถทีรับประกัน :
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 สําหรับรถกลุ่ม 4 ทีจดทะเบียน รหัส 110 เท่านัน

TOYOTA (ALTIS, INNOVA, SIENTA) / NISSAN (PULSAR, SYLPHY, TIIDA) / MG (MG3) / CHEVROLET (SPIN) / SUZUKI (APV) /
CHERY (QQ, A1) / CHEVROLET (OPTRA) / SUZUKI (SX4)

กทม. และปริมณฑล
BMG4GB

ทุนประกันภัย

เบียสุทธิ (บาท)
100,000
510,000
710,000

-

500,000
700,000
900,000

16,755.00
17,687.00
18,617.00

เบียรวมภาษี
และอากร (บาท)
18,000.61
19,001.06
20,000.44

ซ่อมอู่ : รับอายุรถ 1 - 10 ปี
ต่างจังหวัด
BMG4GP
เบียสุทธิ (บาท)
15,359.00
16,290.00
17,221.00

เบียรวมภาษีและ
อากร (บาท)
16,500.47
17,500.92
18,500.30

TOYOTA (ALTIS) ทัวประเทศ
BMTAGA
เบียสุทธิ (บาท)

เบียรวมภาษีและ
อากร (บาท)

16,755.00
17,687.00
18,617.00

18,000.61
19,001.06
20,000.44

เงือนไขการรับประกันภัย
1. การเลือกใช้อตั ราเบียแบบ กทม. และปริมณฑล หรือต่างจังหวัด
ให้อา้ งอิงการแจ้งจดทะเบียนขนส่งของจังหวัดนัน
- ในเขตพืนที กทม.และปริมณฑล (นครปฐม, นนทบุร,ี ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร)
- ในเขตพืนที ต่างจังหวัด (จังหวัดอืนๆ นอกเหนือจากเขตพืนที กทม. และปริมณฑล)
ความคุ้มครอง
2. รับเฉพาะรายการรถยนต์ทระบุ
ี ขา้ งต้นเท่านัน
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
- รหัส 110 รถยนต์นัง (การใช้ส่วนบุคคล) ไม่เกิน 7 ทีนัง
1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวติ (บาท/คน)
3. เบียประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ.
ของบุคคลภายนอก(รวมผูโ้ ดยสารในรถประกัน) (บาท/ครัง)
- รหัส 110 จํานวน 645.21 บาท
1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก (บาท/ครัง)
4. ซ่อมอู่ รับรถอายุ 1-10 ปี
2. ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
5. กําหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับรถโดยรับประกันที 80% ของราคาตลาด
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทเอาประกั
ี
น (บาท/ครัง)
- กรณีทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท ปรับช่วงทุนช่วงละ 10,000 บาท
2.2 กรณีรถยนต์สญ
ู หาย/ไฟไหม้ (บาท)
ใช้หลักการปั ดเศษ หากน้อยกว่า 5,000 ให้ปัดลง
3. ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
มากกว่า 5,000 ให้ปัดขึน
1. ประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)
6. คุม้ ครองภัยก่อการร้าย
2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)
7. คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
3. การประกันตัวผูข้ บั ขี (ร.ย.03) (บาท/ครัง)
8. เฉพาะประกันรายใหม่เท่านัน รวมถึงงานต่ออายุในปี ถดั ไป
จํานวนทีนังทีคุม้ ครอง (ผูข้ บั ขีรวมผูโ้ ดยสาร) (รหัส 110)
สําหรับกิจกรรมนีเท่านัน
9. กิจกรรมนีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ประเภท 1
1,000,000
10,000,000
5,000,000
ตามทุนประกัน
ตามทุนประกัน
100,000
100,000
300,000
7 ทีนัง

เนืองจากเบียพิเศษระยะสันนี กําหนดให้สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ดังนัน ในกรณีทลูี กค้าได้ตกลงทําประกันภัยล่วงหน้าแล้ว ท่านสามารถส่งรายชือผูเ้ อาประกันภัย รายการรถยนต์ทจะทํ
ี าประกัน ทุนและ
เบียประกันภัยให้บริษทั ฯรับทราบ เพือขอเลขรับแจ้งภายในวันที 31 ธันวาคม 2563 เพือรักษาสิทธิให้กบั ลูกค้าของท่าน หากเลยระยะเวลาทีกําหนดแล้วบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่อนุ โลมให้ใช้อตั ราเบียนีทุกกรณี

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิ เษก เขตห้ วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 1484

ยีห้อ / รุ่นรถทีรับประกัน :
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 สําหรับรถกลุ่ม 4 ทีจดทะเบียน รหัส 110 เท่านัน

MAZDA (3) / MITSUBISHI (LANCER, LANCER EX) / MG (MG5)

ซ่อมอู่ : รับอายุรถ 1 - 10 ปี
ทัวประเทศ
BMG4R2

ทุนประกันภัย

100,000
410,000
510,000
610,000

-

400,000
500,000
600,000
900,000

เบียสุทธิ (บาท)

เบียรวมภาษีและอากร (บาท)

17,686.00
18,152.00
18,617.00
19,548.00

18,999.99
19,500.75
20,000.44
21,000.89

เงือนไขการรับประกันภัย
1. รับเฉพาะรายการรถยนต์ทระบุ
ี ขา้ งต้นเท่านัน
- รหัส 110 รถยนต์นัง (การใช้ส่วนบุคคล) ไม่เกิน 7 ทีนัง
2. เบียประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ.
- รหัส 110 จํานวน 645.21 บาท
3. ซ่อมอู่ รับรถอายุ 1-10 ปี
4. กําหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับรถโดยรับประกันที 80% ของราคาตลาด
- กรณีทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท ปรับช่วงทุนช่วงละ 10,000 บาท
ใช้หลักการปั ดเศษ หากน้อยกว่า 5,000 ให้ปัดลง
5. คุม้ ครองภัยก่อการร้าย
6. คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
7. เฉพาะประกันรายใหม่เท่านัน รวมถึงงานต่ออายุในปี ถดั ไป
8. สําหรับกิจกรรมนีเท่านัน
9. กิจกรรมนีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ความคุ้มครอง

ประเภท 1

1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวติ (บาท/คน)

1,000,000

ของบุคคลภายนอก(รวมผูโ้ ดยสารในรถประกัน) (บาท/ครัง)

10,000,000

1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก (บาท/ครัง)

5,000,000

2. ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทเอาประกั
ี
น (บาท/ครัง)

ตามทุนประกัน

2.2 กรณีรถยนต์สญ
ู หาย/ไฟไหม้ (บาท)

ตามทุนประกัน

3. ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1. ประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)

100,000

2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)

100,000

3. การประกันตัวผูข้ บั ขี (ร.ย.03) (บาท/ครัง)

300,000

จํานวนทีนังทีคุม้ ครอง (ผูข้ บั ขีรวมผูโ้ ดยสาร) (รหัส 110)

7 ทีนัง

เนืองจากเบียพิเศษระยะสันนี กําหนดให้สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ดังนัน ในกรณีทลูี กค้าได้ตกลงทําประกันภัยล่วงหน้าแล้ว ท่านสามารถส่งรายชือผูเ้ อาประกันภัย รายการรถยนต์ทจะทํ
ี าประกัน
ทุนและเบียประกันภัยให้บริษทั ฯรับทราบ เพือขอเลขรับแจ้งภายในวันที 31 ธันวาคม 2563 เพือรักษาสิทธิให้กบั ลูกค้าของท่าน หากเลยระยะเวลาทีกําหนดแล้วบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่อนุ โลมให้ใช้
อัตราเบียนีทุกกรณี

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิ เษก เขตห้ วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 1484

ยีห้อ / รุ่นรถทีรับประกัน :
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 สําหรับรถกลุ่ม 5 ทีจดทะเบียน รหัส 110 เท่านัน

NISSAN (MARCH) / HONDA (BRIO) /
TOYOTA (AVANZA) / SUZUKI (CELERIO)

ทุนประกันภัย
(บาท)
100,000
410,000

-

400,000
600,000

กทม. และปริ มณฑล
BM51GB
เบียสุทธิ (บาท)
14,428.00
15,359.00

ซ่อมอู่ : รับอายุรถ 1 - 10 ปี

เบียรวมภาษี และอากร (บาท)
15,500.02
16,500.47

เบียสุทธิ (บาท)
12,939.00
13,870.00

ต่างจังหวัด
BM51GP
เบียรวมภาษี และอากร (บาท)
13,900.37
14,900.82

เงือนไขการรับประกันภัย
1. การเลือกใช้อตั ราเบียแบบ กทม. และปริมณฑล หรือต่างจังหวัด
ให้อา้ งอิงการแจ้งจดทะเบียนขนส่งของจังหวัดนัน
- ในเขตพืนที กทม.และปริมณฑล (นครปฐม, นนทบุร,ี ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร)
- ในเขตพืนที ต่างจังหวัด (จังหวัดอืนๆ นอกเหนือจากเขตพืนที กทม. และปริมณฑล)
ความคุ้มครอง
2. รับเฉพาะรายการรถยนต์ทระบุ
ี ขา้ งต้นเท่านัน
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
- รหัส 110 รถยนต์นงั (การใช้สว่ นบุคคล) ไม่เกิน 7 ทีนัง
1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวติ (บาท/คน)
3. เบียประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ.
ของบุคคลภายนอก(รวมผูโ้ ดยสารในรถประกัน) (บาท/ครัง)
- รหัส 110 จํานวน 645.21 บาท
1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก (บาท/ครัง)
4. ซ่อมอู่ รับรถอายุ 2-10 ปี
2. ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
5. กําหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับรถโดยรับประกันที 80% ของราคาตลาด
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทเอาประกั
ี
น (บาท/ครัง)
- กรณีทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท ปรับช่วงทุนช่วงละ 10,000 บาท
2.2 กรณีรถยนต์สญ
ู หาย/ไฟไหม้ (บาท)
ใช้หลักการปั ดเศษ หากน้อยกว่า 5,000 ให้ปัดลง
3. ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
มากกว่า 5,000 ให้ปัดขึน
1. ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)
6. คุม้ ครองภัยก่อการร้าย
2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)
7. คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
3. การประกันตัวผูข้ บั ขี (ร.ย.03) (บาท/ครัง)
8. เฉพาะประกันรายใหม่เท่านัน รวมถึงงานต่ออายุในปี ถดั ไป
จํานวนทีนังทีคุม้ ครอง (ผูข้ บั ขีรวมผูโ้ ดยสาร) (รหัส 110)
สําหรับกิจกรรมนีเท่านัน
9. กิจกรรมนีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ประเภท 1
1,000,000
10,000,000
5,000,000
ตามทุนประกัน
ตามทุนประกัน
100,000
100,000
300,000
7 ทีนัง

เนืองจากเบียพิเศษระยะสันนี กําหนดให้สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ดังนัน ในกรณีทลูี กค้าได้ตกลงทําประกันภัยล่วงหน้าแล้ว ท่านสามารถส่งรายชือผูเ้ อาประกันภัย รายการรถยนต์ทจะทํ
ี า
ประกัน ทุนและเบียประกันภัยให้บริษทั ฯรับทราบ เพือขอเลขรับแจ้งภายในวันที 31 ธันวาคม 2563 เพือรักษาสิทธิให้กบั ลูกค้าของท่าน หากเลยระยะเวลาทีกําหนดแล้วบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
อนุโลมให้ใช้อตั ราเบียนีทุกกรณี

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 1484

ยีห้อ / รุ่นรถทีรับประกัน :
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 สําหรับรถกลุ่ม 5 ทีจดทะเบียน รหัส 110 เท่านัน

TOYOTA (VIOS, YARIS) / HONDA (CITY, JAZZ) / CHEVROLET (AVEO, SONIC)

กทม. และปริ มณฑล
BM52GB

ทุนประกันภัย

100,000

-

600,000

ซ่อมอู่ : รับอายุรถ 1 - 10 ปี

ต่างจังหวัด
BM52GP

เบียสุทธิ (บาท)

เบียรวมภาษี และอากร (บาท)

เบียสุทธิ (บาท)

เบียรวมภาษี และอากร (บาท)

16,290.00

17,500.92

15,359.00

16,500.47

เงือนไขการรับประกันภัย
1. การเลือกใช้อตั ราเบียแบบ กทม. และปริมณฑล หรือต่างจังหวัด
ให้อา้ งอิงการแจ้งจดทะเบียนขนส่งของจังหวัดนัน
- ในเขตพืนที กทม.และปริมณฑล (นครปฐม, นนทบุร,ี ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร)
- ในเขตพืนที ต่างจังหวัด (จังหวัดอืนๆ นอกเหนือจากเขตพืนที กทม. และปริมณฑล)
ความคุ้มครอง
2. รับเฉพาะรายการรถยนต์ทระบุ
ี ขา้ งต้นเท่านัน
1.
ความรั
บ
ผิ
ด
ชอบต่
อ
บุ
ค
คลภายนอก
- รหัส 110 รถยนต์นงั (การใช้สว่ นบุคคล) ไม่เกิน 7 ทีนัง
1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวติ (บาท/คน)
3. เบียประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ.
ของบุคคลภายนอก(รวมผูโ้ ดยสารในรถประกัน) (บาท/ครัง)
- รหัส 110 จํานวน 645.21 บาท
1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก (บาท/ครัง)
4. ซ่อมอู่ รับรถอายุ 1-10 ปี
2.
ความรั
บผิดชอบต่อรถประกัน
5. กําหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับรถโดยรับประกันที 80% ของราคาตลาด
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทเอาประกั
ี
น (บาท/ครัง)
- กรณีทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท ปรับช่วงทุนช่วงละ 10,000 บาท
2.2
กรณี
ร
ถยนต์
ส
ญ
ู
หาย/ไฟไหม้
(บาท)
ใช้หลักการปั ดเศษ หากน้อยกว่า 5,000 ให้ปัดลง
3. ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
มากกว่า 5,000 ให้ปัดขึน
1. ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)
6. คุม้ ครองภัยก่อการร้าย
2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)
7. คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
3. การประกันตัวผูข้ บั ขี (ร.ย.03) (บาท/ครัง)
8. เฉพาะประกันรายใหม่เท่านัน รวมถึงงานต่ออายุในปี ถดั ไป
จํานวนทีนังทีคุม้ ครอง (ผูข้ บั ขีรวมผูโ้ ดยสาร) (รหัส 110)
สําหรับกิจกรรมนีเท่านัน
9. กิจกรรมนีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ประเภท 1
1,000,000
10,000,000
5,000,000
ตามทุนประกัน
ตามทุนประกัน
100,000
100,000
300,000
7 ทีนัง

เนืองจากเบียพิเศษระยะสันนี กําหนดให้สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ดังนัน ในกรณีทลูี กค้าได้ตกลงทําประกันภัยล่วงหน้าแล้ว ท่านสามารถส่งรายชือผูเ้ อาประกันภัย รายการรถยนต์ทจะทํ
ี า
ประกัน ทุนและเบียประกันภัยให้บริษทั ฯรับทราบ เพือขอเลขรับแจ้งภายในวันที 31 ธันวาคม 2563 เพือรักษาสิทธิให้กบั ลูกค้าของท่าน หากเลยระยะเวลาทีกําหนดแล้วบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
อนุโลมให้ใช้อตั ราเบียนีทุกกรณี

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 1484

ยีห้อ / รุ่นรถทีรับประกัน :
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 สําหรับรถกลุ่ม 5 ทีจดทะเบียน รหัส 110 เท่านัน

HONDA (MOBILIO) / NISSAN (ALMERA, NOTE) / MAZDA (2) /
MITSUBISHI (ATTRAGE, MIRAGE) / SUZUKI (CIAZ, SWIFT,ERTIGA) / FORD (FIESTA)
ซ่อมอู่ : รับอายุรถ 1 - 10 ปี
ทัวประเทศ
BM53GA

ทุนประกันภัย

100,000

-

600,000

เบียสุทธิ (บาท)

เบียรวมภาษี และอากร (บาท)

15,359.00

16,500.47

เงือนไขการรับประกันภัย
1. การเลือกใช้อตั ราเบียแบบ กทม. และปริมณฑล หรือต่างจังหวัด
ให้อา้ งอิงการแจ้งจดทะเบียนขนส่งของจังหวัดนัน
- ในเขตพืนที กทม.และปริมณฑล (นครปฐม, นนทบุร,ี ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร)
- ในเขตพืนที ต่างจังหวัด (จังหวัดอืนๆ นอกเหนือจากเขตพืนที กทม. และปริมณฑล)
ความคุ้มครอง
2. รับเฉพาะรายการรถยนต์ทระบุ
ี ขา้ งต้นเท่านัน
1.
ความรั
บ
ผิ
ด
ชอบต่
อ
บุ
ค
คลภายนอก
- รหัส 110 รถยนต์นงั (การใช้สว่ นบุคคล) ไม่เกิน 7 ทีนัง
1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวติ (บาท/คน)
3. เบียประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ.
ของบุคคลภายนอก(รวมผูโ้ ดยสารในรถประกัน) (บาท/ครัง)
- รหัส 110 จํานวน 645.21 บาท
1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก (บาท/ครัง)
4. ซ่อมอู่ รับรถอายุ 1-10 ปี
2.
ความรั
บผิดชอบต่อรถประกัน
5. กําหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับรถโดยรับประกันที 80% ของราคาตลาด
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทเอาประกั
ี
น (บาท/ครัง)
- กรณีทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท ปรับช่วงทุนช่วงละ 10,000 บาท
2.2
กรณี
ร
ถยนต์
ส
ญ
ู
หาย/ไฟไหม้
(บาท)
ใช้หลักการปั ดเศษ หากน้อยกว่า 5,000 ให้ปัดลง
3. ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
มากกว่า 5,000 ให้ปัดขึน
1. ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)
6. คุม้ ครองภัยก่อการร้าย
2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)
7. คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
3. การประกันตัวผูข้ บั ขี (ร.ย.03) (บาท/ครัง)
8. เฉพาะประกันรายใหม่เท่านัน รวมถึงงานต่ออายุในปี ถดั ไป
จํานวนทีนังทีคุม้ ครอง (ผูข้ บั ขีรวมผูโ้ ดยสาร) (รหัส 110)
สําหรับกิจกรรมนีเท่านัน
9. กิจกรรมนีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ประเภท 1
1,000,000
10,000,000
5,000,000
ตามทุนประกัน
ตามทุนประกัน
100,000
100,000
300,000
7 ทีนัง

เนืองจากเบียพิเศษระยะสันนี กําหนดให้สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ดังนัน ในกรณีทลูี กค้าได้ตกลงทําประกันภัยล่วงหน้าแล้ว ท่านสามารถส่งรายชือผูเ้ อาประกันภัย รายการรถยนต์ทจะทํ
ี า
ประกัน ทุนและเบียประกันภัยให้บริษทั ฯรับทราบ เพือขอเลขรับแจ้งภายในวันที 31 ธันวาคม 2563 เพือรักษาสิทธิให้กบั ลูกค้าของท่าน หากเลยระยะเวลาทีกําหนดแล้วบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
อนุโลมให้ใช้อตั ราเบียนีทุกกรณี

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 1484

