ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1PICK-UP

_2020

ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวติ ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/คน)
- ความเสียหายต่ อชีวติ ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/ครัง้ )
- ความเสียหายต่ อทรัพย์ สิน (บาท/ครัง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครัง้ )
ความรับผิดชอบต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ (บาท/ครัง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครัง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ค่ ารักษาพยาบาลสาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครัง้ )
ภัยก่ อการร้ าย
จานวนที่น่ งั ที่ค้ มุ ครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)
อายุรถ

ปิ คอัพ 4 ประตู

ปิ คอัพ 2 ประตู

สปาร์ ค

1,000,000
10,000,000
2,500,000
-

1,000,000
10,000,000
2,500,000
-

1,000,000
10,000,000
2,500,000
-

ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย

200,000
100,000
400,000
ตามทุนประกันภัย
7 ที่น่ งั

200,000
100,000
400,000
ตามทุนประกันภัย
5 ที่น่ งั

200,000
100,000
400,000
ตามทุนประกันภัย
5 ที่น่ งั

เบีย้ ประกันภัย (ไม่ รวม พ.ร.บ.)

ทุนประกันภัย
รหัส 320

2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี

ซ่ อมอู่
14,000 บาท
14,000 บาท
14,000 บาท
14,000 บาท

ซ่ อมห้ าง
17,000 บาท
17,000 บาท
17,000 บาท
17,000 บาท

รหัส 110
420,000 - 850,000
400,000 - 750,000
390,000 - 700,000
360,000 - 650,000

400,000 - 650,000
370,000 - 600,000
340,000 - 550,000
310,000 - 500,000

6 ปี
7 ปี

14,000 บาท
14,000 บาท

-

340,000 - 600,000
320,000 - 550,000

280,000 - 470,000
250,000 - 440,000

8 ปี

14,000 บาท

-

310,000 - 500,000

240,000 - 410,000

9 ปี

14,000 บาท

-

300,000 - 480,000

230,000 - 390,000

10 ปี
11 ปี

14,000 บาท
14,000 บาท

-

280,000 - 450,000
260,000 - 420,000

220,000 - 370,000
210,000 - 350,000

12 ปี

14,000 บาท

-

240,000 - 390,000

200,000 - 330,000

330,000 - 520,000
300,000 - 470,000
270,000 - 420,000
240,000 - 370,000
220,000 - 340,000
210,000 - 310,000
200,000 - 280,000
190,000 - 260,000
180,000 - 240,000
170,000 - 220,000
160,000 - 200,000

เงื่อนไขการรั บประกันภัย
- รถยนต์ น่ งั ใช้ ส่วนบุคคล(รหัส 110) | รถกระบะปิ คอัพไม่ เกิน 3 ตัน(รหัส 320)
- เบียประกั
้
นภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท | กระบะปิ คอัพ = 967.28 บาท
- รถยนต์ ปีที่ 2 - 12 (ซ่ อมอู่ท่ วั ไป) และไม่ เกิน 5 ปี (กรณีซ่อมห้ าง) | ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์ และต้ องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัยทุกครั ง้
- กรณีระบุช่ อื ผู้ขับขี่ ไม่ สามารถปรั บลดเบียประกั
้
นภัยจากอัตราข้ างต้ นได้ อีก และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบียประกั
้
นภัยข้ างต้ นได้ คานวณส่ วนลดกล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด(CCTV) รวมทัง้ ส่ วนลดอื่นๆไว้ แล้ ว
และมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่บี ริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ใี ช้ รับจ้ างหรื อให้ เช่ า รถยนต์ ท่ใี ช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรนฯลฯ
- รถยนต์ บรรทุกเชือ้ เพลิง กรด แก๊ ส หรื อรถบรรทุกวัตถุอันตราย รถยนต์ ท่มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรื อยกสูง ปรั บแต่ งเครื่ องยนต์ ติดเคฟลาร์
สติก๊ เกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด และหรื อที่มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เสริ มพิเศษต่ างๆ เช่ น ติดตัง้ ตู้เหล็กพร้ อมเครื่ องทาความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก เฮี๊ยบ โครงเหล็กหรื อหลังคา หรื ออุปกรณ์ ใดๆ
ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ สาหรั บการขนส่ งสิ่งของหรื อสินค้ าทุกชนิด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1PICK-UP

| รถที่ติดตัง้ โครงหลังคา/คอก_2020

ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวติ ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/คน)
- ความเสียหายต่ อชีวติ ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/ครัง้ )
- ความเสียหายต่ อทรัพย์ สิน (บาท/ครัง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครัง้ )
ความรับผิดชอบต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ (บาท/ครัง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครัง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ค่ ารักษาพยาบาลสาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครัง้ )
ภัยก่ อการร้ าย
จานวนที่น่ งั ที่ค้ มุ ครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)
อายุรถ

ปิ คอัพ 4 ประตู

ปิ คอัพ 2 ประตู

สปาร์ ค

1,000,000
10,000,000
2,500,000
-

1,000,000
10,000,000
2,500,000
-

1,000,000
10,000,000
2,500,000
-

ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย

200,000
100,000
400,000
ตามทุนประกันภัย
7 ที่น่ งั

200,000
100,000
400,000
ตามทุนประกันภัย
5 ที่น่ งั

200,000
100,000
400,000
ตามทุนประกันภัย
5 ที่น่ งั

เบีย้ ประกันภัย (ไม่ รวม พ.ร.บ.)

ทุนประกันภัย
รหัส 320

2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี

ซ่ อมอู่
17,000 บาท
17,000 บาท
17,000 บาท
17,000 บาท

ซ่ อมห้ าง
20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

รหัส 110
420,000 - 850,000
400,000 - 750,000
390,000 - 700,000
360,000 - 650,000

400,000 - 650,000
370,000 - 600,000
340,000 - 550,000
310,000 - 500,000

6 ปี
7 ปี

17,000 บาท
17,000 บาท

-

340,000 - 600,000
320,000 - 550,000

280,000 - 470,000
250,000 - 440,000

8 ปี

17,000 บาท

-

310,000 - 500,000

240,000 - 410,000

9 ปี

17,000 บาท

-

300,000 - 480,000

230,000 - 390,000

10 ปี
11 ปี

17,000 บาท
17,000 บาท

-

280,000 - 450,000
260,000 - 420,000

220,000 - 370,000
210,000 - 350,000

12 ปี

17,000 บาท

-

240,000 - 390,000

200,000 - 330,000

330,000 - 520,000
300,000 - 470,000
270,000 - 420,000
240,000 - 370,000
220,000 - 340,000
210,000 - 310,000
200,000 - 280,000
190,000 - 260,000
180,000 - 240,000
170,000 - 220,000
160,000 - 200,000

เงื่อนไขการรั บประกันภัย
- รถยนต์ น่ งั ใช้ ส่วนบุคคล(รหัส 110) | รถกระบะปิ คอัพไม่ เกิน 3 ตัน(รหัส 320)
- เบียประกั
้
นภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท | กระบะปิ คอัพ = 967.28 บาท
- รถยนต์ ปีที่ 2 - 12 (ซ่ อมอู่ท่ วั ไป) และไม่ เกิน 5 ปี (กรณีซ่อมห้ าง) | ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์ และต้ องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัยทุกครั ง้
- กรณีระบุช่ อื ผู้ขับขี่ ไม่ สามารถปรั บลดเบียประกั
้
นภัยจากอัตราข้ างต้ นได้ อีก และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบียประกั
้
นภัยข้ างต้ นได้ คานวณส่ วนลดกล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด(CCTV) รวมทัง้ ส่ วนลดอื่นๆไว้ แล้ ว
และมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่บี ริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ใี ช้ รับจ้ างหรื อให้ เช่ า รถยนต์ ท่ใี ช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรนฯลฯ
- รถยนต์ บรรทุกเชือ้ เพลิง กรด แก๊ ส หรื อรถบรรทุกวัตถุอันตราย รถยนต์ ท่มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรื อยกสูง ปรั บแต่ งเครื่ องยนต์ ติดเคฟลาร์
สติก๊ เกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด และหรื อที่มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เสริ มพิเศษต่ างๆ เช่ น ติดตัง้ ตู้เหล็กพร้ อมเครื่ องทาความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก เฮี๊ยบ โครงเหล็กหรื อหลังคา หรื ออุปกรณ์ ใดๆ
ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ สาหรั บการขนส่ งสิ่งของหรื อสินค้ าทุกชนิด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1PICK-UP

_2020

ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวติ ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/คน)
- ความเสียหายต่ อชีวติ ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/ครัง้ )
- ความเสียหายต่ อทรัพย์ สิน (บาท/ครัง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครัง้ )
ความรับผิดชอบต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ (บาท/ครัง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครัง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ค่ ารักษาพยาบาลสาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครัง้ )
ภัยก่ อการร้ าย
จานวนที่น่ งั ที่ค้ มุ ครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)
อายุรถ

ปิ คอัพ 4 ประตู

ปิ คอัพ 2 ประตู

สปาร์ ค

1,000,000
10,000,000
2,500,000
-

1,000,000
10,000,000
2,500,000
-

1,000,000
10,000,000
2,500,000
-

ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย

1,000,000
100,000
500,000
ตามทุนประกันภัย
7 ที่น่ งั

1,000,000
100,000
500,000
ตามทุนประกันภัย
5 ที่น่ งั

1,000,000
100,000
500,000
ตามทุนประกันภัย
5 ที่น่ งั

เบีย้ ประกันภัย (ไม่ รวม พ.ร.บ.)

ทุนประกันภัย
รหัส 320

2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี

ซ่ อมอู่
16,000 บาท
16,000 บาท
16,000 บาท
16,000 บาท

ซ่ อมห้ าง
19,000 บาท
19,000 บาท
19,000 บาท
19,000 บาท

รหัส 110
420,000 - 850,000
400,000 - 750,000
390,000 - 700,000
360,000 - 650,000

400,000 - 650,000
370,000 - 600,000
340,000 - 550,000
310,000 - 500,000

6 ปี
7 ปี

16,000 บาท
16,000 บาท

-

340,000 - 600,000
320,000 - 550,000

280,000 - 470,000
250,000 - 440,000

8 ปี

16,000 บาท

-

310,000 - 500,000

240,000 - 410,000

9 ปี

16,000 บาท

-

300,000 - 480,000

230,000 - 390,000

10 ปี
11 ปี

16,000 บาท
16,000 บาท

-

280,000 - 450,000
260,000 - 420,000

220,000 - 370,000
210,000 - 350,000

12 ปี

16,000 บาท

-

240,000 - 390,000

200,000 - 330,000

330,000 - 520,000
300,000 - 470,000
270,000 - 420,000
240,000 - 370,000
220,000 - 340,000
210,000 - 310,000
200,000 - 280,000
190,000 - 260,000
180,000 - 240,000
170,000 - 220,000
160,000 - 200,000

เงื่อนไขการรั บประกันภัย
- รถยนต์ น่ งั ใช้ ส่วนบุคคล(รหัส 110) | รถกระบะปิ คอัพไม่ เกิน 3 ตัน(รหัส 320)
- เบียประกั
้
นภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท | กระบะปิ คอัพ = 967.28 บาท
- รถยนต์ ปีที่ 2 - 12 (ซ่ อมอู่ท่ วั ไป) และไม่ เกิน 5 ปี (กรณีซ่อมห้ าง) | ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์ และต้ องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัยทุกครั ง้
- กรณีระบุช่ อื ผู้ขับขี่ ไม่ สามารถปรั บลดเบียประกั
้
นภัยจากอัตราข้ างต้ นได้ อีก และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบียประกั
้
นภัยข้ างต้ นได้ คานวณส่ วนลดกล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด(CCTV) รวมทัง้ ส่ วนลดอื่นๆไว้ แล้ ว
และมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่บี ริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ใี ช้ รับจ้ างหรื อให้ เช่ า รถยนต์ ท่ใี ช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรนฯลฯ
- รถยนต์ บรรทุกเชือ้ เพลิง กรด แก๊ ส หรื อรถบรรทุกวัตถุอันตราย รถยนต์ ท่มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรื อยกสูง ปรั บแต่ งเครื่ องยนต์ ติดเคฟลาร์
สติก๊ เกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด และหรื อที่มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เสริ มพิเศษต่ างๆ เช่ น ติดตัง้ ตู้เหล็กพร้ อมเครื่ องทาความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก เฮี๊ยบ โครงเหล็กหรื อหลังคา หรื ออุปกรณ์ ใดๆ
ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ สาหรั บการขนส่ งสิ่งของหรื อสินค้ าทุกชนิด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1PICK-UP

| รถที่ติดตัง้ โครงหลังคา/คอก_2020

ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวติ ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/คน)
- ความเสียหายต่ อชีวติ ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/ครัง้ )
- ความเสียหายต่ อทรัพย์ สิน (บาท/ครัง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครัง้ )
ความรับผิดชอบต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ (บาท/ครัง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครัง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ค่ ารักษาพยาบาลสาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครัง้ )
ภัยก่ อการร้ าย
จานวนที่น่ งั ที่ค้ มุ ครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)
อายุรถ

ปิ คอัพ 4 ประตู

ปิ คอัพ 2 ประตู

สปาร์ ค

1,000,000
10,000,000
2,500,000
-

1,000,000
10,000,000
2,500,000
-

1,000,000
10,000,000
2,500,000
-

ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย

1,000,000
100,000
500,000
ตามทุนประกันภัย
7 ที่น่ งั

1,000,000
100,000
500,000
ตามทุนประกันภัย
5 ที่น่ งั

1,000,000
100,000
500,000
ตามทุนประกันภัย
5 ที่น่ งั

เบีย้ ประกันภัย (ไม่ รวม พ.ร.บ.)

ทุนประกันภัย
รหัส 320

2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี

ซ่ อมอู่
19,000 บาท
19,000 บาท
19,000 บาท
19,000 บาท

ซ่ อมห้ าง
22,000 บาท
22,000 บาท
22,000 บาท
22,000 บาท

รหัส 110
420,000 - 850,000
400,000 - 750,000
390,000 - 700,000
360,000 - 650,000

400,000 - 650,000
370,000 - 600,000
340,000 - 550,000
310,000 - 500,000

6 ปี
7 ปี

19,000 บาท
19,000 บาท

-

340,000 - 600,000
320,000 - 550,000

280,000 - 470,000
250,000 - 440,000

8 ปี

19,000 บาท

-

310,000 - 500,000

240,000 - 410,000

9 ปี

19,000 บาท

-

300,000 - 480,000

230,000 - 390,000

10 ปี
11 ปี

19,000 บาท
19,000 บาท

-

280,000 - 450,000
260,000 - 420,000

220,000 - 370,000
210,000 - 350,000

12 ปี

19,000 บาท

-

240,000 - 390,000

200,000 - 330,000

330,000 - 520,000
300,000 - 470,000
270,000 - 420,000
240,000 - 370,000
220,000 - 340,000
210,000 - 310,000
200,000 - 280,000
190,000 - 260,000
180,000 - 240,000
170,000 - 220,000
160,000 - 200,000

เงื่อนไขการรั บประกันภัย
- รถยนต์ น่ งั ใช้ ส่วนบุคคล(รหัส 110) | รถกระบะปิ คอัพไม่ เกิน 3 ตัน(รหัส 320)
- เบียประกั
้
นภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท | กระบะปิ คอัพ = 967.28 บาท
- รถยนต์ ปีที่ 2 - 12 (ซ่ อมอู่ท่ วั ไป) และไม่ เกิน 5 ปี (กรณีซ่อมห้ าง) | ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์ และต้ องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัยทุกครั ง้
- กรณีระบุช่ อื ผู้ขับขี่ ไม่ สามารถปรั บลดเบียประกั
้
นภัยจากอัตราข้ างต้ นได้ อีก และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบียประกั
้
นภัยข้ างต้ นได้ คานวณส่ วนลดกล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด(CCTV) รวมทัง้ ส่ วนลดอื่นๆไว้ แล้ ว
และมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่บี ริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ใี ช้ รับจ้ างหรื อให้ เช่ า รถยนต์ ท่ใี ช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรนฯลฯ
- รถยนต์ บรรทุกเชือ้ เพลิง กรด แก๊ ส หรื อรถบรรทุกวัตถุอันตราย รถยนต์ ท่มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรื อยกสูง ปรั บแต่ งเครื่ องยนต์ ติดเคฟลาร์
สติก๊ เกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด และหรื อที่มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เสริ มพิเศษต่ างๆ เช่ น ติดตัง้ ตู้เหล็กพร้ อมเครื่ องทาความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก เฮี๊ยบ โครงเหล็กหรื อหลังคา หรื ออุปกรณ์ ใดๆ
ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ สาหรั บการขนส่ งสิ่งของหรื อสินค้ าทุกชนิด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1PICK-UP
ความคุ้มครอง

_2020
ปิ คอัพ 4 ประตู

ปิ คอัพ 2 ประตู

Single Cab

- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/คน)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/ครั ง้ )

10,000,000

10,000,000

10,000,000

- ความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน (บาท/ครั ง้ )

2,500,000

2,500,000

2,500,000

ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )

-

-

-

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

-

-

-

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)

200,000

200,000

200,000

- ค่ ารั กษาพยาบาลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)

100,000

100,000

100,000

- ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั ง้ )

400,000

400,000

400,000

ภัยก่ อการร้ าย

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

จานวนที่น่ ังที่ค้ ุมครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)

7 ที่น่ ัง

5 ที่น่ ัง

5 ที่น่ ัง

รหัส 110 (4D)
400,000 - 880,000
350,000 - 780,000
300,000 - 680,000
280,000 - 580,000
260,000 - 500,000
250,000 - 480,000
240,000 - 450,000
230,000 - 420,000
220,000 - 400,000
210,000 - 360,000
200,000 - 320,000

ทุนประกันภัย
รหัส 320 (2D)
360,000 - 700,000
320,000 - 600,000
280,000 - 500,000
240,000 - 480,000
230,000 - 450,000
220,000 - 420,000
210,000 - 390,000
200,000 - 360,000
190,000 - 340,000
180,000 - 320,000
170,000 - 300,000

ความรั บผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก

ความรั บผิดชอบต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย

อายุรถ
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี
9 ปี
10 ปี
11 ปี
12 ปี

เบีย้ ประกันภัย(ไม่ รวม พ.ร.บ.)
ซ่ อมอู่
ซ่ อมห้ าง
15,500 บาท
18,500 บาท
15,500 บาท
18,500 บาท
15,500 บาท
18,500 บาท
15,500 บาท
18,500 บาท
15,500 บาท
15,500 บาท
15,500 บาท
15,500 บาท
15,500 บาท
15,500 บาท
15,500 บาท
-

รหัส 320 (SD)
300,000 - 550,000
260,000 - 450,000
220,000 - 400,000
200,000 - 350,000
190,000 - 300,000
180,000 - 280,000
170,000 - 270,000
160,000 - 260,000
150,000 - 250,000
140,000 - 240,000
130,000 - 230,000

เงื่อนไขการรั บประกันภัย
- รถยนต์ น่ ังใช้ ส่วนบุคคล(รหัส 110) | รถกระบะปิ คอัพไม่ เกิน 3 ตัน(รหัส 320)
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท | กระบะปิ คอัพ = 967.28 บาท
- รถยนต์ ปีที่ 2 - 12 (ซ่ อมอู่ท่ วั ไป) และไม่ เกิน 5 ปี (กรณีซ่อมห้ าง) | ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์ และต้ องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัยทุกครั ง้
- กรณีระบุช่ ือผู้ขับขี่ ไม่ สามารถปรั บลดเบีย้ ประกันภัยจากอัตราข้ างต้ นได้ อกี และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นได้ คานวณส่ วนลดกล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด(CCTV) รวมทัง้ ส่ วนลดอื่นๆไว้ แล้ ว
และมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่ บี ริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ใี ช้ รับจ้ างหรื อให้ เช่ า รถยนต์ ท่ใี ช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรนฯลฯ
- รถยนต์ บรรทุกเชือ้ เพลิง กรด แก๊ ส หรื อรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย รถยนต์ ท่ มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรื อยกสูง ปรั บแต่ งเครื่ องยนต์ ติดเคฟลาร์
สติ๊กเกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด และหรื อที่มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เสริ มพิเศษต่ างๆ เช่ น ติดตัง้ ตู้เหล็กพร้ อมเครื่ องทาความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก เฮี๊ยบ โครงเหล็กหรื อหลังคา หรื ออุปกรณ์ ใดๆ
ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ สาหรั บการขนส่ งสิ่งของหรื อสินค้ าทุกชนิด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1PICK-UP
ความคุ้มครอง

| รถที่ติดตัง้ โครงหลังคา/คอก_2020
ปิ คอัพ 4 ประตู

ปิ คอัพ 2 ประตู

Single Cab

- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/คน)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/ครั ง้ )

10,000,000

10,000,000

10,000,000

- ความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน (บาท/ครั ง้ )

2,500,000

2,500,000

2,500,000

ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )

-

-

-

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

-

-

-

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)

200,000

200,000

200,000

- ค่ ารั กษาพยาบาลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)

100,000

100,000

100,000

- ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั ง้ )

400,000

400,000

400,000

ภัยก่ อการร้ าย

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

จานวนที่น่ ังที่ค้ ุมครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)

7 ที่น่ ัง

5 ที่น่ ัง

5 ที่น่ ัง

รหัส 110 (4D)
400,000 - 880,000
350,000 - 780,000
300,000 - 680,000
280,000 - 580,000
260,000 - 500,000
250,000 - 480,000
240,000 - 450,000
230,000 - 420,000
220,000 - 400,000
210,000 - 360,000
200,000 - 320,000

ทุนประกันภัย
รหัส 320 (2D)
360,000 - 700,000
320,000 - 600,000
280,000 - 500,000
240,000 - 480,000
230,000 - 450,000
220,000 - 420,000
210,000 - 390,000
200,000 - 360,000
190,000 - 340,000
180,000 - 320,000
170,000 - 300,000

ความรั บผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก

ความรั บผิดชอบต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย

อายุรถ
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี
9 ปี
10 ปี
11 ปี
12 ปี

เบีย้ ประกันภัย(ไม่ รวม พ.ร.บ.)
ซ่ อมอู่
ซ่ อมห้ าง
18,500 บาท
21,500 บาท
18,500 บาท
21,500 บาท
18,500 บาท
21,500 บาท
18,500 บาท
21,500 บาท
18,500 บาท
18,500 บาท
18,500 บาท
18,500 บาท
18,500 บาท
18,500 บาท
18,500 บาท
-

รหัส 320 (SD)
300,000 - 550,000
260,000 - 450,000
220,000 - 400,000
200,000 - 350,000
190,000 - 300,000
180,000 - 280,000
170,000 - 270,000
160,000 - 260,000
150,000 - 250,000
140,000 - 240,000
130,000 - 230,000

เงื่อนไขการรั บประกันภัย
- รถยนต์ น่ ังใช้ ส่วนบุคคล(รหัส 110) | รถกระบะปิ คอัพไม่ เกิน 3 ตัน(รหัส 320)
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท | กระบะปิ คอัพ = 967.28 บาท
- รถยนต์ ปีที่ 2 - 12 (ซ่ อมอู่ท่ วั ไป) และไม่ เกิน 5 ปี (กรณีซ่อมห้ าง) | ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์ และต้ องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัยทุกครั ง้
- กรณีระบุช่ ือผู้ขับขี่ ไม่ สามารถปรั บลดเบีย้ ประกันภัยจากอัตราข้ างต้ นได้ อกี และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นได้ คานวณส่ วนลดกล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด(CCTV) รวมทัง้ ส่ วนลดอื่นๆไว้ แล้ ว
และมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่ บี ริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ใี ช้ รับจ้ างหรื อให้ เช่ า รถยนต์ ท่ใี ช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรนฯลฯ
- รถยนต์ บรรทุกเชือ้ เพลิง กรด แก๊ ส หรื อรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย รถยนต์ ท่ มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรื อยกสูง ปรั บแต่ งเครื่ องยนต์ ติดเคฟลาร์
สติ๊กเกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด และหรื อที่มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เสริ มพิเศษต่ างๆ เช่ น ติดตัง้ ตู้เหล็กพร้ อมเครื่ องทาความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก เฮี๊ยบ โครงเหล็กหรื อหลังคา หรื ออุปกรณ์ ใดๆ
ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ สาหรั บการขนส่ งสิ่งของหรื อสินค้ าทุกชนิด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1PICK-UP
ความคุ้มครอง

_2020
ปิ คอัพ 4 ประตู

ปิ คอัพ 2 ประตู

Single Cab

- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/คน)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/ครั ง้ )

10,000,000

10,000,000

10,000,000

- ความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน (บาท/ครั ง้ )

2,500,000

2,500,000

2,500,000

ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )

-

-

-

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

-

-

-

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)

200,000

200,000

200,000

- ค่ ารั กษาพยาบาลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)

100,000

100,000

100,000

- ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั ง้ )

400,000

400,000

400,000

ภัยก่ อการร้ าย

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

จานวนที่น่ ังที่ค้ ุมครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)

7 ที่น่ ัง

5 ที่น่ ัง

5 ที่น่ ัง

รหัส 110 (4D)
470,000 - 950,000
430,000 - 850,000
390,000 - 750,000
360,000 - 650,000
330,000 - 600,000
300,000 - 550,000
270,000 - 500,000
240,000 - 480,000
210,000 - 460,000
200,000 - 440,000
190,000 - 400,000

ทุนประกันภัย
รหัส 320 (2D)
400,000 - 750,000
360,000 - 650,000
320,000 - 600,000
280,000 - 550,000
260,000 - 500,000
240,000 - 470,000
230,000 - 440,000
220,000 - 410,000
200,000 - 380,000
180,000 - 350,000
160,000 - 340,000

ความรั บผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก

ความรั บผิดชอบต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย

อายุรถ
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี
9 ปี
10 ปี
11 ปี
12 ปี

เบีย้ ประกันภัย(ไม่ รวม พ.ร.บ.)
ซ่ อมอู่
ซ่ อมห้ าง
19,000 บาท
22,000 บาท
19,000 บาท
22,000 บาท
19,000 บาท
22,000 บาท
19,000 บาท
22,000 บาท
19,000 บาท
19,000 บาท
19,000 บาท
19,000 บาท
19,000 บาท
19,000 บาท
19,000 บาท
-

รหัส 320 (SD)
360,000 - 550,000
320,000 - 500,000
280,000 - 450,000
260,000 - 400,000
240,000 - 370,000
220,000 - 340,000
200,000 - 310,000
180,000 - 280,000
170,000 - 260,000
160,000 - 240,000
150,000 - 220,000

เงื่อนไขการรั บประกันภัย
- รถยนต์ น่ ังใช้ ส่วนบุคคล(รหัส 110) | รถกระบะปิ คอัพไม่ เกิน 3 ตัน(รหัส 320)
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท | กระบะปิ คอัพ = 967.28 บาท
- รถยนต์ ปีที่ 2 - 12 (ซ่ อมอู่ท่ วั ไป) และไม่ เกิน 5 ปี (กรณีซ่อมห้ าง) | ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์ และต้ องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัยทุกครั ง้
- กรณีระบุช่ ือผู้ขับขี่ ไม่ สามารถปรั บลดเบีย้ ประกันภัยจากอัตราข้ างต้ นได้ อกี และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นได้ คานวณส่ วนลดกล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด(CCTV) รวมทัง้ ส่ วนลดอื่นๆไว้ แล้ ว
และมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่ บี ริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ใี ช้ รับจ้ างหรื อให้ เช่ า รถยนต์ ท่ใี ช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรนฯลฯ
- รถยนต์ บรรทุกเชือ้ เพลิง กรด แก๊ ส หรื อรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย รถยนต์ ท่ มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรื อยกสูง ปรั บแต่ งเครื่ องยนต์ ติดเคฟลาร์
สติ๊กเกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด และหรื อที่มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เสริ มพิเศษต่ างๆ เช่ น ติดตัง้ ตู้เหล็กพร้ อมเครื่ องทาความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก เฮี๊ยบ โครงเหล็กหรื อหลังคา หรื ออุปกรณ์ ใดๆ
ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ สาหรั บการขนส่ งสิ่งของหรื อสินค้ าทุกชนิด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1PICK-UP
ความคุ้มครอง

รถที่ติดตัง้ โครงหลังคา/คอก_2020
ปิ คอัพ 4 ประตู

ปิ คอัพ 2 ประตู

Single Cab

- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/คน)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/ครั ง้ )

10,000,000

10,000,000

10,000,000

- ความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน (บาท/ครั ง้ )

2,500,000

2,500,000

2,500,000

ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )

-

-

-

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

-

-

-

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)

200,000

200,000

200,000

- ค่ ารั กษาพยาบาลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)

100,000

100,000

100,000

- ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั ง้ )

400,000

400,000

400,000

ภัยก่ อการร้ าย

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

จานวนที่น่ ังที่ค้ ุมครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)

7 ที่น่ ัง

5 ที่น่ ัง

5 ที่น่ ัง

รหัส 110 (4D)
470,000 - 950,000
430,000 - 850,000
390,000 - 750,000
360,000 - 650,000
330,000 - 600,000
300,000 - 550,000
270,000 - 500,000
240,000 - 480,000
210,000 - 460,000
200,000 - 440,000
190,000 - 400,000

ทุนประกันภัย
รหัส 320 (2D)
400,000 - 750,000
360,000 - 650,000
320,000 - 600,000
280,000 - 550,000
260,000 - 500,000
240,000 - 470,000
230,000 - 440,000
220,000 - 410,000
200,000 - 380,000
180,000 - 350,000
160,000 - 340,000

ความรั บผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก

ความรั บผิดชอบต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย

อายุรถ
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี
9 ปี
10 ปี
11 ปี
12 ปี

เบีย้ ประกันภัย(ไม่ รวม พ.ร.บ.)
ซ่ อมอู่
ซ่ อมห้ าง
22,000 บาท
25,000 บาท
22,000 บาท
25,000 บาท
22,000 บาท
25,000 บาท
22,000 บาท
25,000 บาท
22,000 บาท
22,000 บาท
22,000 บาท
22,000 บาท
22,000 บาท
22,000 บาท
22,000 บาท
-

รหัส 320 (SD)
360,000 - 550,000
320,000 - 500,000
280,000 - 450,000
260,000 - 400,000
240,000 - 370,000
220,000 - 340,000
200,000 - 310,000
180,000 - 280,000
170,000 - 260,000
160,000 - 240,000
150,000 - 220,000

เงื่อนไขการรั บประกันภัย
- รถยนต์ น่ ังใช้ ส่วนบุคคล(รหัส 110) | รถกระบะปิ คอัพไม่ เกิน 3 ตัน(รหัส 320)
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท | กระบะปิ คอัพ = 967.28 บาท
- รถยนต์ ปีที่ 2 - 12 (ซ่ อมอู่ท่ วั ไป) และไม่ เกิน 5 ปี (กรณีซ่อมห้ าง) | ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์ และต้ องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัยทุกครั ง้
- กรณีระบุช่ ือผู้ขับขี่ ไม่ สามารถปรั บลดเบีย้ ประกันภัยจากอัตราข้ างต้ นได้ อกี และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นได้ คานวณส่ วนลดกล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด(CCTV) รวมทัง้ ส่ วนลดอื่นๆไว้ แล้ ว
และมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่ บี ริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ใี ช้ รับจ้ างหรื อให้ เช่ า รถยนต์ ท่ใี ช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรนฯลฯ
- รถยนต์ บรรทุกเชือ้ เพลิง กรด แก๊ ส หรื อรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย รถยนต์ ท่ มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรื อยกสูง ปรั บแต่ งเครื่ องยนต์ ติดเคฟลาร์
สติ๊กเกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด และหรื อที่มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เสริ มพิเศษต่ างๆ เช่ น ติดตัง้ ตู้เหล็กพร้ อมเครื่ องทาความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก เฮี๊ยบ โครงเหล็กหรื อหลังคา หรื ออุปกรณ์ ใดๆ
ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ สาหรั บการขนส่ งสิ่งของหรื อสินค้ าทุกชนิด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1Eco Car_2020
อายุรถ
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี
9 ปี
10 ปี
11 ปี

อายุรถ
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี
9 ปี

ทุนประกันภัย
HONDA BRIO
320,000 - 420,000
300,000 -390,000
280,000 - 360,000
260,000 - 310,000
240,000 - 280,000
220,000 - 260,000
200,000 - 240,000
170,000 - 220,000
160,000 - 200,000
-

MITSUBISHI ATTRAGE
280,000 - 440,000
260,000 - 400,000
240,000 - 350,000
220,000 - 300,000
200,000 - 280,000
190,000 - 260,000
180,000 - 240,000
-

MITSUBISHI MIRAGE
240,000 - 410,000
230,000 - 370,000
220,000 - 330,000
210,000 - 290,000
200,000 - 270,000
190,000 - 250,000
180,000 - 240,000
170,000 - 230,000
-

NISSAN ALMERA
300,000 - 470,000
270,000 - 420,000
240,000 - 370,000
210,000 - 340,000
200,000 - 310,000
190,000 - 280,000
180,000 - 270,000
170,000 - 260,000
160,000 - 250,000
-

NISSAN MARCH
260,000 - 400,000
240,000 - 350,000
220,000 - 320,000
210,000 - 300,000
200,000 - 280,000
190,000 - 260,000
180,000 - 240,000
170,000 - 220,000
160,000 - 210,000
150,000 - 200,000

รุ่ นรถ

เบีย้ ประกันภัยรวมภาษีอากร
(ไม่ รวม พ.ร.บ.)
ซ่ อมอู่ (2-11 ปี ) ซ่ อมห้ าง (2-5 ปี )

HONDA BRIO
MITSUBISHI ATTRAGE
MITSUBISHI MIRAGE
NISSAN ALMERA
NISSAN MARCH
NISSAN NOTE
SUZUKI CELERIO
SUZUKI CIAZ

ทุนประกันภัย
NISSAN NOTE
360,000 - 460,000
330,000 - 430,000
300,000 - 370,000
-

SUZUKI CELERIO
250,000 - 360,000
220,000 - 330,000
190,000 - 300,000
170,000 - 270,000
150,000 - 240,000
130,000 - 220,000
-

SUZUKI CIAZ
340,000 - 480,000
320,000 - 420,000
290,000 - 380,000
260,000 - 340,000
230,000 - 300,000
-

ความคุ้มครอง
ความรั บผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย (บาท/คน)
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย (บาท/ครั ง้ )
- ความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
ความรั บผิดชอบต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ค่ ารั กษาพยาบาลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั ง้ )
ภัยก่ อการร้ าย
จานวนที่น่ ังที่ค้ ุมครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)

SUZUKI SWIFT

TOYOTA YARIS

260,000 - 450,000
240,000 - 420,000
220,000 - 390,000
200,000 - 360,000
190,000 - 330,000
180,000 - 300,000

350,000 - 480,000
330,000 - 440,000
300,000 - 400,000
280,000 - 360,000
260,000 - 340,000
240,000 - 320,000
220,000 - 300,000
-

170,000 - 250,000
160,000 - 200,000

รุ่ นรถ

14,500

17,500

เบีย้ ประกันภัยรวมภาษีอากร
(ไม่ รวม พ.ร.บ.)
ซ่ อมอู่ (2-9 ปี ) ซ่ อมห้ าง (2-5 ปี )

SUZUKI SWIFT
TOYOTA YARIS

19,000

22,000

วงเงินจากัดความรั บผิด เงื่อนไขการรับประกันภัย
- รถยนต์ น่ ังใช้ ส่วนบุคคล(รหัส 110) | ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์ และต้ องตรวจ

1,000,000 บาท
10,000,000 บาท
2,500,000 บาท
-

สภาพรถก่ อนทาประกันภัยทุกครั ง้
- รถยนต์ ปีที่ 2 - 12 (ซ่ อมอู่ท่ วั ไป) และไม่ เกิน 5 ปี (กรณีซ่อมห้ าง)
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ.(ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท
- กรณีระบุช่ อื ผู้ขับขี่ ไม่ สามารถปรับลดเบีย้ ประกันภัยจากอัตราข้ างต้ นได้ อีก
และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิม

ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย

จากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นได้ คานวณส่ วนลดกล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด(CCTV)
รวมทัง้ ส่ วนลดอื่น ๆ ไว้ แล้ ว และมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง
โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน

200,000 บาท
100,000 บาท
400,000 บาท
ตามทุนประกันภัย
7 ที่น่ ัง

รถยนต์ ท่ บี ริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ ใี ช้ รับจ้ างหรื อให้ เช่ า รถที่ใช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ
รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ
- รถยนต์ ท่ มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรื อยกสูง
รถปรั บแต่ งเครื่ องยนต์ ติดเคฟลาร์ สติ๊กเกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1ISUZU_2020
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/คน)
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/ครั ง้ )
- ความเสียหายต่ อทรัพย์ สิน (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
ความรับผิดชอบต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบตั เิ หตุส่วนบุคคลสาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ค่ ารักษาพยาบาลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั ง้ )
ภัยก่ อการร้ าย

1,000,000
10,000,000
2,500,000
-

1,000,000
10,000,000
2,500,000
-

ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย

200,000
100,000
400,000
ตามทุนประกันภัย

200,000
100,000
400,000
ตามทุนประกันภัย

จานวนที่น่ ังที่ค้ ุมครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)
อายุรถ
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี
9 ปี
10 ปี
11 ปี
12 ปี

เบีย้ ประกันภัย (ไม่ รวม พ.ร.บ.)
ซ่ อมอู่
ซ่ อมห้ าง
15,000 บาท
18,000 บาท
15,000 บาท
18,000 บาท
15,000 บาท
18,000 บาท
15,000 บาท
18,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
-

7 ที่น่ ัง
ทุนประกันภัย
700,000 - 1,100,000
600,000 - 950,000
500,000 - 850,000
460,000 - 750,000
440,000 - 700,000
420,000 - 650,000
400,000 - 620,000
-

390,000 - 590,000
380,000 - 570,000
370,000 - 550,000
340,000 - 530,000
310,000 - 500,000

เงื่อนไขการรั บประกันภัย
- รถยนต์ น่ งั ใช้ ส่วนบุคคล(รหัส 110) | เบียประกั
้
นภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบียประกั
้
นภัย พรบ. เก๋ ง = 645.21 บาท
- รถยนต์ ปีที่ 2 - 12 (ซ่ อมอู่ท่ วั ไป) และไม่ เกิน 5 ปี (กรณีซ่อมห้ าง) | ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์ และต้ องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัยทุกครั ง้
- กรณีระบุช่ อื ผู้ขับขี่ ไม่ สามารถปรั บลดเบีย้ ประกันภัยจากอัตราข้ างต้ นได้ อกี
และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นได้ คานวณส่ วนลดกล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด(CCTV) รวมทัง้ ส่ วนลดอื่นๆไว้ แล้ ว
และมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่บี ริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ใี ช้ รับจ้ างหรื อให้ เช่ า รถที่ใช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ
- รถยนต์ ท่มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรื อยกสูง รถปรั บแต่ งเครื่ องยนต์ ติดเคฟลาร์ สติก๊ เกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1SUV_2020 (ซ่ อมอู่)
TOYOTA FORTUNER
ทุนประกันภัย
เบียประกั
้
นภัย

อายุรถ

HONDA HR-V
ทุนประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย

HONDA CR-V
ทุนประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย

2 ปี

750,000 - 1,400,000

600,000 - 900,000

800,000 - 1,350,000

3 ปี

700,000 - 1,200,000

550,000 - 750,000

700,000 - 1,150,000

4 ปี

650,000 - 1,100,000

500,000 - 650,000

600,000 - 1,000,000

5 ปี

550,000 - 950,000

450,000 - 600,000

550,000 - 850,000

6 ปี

500,000 - 850,000

400,000 - 550,000

500,000 - 750,000

7 ปี

470,000 - 800,000

8 ปี

440,000 - 750,000

-

430,000 - 650,000

9 ปี

410,000 - 700,000

-

410,000 - 600,000

10 ปี

380,000 - 650,000

-

390,000 - 570,000

11 ปี

360,000 - 600,000

-

370,000 - 540,000

12 ปี

340,000 - 550,000

-

350,000 - 510,000

16,500

350,000 - 500,000

17,500

ความคุ้มครอง
ความรั บผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย (บาท/คน)
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย (บาท/ครัง้ )
- ความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน (บาท/ครัง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครัง้ )
ความรั บผิดชอบต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ (บาท/ครัง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครัง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ค่ ารั กษาพยาบาลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครัง้ )
ภัยก่ อการร้ าย
จานวนที่น่ งั ที่ค้ มุ ครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)

450,000 - 700,000

18,500

วงเงินจากัดความรั บผิด
1,000,000 บาท
10,000,000 บาท
2,500,000 บาท
ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย
200,000 บาท
100,000 บาท
400,000 บาท
ตามทุนประกันภัย
7 ที่น่ งั

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- รถยนต์ น่ ังใช้ ส่วนบุคคล(รหัส 110) | เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. เก๋ ง = 645.21 บาท
- รถยนต์ ปีที่ 2 - 12 (ซ่ อมอู่ท่ วั ไป) | ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์ และต้ องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัยทุกครัง้
- กรณีระบุช่อื ผู้ขับขี่ ไม่ สามารถปรับลดเบีย้ ประกันภัยจากอัตราข้ างต้ นได้ อีก และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นได้ คานวณส่ วนลดกล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด(CCTV) รวมทัง้ ส่ วนลดอื่นๆไว้ แล้ ว
และมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่ บี ริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ ใี ช้ รับจ้ างหรือให้ เช่ า รถที่ใช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ
- รถยนต์ ท่ มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรือยกสูง รถปรั บแต่ งเครื่ องยนต์ ติดเคฟลาร์ สติ๊กเกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5(2+) MINIMAL (ซ่ อมอู่)
ความคุ้มครอง

จานวนเงินจากัดความรั บผิด

ความรั บผิดต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย (บาท/คน)
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย (บาท/ครั ง้ )

500,000
10,000,000
1,000,000
-

- ความเสียหายต่ อทรัพย์ สิน (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
ความรั บผิดต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ จากการชนกับยานพาหนะทางบก (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบตั เิ หตุส่วนบุคคลสาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ค่ ารั กษาพยาบาลสาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั ง้ )
จานวนที่น่ ังที่ค้ ุมครอง(ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)
ลักษณะรถยนต์
รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) ไม่ เกิน 2,000 CC.
รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) เกิน 2,000 CC.
รถกระบะปิ คอัพ (รหัส 320)

100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
เก๋ ง : 7 ที่น่ ัง | กระบะ : 4 ที่น่ ัง
กลุ่ม 3 - 5
แพคเกจ
เบีย้ ประกัน
P2N10110
6,900
P2N10110/1
6,900
P2N10320
6,900

กลุ่ม 1 - 2
แพคเกจ
เบีย้ ประกัน
P2NE10110
7,900
P2NE10110/1
7,900
P2NE10320
7,900

เงื่อนไขการรั บประกันภัย
- รถญี่ปนและอื
ุ่
่นๆ(รถกลุ่ม 3-5) เช่ น Honda Accord, Toyota Altis, Nissan March เป็ นต้ น | รถยุโรป (รถกลุ่ม 1-2) เช่ น Mercedes Benz, BMW, VOLVO, AUDI เป็ นต้ น
- รถยนต์ น่ งั ใช้ ส่วนบุคคล (รหัส 110) | รถกระบะปิ คอัพไม่ เกิน 3 ตัน (รหัส 320)
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบียประกั
้
นภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท | กระบะปิ คอัพ = 967.28 บาท
- ไม่ จากัดอายุรถยนต์ และไม่ ต้องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัย (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ ท่บี ริ ษัทกาหนด)
- มูลค่ ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้ องไม่ ต่ากว่ าจานวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นได้ คานวณรวมส่ วนลดกล้ อง (CCTV) ไว้ แล้ ว และมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่บี ริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ใี ช้ รับจ้ างหรื อให้ เช่ า รถยนต์ ท่ใี ช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ
- รถยนต์ บรรทุกเชือ้ เพลิง กรด แก๊ ส หรื อรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย รถยนต์ ท่มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรื อยกสูง, รถปรั บแต่ ง
เครื่ องยนต์ ติดเคฟลาร์ สติก๊ เกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด และหรื อที่มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เสริ มพิเศษต่ างๆ เช่ น ติดตัง้ ตู้เหล็กพร้ อมเครื่ องทาความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก เฮีย๊ บ
โครงเหล็กหรื อหลังคา หรื ออุปกรณ์ ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ใช้ สาหรั บการขนส่ งสิ่งของหรื อสินค้ าทุกชนิด หรื ออุปกรณ์ ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ สาหรั บการขนส่ ง
สิ่งของหรื อสินค้ าทุกชนิด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5(2+) 35up (ซ่ อมอู่)
จานวนเงินจากัดความรั บผิด

ความคุ้มครอง
ความรั บผิดต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย (บาท/คน)
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย (บาท/ครั ง้ )
- ความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
ความรั บผิดต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ จากการชนกับยานพาหนะทางบก (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก | กรณีเป็ นฝ่ ายผิด(อายุต่ากว่ า 35 ปี ) (บาท/ครั ง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ค่ ารั กษาพยาบาลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั ง้ )
จานวนที่น่ ังที่ค้ ุมครอง(ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)
ลักษณะรถยนต์
รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) ไม่ เกิน 2,000 CC.
รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) เกิน 2,000 CC.
รถกระบะปิ คอัพ (รหัส 320)

แผน 1

แผน 2

500,000
10,000,000
1,000,000
-

500,000
10,000,000
1,000,000
-

100,000
2,000
100,000

200,000
2,000
200,000

100,000
100,000
300,000

100,000
100,000
300,000
เก๋ ง : 7 ที่น่ ัง | กระบะ : 4 ที่น่ ัง

กลุ่ม 3 - 5
แพคเกจ เบีย้ ประกัน
2A10110 5,900
2A101101 5,900
2A10320 6,499

กลุ่ม 1 - 2
กลุ่ม 1 - 2
กลุ่ม 3 - 5
แพคเกจ เบีย้ ประกัน แพคเกจ เบีย้ ประกัน แพคเกจ เบีย้ ประกัน
2AE10110 6,900
2A20110/2 6,900
2AE101101 6,900
2A201101/2 6,900
2AE10320
2A20320/2 7,499
6,499
-

เงื่อนไขการรั บประกันภัย
- รถญี่ปุ่นและอื่นๆ(รถกลุ่ม 3-5) เช่ น Honda Accord, Toyota Altis, Nissan March เป็ นต้ น | รถยุโรป (รถกลุ่ม 1-2) เช่ น Mercedes Benz, BMW, VOLVO, AUDI เป็ นต้ น
- รถยนต์ น่ ังใช้ ส่วนบุคคล(รหัส 110) | รถกระบะปิ คอัพไม่ เกิน 3 ตัน(รหัส 320)
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท | กระบะปิ คอัพ = 967.28 บาท
- ไม่ จากัดอายุรถยนต์ และไม่ ต้องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัย (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ ท่ บี ริ ษัทกาหนด)
- มูลค่ ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้ องไม่ ต่ากว่ าจานวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นได้ คานวณรวมส่ วนลดกล้ อง (CCTV) ไว้ แล้ ว และมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่ บี ริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ใี ช้ รับจ้ างหรื อให้ เช่ า รถยนต์ ท่ใี ช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรนฯลฯ
- รถยนต์ บรรทุกเชือ้ เพลิง กรด แก๊ ส หรื อรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย รถยนต์ ท่ มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรื อยกสูง รถปรั บแต่ งเครื่ องยนต์ ติดเคฟลาร์
สติ๊กเกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด และหรื อที่มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เสริ มพิเศษต่ างๆ เช่ น ติดตัง้ ตู้เหล็กพร้ อมเครื่ องทาความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก เฮี๊ยบ โครงเหล็กหรื อหลังคา หรื ออุปกรณ์ ใดๆ
ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ สาหรั บการขนส่ งสิ่งของหรื อสินค้ าทุกชนิด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5(2+) MAX (ซ่ อมอู่)
แผน 1

คุ้มครอง 2 ภัยธรรมชาติ (นา้ ท่ วม แผ่ นดินไหว) และภัยก่ อการร้ าย
แผน 2

แผน 3

500,000
10,000,000
1,000,000
-

500,000
10,000,000
1,000,000
-

500,000
10,000,000
1,000,000
-

150,000
150,000

200,000
200,000

300,000
300,000

100,000
100,000
300,000
100,000
ตามทุนประกันภัย

100,000
100,000
300,000
200,000
ตามทุนประกันภัย
เก๋ ง : 7 ที่น่ งั | กระบะ, ตู้ : 4 ที่น่ งั

100,000
100,000
300,000
200,000
ตามทุนประกันภัย

ความคุ้มครอง
ความรั บผิดต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวติ ร่ างกาย หรื ออนามัย (บาท/คน)
- ความเสียหายต่ อชีวติ ร่ างกาย หรื ออนามัย (บาท/ครั ง้ )
- ความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
ความรั บผิดต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ จากการชนกับยานพาหนะทางบก (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ค่ ารักษาพยาบาลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั ง้ )
2 ภัยธรรมชาติ (นา้ ท่ วม แผ่ นดินไหว)
ภัยก่ อการร้ าย
จานวนที่น่ งั ที่ค้ มุ ครอง(ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)
ลักษณะรถยนต์
รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) ไม่ เกิน 2,000 CC
รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) เกิน 2,000 CC
รถกระบะปิ คอัพ (รหัส 320)
รถตู้ส่วนบุคคล (รหัส 210)

กลุ่ม 3 - 5
แพคเกจ

2P15110
2P15110/1
2P15320
2P15210

เบีย้

กลุ่ม 1 - 2
แพคเกจ

กลุ่ม 3 - 5
เบีย้

7,900 2PE15110 8,900
7,900 2PE15110/1 8,900
7,900 2PE15320 8,900
9,700 2PE15210 10,700

แพคเกจ

เบีย้

กลุ่ม 1 - 2
แพคเกจ

กลุ่ม 3 - 5
เบีย้

2P20110 8,500 2PE20110 9,500
2P20110/1 8,500 2PE20110/1 9,500
2P20320 8,500 2PE20320 9,500
2P20210 10,300 2PE20210 11,300

แพคเกจ

เบีย้

- รถญี่ปุ่นและอื่นๆ(รถกลุ่ม 3-5) เช่ น Honda Accord, Toyota Altis, Nissan March, Toyota Commuter เป็ นต้ น | รถยุโรป (รถกลุ่ม 1-2) เช่ น Mercedes Benz, BMW, VOLVO, AUDI เป็ นต้ น
- รถยนต์ น่ ังใช้ ส่วนบุคคล(รหัส 110) | รถกระบะปิ คอัพไม่ เกิน 3 ตัน(รหัส 320) | รถตู้ส่วนบุคคล(รหัส 210)
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท | กระบะปิ คอัพ = 967.28 บาท | ตู้ = 1,182.35 บาท
- ไม่ จากัดอายุรถยนต์ และไม่ ต้องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัย (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ ท่ บี ริษัทกาหนด)
- มูลค่ ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้ องไม่ ต่ากว่ าจานวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นได้ คานวณรวมส่ วนลดกล้ อง (CCTV) ไว้ แล้ ว และมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่ บี ริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ ใี ช้ รับจ้ างหรื อให้ เช่ า รถยนต์ ท่ ใี ช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรนฯลฯ
- รถยนต์ บรรทุกเชือ้ เพลิง กรด แก๊ ส หรือรถบรรทุกวัตถุอันตราย รถยนต์ ท่ มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรือยกสูง รถปรับแต่ งเครื่องยนต์ ติดเคฟลาร์ สติก๊ เกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด
เพื่อใช้ สาหรั บการขนส่ งสิ่งของหรือสินค้ าทุกชนิด

แพคเกจ

เบีย้

2P30110 9,500 2PE30110 10,500
2P30110/1 9,500 2PE30110/1 10,500
2P30320 9,500 2PE30320 10,500
2P30210 11,300 2PE30210 12,300

เงื่อนไขการรั บประกันภัย

และหรื อที่มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เสริมพิเศษต่ างๆ เช่ น ติดตัง้ ตู้เหล็กพร้ อมเครื่องทาความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก เฮี๊ยบ โครงเหล็กหรือหลังคา หรืออุปกรณ์ ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์

กลุ่ม 1 - 2

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5(2+) MAX (ซ่ อมอู่)
แผน 4

คุ้มครอง 4 ภัยธรรมชาติ (นา้ ท่ วม แผ่ นดินไหว ลูกเห็บ และลมพายุ) และภัยก่ อการร้ าย
แผน 5

แผน 6

500,000
10,000,000
1,000,000
-

500,000
10,000,000
1,000,000
-

500,000
10,000,000
1,000,000
-

150,000
150,000

200,000
200,000

300,000
300,000

100,000
100,000
300,000
100,000
ตามทุนประกันภัย

100,000
100,000
300,000
200,000
ตามทุนประกันภัย
เก๋ ง : 7 ที่น่ ัง | กระบะ, ตู้ : 4 ที่น่ ัง

100,000
100,000
300,000
200,000
ตามทุนประกันภัย

ความคุ้มครอง
ความรั บผิดต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/คน)
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/ครัง้ )
- ความเสียหายต่ อทรัพย์ สิน (บาท/ครัง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครัง้ )
ความรั บผิดต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ จากการชนกับยานพาหนะทางบก (บาท/ครั ง้ )

ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครัง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบตั ิเหตุส่วนบุคคลสาหรับผู้ขบั ขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ค่ ารั กษาพยาบาลสาหรั บผู้ขบั ขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- การประกันตัวผู้ขบั ขี่ (บาท/ครัง้ )
4 ภัยธรรมชาติ (นา้ ท่ วม แผ่ นดินไหว ลูกเห็บ และลมพายุ)
ภัยก่ อการร้ าย
จานวนที่น่ ังที่ค้ ุมครอง(ผู้ขบั ขี่รวมผู้โดยสาร)
ลักษณะรถยนต์
รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) ไม่ เกิน 2,000 CC
รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) เกิน 2,000 CC
รถกระบะปิ คอัพ (รหัส 320)
รถตู้ส่วนบุคคล (รหัส 210)

กลุ่ม 3 - 5
กลุ่ม 1 - 2
แพคเกจ
เบีย้
แพคเกจ
เบีย้
2PW15110 8,100 2PEW15110 9,100
2PW15110/1 8,100 2PEW15110/1 9,100
2PW15320 8,100 2PEW15320 9,100
2PW15210 9,900 2PEW15210 10,900

กลุ่ม 3 - 5
กลุ่ม 1 - 2
แพคเกจ
เบีย้
แพคเกจ
เบีย้
2PW20110 8,700 2PEW20110 9,700
2PW20110/1 8,700 2PEW20110/1 9,700
2PW20320 8,700 2PEW20320 9,700
2PW20210 10,500 2PEW20210 11,500

กลุ่ม 3 - 5
กลุ่ม 1 - 2
แพคเกจ
เบีย้
แพคเกจ
เบีย้
2PW30110 9,700 2PEW30110 10,700
2PW30110/1 9,700 2PEW30110/1 10,700
2PW30320 9,700 2PEW30320 10,700
2PW30210 11,500 2PEW30210 12,500

เงื่อนไขการรั บประกันภัย
- รถญี่ปุ่นและอื่นๆ(รถกลุ่ม 3-5) เช่ น Honda Accord, Toyota Altis, Nissan March, Toyota Commuter เป็ นต้ น | รถยุโรป (รถกลุ่ม 1-2) เช่ น Mercedes Benz, BMW, VOLVO, AUDI เป็ นต้ น
- รถยนต์ น่ งั ใช้ ส่วนบุคคล(รหัส 110) | รถกระบะปิ คอัพไม่ เกิน 3 ตัน(รหัส 320) | รถตู้ส่วนบุคคล(รหัส 210)
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท | กระบะปิ คอัพ = 967.28 บาท | ตู้ = 1,182.35 บาท
- ไม่ จากัดอายุรถยนต์ และไม่ ต้องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัย (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ ท่บี ริษัทกาหนด)
- มูลค่ ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้ องไม่ ต่ากว่ าจานวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นได้ คานวณรวมส่ วนลดกล้ อง (CCTV) ไว้ แล้ ว และมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่บี ริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ใี ช้ รับจ้ างหรือให้ เช่ า รถยนต์ ท่ใี ช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรนฯลฯ
- รถยนต์ บรรทุกเชือ้ เพลิง กรด แก๊ ส หรื อรถบรรทุกวัตถุอันตราย รถยนต์ ท่มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรือยกสูง รถปรับแต่ งเครื่องยนต์ ติดเคฟลาร์ สติก๊ เกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด
และหรื อที่มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เสริ มพิเศษต่ างๆ เช่ น ติดตัง้ ตู้เหล็กพร้ อมเครื่องทาความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก เฮี๊ยบ โครงเหล็กหรือหลังคา หรืออุปกรณ์ ใดๆ ที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อใช้ สาหรั บการขนส่ งสิ่งของหรือสินค้ าทุกชนิด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5(2+) MAX (ซ่ อมห้ าง)
แผน 1

คุ้มครอง 2 ภัยธรรมชาติ (นา้ ท่ วม แผ่ นดินไหว) และภัยก่ อการร้ าย
แผน 2

แผน 3

500,000
10,000,000
1,000,000
-

500,000
10,000,000
1,000,000
-

500,000
10,000,000
1,000,000
-

150,000
150,000

200,000
200,000

300,000
300,000

100,000
100,000
300,000
100,000
ตามทุนประกันภัย

100,000
100,000
300,000
200,000
ตามทุนประกันภัย
เก๋ ง : 7 ที่น่ ัง | กระบะ, ตู้ : 4 ที่น่ ัง

100,000
100,000
300,000
200,000
ตามทุนประกันภัย

ความคุ้มครอง
ความรั บผิดต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย (บาท/คน)
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย (บาท/ครั ง้ )
- ความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
ความรั บผิดต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ จากการชนกับยานพาหนะทางบก (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ค่ ารั กษาพยาบาลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั ง้ )
2 ภัยธรรมชาติ (นา้ ท่ วม แผ่ นดินไหว)
ภัยก่ อการร้ าย
จานวนที่น่ ังที่ค้ ุมครอง(ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)
ลักษณะรถยนต์
รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) ไม่ เกิน 2,000 CC
รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) เกิน 2,000 CC
รถกระบะปิ คอัพ (รหัส 320)
รถตู้ส่วนบุคคล (รหัส 210)

กลุ่ม 3 - 5
แพคเกจ

2PD15110
2PD15110/1
2PD15320
2PD15210

กลุ่ม 1 - 2
เบีย้

แพคเกจ

กลุ่ม 3 - 5
เบีย้

10,000 2PED15110 11,000
10,000 2PED15110/1 11,000
10,000 2PED15320 11,000
11,800 2PED15210 12,800

แพคเกจ

2PD20110
2PD20110/1
2PD20320
2PD20210

กลุ่ม 1 - 2
เบีย้

แพคเกจ

กลุ่ม 3 - 5
เบีย้

10,600 2PED20110 11,600
10,600 2PED20110/1 11,600
10,600 2PED20320 11,600
12,400 2PED20210 13,400

แพคเกจ

2PD30110
2PD30110/1
2PD30320
2PD30210

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- รถญี่ปุ่นและอื่นๆ(รถกลุ่ม 3-5) เช่ น Honda Accord, Toyota Altis, Nissan March, Toyota Commuter เป็ นต้ น | รถยุโรป (รถกลุ่ม 1-2) เช่ น Mercedes Benz, BMW, VOLVO, AUDI เป็ นต้ น
- รถยนต์ น่ ังใช้ ส่วนบุคคล(รหัส 110) | รถกระบะปิ คอัพไม่ เกิน 3 ตัน(รหัส 320) | รถตู้ส่วนบุคคล(รหัส 210)
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท | กระบะปิ คอัพ = 967.28 บาท | ตู้ = 1,182.35 บาท
- ไม่ จากัดอายุรถยนต์ และไม่ ต้องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัย (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ ท่บี ริษัทกาหนด)
- มูลค่ ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้ องไม่ ต่ากว่ าจานวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นได้ คานวณรวมส่ วนลดกล้ อง (CCTV) ไว้ แล้ ว และมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่ บี ริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ใี ช้ รับจ้ างหรือให้ เช่ า รถยนต์ ท่ใี ช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรนฯลฯ
- รถยนต์ บรรทุกเชือ้ เพลิง กรด แก๊ ส หรือรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย รถยนต์ ท่มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรื อยกสูง รถปรั บแต่ งเครื่ องยนต์ ติดเคฟลาร์ สติ๊กเกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด
และหรือที่มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เสริมพิเศษต่ างๆ เช่ น ติดตัง้ ตู้เหล็กพร้ อมเครื่ องทาความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก เฮีย๊ บ โครงเหล็กหรื อหลังคา หรื ออุปกรณ์ ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ สาหรับการขนส่ งสิ่งของหรือสินค้ าทุกชนิด

กลุ่ม 1 - 2
เบีย้

แพคเกจ

เบีย้

11,600 2PED30110 12,600
11,600 2PED30110/1 12,600
11,600 2PED30320 12,600
13,400 2PED30210 14,400

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5(2+) MAX (ซ่ อมห้ าง)
แผน 4

คุ้มครอง 4 ภัยธรรมชาติ (นา้ ท่ วม แผ่ นดินไหว ลูกเห็บ และลมพายุ) และภัยก่ อการร้ าย
แผน 5

แผน 6

500,000
10,000,000
1,000,000
-

500,000
10,000,000
1,000,000
-

500,000
10,000,000
1,000,000
-

150,000
150,000

200,000
200,000

300,000
300,000

100,000
100,000
300,000
100,000
ตามทุนประกันภัย

100,000
100,000
300,000
200,000
ตามทุนประกันภัย
เก๋ ง : 7 ที่น่ ัง | กระบะ, ตู้ : 4 ที่น่ ัง

100,000
100,000
300,000
200,000
ตามทุนประกันภัย

ความคุ้มครอง
ความรั บผิดต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย (บาท/คน)
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย (บาท/ครั ง้ )
- ความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
ความรั บผิดต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ จากการชนกับยานพาหนะทางบก (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ค่ ารั กษาพยาบาลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั ง้ )
4 ภัยธรรมชาติ (นา้ ท่ วม แผ่ นดินไหว ลูกเห็บ และลมพายุ)
ภัยก่ อการร้ าย
จานวนที่น่ ังที่ค้ ุมครอง(ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)
ลักษณะรถยนต์
รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) ไม่ เกิน 2,000 CC
รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) เกิน 2,000 CC
รถกระบะปิ คอัพ (รหัส 320)
รถตู้ส่วนบุคคล (รหัส 210)

กลุ่ม 3 - 5
แพคเกจ
เบีย้
2PWD15110 10,200
2PWD15110/1 10,200
2PWD15320 10,200
2PWD15210 12,000

กลุ่ม 1 - 2
แพคเกจ
เบีย้
2PEWD15110 11,200
2PEWD15110/1 11,200
2PEWD15320 11,200
2PEWD15210 13,000

กลุ่ม 3 - 5
แพคเกจ
เบีย้
2PWD20110 10,800
2PWD20110/1 10,800
2PWD20320 10,800
2PWD20210 12,600

กลุ่ม 1 - 2
แพคเกจ
เบีย้
2PEWD20110 11,800
2PEWD20110/1 11,800
2PEWD20320 11,800
2PEWD20210 13,600

กลุ่ม 3 - 5
แพคเกจ
เบีย้
2PWD30110 11,800
2PWD30110/1 11,800
2PWD30320 11,800
2PWD30210 13,600

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- รถญี่ปุ่นและอื่นๆ(รถกลุ่ม 3-5) เช่ น Honda Accord, Toyota Altis, Nissan March, Toyota Commuter เป็ นต้ น | รถยุโรป (รถกลุ่ม 1-2) เช่ น Mercedes Benz, BMW, VOLVO, AUDI เป็ นต้ น
- รถยนต์ น่ ังใช้ ส่วนบุคคล(รหัส 110) | รถกระบะปิ คอัพไม่ เกิน 3 ตัน(รหัส 320) | รถตู้ส่วนบุคคล(รหัส 210)
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท | กระบะปิ คอัพ = 967.28 บาท | ตู้ = 1,182.35 บาท
- ไม่ จากัดอายุรถยนต์ และไม่ ต้องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัย (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ ท่บี ริษัทกาหนด)
- มูลค่ ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้ องไม่ ต่ากว่ าจานวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นได้ คานวณรวมส่ วนลดกล้ อง (CCTV) ไว้ แล้ ว และมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่ บี ริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ใี ช้ รับจ้ างหรือให้ เช่ า รถยนต์ ท่ใี ช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรนฯลฯ
- รถยนต์ บรรทุกเชือ้ เพลิง กรด แก๊ ส หรือรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย รถยนต์ ท่มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรื อยกสูง รถปรั บแต่ งเครื่ องยนต์ ติดเคฟลาร์ สติ๊กเกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด
และหรือที่มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เสริมพิเศษต่ างๆ เช่ น ติดตัง้ ตู้เหล็กพร้ อมเครื่ องทาความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก เฮีย๊ บ โครงเหล็กหรื อหลังคา หรื ออุปกรณ์ ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ สาหรับการขนส่ งสิ่งของหรือสินค้ าทุกชนิด

กลุ่ม 1 - 2
แพคเกจ
เบีย้
2PEWD30110 12,800
2PEWD30110/1 12,800
2PEWD30320 12,800
2PEWD30210 14,600

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5(3+) MINIMAL (ซ่ อมอู่)
จานวนเงินจากัดความรั บผิด

ความคุ้มครอง
ความรั บผิดต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย (บาท/คน)
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย (บาท/ครั ง้ )
- ความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
ความรั บผิดต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ จากการชนกับยานพาหนะทางบก (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ค่ ารั กษาพยาบาลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั ง้ )
จานวนที่น่ งั ที่ค้ มุ ครอง(ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)
ลักษณะรถยนต์
รถเก๋ งส่ วนบุคคล(รหัส 110) ไม่ เกิน 2,000 C.C.
รถเก๋ งส่ วนบุคคล(รหัส 110) เกิน 2,000 C.C.
รถกระบะปิ คอัพ(รหัส 320)

แผน 1

แผน 2

500,000
10,000,000
1,000,000
-

500,000
10,000,000
1,000,000
-

100,000
2,000
-

100,000
-

100,000
100,000
300,000
-

100,000
100,000
300,000
เก๋ ง : 7 ที่น่ งั | กระบะ : 4 ที่น่ งั

กลุ่ม 3 - 5

กลุ่ม 1 - 2

กลุ่ม 3 - 5

กลุ่ม 1 - 2

แพคเกจ เบีย้ ประกัน
AP110
6,800
AP110/1
6,800
AP320
6,800

แพคเกจ เบีย้ ประกัน
APE110
7,800
APE110/1
7,800
APE320
7,800

แพคเกจ เบีย้ ประกัน
PN110
7,500
PN110/1
7,500
PN320
7,500

แพคเกจ เบีย้ ประกัน
PNE110
8,500
PNE110/1
8,500
PNE320
8,500

เงื่อนไขการรั บประกันภัย
- รถญี่ปุ่นและอื่นๆ(รถกลุ่ม 3-5) เช่ น Honda Accord, Toyota Altis, Nissan March เป็ นต้ น | รถยุโรป (รถกลุ่ม 1-2) เช่ น Mercedes Benz, BMW, VOLVO, AUDI เป็ นต้ น
- รถยนต์ น่ งั ใช้ ส่วนบุคคล(รหัส 110) | รถกระบะปิ คอัพไม่ เกิน 3 ตัน(รหัส 320)
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท | กระบะปิ คอัพ = 967.28 บาท
- ไม่ จากัดอายุรถยนต์ และไม่ ต้องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัย (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ ท่บี ริ ษัทกาหนด)
- มูลค่ ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้ องไม่ ต่ากว่ าจานวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นได้ คานวณรวมส่ วนลดกล้ อง (CCTV) ไว้ แล้ ว และมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่บี ริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ใี ช้ รับจ้ างหรื อให้ เช่ า รถยนต์ ท่ใี ช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรนฯลฯ
- รถยนต์ บรรทุกเชือ้ เพลิง กรด แก๊ ส หรื อรถบรรทุกวัตถุอันตราย รถยนต์ ท่มี กี ารตกแต่ งเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรื อยกสูง รถปรั บแต่ งเครื่ องยนต์ ติดเคฟลาร์
สติก๊ เกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด และหรื อที่มกี ารติดตัง้ อุปกรณ์ เสริ มพิเศษต่ างๆ เช่ น ติดตัง้ ตู้เหล็กพร้ อมเครื่ องทาความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก เฮี๊ยบ โครงเหล็กหรื อหลังคา หรื ออุปกรณ์ ใดๆ ที่มวี ัตถุประสงค์
เพื่อใช้ สาหรั บการขนส่ งสิ่งของหรื อสินค้ าทุกชนิด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5(3+) MAX (ซ่ อมอู่)
คุ้มครอง 2 ภัยธรรมชาติ (นา้ ท่ วม แผ่ นดินไหว) และภัยก่ อการร้ าย
แผน 1
แผน 2

ความคุ้มครอง
ความรั บผิดต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย (บาท/คน)
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย (บาท/ครั ง้ )

500,000
10,000,000
1,000,000
-

500,000
10,000,000
1,000,000
-

200,000
2,000
-

200,000
-

100,000
100,000
300,000
200,000
ตามทุนประกันภัย

100,000
100,000
300,000
200,000
ตามทุนประกันภัย

- ความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
ความรั บผิดต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ จากการชนกับยานพาหนะทางบก (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ค่ ารั กษาพยาบาลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั ง้ )
2 ภัยธรรมชาติ : [นา้ ท่ วม, แผ่ นดินไหว]
ภัยก่ อการร้ าย
จานวนที่น่ ังที่ค้ ุมครอง(ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)
ลักษณะรถยนต์
รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) ไม่ เกิน 2,000 CC.
รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) เกิน 2,000 CC.
รถกระบะปิ คอัพ (รหัส 320)

เก๋ ง : 7 ที่น่ ัง | กระบะ : 4 ที่น่ ัง
กลุ่ม 3 - 5

กลุ่ม 1 - 2

แพคเกจ เบีย้ ประกัน แพคเกจ เบีย้ ประกัน
3P20110
3PE20110
7,800
8,800
3P20110/1
7,800 3PE20110/1
8,800
3P20320
3PE20320
7,800
8,800

กลุ่ม 3 - 5

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- รถญี่ปุ่นและอื่นๆ(รถกลุ่ม 3-5) เช่ น Honda Accord, Toyota Altis, Nissan March, เป็ นต้ น | รถยุโรป (รถกลุ่ม 1-2) เช่ น Mercedes Benz, BMW, VOLVO, AUDI เป็ นต้ น
- รถยนต์ น่ ังใช้ ส่วนบุคคล(รหัส 110) | รถกระบะปิ คอัพไม่ เกิน 3 ตัน(รหัส 320)
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท | กระบะปิ คอัพ = 967.28 บาท
- ไม่ จากัดอายุรถยนต์ และไม่ ต้องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัย (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ ท่บี ริ ษัทกาหนด)
- มูลค่ ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้ องไม่ ต่ากว่ าจานวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นได้ คานวณรวมส่ วนลดกล้ อง (CCTV) ไว้ แล้ ว และมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่บี ริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ใี ช้ รับจ้ างหรื อให้ เช่ า รถยนต์ ท่ ใี ช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรนฯลฯ
- รถยนต์ บรรทุกเชือ้ เพลิง กรด แก๊ ส หรื อรถบรรทุกวัตถุอันตราย รถยนต์ ท่ มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรื อยกสูง รถปรั บแต่ งเครื่ องยนต์ ติดเคฟลาร์
สติ๊กเกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด และหรื อที่มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เสริ มพิเศษต่ างๆ เช่ น ติดตัง้ ตู้เหล็กพร้ อมเครื่ องทาความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก เฮีย๊ บ โครงเหล็กหรื อหลังคา หรื ออุปกรณ์ ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ สาหรั บการขนส่ งสิ่งของหรื อสินค้ าทุกชนิด

กลุ่ม 1 - 2

แพคเกจ เบีย้ ประกัน
แพคเกจ
เบีย้ ประกัน
3PN20110
3PNE20110
8,500
9,500
3PN20110/1
8,500 3PNE20110/1
9,500
3PN20320
3PNE20320
8,500
9,500

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5(3+) รถตู้โดยสาร (ซ่ อมอู่)
ความคุ้มครอง
ความรั บผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย (บาท/คน)
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย (บาท/ครั ง้ )
- ความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
ความรั บผิดชอบต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ จากการชนกับยานพาหนะทางบก (บาท/ครั ง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ค่ ารั กษาพยาบาลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั ง้ )
จานวนที่น่ งั ที่ค้ มุ ครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)
ลักษณะรถยนต์
รถตู้หมวดทะเบียนตัวอักษรสีนา้ เงิน-ฟ้ า
รถตู้หมวดทะเบียนตัวเลขที่รหัสนาหน้ าด้ วย 30 - 39

รหัส 210
ใช้ ส่วนบุคคล
แผน 1

รหัส 220
ใช้ รับ-ส่ งนักเรี ยน และพนักงาน
แผน 2

รหัส 230
ใช้ รับจ้ างไม่ ประจาทาง
แผน 3
แผน 4

500,000
10,000,000
1,000,000
-

500,000
10,000,000
1,000,000
-

500,000
10,000,000
1,000,000
-

500,000
10,000,000
1,000,000
-

100,000
-

100,000
-

100,000
2,000
-

100,000
2,000
-

100,000
100,000
300,000
15 ที่น่ งั

100,000
100,000
300,000
15 ที่น่ งั

100,000
100,000
300,000
15 ที่น่ งั

300,000
100,000
300,000
15 ที่น่ งั

เบีย้ ประกันภัย (ไม่ รวม พ.ร.บ.)
แพคเกจ เบีย้ ประกัน
3V210
8,800
-

แพคเกจ
3SV220/2
-

เบีย้ ประกัน
9,200
-

แพคเกจ เบีย้ ประกัน
3CV230
14,800

แพคเกจ เบีย้ ประกัน
3CV2301
18,800

เงิ่อนไขการรั บประกันภัย
- แผน 1 : สาหรั บรถตู้โดยสารใช้ ส่วนบุคคล | ไม่ ใช้ โดยสารรั บจ้ างสาธารณะหรื อให้ เช่ า หรื อใช้ เพื่อการพาณิชย์ | ไม่ จากัดอายุรถ และไม่ ต้องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัย
- แผน 2 : สาหรั บรถตู้ใช้ รับ-ส่ งนักเรี ยน และพนักงาน | ไม่ ใช้ รับจ้ างสาธารณะหรื อให้ เช่ า หรื อรถที่ใช้ เพื่อการพาณิชย์ | ไม่ จากัดอายุรถ และไม่ ต้องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัย
กรณีป้ายทะเบียนรถตู้โดยสารทีร่ หัสนาหน้ าด้ วย 30-39 และนาไปใช้ รับ - ส่ งนักเรี ยน และพนักงาน ไม่ สามารถใช้ เบีย้ ประกันภัยแผน 1 - 2 | ต้ องใช้ เบีย้ ประกันภัยแผน 3 - 4 เท่ านั้น
[ ป้ ายทะเบียนพืน้ สีขาว - ตัวอักษรสีนา้ เงิน/ฟ้ า ]

- แผน 3 - 4 : สาหรั บรถตู้โดยสารใช้ รับจ้ างไม่ ประจาทาง (รหัสนาหน้ าด้ วย 30 - 39) | ไม่ ใช้ โดยสารรั บจ้ างสาธารณะหรื อให้ เช่ า | ไม่ จากัดอายุรถ และไม่ ต้องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัย
[ ป้ ายทะเบียนพืน้ สีเหลือง - ตัวเลขสีดา
| รหัสนาหน้ าด้ วย 30 - 35 (รถตู้โดยสารไม่ ประจาทาง) ]
[ ป้ ายทะเบียนพืน้ สีขาว - ตัวเลขสีนา้ เงิน / ฟ้ า | รหัสนาหน้ าด้ วย 36 - 39 (รถตู้โดยสารไม่ ประจาทาง ม 2 (จ) - รถตู้ชนิดพิเศษ) ]

- เบียประกั
้
นภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : รหัส 210 = 1,182.35 บาท | รหัส 220 และรหัส 230 = 2,493.10 บาท
- มูลค่ ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้ องไม่ ต่ากว่ าจานวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบียประกั
้
นภัยข้ างต้ นได้ คานวณรวมส่ วนลดกล้ อง (CCTV) ไว้ แล้ ว และมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่บี ริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถตู้รับจ้ างสาธารณะ(ป้ ายเหลือง) , รถ ขสมก. , และรถ บขส.
- รถที่ไปใช้ ร่วมกับมูลนิธิ เช่ น รถร่ วมกตัญญู, รถกู้ชีพ, รถอาสากู้ภัย, รถติดไซเรนฯลฯ
- รถยนต์ ท่มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรื อยกสูง รถปรั บแต่ งเครื่ องยนต์ ติดเคฟลาร์ สติก๊ เกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3+ Holiday (30 วัน)_(ซ่ อมอู่)
ความคุ้มครอง

จานวนเงินจากัดความรั บผิด

ความรั บผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย (บาท/คน)

500,000

- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย (บาท/ครั ง้ )

10,000,000

- ความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน (บาท/ครั ง้ )

1,000,000

ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )

-

ความรั บผิดชอบต่ อตัวรถยนต์
100,000

- ความเสียหายต่ อรถยนต์ จากการชนกับยานพาหนะทางบก (บาท/ครั ง้ )

2,000

ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )

-

- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบัตเิ หตุส่วนบุคคลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)

1,000,000

- ค่ ารั กษาพยาบาลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)

100,000

- ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั ง้ )

300,000

จานวนที่น่ ังที่ค้ ุมครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)

เก๋ ง : 7 ที่น่ ัง | กระบะ : 4 ที่น่ ัง

ลักษณะรถยนต์

แพคเกจ

รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) ไม่ เกิน 2,000 CC.

AS110

รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) เกิน 2,000 CC.

AS110/1

รถกระบะปิ คอัพ (รหัส 320)

AS320

เบีย้ ประกัน
999
1,099

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- รถยนต์ น่ ังใช้ ส่วนบุคคล (รหัส 110) | รถกระบะปิ คอัพไม่ เกิน 3 ตัน (รหัส 320)
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท | กระบะปิ คอัพ = 967.28 บาท
- ไม่ จากัดอายุรถยนต์ และไม่ ต้องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัย (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ ท่บี ริ ษัทกาหนด)
- มูลค่ ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้ องไม่ ต่ากว่ าจานวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นได้ คานวณรวมส่ วนลดกล้ อง(CCTV) ไว้ แล้ ว และมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง
โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่บี ริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ใี ช้ รับจ้ างหรือให้ เช่ า รถยนต์ ท่ ใี ช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ
- รถยนต์ บรรทุกเชือ้ เพลิง กรด แก๊ ส หรื อรถบรรทุกวัตถุอันตราย รถยนต์ ท่ มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรื อยกสูง,
รถปรับแต่ งเครื่องยนต์ ติดเคฟลาร์ สติ๊กเกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด และหรื อที่มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เสริ มพิเศษต่ างๆ เช่ น ติดตัง้ ตู้เหล็กพร้ อมเครื่ องทาความเย็น
เครน ตะแกรงเหล็ก เฮี๊ยบ โครงเหล็กหรื อหลังคา หรื ออุปกรณ์ ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ สาหรั บการขนส่ งสิ่งของหรื อสินค้ าทุกชนิด หรื ออุปกรณ์ ใดๆ
ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ สาหรับการขนส่ งสิ่งของหรื อสินค้ าทุกชนิด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3+ สบายวันหยุด (ซ่ อมอู่)
ความคุ้มครอง

จานวนเงินจากัดความรับผิด

ความรั บผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื อ อนามัย (บาท/คน)
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื อ อนามัย (บาท/ครั ง้ )
- ความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน (บาท/ครั ง้ )
ความรั บผิดชอบต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ จากการชนกับยานพาหนะทางบก (บาท/ครั ง้ )
(เฉพาะวันหยุด, วันหยุดพิเศษ, วันลาพักร้ อน)
- ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
- รถยนต์ สูญหาย/ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสาหรั บผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ค่ ารั กษาพยาบาลสาหรั บผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั ง้ )
จานวนที่น่ ังที่ค้ ุมครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)
ประเภทรถยนต์

500,000
10,000,000
1,000,000
100,000
2,000
50,000
50,000
200,000
เก๋ ง, กระบะ : 4 ที่น่ ัง
คุ้มครอง 6 เดือน

คุ้มครอง 1 ปี

แพคเกจ

เบีย้ ประกัน

แพคเกจ

เบีย้ ประกัน

รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) ไม่ เกิน 2,000 CC.

VH110

1,199.21

VY110

2,299.34

รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) เกิน 2,000 CC.
รถกระบะปิ คอัพ (รหัส 320)

VH110/1
VH320

1,199.21
1,199.21

VY110/1
VY320

2,299.34
2,299.34

เงื่อนไขการรั บประกันภัย
- รถยนต์ น่ ังใช้ ส่วนบุคคล (รหัส 110) | รถกระบะปิ คอัพไม่ เกิน 3 ตัน (รหัส 320) | อายุรถ 1 - 15 ปี และไม่ ต้องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัย
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท | กระบะปิ คอัพ = 967.28 บาท
- มูลค่ ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้ องไม่ ต่ากว่ าจานวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก | (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ ท่บี ริ ษัทกาหนด)
และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นได้ คานวณรวมส่ วนลดกล้ อง (CCTV) ไว้ แล้ ว และมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่บี ริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ ใี ช้ รับจ้ างหรือให้ เช่ า รถยนต์ ท่ใี ช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ
- รถยนต์ บรรทุกเชือ้ เพลิง กรด แก๊ ส หรือรถบรรทุกวัตถุอันตราย รถยนต์ ท่มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรือยกสูง, รถปรับแต่ งเครื่ องยนต์
ติดเคฟลาร์ สติ๊กเกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด และหรือที่มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เสริมพิเศษต่ างๆ เช่ น ติดตัง้ ตู้เหล็กพร้ อมเครื่ องทาความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก เฮี๊ยบ โครงเหล็กหรื อหลังคา
หรืออุปกรณ์ ใดๆ ที่มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ ใช้ สาหรับการขนส่ งสิ่งของหรือสินค้ าทุกชนิด
วันหยุด

: หมายถึง วันหยุดราชการหรือวันหยุดทาการประจาสัปดาห์ ประกอบด้ วยวันเสาร์ - วันอาทิตย์

วันหยุดพิเศษ : หมายถึง วันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมถึงวันหยุดชดเชยต่ อเนื่องในวาระพิเศษต่ างๆทีม่ ีการประกาศจากทางราชการ
วันลาพักผ่ อน : หมายถึง วันหยุดพิเศษประจาปี นอกเหนือจากทีก่ าหนดเป็ นวันหยุด หรือวันหยุดพิเศษสาหรั บลูกจ้ าง-พนักงาน ตามสิทธิทมี่ ีสาหรั บแต่ ละหน่ วยงานหรือองค์ กรทีส่ ังกัดมี
การแจ้ งให้ บริษัททราบล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 3 วันก่ อนวันขอรั บความคุ้มครอง และบริษัทได้ มีการยืนยันตอบรั บเป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ ว และมีสิทธิได้ รับความคุ้มครอง 1 ครั้ ง
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ดังนี้
- ไม่ เกิน 2 วันต่ อครั้ งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย กรณีทาประกันภัยแบบไม่ เต็มปี
- ไม่ เกิน 7 วันต่ อครั้ งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย กรณีทาประกันภัยแบบเต็มปี

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 กันชน (ซ่ อมอู่)
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/คน)
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/ครัง้ )
- ความเสียหายต่ อทรัพย์ สิน (บาท/ครัง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครัง้ )
ความรับผิดชอบต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ จากการชนกับยานพาหนะทางบก (บาท/ครัง้ )
(กรณีเป็ นฝ่ ายถูก และคู่กรณี มี/ไม่ มีประกันภัย)
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครัง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ค่ ารักษาพยาบาลสาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครัง้ )
จานวนที่น่ ังที่ค้ ุมครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)
ลักษณะรถยนต์
รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) ไม่ เกิน 2,000 CC.
รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) เกิน 2,000 CC.
รถกระบะปิ คอัพ (รหัส 320)

จานวนเงินจากัดความรับผิด
700,000
10,000,000
1,000,000
150,000
150,000
100,000
100,000
300,000
เก๋ ง : 7 ที่น่ ัง | กระบะ : 4 ที่น่ ัง
แพคเกจ
2BP110
2BP110/1
2BP320

เบีย้ ประกัน
3,599

เงื่อนไขการรั บประกันภัย
- รถยนต์ น่ ังใช้ ส่วนบุคคล (รหัส 110) | รถกระบะปิ คอัพไม่ เกิน 3 ตัน (รหัส 320)
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท | กระบะปิ คอัพ = 967.28 บาท
- ไม่ จากัดอายุรถ และไม่ ตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัย
- มูลค่ ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้ องไม่ ต่ากว่ าจานวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นได้ คานวณรวมส่ วนลดกล้ อง(CCTV) ไว้ แล้ วและมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่ บี ริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ ใี ช้ รับจ้ างหรื อให้ เช่ า รถที่ใช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ
- รถยนต์ บรรทุกเชือ้ เพลิง กรด แก๊ ส หรื อรถบรรทุกวัตถุอันตราย รถยนต์ ท่ มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงสภาพจากเดิม รถปรั บแต่ งเครื่ องยนต์
ติดเคฟลาร์ สติ๊กเกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด และหรื อที่มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เสริ มพิเศษต่ างๆ เช่ น ติดตัง้ ตู้เหล็กพร้ อมเครื่ องทาความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก
เฮี๊ยบ โครงเหล็กหลังคา หรื ออุปกรณ์ ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ สาหรั บการขนส่ งสิ่งของหรื อสินค้ าทุกชนิด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 กันชน (ซ่ อมอู่)
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/คน)
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/ครัง้ )
- ความเสียหายต่ อทรัพย์ สิน (บาท/ครัง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครัง้ )
ความรับผิดชอบต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ จากการชนกับยานพาหนะทางบก (บาท/ครัง้ )
(กรณีเป็ นฝ่ ายถูก และคู่กรณีไม่ มีประกันภัย)
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครัง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ค่ ารักษาพยาบาลสาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครัง้ )
จานวนที่น่ ังที่ค้ ุมครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)
ลักษณะรถยนต์
รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) ไม่ เกิน 2,000 CC.
รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) เกิน 2,000 CC.
รถกระบะปิ คอัพ (รหัส 320)
รถตู้ส่วนบุคคล (รหัส 210)

จานวนเงินจากัดความรับผิด
500,000
10,000,000
1,000,000
100,000
100,000
100,000
300,000
เก๋ ง : 7 ที่น่ ัง | กระบะ, ตู้ : 4 ที่น่ ัง
แพคเกจ
BB110
BB110/1
BB320
BB210

เบีย้ ประกัน
3,333

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- รถยนต์ น่ ังใช้ ส่วนบุคคล (รหัส 110) | รถกระบะปิ คอัพไม่ เกิน 3 ตัน (รหัส 320) | รถตู้ (รหัส 210)
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท | กระบะปิ คอัพ = 967.28 บาท | ตู้ = 1,182.35 บาท
- ไม่ จากัดอายุรถ และไม่ ตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัย
- มูลค่ ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้ องไม่ ต่ากว่ าจานวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่ เกิน 20,000 บาท
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นได้ คานวณรวมส่ วนลดกล้ อง(CCTV) ไว้ แล้ วและมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่บี ริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ใี ช้ รับจ้ างหรือให้ เช่ า รถที่ใช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ
- รถยนต์ บรรทุกเชือ้ เพลิง กรด แก๊ ส หรื อรถบรรทุกวัตถุอันตราย รถยนต์ ท่ มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงสภาพจากเดิม รถปรั บแต่ งเครื่ องยนต์ ติดเคฟลาร์
ติดเคฟลาร์ สติ๊กเกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด และหรื อที่มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เสริ มพิเศษต่ างๆ เช่ น ติดตัง้ ตู้เหล็กพร้ อมเครื่องทาความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก
เฮี๊ยบ โครงเหล็กหลังคา หรืออุปกรณ์ ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ สาหรั บการขนส่ งสิ่งของหรื อสินค้ าทุกชนิด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 Save
ความคุ้มครอง

จานวนเงินจากัดความรับผิด

ความรับผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/คน)
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/ครัง้ )
- ความเสียหายต่ อทรัพย์ สิน (บาท/ครัง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครัง้ )
ความรับผิดชอบต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ (บาท/ครัง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครัง้ )
- รถยนต์ สูญหาย/ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ค่ ารักษาพยาบาลสาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครัง้ )
จานวนที่น่ ังที่ค้ ุมครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)
ลักษณะรถยนต์
รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) ไม่ เกิน 2,000 CC.
รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) เกิน 2,000 CC.
รถกระบะปิ คอัพ (รหัส 320)

1,000,000
10,000,000
2,000,000
100,000
100,000
100,000
300,000
เก๋ ง, กระบะ : 5 ที่น่ ัง
แพคเกจ
2S110
2S110/1
2S320

เบีย้ ประกัน
2,550
3,350

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- รถยนต์ น่ ังใช้ ส่วนบุคคล (รหัส 110) | รถกระบะปิ คอัพไม่ เกิน 3 ตัน (รหัส 320)
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท | กระบะปิ คอัพ = 967.28 บาท
- อายุรถ 1 - 20 ปี และไม่ ตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัย
- มูลค่ ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้ องไม่ ต่ากว่ าจานวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นได้ คานวณรวมส่ วนลดกล้ อง (CCTV) ไว้ แล้ วและมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง
โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่บี ริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ใี ช้ รับจ้ างหรือให้ เช่ า รถยนต์ ท่ ใี ช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ
- รถยนต์ บรรทุกเชือ้ เพลิง กรด แก๊ ส หรื อรถบรรทุกวัตถุอันตราย รถยนต์ ท่ มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่ น รถโหลดเตีย้ หรื อยกสูง,
รถปรับแต่ งเครื่องยนต์ ติดเคฟลาร์ สติ๊กเกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด และหรื อที่มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เสริ มพิเศษต่ างๆ เช่ น ติดตัง้ ตู้เหล็กพร้ อมเครื่องทาความเย็น
เครน ตะแกรงเหล็ก เฮี๊ยบ โครงเหล็กหรื อหลังคา หรื ออุปกรณ์ ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ สาหรั บการขนส่ งสิ่งของหรื อสินค้ าทุกชนิด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 Best
ความคุ้มครอง
ความรั บผิดต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/คน)
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัย (บาท/ครัง้ )
- ความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน (บาท/ครัง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครัง้ )
ความรั บผิดต่ อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่ อรถยนต์ (บาท/ครัง้ )
ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครัง้ )
- รถยนต์ สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบตั ิเหตุส่วนบุคคลสาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ค่ ารั กษาพยาบาลสาหรั บผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครัง้ )
จานวนที่น่ ั งที่ค้ ุมครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)
ลักษณะรถยนต์
รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) ไม่ เกิน 2,000 CC.
รถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) เกิน 2,000 CC.
รถกระบะปิ คอัพ (รหัส 320)
รถตู้ส่วนบุคคล (รหัส 210)

จานวนเงินจากัดความรับผิด
500,000
10,000,000
1,000,000
100,000
50,000
200,000
เก๋ ง, กระบะ : 5 ที่น่ ัง | ตู้ : 7 ที่น่ ัง
แพคเกจ
SE110
SE110/1
SE320
SE210

เบีย้ ประกัน
2,250
2,250
3,000
3,250

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- รถยนต์ น่ ังใช้ ส่วนบุคคล (รหัส 110) | รถกระบะปิ คอัพไม่ เกิน 3 ตัน (รหัส 320) | รถตู้ (รหัส 210)
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ . (ภาคบังคับ) : เก๋ ง = 645.21 บาท | กระบะปิ คอัพ = 967.28 บาท | ตู้ = 1,182.35 บาท
- ไม่ จากัดอายุรถ และไม่ ตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัย
- เบีย้ ประกันภัยข้ างต้ นได้ คานวณรวมส่ วนลดกล้ อง (CCTV) ไว้ แล้ วและมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถยนต์ ท่ บี ริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถยนต์ ท่ ใี ช้ รับจ้ างหรื อให้ เช่ า รถที่ใช้ เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภยั รถติดไซเรน ฯลฯ
- รถยนต์ บรรทุกเชือ้ เพลิง กรด แก๊ ส หรื อรถบรรทุกวัตถุอันตราย รถยนต์ ท่ มี ีการตกแต่ งเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงสภาพจากเดิม รถปรั บแต่ งเครื่ องยนต์ ติดเคฟลาร์
ติดเคฟลาร์ สติก๊ เกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด และหรื อที่มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เสริ มพิเศษต่ างๆ เช่ น ติดตัง้ ตู้เหล็กพร้ อมเครื่ องทาความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก
เฮีย๊ บ โครงเหล็กหลังคา หรืออุปกรณ์ ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ สาหรั บการขนส่ งสิ่งของหรื อสินค้ าทุกชนิด

รหัส 610 ใช้ ส่วนบุคคล
ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

รหัส 620 ใช้ เพื่อการพาณิชย์

แผน 3

แผน 4

HONDA, KAWASAKI, YAMAHA, GPX, KEEWAY

Bigbike

แผน 5

ความรั บผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื อ อนามัย (บาท/คน)

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

- ความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื อ อนามัย (บาท/ครั ง้ )

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

- ความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน (บาท/ครั ง้ )

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(อายุรถ 1-3 ปี )

(อายุรถ 4 ปี ขึน้ ไป)

(อายุรถ 1-3 ปี )

(อายุรถ 4 ปี ขึน้ ไป)

(ไม่ จากัดอายุรถ)

(อายุรถ 1-3 ปี )

(อายุรถ 4 ปี ขึน้ ไป)

(อายุรถ 1-3 ปี ) (อายุรถ 4 ปี ขึน้ ไป)

ความรั บผิดชอบต่ อตัวรถ
- ความเสียหายต่ อรถจากการชนกับยานพาหนะทางบก (บาท/ครั ง้ )

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

20,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

5,000

10,000

5,000

10,000

5,000

30,000

10,000

5,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ค่ าเสียหายส่ วนแรก (บาท/ครั ง้ )
- รถยนต์ สูญหาย/ไฟไหม้ (บาท)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- อุบตั ิเหตุส่วนบุคคลสาหรั บผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (บาท/คน)

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

-

-

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

- ค่ ารั กษาพยาบาลสาหรั บผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (บาท/คน)
- ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั ง้ )
จานวนที่น่ งั ที่ค้ ุมครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)
รถจักรยานยนต์

แพคเกจ

เบีย้

แพคเกจ

เบีย้

แพคเกจ

เบีย้

แพคเกจ

เบีย้

แพคเกจ

เบีย้

แพคเกจ

เบีย้

แพคเกจ

เบีย้

แพคเกจ

เบีย้

แพคเกจ

เบีย้

ขนาดรถไม่ เกิน 110 CC.

ไม่ จากัดอายุรถ | ซ่ อมอู่ท่ วั ไป

P2M10

1,999 P2M05 1,999 P2MM10 2,199 P2MM05 2,199 P2MM10L

2,599

P2MM05L

2,599

-

-

P2MC10-2

3,199 P2MC05-2 3,199

ขนาดรถเกิน 110 - 250 CC.

ไม่ จากัดอายุรถ | ซ่ อมอู่ท่ วั ไป

P2M101 1,999 P2M051 1,999 P2MM101 2,199 P2MM051 2,199 P2MM101L

2,599

P2MM051L

2,599

-

-

P2MC101-2 3,199 P2MC051-2 3,199

ขนาดรถเกิน 250 CC. (Bigbike) อายุรถไม่ เกิน 7 ปี | ซ่ อมห้ าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P2MB1101 5,300

-

-

-

-

ขนาดรถเกิน 250 CC. (Bigbike) อายุรถเกิน 7 ปี | ซ่ อมอู่ท่ วั ไป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P2MB1102 5,300

-

-

-

-

เงิ่อนไขการรั บประกันภัย
- แผน 1 - 2 : สาหรั บรถทุกยี่ห้อ ยกเว้ น ยี่ห้อ HONDA, KAWASAKI, YAMAHA, GPX, KEEWAY | รถใช้ ส่วนบุคคล ไม่ ใช้ รับจ้ างสาธารณะหรื อให้ เช่ า หรื อรถที่ใช้ เพื่อการพาณิชย์ | ไม่ จากัดอายุรถ และไม่ ต้องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัย
- แผน 3 : สาหรั บรถยี่ห้อ HONDA, KAWASAKI, YAMAHA, GPX, KEEWAY | รถใช้ ส่วนบุคคล ไม่ ใช้ รับจ้ างสาธารณะหรื อให้ เช่ า หรื อรถที่ใช้ เพื่อการพาณิชย์ | ไม่ จากัดอายุรถ และไม่ ต้องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัย
- แผน 4 : สาหรั บรถ Bigbike | รถใช้ ส่วนบุคคลและรถที่ใช้ เพื่อการพาณิชย์ ไม่ ใช้ รับจ้ างสาธารณะหรื อให้ เช่ า | ไม่ จากัดอายุรถ และไม่ ต้องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัย
- แผน 5 : สาหรั บรถทุกยี่ห้อ | รถที่ใช้ เพื่อการพาณิชย์ ไม่ ใช้ รับจ้ างสาธารณะหรื อให้ เช่ า | ไม่ จากัดอายุรถ และไม่ ต้องตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัย
- เบียประกั
้
นภัยข้ างต้ นยังไม่ รวมเบีย้ ประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : ไม่ เกิน 75 CC. = 161.57 บาท // เกิน 75 CC. - 125 CC. = 323.14 บาท // เกิน 125 CC. - 150 CC. = 430.14 บาท // เกิน 150 CC. = 645.21 บาท
- มูลค่ ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้ องไม่ ต่ากว่ าจานวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก และคุ้มครองอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ ง ตามมาตรฐานของโรงงานเท่ านัน้
- เบียประกั
้
นภัยข้ างต้ นมีผลบังคับจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
รถที่บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ รับประกันภัย
- รถที่ใช้ รับจ้ างสาธารณะหรื อให้ เช่ า รถมูลนิธิ รถร่ วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ และที่มีการตกแต่ งเพิ่มเติม ดัดแปลงสภาพจากเดิม ปรั บแต่ งเครื่ องยนต์ สติก๊ เกอร์ ตกแต่ งทุกชนิด และหรื อที่มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เสริ มพิเศษต่ างๆ

เบีย้ ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
การใช้ รถยนต์
ลาดับ

ประเภทและขนาดรถยนต์

1 รถจักรยานยนต์
1.1 ไม่ เกิน 75 ซีซี
1.2 เกิน 75 ซีซี ถึง 125 ซีซี
1.3 เกิน 125 ซีซี ถึง 150 ซีซี
1.4 เกิน 150 ซีซี
1.5 ขับเคลือนด้ วยพลังงานไฟฟ้ า
2 รถสามล้ อเครื่อง
2.1 ในเขตกรุ งเทพฯ
2.2 นอกเขตกรุ งเทพฯ
2.3 ขับเคลื่อนด้ วยพลังงานไฟฟ้ า
3 รถยนต์ สามล้ อที่แปรสภาพมาจาก
รถจักรยานยนต์ (สกายแลป)
4 รถยนต์ น่ ังไม่ เกิน 7 คน
ขับเคลื่อนด้ วยพลังงานไฟฟ้ า
5 รถยนต์ น่ ังโดยสารเกิน 7 คน ขนาดที่น่ ัง
5.1 ไม่ เกิน 15 ที่น่ ัง
5.2 เกิน 15 ที่น่ ัง ถึง 20 ที่น่ ัง
5.3 เกิน 20 ที่น่ ัง ถึง 40 ที่น่ ัง
5.4 เกิน 40 ที่น่ ัง
รถยนต์ โดยสารหมวด 4
5.5 ไม่ เกิน 15 ที่น่ ัง
5.6 เกิน 15 ที่น่ ัง ถึง 20 ที่น่ ัง
5.7 เกิน 20 ถึง 40 ที่น่ ัง
5.8 เกิน 40 ที่น่ ัง
6 รถยนต์ บรรทุกขนาดนา้ หนักรวม
6.1 ไม่ เกิน 3 ตัน
6.2 เกิน 3 ต้ น ถึง 6 ตัน
6.3 เกิน 6 ตัน ถึง 12 ตัน
6.4 เกิน 12 ตัน
7 รถยนต์ บรรทุกนา้ มันเชือ้ เพลิงแก๊ ส
หรือกรดขนาดนา้ หนักรวม
7.1 ไม่ เกิน 12 ต้ น
7.2 เกิน 12 ต้ น
8 หัวลากจูง
9 รถพ่ วง (รย.16)
10 รถยนต์ ป้ายแดง (การค้ ารถยนต์)
11 รถใช้ งานเกษตรกรรมตามกฎหมายด้ วยรถยนต์
12 รถยนต์ ประเภทอื่นๆ

รหัส
1.30
A
B
C
D
E
1.70
A
B
E

ส่ วนบุคคล (บาท/ปี )
เบีย้ ประกัน อากร ภาษี 7% เบีย้ รวม

รหัส

รั บจ้ าง/ให้ เช่ า(บาท/ปี )
เบีย้ ประกัน อากร ภาษี 7% เบีย้ รวม

150.00
300.00
400.00
600.00
300.00

1.00
2.00
2.00
3.00
2.00

10.57
21.14
28.14
42.21
21.14

161.57
323.14
430.14
645.21
323.14

720.00
400.00
500.00

3.00
2.00
2.00

50.61
28.14
35.14

773.61
430.14
537.14

2.30/3.30
A
B
C
D
E
2.70/3.70
A
B
E

400.00

2.00

28.14

430.14

2.71/3.71

400.00

2.00

1.10
600.00 3.00 42.21
1.10E
600.00 3.00 42.21
1.20
A
1,100.00 5.00 77.35
B
2,050.00 9.00 144.13
C
3,200.00 13.00 224.91
D
3,740.00 15.00 262.85
(วิ่งระหว่ างอาเภอกับอาเภอในจังหวัด)

645.21
645.21

2.10/3.10
2.10/3.10E
2.20/3.20
A
B
C
D

1,900.00
1,900.00

8.00
8.00

2,320.00
3,480.00
6,660.00
7,520.00

10.00
14.00
27.00
31.00

163.10
244.58
468.09
528.57

2,493.10
3,738.58
7,155.09
8,079.57

E
F
G
H
2.40/3.40
A
B
C
D
2.42/3.42

1,580.00 7.00
2,260.00 10.00
3,810.00 16.00
4,630.00 19.00

111.09
158.90
257.82
325.43

1,698.09
2,428.90
4,093.82
4,974.43

1,760.00 8.00
1,830.00 8.00
1,980.00 8.00
2,530.00 11.00

123.76
128.66
139.16
177.87

1,891.76
1,966.66
2,127.16
2,718.87

A
B
2.50/3.50
2.60/3.60
4.01
4.06
4.07

1,980.00 8.00
3,060.00 13.00
3,160.00 13.00
600.00 3.00
1,530.00 7.00
90.00 1.00
770.00 4.00

139.16
215.11
222.11
42.21
107.59
6.37
54.18

2,127.16
3,288.11
3,395.11
645.21
1,644.59
97.37
828.18

1.71

1.40
A
B
C
D
1.42

900.00
1,220.00
1,310.00
1,700.00

A
B
1.50
1.60
4.01
4.06
4.07

1,680.00 7.00
2,320.00 10.00
2,370.00 10.00
600.00 3.00
1,530.00 7.00
90.00 1.00
770.00 4.00

4.00
5.00
6.00
7.00

1,182.35
2,203.13
3,437.91
4,017.85

63.28 967.28
85.75 1,310.75
92.12 1,408.12
119.49 1,826.49

118.09
163.10
166.60
42.21
107.59
6.37
54.18

1,805.09
2,493.10
2,546.60
645.21
1,644.59
97.37
828.18

150.00
350.00
400.00
600.00
350.00

1.00
2.00
2.00
3.00
2.00

1,440.00
400.00
1,440.00

6.00
2.00
6.00

หมายเหตุ
1. รถที่จดทะเบียนในต่ างประเทศและนาเข้ ามาใช้ ในราชอาณาจักรเป็ นการชั่วคราว ให้ ใช้ อัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสัน้ หรื อไม่ เต็มปี
2. ให้ นาอัตราเบีย้ ประกันภัยรถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคลแยกตามซีซี มาใช้ กับรถยนต์ สามล้ อดัดแปลงสาหรับคนพิการโดยอนุโลม

10.57
24.64
28.14
42.21
24.64

161.57
376.64
430.14
645.21
376.64

101.22 1,547.22
28.14 430.14
101.22 1,547.22
28.14

430.14

133.56 2,041.56
133.56 2,041.56

