ประกันภัยรถยนต แอกซา 3 คุม*

Motor Insurance AXA 3 Save*

ประกันภัย
รถยนตประเภท 3
เบี้ยเร��มตนเพ�ยง 2,560 บาท

ทุนประกันภัย

ความคุมครอง / Coverage

Sum Insured
บาท/คน

500,000
10,000,000

ความบาดเจ็บทางรางกายของบุคคลภายนอก
Bodily Injury of Third Party

Baht/Person

บาท/ครั้ง

Baht/Accident

ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก

600,000

บาท/ครั้ง

อุบัติเหตุสวนบุคคล (คนขับ 1,ผูโดยสาร 4)

Personal Accident ( 1 Driver and 4 Passengers)

50,0000

บาท/คน

คารักษาพยาบาล (คนขับ 1, ผุโดยสาร 4)

50,0000

บาท/คน

การประกันตัวผูขับข�่

200,000

บาท/ครั้ง

Property Damage of Third Party

Medical Expense ( 1 Driver and 4 Passengers)
Bail Bond

ประเภทรถยนต / Vehicle Type
รถเกง

Sedan

เบี้ยประกันภัยสุทธิ
Net Premium

เบีย้ ประกันภัยรวมภาษีอากร
Total Premium

Baht/Accident
Baht/Person
Baht/Person
Baht/Accident

เบี้ยประกันภัยและพรบ.
รวมภาษีอากร
Total Premium with
Compulsory

เคร�่องยนต นอยกวา 2,000 ซีซี

2,383.00

2,560.51

3,205.72

เคร�่องยนต มากกวา 2,000 ซีซี

2,700.00

2,900.77

3,545.98

รถกระบะ (ปคอัพ)

3,006.00

3,230.33

4,197.61

รถตู

3,509.00

3,770.68

4,953.03

Engine Size Less than 2,000 CC
Engine Size More than 2,000 CC
Pickup
Van

* แอกซา 3 คุม เปนชื่อทางการตลาดของประกันภัยรถยนตประเภท 3

*AXA 3 Save is the marketing name of Class 3 Motor Insurance

เอกสารชุดนี้ไมใชสญ
ั ญาประกันภัย รายละเอียดเง�อ่ นไขความคุม ครองและขอยกเวนทีส่ มบูรณจะระบุในกรมธรรมประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดความคุม ครองเพ�ม� เติมจากเอกสารฉบับเต็ม
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This document is not an insurance contract. Full details are specified in the insurance policy. For more details, Please see the details of coverage and
exclusion in the insurance policy.

เง�อ่ นไขในการรับประกันภัย / Conditions
1. รับประกันภัยเฉพาะรถยนตสว นบุคคล ไมใชรบั จางหร�อใหเชา เฉพาะประเภท รถเกง รถกระบะ (ปคอัพ) และรถแวน หร�อรถตู
Cover only Sedan, Pickup and Van for private use only, not for hire or rent.

2. ไมจำกัดอายุรถ

Unlimited vehicle age.

3. ไมตองตรวจสภาพรถกอนรับประกันภัย
Car inspection is not required.

4. ไมรบั ทำประกันภัยรถทีท่ ำการดัดแปลงเพ�อ่ การแขงขัน รถโหลดเตีย้ หร�อยกสูง รถสปอรต เชน HONDA - CIVIC TYPE R, รถบรรทุกเกิน 4 ตัน เชน ISUZU - ELF,
ISUZU - NKR หร�อรถทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน

Not Insure : modified car for racing, sport car such as HONDA - CIVIC TYPE R, Truck Over 4 Tons such as ISUZU - ELF, ISUZU - NKR or other similar types.

5. เบี้ยประกันภัยขางตนรวมสวนลดกลอง CCTV และไมสามารถใหสวนลดใดๆ เพ��มเติม
The above premium is included CCTV discount and cannot offer

6. แอกซาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเง�่อนไขการรับประกันรวมถึงเบี้ยประกันโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

AXA reserves the right to change the terms and conditions including the premium at any time without prior notice.

ผลประโยชนเพ�ม� เติม / Benefits
1. คุม ครองอุปกรณตกแตงตามมาตรฐานทีต่ ดิ ตัง้ โดยโรงงานประกอบรถยนต หร�อศูนยจำหนายรถยนต กรณีอปุ กรณตกแตงเสร�มอืน่ ๆ คุม ครองสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท/ครัง้
Cover standard equipment and accessories from manufacturer or car dealer cover accessories 10,000 baht/accident.

2. ฟร� แอกซา โรดไซด เซอรว�ส บร�การชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศไทย โทร. 0 2118 8111 เชน
Free AXA Roadside Service 24-hour nationwide tel. 0 2118 8111 such as.

ฟร� คาแรงไมเกิน 1,500 บาท/ครั้ง สำหรับบร�การจัดสงเจาหนาที่ไปซอมรถลูกคา ณ ที่เกิดเหตุ ไมจำกัดจำนวนครั้ง/ป

Free Immediate assistance by AXA assistant technician at the time of loss. (max. 1,500 baht/accident) incurred from roadside emergency service
and unlimited incidents/year.

ฟร� คารถยกไมเกิน 50 กม.แรก กรณีไมสามารถซอมได ณ ที่เกิดเหตุไปยังศูนยซอมที่ใกลเคียงกอนเพ�่อทำการแกไขฉุกเฉิน

Free towing fee for the first 50 km. to the nearest garage in case the insured vehicle cannot be fixed through roadside emergency service.

ฟร� เติมน้ำมันไมเกิน 10 ลิตร/ป กรณีน้ำมันหมดฉุกเฉินบนทองถนน

Free up to 10 litres of gasoline/year in case the insured vehicle runs out of gasoline while on the road.

3. ฟร� แอกซา ฟอร ยู จาย 100% เต็ม กรณีอุบัติเหตุสำหรับยาง แบตเตอร�่ (ยกเวนระบบไฮบร�ด) สารหลอลื่น สารหลอเย็นและว�ทยุที่ติดตั้งมาจากโรงงาน

Free AXA 4 U 100% Payment incase of an accident for tyre, battery (except hybrid system battery), lubricant, coolant and audio equipped from factory.

เอกสารชุดนี้ไมใชสญ
ั ญาประกันภัย รายละเอียดเง�อ่ นไขความคุม ครองและขอยกเวนทีส่ มบูรณจะระบุในกรมธรรมประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดความคุม ครองเพ�ม� เติมจากเอกสารฉบับเต็ม

CX202003-42

This document is not an insurance contract. Full details are specified in the insurance policy. For more details, Please see the details of coverage and
exclusion in the insurance policy.

