
การกำหนดทุนต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน

60% ของราคาตลาด  รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่

- ไม่รับ 3 จังหวัดชายแดนใต้1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รับรถเก๋ง กลุ่ม 3-5 (ผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ำกว่า 35

ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เกิดเหตุ ต้องรับผิดชอบค่าเสีย

รายละเอียด

- - - - -1. ช่วยเหลือฉุกเฉินท้องถนน ตลอด 24 ชม. 2. ฟบริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

1-20 ปีสูงสุด 20 ปี2-17 ปีไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

ไม่ถ่าย--ไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

50,000100,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,000ไม่มี2,000 (อายุต่ำกว่า 35 ปี)ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

50,000100,000100,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 1

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

500,0001,000,0001,000,000500,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,345.556,700.347,345.216,700.007,319.876,674.666,545.215,900.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

นำสินแอกซ่ากรุงไทยเอเชียชื่อบริษัท

แคมเปญ มินิพลัส 2+Smart Drive 5(2+1) รถญี่ปุ่น2 Plus พนักงานข้าราชการAsia 2 Plus 35+

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



รับรถเก๋ง รถกลุ่ม 1-2 ผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ำกว่า 35

ปีบริบูรณ์ ณ วันเกิดเหตุ ต้องรับผิดชอบค่าเสียหา

1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

รับรถกลุ่ม 3,4,5การกำหนดทุนต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน

60% ของราคาตลาด  รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถ1-15 ปีไม่จำกัดอายุรถ1-20 ปีอายุการรับประกันภัย

---ไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

4 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

4 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

100,000100,000100,00060,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000 (อายุต่ำกว่า 35 ปี)2,0002,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000100,000100,00060,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 2

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

500,000500,0001,000,000500,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,545.216,900.007,545.216,900.007,544.576,899.367,446.136,800.92ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เอเชียอลิอันซ์ ซี พีเทเวศนำสินชื่อบริษัท

Asia 2 Plus 35+AZCP 2 Plus_Silver_Deductแคมเปญ (2+)แคมเปญ มินิพลัส 2+

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



- ไม่รับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้การกำหนดทุนต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน

60% ของราคาตลาด  รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่

ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

รับรถเก๋ง รถกลุ่ม 3-5 ผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ำกว่า 35

ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เกิดเหตุ ต้องรับผิดชอบค่าเสีย

รายละเอียด

1. ช่วยเหลือฉุกเฉินท้องถนน ตลอด 24 ชม. 2. ฟ- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 20 ปี1-20 ปี-ไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

-ไม่ถ่าย-ไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง4 ที่นั่ง

100,00050,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง4 ที่นั่ง

100,00050,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

150,00070,000100,000200,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มี2,0002,000 (อายุต่ำกว่า 35 ปี)ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

150,00070,000100,000200,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 3

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

1,000,000500,000500,000500,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,595.216,950.007,545.646,900.437,545.646,900.437,545.216,900.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

แอกซ่านำสินLMGเอเชียชื่อบริษัท

Smart Drive 5(2+1) รถญี่ปุ่นแคมเปญ มินิพลัส 2+Super Save 2 EcoAsia 2 Plus 35+

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

การกำหนดทุนต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน

60% ของราคาตลาด  รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

2-17 ปี1-20ปี3-17 ปี2-17 ปีอายุการรับประกันภัย

-ไม่ถ่าย--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

100,00080,000100,000150,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,00080,000100,000150,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 4

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

1,000,000500,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,680.467,035.257,645.156,999.947,645.156,999.947,636.596,991.38ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

กรุงไทยนำสินกรุงไทยกรุงไทยชื่อบริษัท

2 Plus พนักงานข้าราชการ

+ภัยธรรมชาติตามทุน

แคมเปญ มินิพลัส 2+2 Plus2 Plus พนักงานข้าราชการ

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

การกำหนดทุนต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน

60% ของราคาตลาด  รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่

ทุนประกันภัยรถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่าราคาแพคเกจ

ที่กำหนด

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รายละเอียด

- - - - -- - - - -บริการเสริม

--ส่วนลดประวัติดี

1-15ปี1-20 ปีไม่เกิน 20 ปี2-17 ปีอายุการรับประกันภัย

-ไม่ถ่าย--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,00050,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,00050,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

100,00090,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,00090,000100,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 5

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

500,000500,000500,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,845.217,200.007,745.737,100.527,745.217,100.007,680.467,035.25ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อลิอันซ์ ซี พีนำสินไทยประกันกรุงไทยชื่อบริษัท

AZCP 2 Plus_Silver_No Deductแคมเปญ มินิพลัส 2+2 PLUS2 Plus พนักงานข้าราชการ +ภัยธรรมชาติ

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น-รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 110

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล อัตราเบี้ยนี้สำหรับรถญี่

สำหรับรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น รับรถกลุ่ม 3,4,5รายละเอียด

- - - - -- - - - -บริการเสริม

--ส่วนลดประวัติดี

1-15 ปี-สูงสุด 20 ปีไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

ไม่ถ่ายไม่ถ่าย--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,00050,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

100,000100,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000100,000100,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 6

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

500,000500,000500,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,845.247,200.037,845.247,200.037,845.247,200.037,845.247,200.03ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

สมโพธิ์ Japanนำสินคุ้มภัยเทเวศชื่อบริษัท

Motor joy 2+แคมเปญ พลัสช่วยประหยัด 2+2+ SK2แคมเปญ (2++)

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 110

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล  (รถใช้งาน 3 จังหวัดชา

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

3-17 ปี2-17 ปี-3-17 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

100,000150,000100,000150,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000150,000100,000150,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 7

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0001,000,0001,500,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,044.267,399.057,996.117,350.907,945.827,300.617,944.757,299.54ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

กรุงไทยกรุงไทยไทยวิวัฒน์กรุงไทยชื่อบริษัท

2 Plus +ภัยธรรมชาติ2 Plus พนักงานข้าราชการ +ภัยธรรมชาติ2 Plus ใจป้ำ 12 Plus

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

สำหรับรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

--ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 20 ปีสูงสุด 20 ปี1-15 ปี3-17 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,000100,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

100,000100,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มี2,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000100,000100,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 8

ความเสียหายส่วนแรก

2,000,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

1,000,0001,000,000500,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,145.217,500.008,144.847,499.638,045.217,400.008,044.267,399.05ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อาคเนย์คุ้มภัยอลิอันซ์ ซี พีกรุงไทยชื่อบริษัท

Platinum 2 PLUS (ตามทุน)2+ SK1AZCP 2 Plus_Silver_Deduct Flood2 Plus +ภัยธรรมชาติตามทุน

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

ขยายความคุ้มครองสำหรับค่าขาดประโยชน์จาก

การใช้รถ จากอุบัติเหตุในกรณีที่รถประกันถัยที่เ

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

3-17 ปี2-17 ปี1-18 ปี2-17 ปีอายุการรับประกันภัย

--ไม่ถ่ายรูป-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

150,000150,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

150,000150,000100,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 9

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,344.937,699.728,266.827,621.618,145.217,500.008,145.217,500.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

กรุงไทยกรุงไทยSiam Cityกรุงไทยชื่อบริษัท

2 Plus +ภัยธรรมชาติ2 Plus พนักงานข้าราชการ

+ภัยธรรมชาติตามทุน

2 พลัส สยามซิตี้2 Plus

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



-รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 110

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล อัตราเบี้ยนี้สำหรับรถญี่

รหัส 110 รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล

(ต้องตรวจสภาพ)

1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

- ไม่รับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียด

1. ช่วยเหลือฉุกเฉินท้องถนน 24 ชม. 2. ฟรีค่าแรบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

--1-15 ปีสูงสุด 5 ปีอายุการรับประกันภัย

ไม่ถ่ายตรวจรถ--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง6 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,00050,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง6 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

150,000100,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มี2,0002,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

150,000100,000100,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 10

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0001,000,0002,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

500,000300,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,346.007,700.798,345.217,700.008,345.217,700.008,345.217,700.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมห้างประเภทการซ่อม

นำสินวิริยะอลิอันซ์ ซี พีแอกซ่าชื่อบริษัท

แคมเปญ พลัสช่วยประหยัด 2+2 Plus พิเศษ 1AZCP 2 Plus_Gold_DeductSmart Drive 5(2+1) รถญี่ปุ่น

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



- รับรถเก๋ง-เอเชีย อายุรถไม่เกิน 15 ปี

เฉพาะรถที่อยุ่ในกลุ่ม 3,4,5- ไม่รับรถรับจ้างหรือ

รับรถเก๋ง รถกลุ่ม 1-2 ผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ำกว่า 35

ปีบริบูรณ์ ณ วันเกิดเหตุ ต้องรับผิดชอบค่าเสียหา

กำหนดทุนตามราคาตลาดรถปัจจุบัน

และห้ามกำหนดทุน Over Insured หรือ ต่ำกว่ารา

- รับรถเก๋งส่วนบุคคล รหัส 110รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

อายุ 2-15 ปีไม่จำกัดอายุรถไม่เกิน 15 ปีไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

---ไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000250,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

100,000200,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,000 (อายุต่ำกว่า 35 ปี)ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000200,000100,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 11

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

1,000,000500,000500,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,545.217,900.008,545.217,900.008,545.217,900.008,395.227,750.01ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เมืองไทยประกันภัยเอเชียกรุงเทพสินมั่นคงชื่อบริษัท

Muang Thai 2+ PlusAsia 2 Plus 35+First Care2+ Special สุดคุ้มถูกผิดรับเลย 2+

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



- รถเก่งใช้งานส่วนบุคคล เฉพาะกลุ่ม 3,4,5

เท่านั้น

ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

 ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 2-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

 คุ้มครองรถยนต์ตกข้างทาง หรือ พริกคว่ำ

70,000บาท

รายละเอียด

บริการรถยกฉุกเฉิน,บริการน้ำมันฉุกเฉินบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถ--สูงสุด 15 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

4 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

4 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

100,000100,000100,000120,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000100,000100,000120,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 12

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

500,000500,000500,000500,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,546.097,900.888,546.097,900.888,546.097,900.888,545.217,900.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เอเชียLMGLMGเจ้าพระยาชื่อบริษัท

2 พลัส Special1 P2NSuper Save 2 Eco ExtraSuper Save 22+ First Class

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



รับรถอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่รับรถ

PROTON,CHERY QQ,TATA,SUZUKI CARR

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

  รับรถกลุ่ม 3,4,5- ไม่รับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียด

1. ช่วยเหลือฉุกเฉินท้องถนน 24 ชม. 2. ฟรีค่าแรบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 15 ปี3-17 ปีไม่จำกัดอายุรถสูงสุด 5 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

100,000150,000100,000150,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มี2,0002,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000150,000100,000150,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 13

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

500,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,645.608,000.398,644.537,999.328,644.537,999.328,595.217,950.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมห้างประเภทการซ่อม

ทิพยกรุงไทยเทเวศแอกซ่าชื่อบริษัท

2 พลัส2 Plus +ภัยธรรมชาติตามทุนแคมเปญ (2+ Flood)Smart Drive 5(2+1) รถญี่ปุ่น

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



- รับรถเก๋ง-เอเชีย อายุรถไม่เกิน 15 ปี

เฉพาะรถที่อยุ่ในกลุ่ม 3,4,5- ไม่รับรถรับจ้างหรือ

 รับรถกลุ่ม 3,4,5เก๋งรับอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่รับรถนำเข้า- ไม่รับ 3 จังหวัดชายแดนใต้รายละเอียด

- - - - -1. ช่วยเหลือฉุกเฉินท้องถนน ตลอด 24 ชม. 2. ฟบริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

อายุ 2-15 ปีไม่เกิน 10 ปี-สูงสุด 20 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000250,000100,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง4 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง4 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

150,000100,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

150,000100,000100,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 14

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,745.218,100.008,745.218,100.008,700.178,054.968,695.218,050.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เมืองไทยประกันภัยกรุงเทพไทยศรีแอกซ่าชื่อบริษัท

Muang Thai 2+ PlusFirst Care 2+ Flood Quick PlanCampaign ไทยศรี 2+Smart Drive 5(2+1) รถญี่ปุ่น

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



 ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

- รถเก๋งเฉพาะกลุ่ม 3,4,5- คุ้มครองภัยธรรมชาติ

ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ 

1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

-ไม่จำกัดอายุรถ1-15 ปี1-15 ปีอายุการรับประกันภัย

-ไม่ถ่าย--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง4 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง4 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,00050000100,000คุ้มครองน้ำท่วม

100,000100,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,00002,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000100,000100,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 15

0ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0001,000,0002,000,0002,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

500,000500,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,044.718,399.508,945.208,299.998,845.218,200.008,845.218,200.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

LMGเอเชียอลิอันซ์ ซี พีอลิอันซ์ ซี พีชื่อบริษัท

Super Save 2 Flood2 พลัส Special1 2WAZCP 2 Plus_Gold_Deduct FloodAZCP 2 Plus_Gold_No Deduct

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

- ไม่รับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รับอายุไม่เกิน 15 ปี   รับส่วนลดประวัติดี

ในปีต่ออายุ

รายละเอียด

1. ช่วยเหลือฉุกเฉินท้องถนน ตลอด 24 ชม. 2. ฟบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 20 ปีไม่เกิน 20 ปีสูงสุด 20 ปี1-15 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000100,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,00050,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

150,000150,000150,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,0002,0002,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

150,000150,000150,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 16

ความเสียหายส่วนแรก

2,000,0002,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,145.218,500.009,145.218,500.009,095.218,450.009,045.988,400.77ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อาคเนย์อาคเนย์แอกซ่าAIGชื่อบริษัท

Platinum 2 PlusPlatinum 2 PlusSmart Drive 5(2+1) รถญี่ปุ่นEcoChoice 2+

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



 รับรถกลุ่ม 21.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

  รับรถกลุ่ม 3,4,5รับรถญี่ปุ่นและรถยุโรป

คุ้มครองรถยนต์ตกข้างทาง หรือ พริกคว่ำ 70,000

รายละเอียด

บริการรถยกฉุกเฉิน,บริการน้ำมันฉุกเฉินบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถ1-15 ปีไม่จำกัดอายุรถสูงสุด 15 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000100,000คุ้มครองน้ำท่วม

100,000100,000100,000180,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000100,000100,000180,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 17

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0002,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

1,000,0001,000,0001,000,000500,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,444.898,799.689,345.218,700.009,244.808,599.599,145.218,500.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เทเวศอลิอันซ์ ซี พีเทเวศเจ้าพระยาชื่อบริษัท

แคมเปญ (2+) รถกลุ่ม 2AZCP 2 Plus_Gold_No Deduct Floodแคมเปญ (2++ Flood)2+ First Class

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 2-5 เท่านั้น

รับรถไม่เกิน 5 ปี

 ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 2-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

- รถเก๋งส่วนบุคคล เฉพาะกลุ่ม 1-2 เท่านั้น-

ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์มา

- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้รายละเอียด

1. Roadsideตลอด 24 ชม.บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

--ไม่จำกัดอายุรถสูงสุด 5 ปีอายุการรับประกันภัย

5 ปี---ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง4 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง4 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

100,000100,000100,000150,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000100,000100,000150,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 18

ความเสียหายส่วนแรก

2,500,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

1,000,000500,000500,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,634.288,989.079,546.548,901.339,545.478,900.269,545.218,900.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมห้างประเภทการซ่อม

LMGLMGเอเชียแอกซ่าชื่อบริษัท

Super Save Magnum 2Super Save 2 Extra2 พลัส Special1 Europe P2NESmart Drive 5(2+1) Europe

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

กำหนดทุนตามราคาตลาดรถปัจจุบัน

และห้ามกำหนดทุน Over Insured หรือ ต่ำกว่ารา

 รับรถกลุ่ม 3,4,5

กำหนดทุนตามราคาตลาดรถปัจจุบัน และห้ามกำ

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 20 ปีไม่เกิน 20 ปีไม่เกิน 15 ปีไม่เกิน 10 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000250,000250,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,00050,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

150,000150,000100,000150,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

1,0001,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

150,000150,000100,000150,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 19

ความเสียหายส่วนแรก

2,000,0002,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,645.219,000.009,645.219,000.009,644.218,999.009,635.218,990.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อาคเนย์อาคเนย์กรุงเทพกรุงเทพชื่อบริษัท

Platinum 2 PlusPlatinum 2 PlusFirst Care2+ Special ทวีคูณFirst Care 2+ Special  Flood

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



รับรถกลุ่ม 2ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

- รถเก๋งส่วนบุคคลเฉพาะกลุ่ม 1-2 เท่านั้น -

คุ้มครองภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่ว

- ไม่รับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียด

1. ช่วยเหลือฉุกเฉินท้องถนน 24 ชม. 2. ฟรีค่าแรบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถ-ไม่จำกัดอายุรถสูงสุด 5 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง4 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง4 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,00050000คุ้มครองน้ำท่วม

100,000100,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000100,000100,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 20

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

1,000,000500,000500,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

10,045.169,399.9510,045.169,399.959,945.659,300.449,845.219,200.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมห้างประเภทการซ่อม

เทเวศLMGเอเชียแอกซ่าชื่อบริษัท

แคมเปญ (2++)   รถกลุ่ม 2Super Save 2 Flood Extra2 พลัส Special1 P2NNE (2W) EuropeSmart Drive 5(2+1) รถญี่ปุ่น

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

 รับรถกลุ่ม 2- รับรถเก๋ง-ยุโรป อายุไม่เกิน 15 ปี

เฉพาะรถที่อยู่กลุ่ม 2- ไม่รับรถรับจ้างหรือให้เช่า  

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 20 ปีไม่เกิน 20 ปีไม่จำกัดอายุรถอายุไม่เกิน 15 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5ที่นั่ง

50,00050,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

150,000150,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

150,000150,000100,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 21

ความเสียหายส่วนแรก

2,000,0002,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

10,145.219,500.0010,145.219,500.0010,144.679,499.4610,045.219,400.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อาคเนย์อาคเนย์เทเวศเมืองไทยประกันภัยชื่อบริษัท

Platinum 2 PlusPlatinum 2 Plusแคมเปญ (2+ Flood)    รถกลุ่ม 2Muang Thai 2+ Plus

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



- รถยนต์นำเข้าเฉพาะคัน รับรถไม่เกิน 5 ปี-อายุรถที่รับประกันภัยไม่เกิน 5 ปี -

รับประกันทุกยี่ห้อ/ยกเว้นรถยนต์นั่งเกิน 7 ที่นั่ง (

- รับรถเก๋ง-ยุโรป อายุไม่เกิน 15 ปี

เฉพาะรถที่อยู่กลุ่ม 2- ไม่รับรถรับจ้างหรือให้เช่า  

- ไม่รับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียด

- - - - -1. ช่วยเหลือฉุกเฉินท้องถนน 24 ชม. 2. ฟรีค่าแรบริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

5 ปีสูงสุด 5 ปีอายุไม่เกิน 15 ปีสูงสุด 5 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

100,000100,000150,000150,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000100,000150,000150,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 22

ความเสียหายส่วนแรก

2,500,000100,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

10,533.089,887.8710,445.219,800.0010,245.219,600.0010,195.219,550.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมห้างประเภทการซ่อม

LMGสามัคคีเมืองไทยประกันภัยแอกซ่าชื่อบริษัท

Super Save Magnum 2 Extra2+รถเก๋งเอเชีย แผน 1Muang Thai 2+ PlusSmart Drive 5(2+1) รถญี่ปุ่น

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



รถกลุ่ม 1- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้-อายุรถที่รับประกันภัยไม่เกิน 5 ปี -

รับประกันทุกยี่ห้อ/ยกเว้นรถยนต์นั่งเกิน 7 ที่นั่ง (

-อายุรถที่รับประกันภัยไม่เกิน 5 ปี -

รับประกันทุกยี่ห้อ/ยกเว้นรถยนต์นั่งเกิน 7 ที่นั่ง (

รายละเอียด

1. Roadsideตลอด 24 ชม.บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถสูงสุด 5 ปีสูงสุด 5 ปีสูงสุด 5 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000100,000คุ้มครองน้ำท่วม

100,000150,000200,000150,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000150,000200,000150,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 23

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0001,000,000100,000100,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

14,645.0913,999.8812,945.2112,300.0011,245.2110,600.0010,845.2110,200.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมห้างประเภทการซ่อม

เทเวศแอกซ่าสามัคคีสามัคคีชื่อบริษัท

แคมเปญ (2+) รถกลุ่ม 1Smart Drive 5(2+1) Europe2+รถเก๋งเอเชีย แผน 22+รถเก๋งเอเชีย แผน 2

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



รับรถกลุ่ม 1รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง

100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง

100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 24

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

1,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

16,644.9215,999.71ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เทเวศชื่อบริษัท

แคมเปญ (2++)   รถกลุ่ม 1

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110


