
- ใช้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลสงวนสิทธิ์จำหน่ายพร้อม พรบ.อาคเนย์เท่านั้นใช้ส่วนบุคคล-ไม่รับรถแต่ง รถดัดแปลง-รับรถเก๋ง ส่วนบุคคล-

รถตู้ไม่เกิน 12 ที่นั่ง ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

รายละเอียด

บริการรถยกฉุกเฉิน,บริการน้ำมันฉุกเฉิน- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 50 ปีไม่จำกัดอายุรถไม่จำกัดอายุรถ-อายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000100,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง 7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,000ไม่มี50,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง 7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,000ไม่มี50,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 1

ความเสียหายส่วนแรก

600,000600,000600,000600,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

300,000300,000300,000300,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

2,645.041,999.832,600.001,954.792,499.521,854.312,445.211,800.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เจ้าพระยาอาคเนย์คุ้มภัยอินทรชื่อบริษัท

ALL newCampaign Miniสุดคุ้ม Rอินทร 3 Special1 (3V06N-110)

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 110



รับเฉพาะรถส่วนบุคคลเท่านั้น- รถใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช่รัจ้างหรือให้เช่ารับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 110

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล

รับเฉพาะรถส่วนบุคคลเท่านั้นรายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

-ไม่จำกัดอายุรถ1-25 ปีไม่จำกัดอายุการรับประกันภัย

-ไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

100,000200,000100,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 2

ความเสียหายส่วนแรก

600,000600,000600,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

300,000300,000300,000500,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

2,699.612,054.402,646.112,000.902,646.112,000.902,645.212,000.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

ไอโออิเอเชียนำสินสมโพธิ์ Japanชื่อบริษัท

Car For U Light3 Save Standardแคมเปญตามใจคุณ แผน 1Motor Joy 3

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 110



ไม่บังคับซื้อ พรบ.สงวนสิทธิ์จำหน่ายพร้อมพรบ.อาคเนย์เท่านั้นไม่จำกัดอายุรถ รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า

ใช้ส่วนบุคคลรายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถไม่จำกัดอายุรถ-ไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000100,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง 7 ที่นั่ง

50,000ไม่มี50,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง 7 ที่นั่ง

50,000ไม่มี50,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 3

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0001,500,0001,000,000800,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

500,000300,000250,000300,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

2,845.212,200.002,800.002,154.792,792.702,147.492,745.622,100.41ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อลิอันซ์ ซี พีอาคเนย์เมืองไทยประกันภัยคุ้มภัยชื่อบริษัท

AZCP 3 SilverCampaign SilverTP-SAVEแคมเปญ 3SK

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 110



- รถเก่งใช้งานส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า

-ไม่รับรถแต่ง รถดัดแปลง-รับรถเก๋ง ส่วนบุคคล

ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

รหัส 110 อัตราเบี้ยแบบ  Minimum

ไม่สามารถให้ส่วนลดใดๆ  ต้องขายร่วมกับ พรบ

ไม่จำกัดขนาดซีซี.รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถ--ไม่เกิน 15 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 4

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

500,000500,000250,000500,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

2,895.422,250.212,895.212,250.002,892.212,247.002,845.212,200.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เอเชียอินทรLMGSiam Cityชื่อบริษัท

3 เชฟ Extraอินทร 3 Special2 (3V10N-110)LMG TYPE SAVE 3ประเภท 3 สำหรับรถเก๋ง

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 110



ไม่จำกัดอายุรถบังคับซื้อควบ

พรบ.ของบริษัทเมืองไทยเท่านั้น รับรถส่วนบุคค

-รับประกันรถยนต์ทุกยี่ห้อ/รุ่น -

ต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคล ไม่นำไปรับจ้าง

รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 110

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล

รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 110

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

---1-25 ปีอายุการรับประกันภัย

---ไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000100,000100,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 5

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,000600,0002,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

500,000400,0001,000,000500,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

2,945.712,300.502,945.212,300.002,945.212,300.002,900.772,255.56ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เมืองไทยประกันภัยสามัคคีไทยไพบูลย์นำสินชื่อบริษัท

SAFE AND SAVE3 Save รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่งไทยไพบูลย์ ประเภท 3   รหัส 110แคมเปญตามใจคุณ แผน 2

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 110



ต้องเป็นรถส่วนบุคคลเท่านั้น

ไม่ใช้รับจ้าหรือให้เช่า

ต้องเป็นรถส่วนบุคคลเท่านั้น

ไม่ใช้รับจ้าหรือให้เช่า

สงวนสิทธิ์จำหน่ายพร้อม พรบ.อาคเนย์เท่านั้นใช้ส่วนบุคคลรายละเอียด

- - - - -- - - - -- - - - -บริการเสริม

---ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถไม่จำกัดอายุรถไม่จำกัดอายุรถไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่่นั่ง5 ที่่นั่ง5 ที่นั่ง 7 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่่นั่ง5 ที่่นั่ง5 ที่นั้ง 7 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 6

ความเสียหายส่วนแรก

2,500,0002,500,0002,500,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

1,000,0001,000,0001,000,000300,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

3,000.212,355.003,000.212,355.003,000.002,354.792,950.212,305.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

ไทยประกันไทยประกันอาคเนย์คุ้มภัยชื่อบริษัท

ประเภท 3 สำหรับรถเก๋งประเภท 3 สำหรับรถเก๋งCampaign Goldสุดคุ้ม V

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 110



- รถเก๋งส่วนบุคคล รหัส 110รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 110

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล

ไม่บังคับซื้อ พรบ.รับรถใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นรายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถ1-25 ปีไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

-ไม่ถ่าย--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,000100,00070,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 7

ความเสียหายส่วนแรก

2,000,0001,000,0003,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

1,000,0001,000,0001,000,000300,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

3,145.802,500.593,145.802,500.593,145.212,500.003,045.222,400.01ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เอเชียนำสินอาคเนย์MSIGชื่อบริษัท

3 เชฟ Specialแคมเปญตามใจคุณ แผน 3Campaign DiamondSingle Plan 1

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 110



-ไม่รับรถแต่ง รถดัดแปลง-รับรถเก๋ง ส่วนบุคคล

ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

(แบบมีส่วนลดในปีต่ออายุ)  รับรถทุกกลุ่ม

รวมถึงรถนำเข้า   ใช้เป็นรถส่วนบุคคลเท่านั้น  *

คุ้มครองจัดซ่อมความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอ

าประกันภัย 100,000 บาท / ครั้ง กรณีเกิดอุบัติเห

 อัตราเบี้ยแบบ Package Minimum

ไม่สามารถให้ส่วนลดใดๆ  ไม่บังคับ พรบ.  รับร

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

-รับรถอายุ 2 ปีขึ้นไปไม่จำกัดอายุ-อายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000300,00050,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 8

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0002,500,0001,000,000600,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

500,0001,000,000500,000250,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

3,400.212,755.003,294.532,649.323,244.242,599.033,192.882,547.67ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อินทรเทเวศเทเวศLMGชื่อบริษัท

อินทร กันภัย(3KP100N-110)แคมเปญ 3 แบบมีส่วนลดในปีต่ออายุเทเวศคุ้มกันLMG-MIN PACKAGE  3

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 110



- รับรถเก๋งส่วนบุคคล เกิน 2,000 cc รหัส 110-

ไม่รับรถมูลนิธิ-รถร่วมกตัญญู

รับเฉพาะรถส่วนบุคคลเท่านั้นไม่บังคับซื้อ พรบ.- รับรถเก๋งส่วนบุคคล ไม่เกิน 2,000 cc -

ไม่รับรถมูลนิธิ-รถร่วมกตัญญู

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

--ไม่จำกัดอายุรถ-อายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

100,000100,000300,000100,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,00050,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,00050,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 9

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

3,544.912,899.703,449.682,804.473,445.212,800.003,443.212,798.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

สินมั่นคงไอโออิอลิอันซ์ ซี พีสินมั่นคงชื่อบริษัท

ประเภท 3 รถเก๋งEconAZCP 3 Goldประเภท 3 รถเก๋ง

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 110



รับเฉพาะรถส่วนบุคคลเท่านั้น อัตราเบี้ยแบบ Package Minimum

ไม่สามารถให้ส่วนลดใดๆ  ไม่บังคับ พรบ.  รับร

ใช้ส่วนบุคคล- เบี้ย PA 369 บาท (ทุน 200,000)-

ไม่รับรถมูลนิธิ-รถร่วมกตัญญู

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

--ไม่จำกัดอายุรถไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000100,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง 7 ที่นั่ง

100,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง 7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 10

ความเสียหายส่วนแรก

2,500,0001,000,0001,000,000600,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

1,000,000300,000500,000300,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

3,849.863,204.653,793.153,147.943,650.213,005.003,590.002,575.79ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

ไอโออิLMGคุ้มภัยสินมั่นคงชื่อบริษัท

GoldyLMG-MEDIUMสุดคุ้ม P3 Save and safe

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 110



 อัตราเบี้ยแบบ Package Minimum

ไม่สามารถให้ส่วนลดใดๆ  ไม่บังคับ พรบ.  รับร

 จดทะเบียนในนามบุคคล   แจ้งทำประกันพร้อม

พรบ.

รถเก๋ง เครื่องไม่เกิน 2000รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส

110 รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล มีส่วนลดประวัติดีใ

คุ้มครองกรณีเป็นฝ่ายถูกและคู่กรณีไม่มีประกันรายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

-ไม่เกิน 12 ปี-ไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

---ไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000100,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง4 ที่นั่ง

100,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง

100,00050,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 11

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

500,000300,000300,000500,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

4,893.114,247.904,728.334,083.124,705.374,060.163,978.263,333.05ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

LMGกรุงเทพวิริยะเอเชียชื่อบริษัท

LMG-MAXป.3 BKI3 Save ไม่เกิน 2000กันชน 3 BB

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 110



รถเก๋ง เครื่องเกิน 2000รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส

110 รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล มีส่วนลดประวัติดีใ

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

-อายุการรับประกันภัย

-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง

50,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 12

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

300,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

4,941.324,296.11ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

วิริยะชื่อบริษัท

3 Save เกิน 2000

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 110


