
ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้รายละเอียด

1. Roadsideตลอด 24 ชม.1. Roadsideตลอด 24 ชม. 2. เติมน้ำมัน10ลิตร/ปี, 1. Roadsideตลอด 24 ชม. 2. เติมน้ำมัน10ลิตร/ปี, บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 20 ปีสูงสุด 20 ปีไม่เกิน 20 ปีสูงสุด 20 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

300,000250,000200,000200,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,0002,000ไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

300,000250,000200,000200,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 1

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,445.218,800.009,245.218,600.009,145.218,500.008,845.218,200.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

แอกซ่าแอกซ่าอาคเนย์แอกซ่าชื่อบริษัท

สมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1) รถยุโรปสมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1) รถยุโรปPlatinum 2 PLUS (ตามทุน)สมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1) รถยุโรป

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 120



ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้รายละเอียด

1. Roadsideตลอด 24 ชม. 2. เติมน้ำมัน10ลิตร/ปี, 1. Roadsideตลอด 24 ชม.1. Roadsideตลอด 24 ชม.บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 5 ปีไม่เกิน 15 ปีสูงสุด 20 ปีสูงสุด 20 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

200,000300,000400,000350,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มี2,0002,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

200,000300,000400,000350,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 2

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

10,345.219,700.0010,145.219,500.009,845.219,200.009,645.219,000.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

แอกซ่าอาคเนย์แอกซ่าแอกซ่าชื่อบริษัท

สมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1) รถยุโรปPlatinum 2 PLUS (ตามทุน)สมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1) รถยุโรปสมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1) รถยุโรป

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 120



ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้รายละเอียด

1. Roadsideตลอด 24 ชม.1. Roadsideตลอด 24 ชม.1. Roadsideตลอด 24 ชม. 2. เติมน้ำมัน10ลิตร/ปี, 1. Roadsideตลอด 24 ชม. 2. เติมน้ำมัน10ลิตร/ปี, บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 5 ปีสูงสุด 5 ปีสูงสุด 5 ปีสูงสุด 5 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

400,000350,000300,000250,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,0002,0002,0002,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

400,000350,000300,000250,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 3

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

11,345.2110,700.0011,145.2110,500.0010,945.2110,300.0010,745.2110,100.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมห้างประเภทการซ่อม

แอกซ่าแอกซ่าแอกซ่าแอกซ่าชื่อบริษัท

สมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1) รถยุโรปสมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1) รถยุโรปสมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1)รถยุโรปสมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1)รถยุโรป

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 120



ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้รายละเอียด

1. Roadsideตลอด 24 ชม.1. Roadsideตลอด 24 ชม. 2. เติมน้ำมัน10ลิตร/ปี, 1. Roadsideตลอด 24 ชม. 2. เติมน้ำมัน10ลิตร/ปี, 1. Roadsideตลอด 24 ชม. 2. เติมน้ำมัน10ลิตร/ปี, บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 20 ปีสูงสุด 20 ปีสูงสุด 20 ปีสูงสุด 20 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

350,000300,000250,000200,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

350,000300,000250,000200,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 4

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

13,345.2112,700.0013,145.2112,500.0012,895.2112,250.0012,395.2111,750.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

แอกซ่าแอกซ่าแอกซ่าแอกซ่าชื่อบริษัท

สมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1) รถยุโรปสมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1)รถยุโรปสมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1)รถยุโรปสมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1)รถยุโรป

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 120



ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้รายละเอียด

1. Roadsideตลอด 24 ชม. 2. เติมน้ำมัน10ลิตร/ปี, 1. Roadsideตลอด 24 ชม.1. Roadsideตลอด 24 ชม. 2. เติมน้ำมัน10ลิตร/ปี, 1. Roadsideตลอด 24 ชม.บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 5 ปีสูงสุด 5 ปีสูงสุด 5 ปีสูงสุด 20 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

300,000250,000200,000400,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

300,000250,000200,000400,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 5

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

14,695.2114,050.0014,445.2113,800.0013,945.2113,300.0013,745.2113,100.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

แอกซ่าแอกซ่าแอกซ่าแอกซ่าชื่อบริษัท

สมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1) รถยุโรปสมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1) รถยุโรปสมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1) รถยุโรปสมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1) รถยุโรป

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 120



ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้รายละเอียด

1. Roadsideตลอด 24 ชม.1. Roadsideตลอด 24 ชม.บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 5 ปีสูงสุด 5 ปีอายุการรับประกันภัย

--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

400,000350,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

400,000350,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 6

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

15,295.2114,650.0014,945.2114,300.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมห้างประเภทการซ่อม

แอกซ่าแอกซ่าชื่อบริษัท

สมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1) รถยุโรปสมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1) รถยุโรป

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 120


