
ทุนประกันภัยรถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่าราคาแพคเกจ

ที่กำหนด

สำหรับรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

- ไม่รับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียด

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

--ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 20 ปี-สูงสุด 20 ปีอายุการรับประกันภัย

---ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

7ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

200,000200,000200,000200,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มี2,0002,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

200,000200,000200,000200,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 1

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,745.218,100.008,645.608,000.398,546.017,900.888,045.217,400.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

ไทยประกันคุ้มภัยLMGแอกซ่าชื่อบริษัท

2 PLUS2+ SK2Super Save 2 EcoSmart Drive 5(2+1) รถญี่ปุ่น

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



ไม่เกิน 7 ปี รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล ไม่รับรถ

สปอร์ต ดัดแปลง แต่งซิ่ง รถติดไซเรน

-รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 110

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล อัตราเบี้ยนี้สำหรับรถญี่

1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 7 ปี-1-15 ปี1-15 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

200,000200,000200,000200,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

200,000200,000200,000200,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 2

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,945.208,299.998,845.698,200.488,845.218,200.008,845.218,200.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

ไทยวิวัฒน์นำสินอลิอันซ์ ซี พีอลิอันซ์ ซี พีชื่อบริษัท

2 Plus ใจป้ำแคมเปญ พลัสช่วยประหยัด 2+AZCP 2 Plus_Silver_DeductAZCP 2 Plus_Silver_No Deduct

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้รับรถกลุ่ม 3,4,5สำหรับรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นรายละเอียด

1. ช่วยเหลือฉุกเฉินท้องถนน 24 ชม. 2. ฟรีค่าแร- - - - -บริการเสริม

--ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 20 ปีสูงสุด 5 ปีไม่เกิน 10 ปีสูงสุด 20 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000250,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

200,000200,000200,000200,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,0002000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

200,000200,000200,000200,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 3

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,145.218,500.009,045.218,400.009,045.218,400.008,945.208,299.99ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อาคเนย์แอกซ่ากรุงเทพคุ้มภัยชื่อบริษัท

Platinum 2 PLUS (ตามทุน)Smart Drive 5(2+1) รถญี่ปุ่นFirst Care 2+ Flood Quick Plan2+ SK1

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

- รับเฉพาะ กลุ่มรถ 3,4,5 เท่านั้นขยายความคุ้มครองสำหรับค่าขาดประโยชน์จาก

การใช้รถ จากอุบัติเหตุในกรณีที่รถประกันถัยที่เ

1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

1-15 ปีไม่จำกัดอายุรถ1-18 ปี1-15 ปีอายุการรับประกันภัย

-ไม่ถ่ายไม่ถ่ายรูป-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง4 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,000100,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง4 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

200,000200,000200,000200,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

200,000200,000200,000200,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 4

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,245.218,600.009,145.298,500.089,145.228,500.019,145.218,500.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อลิอันซ์ ซี พีเอเชียSiam Cityอลิอันซ์ ซี พีชื่อบริษัท

AZCP 2 Plus_Silver_Deduct Flood2 พลัส Special 2 2N202 พลัส สยามซิตี้AZCP 2 Plus_Gold_Deduct

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



รหัส 110 รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล

(ต้องตรวจสภาพ)

กำหนดทุนตามราคาตลาดรถปัจจุบัน

และห้ามกำหนดทุน Over Insured หรือ ต่ำกว่ารา

สำหรับรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

-ไม่เกิน 15 ปีสูงสุด 20 ปี1-15 ปีอายุการรับประกันภัย

ตรวจรถ-ถ่ายรูป-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000250,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

6 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

6 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

200,000200,000300,000200,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

200,000200,000300,000200,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 5

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,445.218,800.009,445.218,800.009,444.898,799.689,245.218,600.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

วิริยะกรุงเทพคุ้มภัยอลิอันซ์ ซี พีชื่อบริษัท

2 Plus พิเศษ 2First Care2+ Special สุดคุ้ม2+ SK2AZCP 2 Plus_Silver_No Deduct Flood

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



- ไม่รับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

 ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 2-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

รายละเอียด

1. ช่วยเหลือฉุกเฉินท้องถนน 24 ชม. 2. ฟรีค่าแรบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 5 ปี---อายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,00050,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,00050,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

300,000200,000200,000300,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มี2,0002,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

300,000200,000200,000300,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 6

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,595.218,950.009,546.548,901.339,546.548,901.339,546.548,901.33ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

แอกซ่าLMGLMGLMGชื่อบริษัท

Smart 5(2+1) รถญี่ปุ่นSuper Save 2 Eco ExtraSuper Save 2Super Save 2 Eco

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



เก๋งรับอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่รับรถนำเข้า1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

รับรถอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่รับรถ

PROTON,CHERY QQ,TATA,SUZUKI CARR

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

-1-15 ปี1-15 ปีสุดสุด 15 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

100,000300,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

4 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,000100,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

4 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

200,000200,000200,000200,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

200,000200,000200,000200,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 7

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,700.629,055.419,645.219,000.009,645.219,000.009,644.988,999.77ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

ไทยศรีอลิอันซ์ ซี พีอลิอันซ์ ซี พีทิพยชื่อบริษัท

Campaign ไทยศรี 2+AZCP 2 Plus_Gold_Deduct FloodAZCP 2 Plus_Gold_No Deduct2 พลัส

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



รับอายุไม่เกิน 15 ปี  รับส่วนลดประวัติดี

ในปีต่ออายุ

 รับรถกลุ่ม 3,4,5สำหรับรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นทุนประกันภัยรถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่าราคาแพคเกจ

ที่กำหนด

รายละเอียด

- - - - -- - - - -บริการเสริม

--ส่วนลดประวัติดี

1-15 ปีไม่เกิน 10 ปีสูงสุด 20 ปีอายุการรับประกันภัย

--ถ่ายรูปถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

100,000250,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

200,000300,000300,000300,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,0002000ไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

200,000300,000300,000300,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 8

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,846.019,200.809,845.219,200.009,745.569,100.359,745.219,100.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

AIGกรุงเทพคุ้มภัยไทยประกันชื่อบริษัท

EcoChoice 2+First Care 2+ Flood Quick Plan2+ SK12 PLUS

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

ไม่รับรถ สปอร์ต ดัดแปลง แต่งซิ่ง รถติดไซเรน

รับรถไม่เกิน 5 ปี รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล

1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

1-15 ปีไม่เกิน 5 ปี1-15 ปี1-15 ปีอายุการรับประกันภัย

-ถ่ายรูป--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

300,000300,000300,000300,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

300,000300,000300,000300,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 9

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

10,045.219,400.009,945.659,300.449,945.219,300.009,945.219,300.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อลิอันซ์ ซี พีไทยวิวัฒน์อลิอันซ์ ซี พีอลิอันซ์ ซี พีชื่อบริษัท

AZCP 2 Plus_Gold_Deduct2 Plus ใจป้ำAZCP 2 Plus_Silver_DeductAZCP 2 Plus_Silver_No Deduct

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



กำหนดทุนตามราคาตลาดรถปัจจุบัน

และห้ามกำหนดทุน Over Insured หรือ ต่ำกว่ารา

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้รายละเอียด

1. Roadsideตลอด 24 ชม.บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 15 ปีไม่เกิน 15 ปี1-15 ปีสูงสุด 5 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

250,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

200,000300,000200,000200,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

200,000300,000200,000200,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 10

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

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

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมห้างประเภทการซ่อม

กรุงเทพอาคเนย์อลิอันซ์ ซี พีแอกซ่าชื่อบริษัท

First Care2+ Special ทวีคูณPlatinum 2 PLUS (ตามทุน)AZCP 2 Plus_Gold_No Deduct FloodSmart Drive 5(2+1) Europe

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



- ไม่รับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้- ไม่รับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

รับรถไม่เกิน 15 ปี

- รับเฉพาะกลุ่ม 1-2 กลุ่มรถยุโรป เท่านั้น-

ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์มา

รายละเอียด

1. ช่วยเหลือฉุกเฉินท้องถนน 24 ชม. 2. ฟรีค่าแร1. ช่วยเหลือฉุกเฉินท้องถนน 24 ชม. 2. ฟรีค่าแรบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 5 ปีสูงสุด 5 ปี-ไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

---ไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง4 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง4 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

400,000350,000200,000200,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,0002,0002,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

400,000350,000200,000200,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 11

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

10,395.219,750.0010,245.219,600.0010,145.749,500.5310,145.749,500.53ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

แอกซ่าแอกซ่าLMGเอเชียชื่อบริษัท

Smart Drive 5(2+1) รถญี่ปุ่นSmart Drive 5(2+1) รถญี่ปุ่นSuper Save 2 Flood2 พลัส Special 2 Europe 2NE20

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้กำหนดทุนตามราคาตลาดรถปัจจุบัน

และห้ามกำหนดทุน Over Insured หรือ ต่ำกว่ารา

1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

- รับรถเก๋งส่วนบุคคล รหัส 110รายละเอียด

1. Roadsideตลอด 24 ชม.บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 5 ปีไม่เกิน 15 ปี1-15 ปีไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

---ไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000250,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,00050,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,00050,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

250,000300,000300,000300,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,0002,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

250,000300,000300,000300,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 12

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

10,445.219,800.0010,445.219,800.0010,445.219,800.0010,435.719,790.50ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

แอกซ่ากรุงเทพอลิอันซ์ ซี พีสินมั่นคงชื่อบริษัท

Smart Drive 5(2+1) EuropeFirst Care2+ Special สุดคุ้มAZCP 2 Plus_Gold_Deduct Floodประกันตามใจ << 2000 CC

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

รับรถไม่เกิน 7 ปี รหัส 110

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล มีส่วนลดประวัติดีในปีต่

1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

1-15 ปี-1-15 ปี1-15 ปีอายุการรับประกันภัย

-ตรวจรถ--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง6 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง6 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,00050,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000100,000คุ้มครองน้ำท่วม

300,000200,000300,000300,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

300,000200,000300,000300,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 13

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

10,445.219,800.0010,445.219,800.0010,445.219,800.0010,445.219,800.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อลิอันซ์ ซี พีวิริยะอลิอันซ์ ซี พีอลิอันซ์ ซี พีชื่อบริษัท

AZCP 2 Plus_Gold_No Deduct2 Plus เฉพาะภัย 1AZCP 2 Plus_Silver_Deduct FloodAZCP 2 Plus_Silver_No Deduct Flood

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

- รับรถเก๋งส่วนบุคคล รหัส 110 เครื่องไม่เกิน 2,000 cc.ไม่รับรถ สปอร์ต ดัดแปลง แต่งซิ่ง รถติดไซเรนรายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

-ไม่จำกัดอายุรถ1-15 ปีไม่เกิน 10 ปีอายุการรับประกันภัย

-ไม่ถ่าย--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000100,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

200,000คุ้มครองน้ำท่วม

400,000300,000300,000200,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มี2,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

400,000300,000300,000200,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 14

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

10,544.859,899.6410,534.159,888.9410,445.769,800.5510,445.349,800.13ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

LMGสินมั่นคงAIGไทยวิวัฒน์ชื่อบริษัท

Super Save 2 Ecoประกันตามใจ >> 2000 CCEcoChoice 2+Quake & Flood 2+

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



 ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 2-5 เท่านั้น

รับรถไม่เกิน 5 ปี

- รับเฉพาะกลุ่ม 1,2 เท่านั้น-

คุ้มครองภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่ว

ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 2-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 2-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

-ไม่จำกัดอายุรถ--อายุการรับประกันภัย

5 ปี---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

50000คุ้มครองน้ำท่วม

200,000200,000300,000200,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มี2,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

200,000200,000300,000200,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 15

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

10,633.669,988.4510,545.929,900.7110,544.859,899.6410,544.859,899.64ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

LMGเอเชียLMGLMGชื่อบริษัท

Super Save Magnum 22 พลัส Special2 2NE20N (2W)Super Save 2Super Save 2 Extra

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



กำหนดทุนตามราคาตลาดรถปัจจุบัน

และห้ามกำหนดทุน Over Insured หรือ ต่ำกว่ารา

- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้รับรถอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่รับรถ

PROTON,CHERY QQ,TATA,SUZUKI CARR

รายละเอียด

1. ช่วยเหลือฉุกเฉินท้องถนน 24 ชม. 2. ฟรีค่าแร1. Roadsideตลอด 24 ชม.บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 15 ปีสูงสุด 5 ปีสูงสุด 5 ปีสูดสุด 15 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

250,000300,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

300,000200,000300,000300,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

300,000200,000300,000300,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 16

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0001,000,0001,000,000500,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

10,645.2110,000.0010,645.2110,000.0010,645.2110,000.0010,644.369,999.15ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

กรุงเทพแอกซ่าแอกซ่าทิพยชื่อบริษัท

First Care2+ Special ทวีคูณSmart Drive 5(2+1) รถญี่ปุ่นSmart Drive 5(2+1) Europe2 พลัส

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้- ไม่รับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รับรถกลุ่ม 3,4,5เก๋งรับอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่รับรถนำเข้ารายละเอียด

ช่วยเหลือฉุกเฉิน,ฟรีค่าแรง-รถยก-เติมน้ำมัน1. ช่วยเหลือฉุกเฉินท้องถนน 24 ชม. 2. ฟรีค่าแรบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 20 ปีสูงสุด 5 ปีไม่เกิน 10 ปี-อายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000250,000100,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง4 ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง4 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

350,000450,000400,000300,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,0002,0002000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

350,000450,000400,000300,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 17

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

10,795.2110,150.0010,795.2110,150.0010,745.2110,100.0010,701.0710,055.86ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

แอกซ่าแอกซ่ากรุงเทพไทยศรีชื่อบริษัท

Smart Drive 5 (2+1) รถญี่ปุ่นSmart Drive 5(2+1) รถญี่ปุ่นFirst Care 2+ Flood Quick PlanCampaign ไทยศรี 2+

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



- ไม่รับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รับรถกลุ่ม 3,4,5

กำหนดทุนตามราคาตลาดรถปัจจุบัน และห้ามกำ

รับรถไม่เกิน 7 ปี รหัส 110

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล มีส่วนลดประวัติดีในปีต่

1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

รายละเอียด

1. ช่วยเหลือฉุกเฉินท้องถนน 24 ชม. 2. ฟรีค่าแรบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 5 ปีไม่เกิน 10 ปี-1-15 ปีอายุการรับประกันภัย

--ตรวจรถ-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000250,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง6 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง6 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000100,000100,000คุ้มครองน้ำท่วม

250,000350,000200,000300,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

250,000350,000200,000300,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 18

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

10,995.2110,350.0010,945.2110,300.0010,945.2110,300.0010,945.2110,300.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

แอกซ่ากรุงเทพวิริยะอลิอันซ์ ซี พีชื่อบริษัท

Smart 5(2+1) รถญี่ปุ่นFirst Care 2+ Special Flood2 Plus เฉพาะภัย 4AZCP 2 Plus_Gold_No Deduct Flood

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

รับรถไม่เกิน 7 ปี รหัส 110

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล มีส่วนลดประวัติดีในปีต่

เครื่องเกิน 2,000 cc.- ไม่รับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียด

1. ช่วยเหลือฉุกเฉินท้องถนน 24 ชม. 2. ฟรีค่าแรบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

--1-15 ปีสูงสุด 5 ปีอายุการรับประกันภัย

-ตรวจรถ--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000100,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง6 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง6 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

200,000250,000300,000500,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มี2,0002,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

200,000250,000300,000500,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 19

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

11,145.1210,499.9111,061.9010,416.6911,045.5010,400.2911,045.2110,400.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมห้างประเภทการซ่อม

LMGวิริยะAIGแอกซ่าชื่อบริษัท

Super Save 2 Flood Extra2 Plus เฉพาะภัย 2EcoChoice 2+Smart Drive 5(2+1) รถญี่ปุ่น

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



รับรถอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่รับรถ

PROTON,CHERY QQ,TATA,SUZUKI CARR

ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

- รับรถ รหัส 110 เก๋งส่วนบุคคล

ที่เป็นรถญี่ปุ่นเท่านั้น

กำหนดทุนตามราคาตลาดรถปัจจุบัน

และห้ามกำหนดทุน Over Insured หรือ ต่ำกว่ารา

รายละเอียด

1.อุปกรณ์ตกแต่งไม่เกิน 10,000/ครั้ง 2. ช่วยเหลืบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

สุดสุด 15 ปี-สูงสุด 5 ปีไม่เกิน 15 ปีอายุการรับประกันภัย

--ไม่ตรวจรถ-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000300,000250,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,000100,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

400,000300,000300,000400,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

400,000300,000300,000400,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 20

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

11,444.7210,799.5111,195.4110,550.2011,195.2110,550.0011,145.2110,500.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมห้างซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

ทิพยLMGแอกซ่ากรุงเทพชื่อบริษัท

2 พลัสSuper Save 2 FloodSmart Drive 5 (2+1) รถญี่ปุ่นFirst Care2+ Special สุดคุ้ม

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



 ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 2-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

รับรถไม่เกิน 5 ปี

- รับรถเก๋งส่วนบุคคล รหัส 110รับรถไม่เกิน 7 ปี รหัส 110

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล มีส่วนลดประวัติดีในปีต่

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

-5 ปีไม่จำกัดอายุรถ-อายุการรับประกันภัย

--ไม่ถ่ายตรวจรถถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง6 ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง6 ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

200,000คุ้มครองน้ำท่วม

400,000200,000400,000200,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

400,000200,000400,000200,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 21

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

11,545.3010,900.0911,533.5310,888.3211,491.8010,846.5911,445.2110,800.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

LMGLMGสินมั่นคงวิริยะชื่อบริษัท

Super Save 2Super Save Magnum 2 Extraประกันตามใจ << 2000 CC2 Plus เฉพาะภัย 5

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

- รับรถเก๋งส่วนบุคคล รหัส 110ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 2-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 2-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

-ไม่จำกัดอายุรถ5 ปี-อายุการรับประกันภัย

-ไม่ถ่าย--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

400,000400,000300,000300,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มี2,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

400,000400,000300,000300,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 22

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

11,644.8110,999.6011,640.5310,995.3211,633.0410,987.8311,545.3010,900.09ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมห้างซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

LMGสินมั่นคงLMGLMGชื่อบริษัท

Super Save 2 Eco Extraประกันตามใจ >> 2000 CCSuper Save Magnum 2Super Save 2 Extra

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



 รับรถกลุ่ม 3,4,5รับรถไม่เกิน 7 ปี รหัส 110

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล มีส่วนลดประวัติดีในปีต่

กำหนดทุนตามราคาตลาดรถปัจจุบัน

และห้ามกำหนดทุน Over Insured หรือ ต่ำกว่ารา

 ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 10 ปี-ไม่เกิน 15 ปี-อายุการรับประกันภัย

-ตรวจรถ--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

250,000200,000250,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง6 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,00050,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง6 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,00050,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

500,000300,000400,000500,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2000ไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

500,000300,000400,000500,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 23

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

1,000,000300,0001,000,000500,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

11,745.2111,100.0011,662.5211,017.3111,645.2111,000.0011,644.8110,999.60ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

กรุงเทพวิริยะกรุงเทพLMGชื่อบริษัท

First Care 2+ Flood Quick Plan2 Plus เฉพาะภัย 3First Care2+ Special ทวีคูณSuper Save 2 Eco

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



รับรถอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่รับรถ

PROTON,CHERY QQ,TATA,SUZUKI CARR

- ไม่รับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รับรถกลุ่ม 3,4,5

กำหนดทุนตามราคาตลาดรถปัจจุบัน และห้ามกำ

กำหนดทุนตามราคาตลาดรถปัจจุบัน

และห้ามกำหนดทุน Over Insured หรือ ต่ำกว่ารา

รายละเอียด

1. ช่วยเหลือฉุกเฉินท้องถนน 24 ชม. 2. ฟรีค่าแรบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

สุดสุด 15 ปีสูงสุด 5 ปีไม่เกิน 10 ปีไม่เกิน 15 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000250,000250,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,000100,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

500,000350,000450,000500,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

500,000350,000450,000500,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 24

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

12,145.5711,500.3611,945.2111,300.0011,945.2111,300.0011,845.2111,200.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

ทิพยแอกซ่ากรุงเทพกรุงเทพชื่อบริษัท

2 พลัสSmart Drive 5(2+1) รถญี่ปุ่นFirst Care 2+ Special FloodFirst Care2+ Special สุดคุ้ม

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



- รับรถเก๋งส่วนบุคคล รหัส 110- ไม่รับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

รับรถไม่เกิน 7 ปี รหัส 110

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล มีส่วนลดประวัติดีในปีต่

รายละเอียด

1. ช่วยเหลือฉุกเฉินท้องถนน 24 ชม. 2. ฟรีค่าแรบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถสูงสุด 5 ปี--อายุการรับประกันภัย

ไม่ถ่าย--ตรวจรถถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง6 ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง6 ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000200,000คุ้มครองน้ำท่วม

500,000400,000300,000250,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

500,000400,000300,000250,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 25

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

1,000,0001,000,000500,000300,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

12,522.2111,877.0012,245.2111,600.0012,195.8611,550.6512,145.7311,500.52ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

สินมั่นคงแอกซ่าLMGวิริยะชื่อบริษัท

ประกันตามใจ << 2000 CCSmart Drive 5(2+1) รถญี่ปุ่นSuper Save 2 Flood Extra2 Plus เฉพาะภัย 6

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



 ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 2-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

- ไม่รับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนดทุนตามราคาตลาดรถปัจจุบัน

และห้ามกำหนดทุน Over Insured หรือ ต่ำกว่ารา

ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 2-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

รายละเอียด

1. ช่วยเหลือฉุกเฉินท้องถนน 24 ชม. 2. ฟรีค่าแรบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

-สูงสุด 5 ปีไม่เกิน 15 ปี-อายุการรับประกันภัย

5 ปี--5ปีถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000250,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

400,000450,000600,000300,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

400,000450,000600,000300,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 26

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

12,633.4911,988.2812,595.2111,950.0012,545.2111,900.0012,533.9811,888.77ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมห้างประเภทการซ่อม

LMGแอกซ่ากรุงเทพLMGชื่อบริษัท

Super Save Magnum 2Smart Drive 5(2+1) รถญี่ปุ่นFirst Care2+ Special สุดคุ้มSuper Save Magnum 2 Extra

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

- รับรถเก๋งส่วนบุคคล รหัส 110ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 2-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 2-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

-ไม่จำกัดอายุรถ--อายุการรับประกันภัย

-ไม่ถ่าย--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

500,000500,000500,000400,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มี2,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

500,000500,000500,000400,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 27

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

12,745.8412,100.6312,719.0912,073.8812,645.2612,000.0512,645.2312,000.02ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

LMGสินมั่นคงLMGLMGชื่อบริษัท

Super Save 2 Eco Extraประกันตามใจ >> 2000 CCSuper Save 2Super Save 2 Extra

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



กำหนดทุนตามราคาตลาดรถปัจจุบัน

และห้ามกำหนดทุน Over Insured หรือ ต่ำกว่ารา

กำหนดทุนตามราคาตลาดรถปัจจุบัน

และห้ามกำหนดทุน Over Insured หรือ ต่ำกว่ารา

- ไม่รับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รับรถไม่เกิน 7 ปี รหัส 110

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล มีส่วนลดประวัติดีในปีต่

รายละเอียด

1. ช่วยเหลือฉุกเฉินท้องถนน 24 ชม. 2. ฟรีค่าแรบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 15 ปีไม่เกิน 15 ปีสูงสุด 5 ปี-อายุการรับประกันภัย

---ตรวจรถถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

250,000250,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง6 ที่นั่ง

50,000100,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง6 ที่นั่ง

50,000100,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

200,000คุ้มครองน้ำท่วม

700,000600,000500,000300,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

700,000600,000500,000300,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 28

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

13,445.2112,800.0013,145.2112,500.0012,895.2112,250.0012,827.3512,182.14ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมห้างซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

กรุงเทพกรุงเทพแอกซ่าวิริยะชื่อบริษัท

First Care2+ Special สุดคุ้มFirst Care2+ Special ทวีคูณSmart Drive 5(2+1) รถญี่ปุ่น2 Plus เฉพาะภัย 7

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



 ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 2-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

 ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

รับรถไม่เกิน 5 ปี

- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้รายละเอียด

1. Roadsideตลอด 24 ชม.บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

---สูงสุด 5 ปีอายุการรับประกันภัย

5 ปี-5 ปี-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

500,000600,000400,000200,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,0002,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

500,000600,000400,000200,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 29

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

13,733.4513,088.2413,645.2113,000.0013,633.9412,988.7313,545.2112,900.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมห้างซ่อมห้างประเภทการซ่อม

LMGLMGLMGแอกซ่าชื่อบริษัท

Super Save Magnum 2Super Save 2Super Save Magnum 2 ExtraSmart Drive 5(2+1) Europe

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้กำหนดทุนตามราคาตลาดรถปัจจุบัน

และห้ามกำหนดทุน Over Insured หรือ ต่ำกว่ารา

- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 2-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

รายละเอียด

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

ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 5 ปีไม่เกิน 15 ปีสูงสุด 5 ปี-อายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000250,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

300,000700,000250,000500,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

300,000700,000250,000500,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 30

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

14,295.2113,650.0014,145.2113,500.0014,045.2113,400.0013,745.2113,100.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมห้างซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

แอกซ่ากรุงเทพแอกซ่าLMGชื่อบริษัท

Smart Drive 5(2+1) EuropeFirst Care2+ Special ทวีคูณSmart Drive 5(2+1) EuropeSuper Save 2 Extra

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110



 ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 2-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

 ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

----อายุการรับประกันภัย

--5 ปี-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

700,000600,000500,000700,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

700,000600,000500,000700,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 31

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

15,745.2115,100.0014,745.2114,100.0014,733.9014,088.6914,645.2114,000.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมห้างซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

LMGLMGLMGLMGชื่อบริษัท

Super Save 2 ExtraSuper Save 2 ExtraSuper Save Magnum 2 ExtraSuper Save 2

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน

ประเภทรถ : 110


