
สำหรับรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้ทุนประกันภัยรถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่าราคาแพคเกจ

ที่กำหนด

รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

รายละเอียด

- - - - -ช่วยเหลือฉุกเฉิน,ฟรีค่าแรง-รถยก-เติมน้ำมัน - - -- - - - -บริการเสริม

--ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 20 ปีสูงสุด 20 ปีไม่เกิน 20 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

12 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง12 ที่นั่ง

50,000100,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

12 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง12 ที่นั่ง

50,000100,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

100,000100,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2000ไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 1

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,382.387,200.038,382.357,200.008,282.357,100.008,082.786,900.43ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

คุ้มภัยแอกซ่าไทยประกันLMGชื่อบริษัท

2+ SK2Smart Drive 5(2+1) Europe2 PLUSSuper Save 2 Eco

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 210



- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น- รับรถกระบะบรรทุกมีแค็ปส่วนบุคคล รหัส

210 (ต้องเป็นชื่อบุคคลเท่านั้น)- ไม่ต้องตรวจสภ

สำหรับรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นรายละเอียด

ช่วยเหลือฉุกเฉิน,ฟรีค่าแรง-รถยก-เติมน้ำมัน - - -- - - - -- - - - -บริการเสริม

--ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 5 ปี1-15 ปีไม่จำกัดสูงสุด 20 ปีอายุการรับประกันภัย

---ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5ที่นั่ง7 ที่นั่ง3 ที่นั่ง12 ที่นั่ง

100,00050,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง3 ที่นั่ง12 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

100,000100,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 2

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,882.357,700.008,782.567,600.218,717.297,750.018,681.987,499.63ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

แอกซ่าสมโพธิ์ Japanสินมั่นคงคุ้มภัยชื่อบริษัท

Smart Drive 5(2+1) ญี่ปุ่นMotor joy 2+ถูกผิดรับเลย 2+2+ SK1

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 210



- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

ใช้กับรถไม่เกิน 12 ที่นั่ง1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

รายละเอียด

ช่วยเหลือฉุกเฉิน,ฟรีค่าแรง-รถยก-เติมน้ำมัน - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 5 ปี-ไม่เกิน 20 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5ที่นั่ง12 ที่นั่ง12 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,00050,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง12 ที่นั่ง12 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,00050,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

150,000100,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มี2,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 3

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,132.357,950.009,083.237,900.889,083.237,900.889,082.357,900.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

แอกซ่าLMGLMGอาคเนย์ชื่อบริษัท

Smart Drive 5(2+1) ญี่ปุ่นSuper Save 2 Eco ExtraSuper Save 2Platinum 2 PLUS (ตามทุน)

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 210



รับรถอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่รับรถ

PROTON,CHERY QQ,TATA,SUZUKI CARR

- รับอายุไม่เกิน 20 ปี-

ลักษณะการใช้งานส่วนบุคคล (ไม่ใช้รับจ้าง หรือ 

รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

ขยายความคุ้มครองสำหรับค่าขาดประโยชน์จาก

การใช้รถ จากอุบัติเหตุในกรณีที่รถประกันถัยที่เ

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 15 ปี-1-18 ปีอายุการรับประกันภัย

---ไม่ถ่ายรูปถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง12 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,00050,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง12 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

100,000150,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,0002,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 4

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,682.438,500.089,682.358,500.009,581.858,399.509,182.358,000.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

ทิพยอาคเนย์LMGSiam Cityชื่อบริษัท

2 พลัสPlatinum 2 PlusSuper Save 2 Flood2 พลัส สยามซิตี้

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 210



- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้รายละเอียด

ช่วยเหลือฉุกเฉิน,ฟรีค่าแรง-รถยก-เติมน้ำมัน - - -ช่วยเหลือฉุกเฉิน,ฟรีค่าแรง-รถยก-เติมน้ำมัน - - -ช่วยเหลือฉุกเฉิน,ฟรีค่าแรง-รถยก-เติมน้ำมัน - - -บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 5 ปีสูงสุด 5 ปีสูงสุด 5 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5ที่นั่ง12 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง12 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

100,000100,000150,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี20002000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 5

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

10,132.358,950.0010,083.688,901.3310,082.358,900.009,782.358,600.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมห้างซ่อมห้างประเภทการซ่อม

แอกซ่าLMGแอกซ่าแอกซ่าชื่อบริษัท

Smart Drive 5(2+1) ญี่ปุ่นSuper Save 2 ExtraSmart Drive 5(2+1) EuropeSmart Drive 5(2+1) Europe

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 210



ขยายความคุ้มครองสำหรับค่าขาดประโยชน์จาก

การใช้รถ จากอุบัติเหตุในกรณีที่รถประกันถัยที่เ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

1-18 ปีไม่เกิน 20 ปีไม่เกิน 20 ปี-อายุการรับประกันภัย

ไม่ถ่ายรูป---ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง12 ที่นั่ง

50,00050,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง12 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

100,000150,000150,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี1,0001,0002,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 6

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

10,282.359,100.0010,182.359,000.0010,182.359,000.0010,171.428,989.07ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมห้างประเภทการซ่อม

Siam Cityอาคเนย์อาคเนย์LMGชื่อบริษัท

2 พลัส สยามซิตี้Platinum 2 PlusPlatinum 2 PlusSuper Save Magnum 2

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 210



- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

รายละเอียด

ช่วยเหลือฉุกเฉิน,ฟรีค่าแรง-รถยก-เติมน้ำมัน - - -บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 5 ปีไม่เกิน 20 ปีไม่เกิน 20 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง12 ที่นั่ง

100,00050,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง12 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

150,000150,000150,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

150,000150,000150,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / 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

10,732.359,550.0010,682.359,500.0010,682.359,500.0010,582.309,399.95ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

แอกซ่าอาคเนย์อาคเนย์LMGชื่อบริษัท

Smart Drive 5(2+1) ญี่ปุ่นPlatinum 2 PlusPlatinum 2 PlusSuper Save 2 Flood Extra

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 210



- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้- รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล รหัส 210 (รถตู้หรือ

รถแวน)- คุ้มครองภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยลมพายุ 

รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

- รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล รหัส 210

(รถตู้หรือรถแวน) ไม่จำกัดอายุรถ

รายละเอียด

ช่วยเหลือฉุกเฉิน,ฟรีค่าแรง-รถยก-เติมน้ำมัน - - --บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 20 ปีไม่จำกัดอายุรถไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

-ไม่ถ่าย--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง12 ที่นั่ง4 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง12 ที่นั่ง4 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

50,000คุ้มครองน้ำท่วม

100,000100,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 8

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

11,582.3510,400.0011,283.1510,100.8011,070.229,887.8710,882.979,700.62ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมห้างซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

แอกซ่าเอเชียLMGเอเชียชื่อบริษัท

Smart Drive 5(2+1) Europe2 พลัส Special 1 2WSuper Save Magnum 2 Extra2 พลัส Special1 P2N

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 210



 รับอายุไม่เกิน 15 ปี   รับส่วนลดประวัติดี

ในปีต่ออายุ

- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้รายละเอียด

ช่วยเหลือฉุกเฉิน,ฟรีค่าแรง-รถยก-เติมน้ำมัน - - -ช่วยเหลือฉุกเฉิน,ฟรีค่าแรง-รถยก-เติมน้ำมัน - - -ช่วยเหลือฉุกเฉิน,ฟรีค่าแรง-รถยก-เติมน้ำมัน - - -บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

1-15 ปีสูงสุด 5 ปีสูงสุด 5 ปีสูงสุด 20 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

100,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

12 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

12 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

100,000150,000100,000150,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000150,000100,000150,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / 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

13,583.2312,400.8813,482.3512,300.0013,082.3511,900.0011,982.3510,800.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

AIGแอกซ่าแอกซ่าแอกซ่าชื่อบริษัท

EcoChoice 2+Smart Drive 5(2+1) EuropeSmart Drive 5(2+1) EuropeSmart Drive 5(2+1) Europe

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 210


