
สงวนสิทธิ์จำหน่ายพร้อม พรบ.อาคเนย์เท่านั้นรับเฉพาะรถส่วนบุคคลเท่านั้นใช้รถส่วนบุคคล-ไม่รับรถแต่ง รถดัดแปลง-รับรถตู้ไม่เกิน 12

ที่นั่ง ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

รายละเอียด

- - - - -- - - - -บริการเสริม

--ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถ15 ปีไม่จำกัดอายุรถ-อายุการรับประกันภัย

-ไม่ถ่าย--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

100,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง12 ที่นั่ง12 ที่นั่ง

ไม่มี50,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง12 ที่นั่ง12 ที่นั่ง

ไม่มี100,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 1

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

4,100.002,917.654,032.832,850.484,000.732,818.383,982.352,800.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อาคเนย์สมโพธิ์ Japanคุ้มภัยอินทรชื่อบริษัท

Campaign MiniMotor Joy 3สุดคุ้ม Rอินทร 3 Special1 (3V06N-210)

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 210



- รับรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล (รถตู้ หรือ

รถแวน)

ใช้รถส่วนบุคคล- ใช้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลรับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 210

รถตู้ใช้งานส่วนบุคคล

รายละเอียด

- - - - -บริการรถยกฉุกเฉิน,บริการน้ำมันฉุกเฉินบริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถไม่จำกัดอายุรถไม่เกิน 50 ปี1-25 ปีอายุการรับประกันภัย

ไม่ถ่าย--ไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000200,000100,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

12 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

12 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 2

ความเสียหายส่วนแรก

600,000800,000600,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

4,182.633,000.284,182.633,000.284,181.562,999.214,100.242,917.89ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เอเชียคุ้มภัยเจ้าพระยานำสินชื่อบริษัท

3 Save Standardแคมเปญ 3SKALL newประเภท 3 รถยนต์โดยสาร

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 210



ใช้รถส่วนบุคคล- รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล รหัส 210 (รถตู้หรือ

รถแวน)

สงวนสิทธิ์จำหน่ายพร้อม พรบ.อาคเนย์เท่านั้นไม่จำกัดอายุรถ รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถไม่จำกัดอายุรถไม่จำกัดอายุรถ-อายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000100,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

12 ที่นั่ง7 ที่นั่ง12 ที่นั่ง

50,00050,000ไม่มี50,000ค่ารักษาพยาบาล

12 ที่นั่ง7 ที่นั่ง12 ที่นั่ง

50,00050,000ไม่มี50,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 3

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

300,000500,000300,000250,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

4,450.003,267.654,433.013,250.664,300.003,117.654,192.263,009.91ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

คุ้มภัยเอเชียอาคเนย์เมืองไทยประกันภัยชื่อบริษัท

สุดคุ้ม V3 เชฟ ExtraCampaign SilverTP-SAVE

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 210



- รับรถกระบะบรรทุกส่วนบุคคล มีแค็ป ไม่เกิน

4 ตัน (ต้องเป็นชื่อบุคคลเท่านั้น)- ไม่รับรถมูลนิธิ

รับเฉพาะรถส่วนบุคคลเท่านั้น- สงวนสิทธิ์จำหน่ายพร้อม พรบ.อาคเนย์เท่านั้นไม่บังคับซื้อ พรบ. ยกเว้นการรับประกันรถ

Toyota Commuter, Hiace , Nissan Urvan

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

-ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดอายุรถไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

100,000200,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 4

ความเสียหายส่วนแรก

400,0002,500,0002,500,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

300,0001,000,0001,000,000500,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

4,504.703,537.424,500.353,318.004,500.003,317.654,482.353,300.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

สินมั่นคงไทยประกันอาคเนย์อลิอันซ์ ซี พีชื่อบริษัท

ประเภท 3 ปิคอัพมีแค็ปประเภท 3 สำหรับรถตู้Campaign GoldAZCP 3 Silver

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 210



-ไม่รับรถแต่ง รถดัดแปลง-รับรถตู้ไม่เกิน 12

ที่นั่ง ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

- รถยนต์โดยสารใช้งานส่วนบุคคล

(ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์  รับจ้างหรือให้เช่า)

คุ้มครองจัดซ่อมความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอ

าประกันภัย 100,000 บาท / ครั้ง กรณีเกิดอุบัติเห

-

คุ้มครองรถคันเอาประกันภัยกรณีฝ่ายถูกและคู่กร

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

-ไม่จำกัดอายุรถไม่จำกัดอายุไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

---ไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 5

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

4,737.353,555.004,682.323,499.974,581.743,399.394,515.403,333.05ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อินทรเอเชียเทเวศเอเชียชื่อบริษัท

อินทร กันภัย(3KP100N-210)3 เชฟ Specialเทเวศคุ้มกันกันชน 3 BB

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 210



ไม่บังคับซื้อ พรบ. ยกเว้นการรับประกันรถ

Toyota Commuter, Hiace , Nissan Urvan

(แบบมีส่วนลดในปีต่ออายุ)  รับรถทุกกลุ่ม

รวมถึงรถนำเข้า  รับรถอายุ 2 ปีขึ้นไป ใช้เป็นรถ

- รับรถตู้ใช้ส่วนบุคคล รหัส 210

(รถตู้หรือรถแวน)- ไม่รับรถมูลนิธิ-รถร่วมกตัญ

ไม่บังคับซื้อ พรบ.รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถ-ไม่จำกัดอายุรถไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000100,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 6

ความเสียหายส่วนแรก

2,000,0002,500,000200,0003,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

5,182.354,000.005,081.433,899.084,990.003,521.654,782.353,600.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อลิอันซ์ ซี พีเทเวศสินมั่นคงอาคเนย์ชื่อบริษัท

AZCP 3 Goldแคมเปญ แบบมีส่วนลดในปีต่ออายุ3 Save and safeCampaign Diamond

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 210



รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 210

รถตู้ใช้งานส่วนบุคคล มีส่วนลดประวัติดีในปีต่อ

รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 210

กระบะใช้งานส่วนบุคคล มีส่วนลดประวัติดีในปี

ไม่จำกัดอายุรถ ต้องซื้อควบ พ.ร.บ

เมืองไทยเท่านั้นรับรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช้รั

รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 210

รถตู้ใช้งานส่วนบุคคล

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

----อายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000100,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

12 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

10 ที่นั่ง5 ที่นั่ง12 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 7

ความเสียหายส่วนแรก

600,0001,000,0001,000,0002,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

300,000300,000500,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,593.346,410.996,978.286,011.005,282.594,100.245,282.354,100.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

วิริยะวิริยะเมืองไทยประกันภัยไทยไพบูลย์ชื่อบริษัท

3 Save3 SaveSAFE AND SAVEไทยไพบูลย์ ประเภท 3   รหัส 210

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 210



จดทะเบียนในนามบุคคล   แจ้งทำประกันพร้อม

พรบ.

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 12 ปีอายุการรับประกันภัย

-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

100,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

12 ที่นั่ง

50,000ค่ารักษาพยาบาล

12 ที่นั่ง

50,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 8

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

10,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

300,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,754.296,571.94ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

กรุงเทพชื่อบริษัท

ป.3 BKI

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 210


