
การกำหนดทุนต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน

60% ของราคาตลาด รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่

-อายุรถยนต์ที่รับประกันภัยไม่เกิน 20 ปี

ไม่รับรถยนต์ Supper Car-รถยนต์บรรทุก(ปิคอัพ

-รับรถเก๋ง กระบะ(ปิคอัพ) ไม่เกิน 4 ตัน -

รับเฉพาะรถยนต์กลุ่ม 3,4,5-ชดเชยค่าเดินทาง สูง

-รับรถกระบะ(ปิคอัพ) ไม่เกิน 4 ตัน -

รับเฉพาะรถยนต์กลุ่ม 3,4,5

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

1-20 ปี---อายุการรับประกันภัย

ไม่ถ่าย---ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มี20002,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

50,00050,00050,00050,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 1

ความเสียหายส่วนแรก

600,000400,000600,000600,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

300,000400,000300,000300,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

6,668.245,700.966,467.285,500.006,467.285,500.005,867.284,900.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

นำสินสามัคคีอินทรอินทรชื่อบริษัท

แคมเปญ มินิพลัส 3+3พลัสมินิ3 Plus Mini Extra3 Plus Mini

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



-รับรถกระบะ(ปิคอัพ) ไม่เกิน 4 ตัน -

รับเฉพาะรถยนต์กลุ่ม 3,4,5

การกำหนดทุนต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน

60% ของราคาตลาด รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่

รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

การกำหนดทุนต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน

60% ของราคาตลาด รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่

รายละเอียด

- - - - -- - - - -บริการเสริม

--ส่วนลดประวัติดี

-1-20 ปี1-20 ปีอายุการรับประกันภัย

-ไม่ถ่าย-ไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

50,00070,000100,00060,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 2

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

6,867.285,900.006,867.265,899.986,867.265,899.986,767.755,800.47ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อินทรนำสินLMGนำสินชื่อบริษัท

3 Plus Miniแคมเปญ มินิพลัส 3+Super Save 3 Ecoแคมเปญ มินิพลัส 3+

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

การกำหนดทุนต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน

60% ของราคาตลาด รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่

การกำหนดทุนต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน

60% ของราคาตลาด รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่

1.สำหรับ AZCP 3 PLUS

ไม่จำกัดอายุรถยนต์2.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแ

รายละเอียด

- - - - -- - - - -บริการเสริม

--ส่วนลดประวัติดี

3-17 ปี1-20 ปี1-20 ปี-อายุการรับประกันภัย

-ไม่ถ่ายไม่ถ่าย-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,00050,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,00090,00080,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 3

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,093.036,125.757,067.356,100.076,967.846,000.566,967.286,000.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

กรุงไทยนำสินนำสินอลิอันซ์ ซี พีชื่อบริษัท

3 Plus พนักงานข้าราชการแคมเปญ มินิพลัส 3+แคมเปญ มินิพลัส 3+AZCP 3 Plus_Silver_Deduct

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



-รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 320

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล อัตราเบี้ยนี้สำหรับรถญี่

รับรถไม่เกิน 3 ตัน เฉพาะส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างสำหรับรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นรถส่วนบุคคลเท่านั้นรายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

-สูงสุด 25 ปีไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

ไม่ถ่าย---ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,000100,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2000ไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000100,00050,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 4

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0001,000,000400,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,167.936,200.657,167.286,200.007,166.866,199.587,166.866,199.58ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

นำสินKSKคุ้มภัยเทเวศชื่อบริษัท

 แคมเปญ พลัสช่วยประหยัด 3+V5310W (3+)3+SKแคมเปญ 3+

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

ไม่จำกัดอายุ กระบะบรรทุก ไม่รับรถ สปอร์ต

ดัดแปลง แต่งซิ่ง รถติดไซเรน

ทุนประกันภัยรถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่าราคาแพคเกจ

ที่กำหนด

รับรถส่วนบุคคลเท่านั้นรายละเอียด

- - - - -- - - - -บริการเสริม

--ส่วนลดประวัติดี

3-17 ปี-ไม่จำกัด1-15 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 5

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,366.956,399.677,267.446,300.167,267.286,300.007,167.936,200.65ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

กรุงไทยไทยวิวัฒน์ไทยประกันสมโพธิ์ Japanชื่อบริษัท

3 Plus3 Plus ใจป้ำ 13 PLUSMotor joy 3+

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



- ราคา 6,500 บาท (เฉพาะรถญี่ปุ่น)- ราคา 7,500

บาท (เฉพาะรถยุโรป)

รับรถ 2-15 ปี รหัส 320 กระบะบรรทุก

มีDD2,000

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รายละเอียด

บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 20 ปี-3-17 ปี3-17 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 6

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,467.286,500.007,466.286,499.007,452.556,485.277,452.556,485.27ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อาคเนย์ไทยไพบูลย์กรุงไทยกรุงไทยชื่อบริษัท

Platinum 3 PLUS Zero (ญี่ปุ่น / ยุโรป)3Plus แผน 1003 Plus พนักงานข้าราชการ +ภัยธรรมชาติ3 Plus พนักงานข้าราชการ

+ภัยธรรมชาติตามทุน

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



ไม่รับรถรับจ้าง, รถสปอร์ต, รถดัดแปลง,

รถแต่งซิ่ง, รถรับจ้างสาธารณะ และ รถเช่า

1.สำหรับ AZCP 3 PLUS

ไม่จำกัดอายุรถยนต์2.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแ

1.สำหรับ AZCP 3 PLUS

ไม่จำกัดอายุรถยนต์2.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 12 ปี--ไม่เกิน 20 ปีอายุการรับประกันภัย

---ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

100,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,00050,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,0002,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 7

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,467.286,500.007,467.286,500.007,467.286,500.007,467.286,500.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

ไอโออิอลิอันซ์ ซี พีอลิอันซ์ ซี พีอาคเนย์ชื่อบริษัท

ABI SAFEGUARD SAVINGAZCP 3 Plus_Silver_No DeductAZCP 3 Plus_Silver_Deduct FloodPlatinum 3 PLUS MINI

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

 รับรถอายุ 2 ปีขึ้นไปรับรถอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่รับรถ

PROTON,CHERY QQ,TATA,SUZUKI CARR

ขยายความคุ้มครองสำหรับค่าขาดประโยชน์จาก

การใช้รถ จากอุบัติเหตุในกรณีที่รถประกันถัยที่เ

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

3-17 ปีไม่จำกัดอายุรถสูงสุด 15 ปี1-20 ปีอายุการรับประกันภัย

---ไม่ถ่ายรูปถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง2 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000500,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง2 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 8

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,501.776,534.497,467.536,500.257,467.536,500.257,467.286,500.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

กรุงไทยเทเวศทิพยSiam Cityชื่อบริษัท

3 Plus พนักงานข้าราชการแคมเปญ 3++3 พลัส3 พลัส สยามซิตี้

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส320 กระบะบรรทุก

มีส่วนลดประวัติดีในปีต่ออายุ

รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส320 กระบะบรรทุกใช้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลสำหรับรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นรายละเอียด

รถยกฉุกเฉิน,น้ำมันฉุกเฉิน- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

--สูงสุด 20 ปีสูงสุด 20 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

6 ที่นั่ง6 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,00050,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

6 ที่นั่ง6 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,00050,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 9

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,567.286,600.007,567.286,600.007,567.286,600.007,522.106,554.82ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

วิริยะวิริยะเจ้าพระยาคุ้มภัยชื่อบริษัท

กลุ่มผลิตภัณฑ์ BV3 ประเภท 5 3+3 Plus 1เจ้าพระยา OK 1 No Excess3+ SK2

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

- ไม่รับรถ ISUZU รุ่น NKR ทุกรุ่น-รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 320

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล อัตราเบี้ยนี้สำหรับรถญี่

รถกะบะบรรทุกไม่เกิน 3

ตัน/รถตู้โดยสาร(ยกเว้นประกอบนอก)สำหรับร

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

3-17 ปีไม่จำกัดอายุรถ-อายุการรับประกันภัย

-ไม่ถ่ายไม่ถ่าย-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง4 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง4 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,000ไม่มี2000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 10

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,767.136,799.857,767.006,800.007,667.626,700.347,667.286,700.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

กรุงไทยเอเชียนำสินKSKชื่อบริษัท

3 Plus + ภัยธรรมชาติ3 พลัส Standardแคมเปญ พลัสช่วยประหยัด 3+V5315W (3+)

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

- รับรถ รหัส 320 กระบะ1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รายละเอียด

1.อุปกรณ์ตกแต่งไม่เกิน 10,000/ครั้ง 2. ช่วยเหลืบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

3-17 ปีไม่เกิน 20 ปี3-17 ปี3-17 ปีอายุการรับประกันภัย

-ถ่าย--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,000ไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

150,000100,000100,000150,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 11

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,861.296,894.017,817.286,850.007,767.136,799.857,767.136,799.85ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

กรุงไทยแอกซ่ากรุงไทยกรุงไทยชื่อบริษัท

3 Plus พนักงานข้าราชการ +ภัยธรรมชาติSmart Drive 5 (3+1) รถญี่ปุ่น3 Plus + ภัยธรรมชาติตามทุน3 Plus

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



สำหรับรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นรับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

รถส่วนบุคคลเท่านั้นรายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 20 ปีไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,000ไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 12

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,867.716,900.437,867.716,900.437,867.716,900.437,866.646,899.36ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

คุ้มภัยLMGLMGเทเวศชื่อบริษัท

3+ SK1Super Save 3Super Save 3 Eco Extraแคมเปญ (3+ Flood)

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

รับรถ 2-15 ปี รหัส 320 กระบะบรรทุก

มีDD2,000

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 20 ปีไม่เกิน 20 ปีไม่เกิน 20 ปี-อายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั้ง

50,00050,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,000200,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,0002,0001,0002,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

150,000150,000100,000150,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 13

ความเสียหายส่วนแรก

2,000,0002,000,0002,000,0002,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,967.287,000.007,967.287,000.007,967.287,000.007,966.286,999.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อาคเนย์อาคเนย์อาคเนย์ไทยไพบูลย์ชื่อบริษัท

Platinum 3 PlusPlatinum 3 PlusPlatinum 3 PLUS MINI3Plus แผน 150

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



ไม่รับรถรับจ้าง, รถสปอร์ต, รถดัดแปลง,

รถแต่งซิ่ง, รถรับจ้างสาธารณะ และ รถเช่า

1.สำหรับ AZCP 3 PLUS

ไม่จำกัดอายุรถยนต์2.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแ

คุ้มครองรถยนต์ตกข้างทาง หรือ พลิกคว่ำ

70,000บาท/ครั้ง

1.สำหรับ AZCP 3 PLUS

ไม่จำกัดอายุรถยนต์2.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแ

รายละเอียด

บริการรถยกฉุกเฉิน,บริการน้ำมันฉุกเฉินบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 12 ปี-สูงสุด 20 ปี-อายุการรับประกันภัย

--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,000100,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000100,000120,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 14

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

7,967.287,000.007,967.287,000.007,967.287,000.007,967.287,000.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

ไอโออิอลิอันซ์ ซี พีเจ้าพระยาอลิอันซ์ ซี พีชื่อบริษัท

ABI SAFEGUARDAZCP 3 Plus_Gold_Deduct3+ First ClassAZCP 3 Plus_Silver_No Deduct Flood

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

- รับรถ รหัส 320 กระบะกะบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน ส่วนบุคคล

รับอายุไม่เกิน 10 ปี

ไม่รับรถรับจ้าง, รถสปอร์ต, รถดัดแปลง,

รถแต่งซิ่ง, รถรับจ้างสาธารณะ และ รถเช่า

รายละเอียด

1.อุปกรณ์ตกแต่งไม่เกิน 10,000/ครั้ง 2. ช่วยเหลืบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

3-17 ปีไม่เกิน 20 ปี-ไม่เกิน 12 ปีอายุการรับประกันภัย

-ถ่าย-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000100,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,000ไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

150,000150,000100,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 15

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

8,130.937,163.658,117.287,150.008,067.807,100.528,047.287,080.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

กรุงไทยแอกซ่าไทยศรีไอโออิชื่อบริษัท

3 Plus พนักงานข้าราชการ

+ภัยธรรมชาติตามทุน

Smart Drive 5 (3+1) รถญี่ปุ่นCampaign ไทยศรี 3+3 PLUS TOGETHER

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



- ไม่รับรถ ISUZU รุ่น NKR ทุกรุ่น-

คุ้มครองภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่ว

รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น

ไม่รับรถรับจ้างหรือให้เช่าไม่รับรถนำเข้า รถสป

รับรถไม่เกิน 3 ตัน เฉพาะส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้าง1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถสูงสุด 15 ปี3-17 ปีอายุการรับประกันภัย

ไม่ถ่าย ---ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

4 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

4 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

50000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 16

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,167.317,200.038,167.317,200.038,167.287,200.008,166.247,198.96ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เอเชียเมืองไทยประกันภัยKSKกรุงไทยชื่อบริษัท

3 พลัส Standard 3WMuang Thai 3+ Plus แบบที่ 1V5103PN3 Plus + ภัยธรรมชาติ

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



1.สำหรับ AZCP 3 PLUS

ไม่จำกัดอายุรถยนต์2.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแ

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

ไม่จำกัดอายุ ไม่รับรถ สปอร์ต ดัดแปลง แต่งซิ่ง

รถติดไซเรนรหัส 320 กระบะบรรทุก   (รถใช้งา

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

-3-17 ปี-อายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000100,000100,000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มี2,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 17

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,467.287,500.008,466.917,499.638,367.407,400.128,267.897,300.61ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อลิอันซ์ ซี พีกรุงไทยLMGไทยวิวัฒน์ชื่อบริษัท

AZCP 3 Plus_Gold_Deduct Flood3 Plus + ภัยธรรมชาติตามทุนSuper Save 3 FloodQuake & Flood 3+

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

- ราคา 6,500 บาท (เฉพาะรถญี่ปุ่น)- ราคา 7,500

บาท (เฉพาะรถยุโรป)

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

1.สำหรับ AZCP 3 PLUS

ไม่จำกัดอายุรถยนต์2.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแ

รายละเอียด

บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 20 ปีไม่เกิน 20 ปีไม่เกิน 20 ปี-อายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,00050,00050,000100,0000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,00050,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

1,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 18

ความเสียหายส่วนแรก

2,000,0002,000,0002,000,0002,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,467.287,500.008,467.287,500.008,467.287,500.008,467.287,500.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อาคเนย์อาคเนย์อาคเนย์อลิอันซ์ ซี พีชื่อบริษัท

Platinum 3 PlusPlatinum 3 PLUS Zero (ญี่ปุ่น / ยุโรป)Platinum 3 PLUS MINIAZCP 3 Plus_Gold_No Deduct

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



รถส่วนบุคคลเท่านั้นรถส่วนบุคคลเท่านั้น- ไม่รับรถ ISUZU รุ่น NKR ทุกรุ่น1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถรับ2-15 ปีไม่จำกัดอายุรถไม่เกิน 20 ปีอายุการรับประกันภัย

--ไม่ถ่าย-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,000ไม่มี1,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000180,000100,000150,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 19

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,566.427,599.148,566.427,599.148,467.987,500.708,467.287,500.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เทเวศเทเวศเอเชียอาคเนย์ชื่อบริษัท

แคมเปญ (3++ Flood)แคมเปญ (3+ Flood)3 พลัส Special PNPlatinum 3 Plus

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



ไม่รับรถรับจ้าง, รถสปอร์ต, รถดัดแปลง,

รถแต่งซิ่ง, รถรับจ้างสาธารณะ และ รถเช่า

รถกะบะบรรทุกไม่เกิน 3

ตัน/รถตู้โดยสาร(ยกเว้นประกอบนอก)สำหรับร

รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส320 กระบะบรรทุก

มีส่วนลดประวัติดีในปีต่ออายุ (มีน้ำท่วม)

รับรถไม่เกิน 15 ปีรับรถส่วนบุคคลเท่านั้น

ไม่รับรถรับจ้างหรือให้เช่าไม่รับรถนำเข้า รถสป

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 5 ปี--อายุการรับประกันภัย

ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนการทำประกันภัย---ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง6 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,000100,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง6 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000100,000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 20

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

500,000500,000300,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,817.287,850.008,667.287,700.008,667.287,700.008,567.497,600.21ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

ไอโออิKSKวิริยะเมืองไทยประกันภัยชื่อบริษัท

ABI SAFEGUARD+FLOODV5153PN3 Plus พิเศษ 3Muang Thai 3+ Plus แบบที่ 2

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



รหัส 320 ใช้กับปิคอัพไม่เกิน 3 ตัน รับรถไม่เกิน

5 ปี

- ไม่รับรถ ISUZU รุ่น NKR ทุกรุ่น-

คุ้มครองภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่ว

รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

-ไม่จำกัดอายุรถ3-17 ปีอายุการรับประกันภัย

-ไม่ถ่าย--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง4 ที่นั่ง3ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง4 ที่นั่ง3ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

50000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000100,000100,000200,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 21

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,955.907,988.628,868.167,900.888,868.167,900.888,867.097,899.81ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

LMGเอเชียLMGกรุงไทยชื่อบริษัท

Super Save Magnum 33 พลัส Special 3WSuper Save 3 Extra3 Plus + ภัยธรรมชาติตามทุน

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



รถส่วนบุคคลเท่านั้น1.สำหรับ AZCP 3 PLUS

ไม่จำกัดอายุรถยนต์2.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

รับ 2-15 ปี-ไม่เกิน 20 ปีไม่เกิน 20 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000100,000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

180,000100,000150,000150,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 22

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,067.188,099.908,967.288,000.008,967.288,000.008,967.288,000.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เทเวศอลิอันซ์ ซี พีอาคเนย์อาคเนย์ชื่อบริษัท

แคมเปญ (3++Flood)AZCP 3 Plus_Gold_No Deduct FloodPlatinum 3 PlusPlatinum 3 Plus

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

3-17 ปี3-17 ปี3-17 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

300,000250,000100,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 23

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,666.388,699.109,366.788,399.509,366.788,399.509,166.698,199.41ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

กรุงไทยกรุงไทยLMGกรุงไทยชื่อบริษัท

3 Plus + ภัยธรรมชาติตามทุน3 Plus + ภัยธรรมชาติตามทุนSuper Save 3 Flood Extra2 Plus

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

3-17 ปีอายุการรับประกันภัย

--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

150,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

150,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 24

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0002,500,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

500,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,866.478,899.199,855.778,888.49ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมห้างประเภทการซ่อม

กรุงไทยLMGชื่อบริษัท

2 PlusSuper Save Magnum 3 Extra

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320


