
-รับรถเก๋ง กระบะ(ปิคอัพ) ไม่เกิน 4 ตัน -

รับเฉพาะรถยนต์กลุ่ม 3,4,5-ชดเชยค่าเดินทาง สูง

รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์ Eco Car

เครื่่องไม่เกิน 1,300 ซีซี

-รับรถเก๋ง กระบะ(ปิคอัพ) ไม่เกิน 4 ตัน -

รับเฉพาะรถยนต์กลุ่ม 3,4,5

เฉพาะเก๋ง 110รายละเอียด

- - - - -- - - - -บริการเสริม

-ไม่มีส่วนลดประวัติดี

---ไม่จำกัดอายุอายุการรับประกันภัย

---ไม่ตรวจถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2000ไม่มี20002,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

50,00050,00050,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 1

ความเสียหายส่วนแรก

600,0002,000,000600,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

6,145.215,500.006,145.215,500.005,545.214,900.005,545.214,900.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อินทรอาคเนย์อินทรสินมั่นคงชื่อบริษัท

3 Plus Mini ExtraEco Car 3+3 Plus Miniประกัน 3 คุ้ม Single Rate

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



การกำหนดทุนต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน

60% ของราคาตลาด  รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่

การกำหนดทุนต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน

60% ของราคาตลาด  รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่

การกำหนดทุนต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน

60% ของราคาตลาด  รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่

-อายุรถที่รับประกันภัยไม่เกิน 20 ปี-

รับประกันทุกยี่ห้อ/ยกเว้นรถยนต์นั่งเกิน 7 ที่นั่ง (

รายละเอียด

- - - - -- - - - -- - - - -บริการเสริม

---ส่วนลดประวัติดี

1-20 ปี1-20 ปี1-20 ปี-อายุการรับประกันภัย

ไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่าย-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

70,00060,00050,00050,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 2

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

500,000500,000500,000400,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

6,545.195,899.986,445.685,800.476,346.175,700.966,145.215,500.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

นำสินนำสินนำสินสามัคคีชื่อบริษัท

แคมเปญ มินิพลัส 3+แคมเปญ มินิพลัส 3+แคมเปญ มินิพลัส 3+3พลัสมินิ

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



1.สำหรับ AZCP 3 PLUS

ไม่จำกัดอายุรถยนต์2.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแ

เฉพาะเก๋ง 110 / กระบะ 210-รับรถเก๋ง กระบะ(ปิคอัพ) ไม่เกิน 4 ตัน -

รับเฉพาะรถยนต์กลุ่ม 3,4,5

ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 2-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

ไม่มีส่วนลดประวัติดี

-ไม่จำกัดอายุ--อายุการรับประกันภัย

-ไม่ตรวจ--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,0002,0002,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000150,00050,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 3

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

6,645.216,000.006,545.215,900.006,545.215,900.006,545.195,899.98ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อลิอันซ์ ซี พีสินมั่นคงอินทรLMGชื่อบริษัท

AZCP 3 Plus_Silver_Deductประกัน 3 คุ้ม Single Rate3 Plus MiniSuper Save 3 Eco

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



 รับรถกลุ่ม 3,4,51. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

การกำหนดทุนต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน

60% ของราคาตลาด  รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่

การกำหนดทุนต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน

60% ของราคาตลาด  รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่

รายละเอียด

- - - - -- - - - -บริการเสริม

--ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถ3-17 ปี1-20 ปี1-20 ปีอายุการรับประกันภัย

--ไม่ถ่ายไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 4

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

6,844.796,199.586,780.596,135.386,745.286,100.076,645.776,000.56ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เทเวศกรุงไทยนำสินนำสินชื่อบริษัท

แคมเปญ 3+3 Plus พนักงานข้าราชการแคมเปญ มินิพลัส 3+แคมเปญ มินิพลัส 3+

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น-รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 110

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล อัตราเบี้ยนี้สำหรับรถญี่

 สำหรับรถเก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 2-5 เท่านั้น

ใช้เฉพาะส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้าง

สำหรับรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นรายละเอียด

- - - - -- - - - -บริการเสริม

--ส่วนลดประวัติดี

1-15 ปี-สูงสุด 25 ปีอายุการรับประกันภัย

-ไม่ถ่ายรูป--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,00050,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มี2000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 5

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

6,845.866,200.656,845.866,200.656,845.216,200.006,844.796,199.58ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

สมโพธิ์ JapanนำสินKSKคุ้มภัยชื่อบริษัท

Motor joy 3+แคมเปญ พลัสช่วยประหยัด 3+V5310W (3+)3+SK

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

จำกัดอายุ รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล ไม่รับรถ

สปอร์ต ดัดแปลง แต่งซิ่ง รถติดไซเรน

ทุนประกันภัยรถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่าราคาแพคเกจ

ที่กำหนด

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

3-17 ปี3-17 ปี-ไม่เกิน 20 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 6

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,141.186,495.977,044.886,399.676,945.376,300.166,945.216,300.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

กรุงไทยกรุงไทยไทยวิวัฒน์ไทยประกันชื่อบริษัท

3 Plus พนักงานข้าราชการ +ภัยธรรมชาติ3 plus3 Plus ใจป้ำ3 PLUS

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



ขยายความคุ้มครองสำหรับค่าขาดประโยชน์จาก

การใช้รถ  จากอุบัติเหตุในกรณีที่รถประกันถัยที่เ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

รับรถ 2-15 ปี รหัส 110 รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล

มีDD2,000

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

1-20 ปีไม่เกิน 20 ปี-3-17 ปีอายุการรับประกันภัย

ไม่ถ่ายรูป---ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,00050,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,0002,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 7

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

7,145.216,500.007,145.216,500.007,144.216,499.007,141.186,495.97ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

Siam Cityอาคเนย์ไทยไพบูลย์กรุงไทยชื่อบริษัท

3 พลัส สยามซิตี้Platinum 3 PLUS MINI3Plus แผน 1003 Plus พนักงานข้าราชการ

+ภัยธรรมชาติตามทุน

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



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

บาท (เฉพาะรถยุโรป)

1.สำหรับ AZCP 3 PLUS

ไม่จำกัดอายุรถยนต์2.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแ

ไม่รับรถรับจ้าง, รถสปอร์ต, รถดัดแปลง,

รถแต่งซิ่ง, รถรับจ้างสาธารณะ และ รถเช่า

1.สำหรับ AZCP 3 PLUS

ไม่จำกัดอายุรถยนต์2.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแ

รายละเอียด

บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน20ปี-ไม่เกิน 15 ปี-อายุการรับประกันภัย

---ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000100,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 8

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,145.216,500.007,145.216,500.007,145.216,500.007,145.216,500.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อาคเนย์อลิอันซ์ ซี พีไอโออิอลิอันซ์ ซี พีชื่อบริษัท

Platinum 3 PLUS Zero (ญี่ปุ่น / ยุโรป)AZCP 3 Plus_Silver_No DeductABI SAFEGUARD SAVINGAZCP 3 Plus_Silver_Deduct Flood

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



สำหรับรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รับรถกลุ่ม 3,4,5รับรถอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่รับรถ

PROTON,CHERY QQ,TATA,SUZUKI CARR

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 20 ปี3-17 ปีไม่จำกัดอายุรถสูงสุด 15 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,000100,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 9

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,200.036,554.827,186.126,540.917,145.466,500.257,145.466,500.25ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

คุ้มภัยกรุงไทยเทเวศทิพยชื่อบริษัท

3+ SK23 Plus พนักงานข้าราชการแคมเปญ  3++3 พลัส

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 110

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล

ไม่รับรถรับจ้าง, รถสปอร์ต, รถดัดแปลง,

รถแต่งซิ่ง, รถรับจ้างสาธารณะ และ รถเช่า

-อายุรถที่รับประกันภัยไม่เกิน 20 ปี -

รับประกันทุกยี่ห้อ/ยกเว้นรถยนต์นั่งเกิน 7 ที่นั่ง (

ใช้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลรายละเอียด

รถยกฉุกเฉิน,น้ำมันฉุกเฉินบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

-ไม่เกิน 15 ปี-สูงสุด 20 ปีอายุการรับประกันภัย

---ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

6 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,00050,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

6 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,000100,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,000ไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 10

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

300,000500,000400,000500,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,245.216,600.007,245.216,600.007,245.216,600.007,245.216,600.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

วิริยะไอโออิสามัคคีเจ้าพระยาชื่อบริษัท

3 Plus 13 PLUS TOGETHER3พลัสมินิเจ้าพระยา OK 1 No Excess

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

- รถเก๋งส่วนบุคคล กลุ่ม 3,4,5-รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 110

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล อัตราเบี้ยนี้สำหรับรถญี่

รับรถกลุ่ม 2-5 เท่านั้น

ใช้รับส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้าง

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

3-17 ปีไม่จำกัดอายุรถ-อายุการรับประกันภัย

--ไม่ถ่าย-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,000ไม่มี2000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 11

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

1,000,000500,0000500,000500,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,445.066,799.857,445.006,800.007,345.556,700.347,345.216,700.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

กรุงไทยเอเชียนำสินKSKชื่อบริษัท

3 Plus3 พลัส Standardแคมเปญ พลัสช่วยประหยัด 3+V5315W (3+)

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้เก๋งรับอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่รับรถนำเข้า1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รายละเอียด

ช่วยเหลือฉุกเฉิน,ฟรีค่าแรง-รถยก-เติมน้ำมันบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 20 ปี-3-17 ปี3-17 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000100,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,495.216,850.007,446.136,800.927,445.066,799.857,445.066,799.85ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

แอกซ่าไทยศรีกรุงไทยกรุงไทยชื่อบริษัท

Smart Drive 5 (3+1) รถญี่ปุ่นCampaign ไทยศรี 3+3 Plus + ภัยธรรมชาติ3 Plus + ภัยธรรมชาติตามทุน

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



สำหรับรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

 ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 2-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

รับรถกลุ่ม 3,4,5รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 20 ปี--ไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,000ไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 13

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

7,545.646,900.437,545.646,900.437,545.646,900.437,544.576,899.36ราคารวม 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 : 110



ไม่รับรถรับจ้าง, รถสปอร์ต, รถดัดแปลง,

รถแต่งซิ่ง, รถรับจ้างสาธารณะ และ รถเช่า

รับรถ 2-15 ปี รหัส 110 รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล

มีDD2,000

- รับรถเก๋งส่วนบุคคล รหัส 1101. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 15 ปี-ไม่จำกัดอายุรถ3-17 ปีอายุการรับประกันภัย

ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนการทำประกันภัย-ไม่ถ่าย-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง6 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,000100,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง6 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000200,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,0002,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 14

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,645.217,000.007,644.216,999.007,560.626,915.417,546.716,901.50ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

ไอโออิไทยไพบูลย์สินมั่นคงกรุงไทยชื่อบริษัท

ABI SAFEGUARD3Plus แผน 150ถูกผิดรับเลย 3+3 Plus พนักงานข้าราชการ +ภัยธรรมชาติ

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



1.สำหรับ AZCP 3 PLUS

ไม่จำกัดอายุรถยนต์2.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

-ไม่เกิน 20 ปีไม่เกิน 20 ปีไม่เกิน 20 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,0002,0002,0001,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 15

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

7,645.217,000.007,645.217,000.007,645.217,000.007,645.217,000.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อลิอันซ์ ซี พีอาคเนย์อาคเนย์อาคเนย์ชื่อบริษัท

AZCP 3 Plus_Gold_DeductPlatinum 3 PlusPlatinum 3 PlusPlatinum 3 PLUS MINI

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้1.สำหรับ AZCP 3 PLUS

ไม่จำกัดอายุรถยนต์2.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแ

รับรถส่วนบุคคลเท่านั้นคุ้มครองรถยนต์ตกข้างทาง หรือ พริกคว่ำ

70,000บาท

รายละเอียด

ช่วยเหลือฉุกเฉิน,ฟรีค่าแรง-รถยก-เติมน้ำมัน- - - - -บริการรถยกฉุกเฉิน,บริการน้ำมันฉุกเฉินบริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 20 ปี-1-15 ปีสูงสุด 20 ปีอายุการรับประกันภัย

--ไม่ถ่าย-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

150,000100,000100,000120,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 16

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,795.217,150.007,645.217,000.007,645.217,000.007,645.217,000.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

แอกซ่าอลิอันซ์ ซี พีสมโพธิ์ Japanเจ้าพระยาชื่อบริษัท

Smart Drive 5 (3+1) รถญี่ปุ่นAZCP 3 Plus_Silver_No Deduct FloodMotor joy 3+ (ยุโรป)3+ First Class

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 110

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล มีส่วนลดประวัติดีในปีต่

 สำหรับรถเก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 2-5 เท่านั้น

ใช้เฉพาะส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้าง

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

-3-17 ปี3-17 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

6 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

6 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 17

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,845.217,200.007,845.217,200.007,844.177,198.967,817.427,172.21ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

วิริยะKSKกรุงไทยกรุงไทยชื่อบริษัท

3 Plus พิเศษ 1V5103PN3 Plus + ภัยธรรมชาติ3 Plus พนักงานข้าราชการ

+ภัยธรรมชาติตามทุน

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5

เท่านั้นม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเ

ไม่จำกัดอายุ รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล ไม่รับรถ

สปอร์ต ดัดแปลง แต่งซิ่ง รถติดไซเรน

รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น

ไม่รับรถรับจ้างหรือให้เช่า,ไม่รับรถนำเข้า รถสป

- รับเฉพาะกลุ่ม 3,4,5- คุ้มครองภัยธรรมชาติ

ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ 

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

--สูงสุด 15 ปีไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

---ไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000100,00050000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 18

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,045.337,400.127,945.827,300.617,845.247,200.037,845.247,200.03ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

LMGไทยวิวัฒน์เมืองไทยประกันภัยเอเชียชื่อบริษัท

Super Save 3 FloodQuake & Flood 3+Muang Thai 3+ Plus แบบที่ 1 3 พลัส Standard 3 W

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



รับเฉพาะรถยี่ห้อ DAIHATSU ,HONDA

,ISUZU ,MAZDA ,Mitsubishi ,NISSAN ,SUZU

1.สำหรับ AZCP 3 PLUS

ไม่จำกัดอายุรถยนต์2.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแ

1.สำหรับ AZCP 3 PLUS

ไม่จำกัดอายุรถยนต์2.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแ

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 20 ปี--3-17 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,000100,0000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 19

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,145.217,500.008,145.217,500.008,145.217,500.008,144.847,499.63ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อาคเนย์อลิอันซ์ ซี พีอลิอันซ์ ซี พีกรุงไทยชื่อบริษัท

3 Plus MINI (รถญี่ปุ่น)AZCP 3 Plus_Gold_No DeductAZCP 3 Plus_Gold_Deduct Flood3 Plus + ภัยธรรมชาติตามทุน

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



- รถเก่งส่วนบุคคล เฉพาะกลุ่ม 3,4,5- ราคา 6,500 บาท (เฉพาะรถญี่ปุ่น)- ราคา 7,500

บาท (เฉพาะรถยุโรป)

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

รายละเอียด

บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถไม่เกิน20ปีไม่เกิน 15/20 ปีไม่เกิน 15/20 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

4 ที่นั่ง5ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

4 ที่นั่ง5ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มี1,0001,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 20

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,146.007,501.008,145.217,500.008,145.217,500.008,145.217,500.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เอเชียอาคเนย์อาคเนย์อาคเนย์ชื่อบริษัท

3 พลัส Special PNPlatinum 3 PLUS Zero (ญี่ปุ่น / ยุโรป)Platinum 3 PlusPlatinum 3 Plus

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



รับรถส่วนบุคคลเท่านั้นรับรถส่วนบุคคลเท่านั้น

ไม่รับรถรับจ้างหรือให้เช่าไม่รับรถนำเข้า รถสป

รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล 110  รับรถกลุ่ม

3,4,5

รับรถกลุ่ม 3,4,5รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถสูงสุด 15 ปีไม่เกิน 10 ปีไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000250,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000100,000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มี2,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 21

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

8,344.937,699.728,245.427,600.218,245.217,600.008,244.357,599.14ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เทเวศเมืองไทยประกันภัยกรุงเทพเทเวศชื่อบริษัท

แคมเปญ 3+ (รถกลุ่ม 2)Muang Thai 3+ Plus แบบที่ 2BKI 3+ Sure Flood  Package1แคมเปญ (3++ Flood)

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

ไม่รับรถรับจ้าง, รถสปอร์ต, รถดัดแปลง,

รถแต่งซิ่ง, รถรับจ้างสาธารณะ และ รถเช่า

- รถเก่งส่วนบุคคล เฉพาะกลุ่ม 1-2 เท่านั้น -

ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์มา

รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 110

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล มีส่วนลดประวัติดีในปีต่

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

3-17 ปีไม่เกิน 15 ปีไม่จำกัดอายุรถ-อายุการรับประกันภัย

---ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง6 ที่นั่ง

100,00050,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง6 ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000100,000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

200,000100,000100,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 22

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,545.027,899.818,495.217,850.008,445.517,800.308,345.217,700.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

กรุงไทยไอโออิเอเชียวิริยะชื่อบริษัท

3 Plus + ภัยธรรมชาติตามทุนABI SAFEGUARD+FLOOD3 พลัส Standard Europe APE3 Plus พิเศษ 3

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

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

- คุ้มครองภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยลมพายุ

ภัยน้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ สึนามิ

 รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล 110  รับรถกลุ่ม

3,4,5

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

--ไม่จำกัดอายุรถไม่เกิน 10 ปีอายุการรับประกันภัย

5 ปี-ไม่ถ่าย-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000250,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง4 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง4 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

50000100,000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 23

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

8,633.837,988.628,546.097,900.888,546.097,900.888,545.217,900.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

LMGLMGเอเชียกรุงเทพชื่อบริษัท

Super Save Magnum 3Super Save 3 Extra3 พลัส Special 3 WBKI 3+ Sure Flood Package2

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



- รับรถเก๋งส่วนบุคคล รหัส 1101.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

1.สำหรับ AZCP 3 PLUS

ไม่จำกัดอายุรถยนต์2.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแ

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถไม่เกิน 20 ปีไม่เกิน 20 ปี-อายุการรับประกันภัย

ไม่ถ่าย---ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

6 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,00050,00050,000100,0000ค่ารักษาพยาบาล

6 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 24

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,670.218,025.008,645.218,000.008,645.218,000.008,645.218,000.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

สินมั่นคงอาคเนย์อาคเนย์อลิอันซ์ ซี พีชื่อบริษัท

ถูกผิดรับเลย 3+Platinum 3 PlusPlatinum 3 PlusAZCP 3 Plus_Gold_No Deduct Flood

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



 ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 1-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

รับส่วนบุคคลเท่านั้นรับอายุไม่เกิน 15 ปี   รับส่วนลดประวัติดี

ในปีต่ออายุ

- เฉพาะกลุ่ม 1-2 กลุ่มรถยุโรป เท่านั้น -

คุ้มครองภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่ว

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

-ไม่จำกัดอายุรถ1-15 ปีไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

---ไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000100,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,00050000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มี2,0002,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 25

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,044.718,399.509,044.718,399.508,845.718,200.508,845.698,200.48ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

LMGเทเวศAIGเอเชียชื่อบริษัท

Super Save 3 Flood Extraแคมเปญ 3++   (รถกลุ่ม 2)EcoChoice 3+3 พลัส Standard APNE 3W (Europe)

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

- รับเฉพาะกลุ่ม 1-2 เท่านั้น -

ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์มา

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รับรถส่วนบุคคลเท่านั้นรายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

3-17 ปีไม่จำกัดอายุรถ3-17 ปีไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

-ไม่ถ่าย--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 26

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

9,344.318,699.109,145.298,500.089,044.718,399.509,044.718,399.50ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

กรุงไทยเอเชียกรุงไทยเทเวศชื่อบริษัท

3 Plus + ภัยธรรมชาติตามทุน3 พลัส Special Europe PNE3 Plus + ภัยธรรมชาติตามทุนแคมเปญ (3+ Flood)   (รถกลุ่ม 2)

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



รับรถส่วนบุคคล- รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคลเฉพาะกลุ่ม 1-2

กลุ่มเท่านั้น - คุ้มครองภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยลม

ใช้กับรถยนต์เก๋ง 4 ประตู กลุ่ม 2-5 เท่านั้น

ไม่รวมรถยนต์ สปอร์ต 2 ประตู,รถยนต์นำเข้าเฉ

- ไม่รับรถ 3 จังหวัดชายแดนใต้รายละเอียด

ช่วยเหลือฉุกเฉิน,ฟรีค่าแรง-รถยก-เติมน้ำมันบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถไม่จำกัดอายุรถ-สูงสุด 20 ปีอายุการรับประกันภัย

--5 ปี-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง7 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,00050000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 27

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,744.499,099.289,545.478,900.269,533.708,888.499,495.218,850.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมห้างซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เทเวศเอเชียLMGแอกซ่าชื่อบริษัท

แคมเปญ (3++ Flood)  (รถกลุ่ม 2)3 พลัส Special PNNE (3W) EuropeSuper Save Magnum 3 ExtraSmart Drive 5 (3+1) รถญี่ปุ่น

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



 รับรถส่วนบุคคล กลุ่ม 1-อายุรถยนต์ที่รับประกันภัยไม่เกิน 5 ปี -

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัสรถ 11

-อายุรถยนต์ที่รับประกันภัยไม่เกิน 5 ปี -

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัสรถ 11

- รับรถเก๋งส่วนบุคคล รหัส 110รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถสูงสุด 5 ปีสูงสุด 5 ปีไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

---ไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง6 ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง6 ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000100,000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 28

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

10,644.369,999.1510,545.219,900.0010,245.219,600.009,783.019,137.80ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เทเวศสามัคคีสามัคคีสินมั่นคงชื่อบริษัท

แคมเปญ 3+  (รถกลุ่ม 1)3 พลัส แผน 23 พลัส แผน 1ถูกผิดรับเลย 3+

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110



-อายุรถยนต์ที่รับประกันภัยไม่เกิน 5 ปี -

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัสรถ 11

รับรถส่วนบุคคล กลุ่ม 1-อายุรถยนต์ที่รับประกันภัยไม่เกิน 5 ปี -

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัสรถ 11

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 5 ปีไม่จำกัดอายุรถสูงสุด 5 ปีอายุการรับประกันภัย

---ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000100,000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

200,000100,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 29

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

13,045.2112,400.0012,644.1911,998.9812,345.2111,700.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมห้างประเภทการซ่อม

สามัคคีเทเวศสามัคคีชื่อบริษัท

3 พลัส แผน 2แคมเปญ 3++   (รถกลุ่ม 1)3 พลัส แผน 1

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 110


