
รถส่วนบุคคลเท่านั้นรับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

เฉพาะกระบะ 210เฉพาะกระบะ 210รายละเอียด

- - - - -- - - - -บริการเสริม

ไม่มีไม่มีส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถไม่จำกัดอายุไม่จำกัดอายุอายุการรับประกันภัย

--ไม่ตรวจไม่ตรวจถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง12 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง12 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,0002,0002,0002,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 1

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,381.936,199.587,082.335,899.986,867.285,900.005,867.284,900.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เทเวศLMGสินมั่นคงสินมั่นคงชื่อบริษัท

แคมเปญ 3+Super Save 3 Ecoประกัน 3 คุ้ม Single Rateประกัน 3 คุ้ม Single Rate

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 210



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

บาท (เฉพาะรถยุโรป)

ทุนประกันภัยรถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่าราคาแพคเกจ

ที่กำหนด

รับรถส่วนบุคคลเท่านั้นสำหรับรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นรายละเอียด

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

----ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 20 ปีไม่เกิน 20 ปี1-15สูงสุด 25 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง12 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

7ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง12 ที่นั่ง

50,00050,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 2

ความเสียหายส่วนแรก

2,000,0001,000,0001,000,000400,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,682.356,500.007,482.356,300.007,383.006,200.657,381.936,199.58ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อาคเนย์ไทยประกันสมโพธิ์ Japanคุ้มภัยชื่อบริษัท

Platinum 3 PLUS Zero(ญี่ปุ่น / ยุโรป)3 PLUSMotor joy 3+3+SK

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 210



สำหรับรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นรถส่วนบุคคลเท่านั้นรับรถอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่รับรถ

PROTON,CHERY QQ,TATA,SUZUKI CARR

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 20 ปีไม่จำกัดอายุรถสูงสุด 15 ปีไม่เกิน 20 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

12 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,000100,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

12 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 3

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,737.176,554.827,682.606,500.257,682.606,500.257,682.356,500.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

คุ้มภัยเทเวศทิพยอาคเนย์ชื่อบริษัท

3+ SK2แคมเปญ  3++3 พลัสPlatinum 3 PLUS MINI

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 210



รับรถอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่รับรถ

PROTON,CHERY QQ,TATA,SUZUKI CARR

- รถโดยสารส่วนบุคคล รหัส 210 (รถตู้ หรือ

รถแวน)

- รับรถกระบะบรรทุกมีแค็ปส่วนบุคคล รหัส

210 - ไม่ต้องตรวจสภาพรถ 

รถยนต์สูญหายจ่ายไม่เกิน จำนวนเงิน 20,000

บาท/ครั้ง (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)

รายละเอียด

บริการรถยกฉุกเฉิน,บริการน้ำมันฉุกเฉินบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 15 ปีไม่จำกัดอายุรถไม่จำกัดสูงสุด 20 ปีอายุการรับประกันภัย

---ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง6 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,000100,000500,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง6 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,0002,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 4

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0001,000,00001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,081.716,899.367,982.006,800.007,882.696,915.417,782.356,600.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

ทิพยเอเชียสินมั่นคงเจ้าพระยาชื่อบริษัท

3 พลัส3 พลัส Standardถูกผิดรับเลย 3+เจ้าพระยา OK 1 No Excess

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 210



รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

สำหรับรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นใช้กับรถไม่เกิน 12 ที่นั่งรถส่วนบุคคลเท่านั้นรายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 20 ปี-ไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

12 ที่นั่ง12 ที่นั่ง12 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

12 ที่นั่ง12 ที่นั่ง12 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มี2,0002,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 5

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,082.786,900.438,082.786,900.438,082.786,900.438,081.716,899.36ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

LMGคุ้มภัยLMGเทเวศชื่อบริษัท

Super Save 3 Eco Extra3+ SK1Super Save 3แคมเปญ (3+ Flood)

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 210



ขยายความคุ้มครองสำหรับค่าขาดประโยชน์จาก

การใช้รถ จากอุบัติเหตุในกรณีที่รถประกันถัยที่เ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

1-20 ปีไม่เกิน 20 ปีไม่เกิน 20 ปีไม่เกิน 20 ปีอายุการรับประกันภัย

ไม่ถ่ายรูป---ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,0002,0001,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 6

ความเสียหายส่วนแรก

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

1,000,00010,000,00010,000,00010,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,182.357,000.008,182.357,000.008,182.357,000.008,182.357,000.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

Siam Cityอาคเนย์อาคเนย์อาคเนย์ชื่อบริษัท

3 พลัส สยามซิตี้Platinum 3 PlusPlatinum 3 PlusPlatinum 3 PLUS MINI

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 210



รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

รถส่วนบุคคลเท่านั้นรับรถไม่เกิน 15 ปีรับรถส่วนบุคคลเท่านั้น

ไม่รับรถรับจ้างหรือให้เช่าไม่รับรถนำเข้า รถสป

- รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล รหัส 210

(รถตู้หรือรถแวน)- คุ้มครองภัยธรรมชาติ ได้แก่ 

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 15 ปีสูงสุด 15 ปีไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

---ไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

12 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

12 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000100,00050,000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,0002,000ไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 7

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

8,582.477,400.128,581.407,399.058,382.387,200.038,382.387,200.03ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

LMGเทเวศเมืองไทยประกันภัยเอเชียชื่อบริษัท

Super Save 3 Floodแคมเปญ (3+ Flood)Muang Thai 3+ Plus แบบที่ 13 พลัส Standard 3W

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 210



1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

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

บาท (เฉพาะรถยุโรป)

รายละเอียด

บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 20 ปีไม่เกิน 20 ปีไม่เกิน 20 ปีไม่เกิน 20 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7 ที่นั่ง7ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

1,0001,000ไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 8

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,682.357,500.008,682.357,500.008,682.357,500.008,682.357,500.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อาคเนย์อาคเนย์อาคเนย์อาคเนย์ชื่อบริษัท

Platinum 3 PlusPlatinum 3 PlusPlatinum 3 PLUS MINIPlatinum 3 PLUS Zero(ญี่ปุ่น / ยุโรป)

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 210



- รับรถกระบะบรรทุกมีแค็ปส่วนบุคคล รหัส

210 - ไม่ต้องตรวจสภาพรถ 

รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น

ไม่รับรถรับจ้างหรือให้เช่าไม่รับรถนำเข้า รถสป

รถส่วนบุคคลเท่านั้น- รับรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล รหัส 210 (รถตู้

หรือ รถแวน)

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดสูงสุด 15 ปีไม่จำกัดอายุรถไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

--ไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

6 ที่นั่ง12 ที่นั่ง5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

6 ที่นั่ง12 ที่นั่ง5 ที่นั่ง4 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 9

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,992.288,025.008,782.567,600.218,781.497,599.148,683.057,500.70ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

สินมั่นคงเมืองไทยประกันภัยเทเวศเอเชียชื่อบริษัท

ถูกผิดรับเลย 3+Muang Thai 3+ Plus แบบที่ 2แคมเปญ  (3++ Flood)3 พลัส Special PN

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 210



1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

- รถตู้ใช้งานส่วนบุคคล- คุ้มครองภัยธรรมชาติ

ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ 

รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 20 ปีไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

--ไม่ถ่าย-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

7 ที่นั่ง12 ที่นั่ง4 ที่นั่ง12 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

7 ที่นั่ง12 ที่นั่ง4 ที่นั่ง12 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

50,000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 10

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,182.358,000.009,170.977,988.629,083.237,900.889,083.237,900.88ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อาคเนย์LMGเอเชียLMGชื่อบริษัท

Platinum 3 PlusSuper Save Magnum 33 พลัส Special 3WSuper Save 3 Extra

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 210



รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

 รับอายุไม่เกิน 15 ปี   รับส่วนลดประวัติดี

ในปีต่ออายุ

รถส่วนบุคคลเท่านั้น1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

1-15 ปีรับ 2-15 ปีไม่เกิน 20 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000100,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

12 ที่นั่ง12 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

12 ที่นั่ง12 ที่นั่ง5 ที่นั่ง7 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000100,000คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 11

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,581.858,399.509,382.858,200.509,281.188,098.839,182.358,000.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

LMGAIGเทเวศอาคเนย์ชื่อบริษัท

Super Save 3 Flood ExtraEcoChoice 3+แคมเปญ (3++Flood)Platinum 3 Plus

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 210



- รับรถกระบะบรรทุกมีแค็ปส่วนบุคคล รหัส

210 - ไม่ต้องตรวจสภาพรถ 

รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัด-อายุการรับประกันภัย

-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

6 ที่นั่ง12 ที่นั่ง

50,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

6 ที่นั่ง12 ที่นั่ง

50,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

150,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 12

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,0002,500,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

300,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

10,105.089,137.8010,070.848,888.49ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมห้างประเภทการซ่อม

สินมั่นคงLMGชื่อบริษัท

ถูกผิดรับเลย 3+Super Save Magnum 3 Extra

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 210


