
ส่วนบุคคลการกำหนดทุนต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน

60% ของราคาตลาด รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่

การกำหนดทุนต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน

60% ของราคาตลาด รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่

- รับรถ รหัส 320 กระบะรายละเอียด

- - - - -- - - - -1.อุปกรณ์ตกแต่งไม่เกิน 10,000/ครั้ง 2. ช่วยเหลืบริการเสริม

--ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถ1-20 ปี1-20 ปีไม่เกิน 20 ปีอายุการรับประกันภัย

-ไม่ถ่ายไม่ถ่ายถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

100,00060,00050,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,00060,00050,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 1

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,866.646,899.367,768.206,800.927,667.626,700.347,667.286,700.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เทเวศนำสินนำสินแอกซ่าชื่อบริษัท

แคมเปญ (2+)แคมเปญ มินิพลัส 2+แคมเปญ มินิพลัส 2+Smart Drive 5 (2+1) รถญี่ปุ่น

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



การกำหนดทุนต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน

60% ของราคาตลาด รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่

รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

-รับรถกระบะปิคอัพ (รหัส 320) ทุกกลุ่มรถ-

ผู้ขับขี่ที่อายุต่ำกว่า 35 ปี ณ วันเกิดเหตุ ต้องรับผิด

1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

1-20 ปีไม่จำกัดอายุรถ1-15 ปีอายุการรับประกันภัย

ไม่ถ่าย-ไม่ถ่าย-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง4 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,00050,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง4 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,00050,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

70,000100,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,0002,000 (อายุต่ำกว่า 35 ปี)2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

70,000100,000100,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 2

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7,867.716,900.437,867.716,900.437,867.286,900.007,867.286,900.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

นำสินLMGเอเชียอลิอันซ์ ซี พีชื่อบริษัท

แคมเปญ มินิพลัส 2+Super Save 2 EcoAsia 2 Plus 35+AZCP 2 Plus_Silver_Deduct

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



การกำหนดทุนต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน

60% ของราคาตลาด รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่

ทุนประกันภัยรถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่าราคาแพคเกจ

ที่กำหนด

การกำหนดทุนต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน

60% ของราคาตลาด รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่

- รับรถ รหัส 320 กระบะรายละเอียด

- - - - -- - - - -- - - - -1.อุปกรณ์ตกแต่งไม่เกิน 10,000/ครั้ง 2. ช่วยเหลืบริการเสริม

---ส่วนลดประวัติดี

1-20 ปีไม่จำกัด-ไม่เกิน 20 ปีอายุการรับประกันภัย

ไม่ถ่าย-ไม่ถ่ายถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,000100,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,000100,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

90,000100,00080,000150,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มี2,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

90,000100,00080,000150,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 3

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,067.807,100.528,067.287,100.007,967.226,999.947,917.286,950.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

นำสินไทยประกันนำสินแอกซ่าชื่อบริษัท

แคมเปญ มินิพลัส 2+2 PLUSแคมเปญ มินิพลัส 2+Smart Drive 5 (2+1) รถญี่ปุ่น

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



สำหรับรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นกระบะส่วนบุคคลรับรถส่วนบุคคลเท่านั้น1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

รายละเอียด

- - - - -- - - - -บริการเสริม

--ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 20 ปีไม่จำกัดอายุรถ1-15 ปี1-15 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,000100,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,000100,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

100,000100,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 4

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,167.317,200.038,167.317,200.038,167.317,200.038,167.287,200.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

คุ้มภัยเทเวศสมโพธิ์ Japanอลิอันซ์ ซี พีชื่อบริษัท

2+ SK2แคมเปญ (2++)Motor joy 2+AZCP 2 Plus_Silver_No Deduct

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



สำหรับรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 320 กระบะบรรทุก

(รถใช้งาน 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่รับ)

-รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 320

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล อัตราเบี้ยนี้สำหรับรถญี่

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 20 ปี1-15 ปี--อายุการรับประกันภัย

---ไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง7 ที่นัง3 ที่นั่ง

100,00050,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง7 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,00050,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

100,000100,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,000ไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 5

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

1,000,000500,0001,000,000300,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,466.917,499.638,367.287,400.008,267.897,300.618,167.317,200.03ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

คุ้มภัยอลิอันซ์ ซี พีไทยวิวัฒน์นำสินชื่อบริษัท

2+ SK1AZCP 2 Plus_Silver_Deduct Flood2 Plus ใจป้ำ 1แคมเปญ พลัสช่วยประหยัด 2+

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

ขยายความคุ้มครองสำหรับค่าขาดประโยชน์จาก

การใช้รถ จากอุบัติเหตุในกรณีที่รถประกันถัยที่เ

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

--ส่วนลดประวัติดี

1-15 ปี1-15 ปีไม่เกิน 20 ปี1-18 ปีอายุการรับประกันภัย

---ไม่ถ่ายรูปถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,0000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,00050,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

100,000100,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 6

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,667.287,700.008,667.287,700.008,467.287,500.008,467.287,500.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อลิอันซ์ ซี พีอลิอันซ์ ซี พีอาคเนย์Siam Cityชื่อบริษัท

AZCP 2 Plus_Gold_DeductAZCP 2 Plus_Silver_No Deduct FloodPlatinum 2 PLUS (ตามทุน)2 พลัส สยามซิตี้

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



-รับรถกระบะปิคอัพ (รหัส 320) ทุกกลุ่มรถ-

ผู้ขับขี่ที่อายุต่ำกว่า 35 ปี ณ วันเกิดเหตุ ต้องรับผิด

คุ้มครองรถยนต์ตกข้างทาง หรือ พลิกคว่ำ

70,000บาท/ครั้ง

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

-รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 320

รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล อัตราเบี้ยนี้สำหรับรถญี่

รายละเอียด

บริการรถยกฉุกเฉิน,บริการน้ำมันฉุกเฉินบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถสูงสุด 15 ปี2-17 ปี-อายุการรับประกันภัย

ไม่ถ่าย--ไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

4 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

4 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

200,000120,000100,000150,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000 (อายุต่ำกว่า 35 ปี)ไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

200,000120,000100,000150,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 7

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,867.287,900.008,867.287,900.008,711.947,744.668,668.077,700.79ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เอเชียเจ้าพระยากรุงไทยนำสินชื่อบริษัท

Asia 2 Plus 35+2+ First Class2 Plus พนักงานข้าราชการแคมเปญ พลัสช่วยประหยัด 2+

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

- ไม่รับรถ ISUZU รุ่น NKR ทุกรุ่นคุ้มครองภัยธรรมชาติ100,000/ครั้ง  ได้แก่

น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ ลมพายุ คุ้มครองภัย

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถไม่เกิน 15 ปีอายุการรับประกันภัย

--ไม่ถ่าย-ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000300,000250,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง4 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,00050,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง4 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,00050,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

100,000100,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 8

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,868.167,900.888,868.167,900.888,868.167,900.888,867.287,900.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

LMGLMGเอเชียกรุงเทพชื่อบริษัท

Super Save 2Super Save 2 Eco Extra2 พลัส Special1 P2NFirst Care2+ Special สุดคุ้ม

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

- รับรถ รหัส 320 กระบะรายละเอียด

1.อุปกรณ์ตกแต่งไม่เกิน 10,000/ครั้ง 2. ช่วยเหลืบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

1-15 ปี2-17 ปี2-17 ปีไม่เกิน 20 ปีอายุการรับประกันภัย

---ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

100,000100,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 9

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,167.288,200.009,071.468,104.189,071.468,104.189,017.288,050.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อลิอันซ์ ซี พีกรุงไทยกรุงไทยแอกซ่าชื่อบริษัท

AZCP 2 Plus_Gold_Deduct Flood2 Plus พนักงานข้าราชการ

+ภัยธรรมชาติตามทุน

2 Plus พนักงานข้าราชการ +ภัยธรรมชาติSmart Drive 5 (2+1) รถญี่ปุ่น

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

- ไม่รับรถ ISUZU รุ่น NKR ทุกรุ่น-

คุ้มครองภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่ว

1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

2-17 ปีไม่จำกัดอายุรถ1-15 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง4 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง4 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,00050000คุ้มครองน้ำท่วม

150,000100,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มี2,000ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 10

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,390.328,423.049,366.788,399.509,267.278,299.999,167.288,200.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

กรุงไทยLMGเอเชียอลิอันซ์ ซี พีชื่อบริษัท

2 Plus พนักงานข้าราชการSuper Save 2 Flood2 พลัส  Special1 2WAZCP 2 Plus_Gold_No Deduct

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



คุ้มครองรถยนต์ตกข้างทาง หรือ พลิกคว่ำ

70,000บาท/ครั้ง

- รับอายุไม่เกิน 20 ปี- รับอายุไม่เกิน 20 ปี- รับรถ รหัส 320 กระบะรายละเอียด

บริการรถยกฉุกเฉิน,บริการน้ำมันฉุกเฉิน1.อุปกรณ์ตกแต่งไม่เกิน 10,000/ครั้ง 2. ช่วยเหลืบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

สูงสุด 15 ปี--ไม่เกิน 20 ปีอายุการรับประกันภัย

---ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

180,000150,000150,000150,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,0002,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 11

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,467.288,500.009,467.288,500.009,467.288,500.009,417.288,450.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เจ้าพระยาอาคเนย์อาคเนย์แอกซ่าชื่อบริษัท

2+ First ClassPlatinum 2 PlusPlatinum 2 PlusSmart Drive 5 (2+1) รถญี่ปุ่น

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



1.คุ้มครองอุปกรณ์เครื่ิองตกแต่งที่นอกเหนือจาก

มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รับรถอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่รับรถ

PROTON,CHERY QQ,TATA,SUZUKI CARR

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

1-15 ปี3-17 ปี3-17 ปีสูงสุด 15 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง2 ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง2 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000คุ้มครองน้ำท่วม

100,000100,000100,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 12

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,667.288,700.009,566.878,599.599,566.878,599.599,467.368,500.08ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อลิอันซ์ ซี พีกรุงไทยกรุงไทยทิพยชื่อบริษัท

AZCP 2 Plus_Gold_No Deduct Flood2 Plus +ภัยธรรมชาติตามทุน2 Plus +ภัยธรรมชาติ2 พลัส

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

- รับรถกระบะบรรทุก (ไม่เกิน 4 ตัน)

อายุรถไม่เกิน 12 ปี - ไม่รับรถแต่งโหลดซิ่ง รถแ

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

อายุไม่เกิน 12 ปี2-17 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

100,000100,000100,000150,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 13

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,956.358,989.079,868.618,901.339,867.288,900.009,750.918,783.63ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

LMGLMGเมืองไทยประกันภัยกรุงไทยชื่อบริษัท

Super Save Magnum 2Super Save 2 ExtraMuang Thai 2+ Plus2 Plus พนักงานข้าราชการ +ภัยธรรมชาติ

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

กระบะส่วนบุคคลคุ้มครองภัยธรรมชาติ100,000/ครั้ง  ได้แก่

น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ ลมพายุ คุ้มครองภัย

 รับรถกลุ่ม 3,4,5

กำหนดทุนตามราคาตลาดรถปัจจุบัน และห้ามกำ

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 20 ปีไม่จำกัดอายุรถไม่เกิน 15 ปีไม่เกิน 10 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000250,000250,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,000100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000100,000คุ้มครองน้ำท่วม

150,000100,000100,000150,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

1,0002,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 14

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

9,967.289,000.009,967.058,999.779,966.288,999.009,957.288,990.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

อาคเนย์เทเวศกรุงเทพกรุงเทพชื่อบริษัท

Platinum 2 Plusแคมเปญ (2+ Flood)First Care2+ Special ทวีคูณFirst Care 2+ Special Flood

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

- รับรถกระบะบรรทุก (ไม่เกิน 4 ตัน)

อายุรถไม่เกิน 12 ปี - ไม่รับรถแต่งโหลดซิ่ง รถแ

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

3-17 ปีอายุไม่เกิน 12 ปี2-17 ปีไม่เกิน 20 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

150,000150,000150,000150,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มี1,000ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 15

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

10,266.659,299.3710,067.289,100.0010,021.629,054.349,967.289,000.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

กรุงไทยเมืองไทยประกันภัยกรุงไทยอาคเนย์ชื่อบริษัท

2 Plus +ภัยธรรมชาติMuang Thai 2+ Plus2 Plus พนักงานข้าราชการ

+ภัยธรรมชาติตามทุน

Platinum 2 Plus

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



กระบะส่วนบุคคล1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

1.ไม่รับรกดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ / รุ่น

เช่นรถโหลด,รถแข่ง,รถมูลนิธิ,รถกระบะมีตู้แช่แ

รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถไม่เกิน 20 ปีไม่เกิน 20 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000300,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,00050,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000100,000คุ้มครองน้ำท่วม

100,000150,000150,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 16

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

10,566.259,598.9710,467.289,500.0010,467.289,500.0010,367.239,399.95ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เทเวศอาคเนย์อาคเนย์LMGชื่อบริษัท

แคมเปญ (2++ Flood)Platinum 2 PlusPlatinum 2 PlusSuper Save 2 Flood Extra

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



 รับอายุไม่เกิน 15 ปี   รับส่วนลดประวัติดี

ในปีต่ออายุ

รับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาติให้ใช้กับรถย

กะบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน ส่วนบุคคล

รับอายุไม่เกิน 10 ปี

1. ทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถยนต์

ณ วันที่ขอเอาประกันภัย2. ไม่รับรถนำเข้า , รถย

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

1-15 ปี-3-17 ปีอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

100,000300,000100,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,000100,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

100,000100,000100,000150,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

2,000ไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

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

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 17

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

11,368.6410,401.3610,855.159,887.8710,600.499,633.2110,566.259,598.97ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมห้างซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

AIGLMGไทยศรีกรุงไทยชื่อบริษัท

EcoChoice 2+Super Save Magnum 2 ExtraCampaign ไทยศรี 2+2 Plus +ภัยธรรมชาติตามทุน

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320



-อายุรถที่รับประกันภัยไม่เกิน 5 ปี -

รับประกันทุกยี่ห้อ/ยกเว้นรถยนต์นั่งเกิน 7 ที่นั่ง (

-อายุรถที่รับประกันภัยไม่เกิน 5 ปี -

รับประกันทุกยี่ห้อ/ยกเว้นรถยนต์นั่งเกิน 7 ที่นั่ง (

-อายุรถที่รับประกันภัยไม่เกิน 5 ปี -

รับประกันทุกยี่ห้อ/ยกเว้นรถยนต์นั่งเกิน 7 ที่นั่ง (

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

---อายุการรับประกันภัย

---ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

100,000100,000100,000คุ้มครองน้ำท่วม

200,000150,000100,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

200,000150,000100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 18

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

12,967.2812,000.0012,467.2811,500.0011,767.2810,800.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมห้างประเภทการซ่อม

สามัคคีสามัคคีสามัคคีชื่อบริษัท

2 พลัส (ปิคอัพ) แผน32 พลัส (ปิคอัพ) แผน22 พลัส (ปิคอัพ) แผน1

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา

ประเภทรถ : 320


