
รับเฉพาะรถส่วนบุคคลเท่านั้น

รับเฉพาะชื่อผู้เอาประกันเป็นบุคคล

สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล-ไม่รับรถแต่ง รถดัดแปลง-

รับรถกระบะ(ปิคอัพ)ไม่เกิน 4 ตัน ทุกรุ่น ทุกยี่ห้

(Fix Rate อัตราเบี้ยประกันภัยคงที่)

รับรถทุกกลุ่ม รวมถึงรถนำเข้า  รับรถอายุ 3 ปีขึ้น

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดไม่เกิน 15 ปี-รับรถอายุ 3 ปีขึ้นไปอายุการรับประกันภัย

ไม่ถ่าย---ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่น่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 1

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

3,517.282,550.003,467.282,500.003,467.282,500.003,466.802,499.52ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

สมโพธิ์ JapanSiam Cityอินทรเทเวศชื่อบริษัท

Motor Joy 3ประเภท 3 สำหรับรถเก๋งกระบะอินทร 3 Special1 (3V06N-320)ป.3 เทเวศ Fix Rate อัตราเบี้ยประกันภัยคงที่

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 320



- ไม่รับรถ ISUZU รุ่น NKR ทุกรุ่นรับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 320 กระบะบรรทุกใช้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลสงวนสิทธิ์จำหน่ายพร้อมพรบ.อาคเนย์เท่านั้น

(ไม่รับประกันเลขตัวถัง NKR NHR)

รายละเอียด

บริการรถยกฉุกเฉิน,บริการน้ำมันฉุกเฉินบริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถ1-25 ปีไม่เกิน 50 ปีไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

-ไม่ถ่าย--ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000100,000200,000100,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง

50,000ไม่มีค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง

50,000ไม่มีอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 2

ความเสียหายส่วนแรก

600,000600,000600,000600,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

3,718.252,750.973,667.962,700.683,617.672,650.393,600.002,632.72ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เอเชียนำสินเจ้าพระยาอาคเนย์ชื่อบริษัท

3 เชฟ Standardแคมเปญตามใจคุณ แผน 1ALL newCampaign Mini

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 320



รับรถใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น

สี่ล้อใหญ่,บรรทุกลักษณะพิเศษไม่รับ เช่น KIA ,

ไม่จำกัดอายุรถ รับรถส่วนบุคคลเท่านั้น

ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า

รถกระบุส่วนบุคคลไม่เกิน 3 ตันไม่บังคับซื้อ

พรบ.รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์บรรทุกส่วนบุค

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

-ไม่จำกัดอายุรถไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

100,000100,000300,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง 3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,00050,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 3

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

3,798.502,831.223,793.152,825.873,767.472,800.193,767.282,800.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

MSIGเมืองไทยประกันภัยคุ้มภัยอลิอันซ์ ซี พีชื่อบริษัท

2 in 1 Happy DTP-SAVEแคมเปญ 3SKAZCP 3 Silver

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 320



รหัส 320 อัตราเบี้ยแบบ  Minimum

ไม่สามารถให้ส่วนลดใดๆ  ต้องขายร่วมกับ พรบ

รถกระบุส่วนบุคคลไม่เกิน 3 ตันสงวนสิทธิ์จำหน่ายพร้อม พรบ.อาคเนย์เท่านั้น

(ไม่รับประกันเลขตัวถัง NKR NHR)

รับเฉพาะรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่เกิน 3 ตันรายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

-ไม่จำกัดอายุรถไม่จำกัดอายุรถ-อายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

50,000200,000200,000100,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง 3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,00050,000ไม่มี50,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,00050,000ไม่มี50,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 4

ความเสียหายส่วนแรก

1,000,000600,0001,500,000600,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

250,000300,000300,000300,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

3,892.662,925.383,800.642,833.363,800.002,832.723,799.562,832.28ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

LMGคุ้มภัยอาคเนย์ไอโออิชื่อบริษัท

LMG TYPE SAVE 3  320สุดคุ้ม RCampaign SilverCar For U Light

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 320



- ไม่รับรถ ISUZU รุ่น NKR ทุกรุ่นคุ้มครองจัดซ่อมความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอ

าประกันภัย 100,000 บาท / ครั้ง กรณีเกิดอุบัติเห

รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 320 กระบะบรรทุกรับรถใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น (บังคับซื้อ พรบ.)

สี่ล้อใหญ่,บรรทุกลักษณะพิเศษไม่รับ เช่น KIA ,

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถไม่จำกัดอายุ1-25 ปี-อายุการรับประกันภัย

ไม่ถ่าย-ไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000300,000100,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,000100,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,000100,00050,00070,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 5

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

3,967.563,000.283,966.492,999.213,900.152,932.873,899.082,931.80ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

เอเชียเทเวศนำสินMSIGชื่อบริษัท

3 Save Extraเทเวศคุ้มกันแคมเปญตามใจคุณ แผน 22 in 1 Happy C Plus

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 320



รับรถใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น

สี่ล้อใหญ่,บรรทุกลักษณะพิเศษไม่รับ เช่น KIA ,

รับรถใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่บังคับ พรบ.)

สี่ล้อใหญ่,บรรทุกลักษณะพิเศษไม่รับ เช่น KIA ,

ต้องเป็นรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช้รับจ้างสงวนสิทธิ์จำหน่ายพร้อม พรบ.อาคเนย์เท่านั้น

(ไม่รับประกันเลขตัวถัง NKR NHR)

รายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่่นั่ง3 ที่น่ง

50,00050,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่่นั่ง3 ที่นั่ง

100,00070,00050,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 6

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

4,100.243,132.964,067.073,099.794,000.283,033.004,000.003,032.72ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

MSIGMSIGไทยประกันอาคเนย์ชื่อบริษัท

2 in 1 WOWSingle Plan 1ประเภท 3 สำหรับรถกระบะCampaign Gold

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 320



รถกระบุส่วนบุคคลไม่เกิน 3 ตัน(แบบมีส่วนลดในปีต่ออายุ)  รับรถทุกกลุ่ม

รวมถึงรถนำเข้า  รับรถอายุ 2 ปีขึ้นไป ใช้เป็นรถ

-ไม่รับรถแต่ง รถดัดแปลง-

รับรถกระบะ(ปิคอัพ)ไม่เกิน 4 ตัน ทุกรุ่น ทุกยี่ห้

รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 320 กระบะบรรทุกรายละเอียด

- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

ไม่จำกัดอายุรถรับรถอายุ 2 ปีขึ้นไป-1-25 ปีอายุการรับประกันภัย

---ไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

 3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,000100,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,000100,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 7

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

4,200.003,232.724,166.583,199.304,122.283,155.004,117.363,150.08ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

คุ้มภัยเทเวศอินทรนำสินชื่อบริษัท

สุดคุ้ม Vป.3 เทเวศ แบบมีส่วนลดในปีต่ออายุอินทร กันภัย(3KP100N-320)แคมเปญตามใจคุณ แผน 3

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 320



รับรถใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น

สี่ล้อใหญ่,บรรทุกลักษณะพิเศษไม่รับ เช่น KIA ,

ไม่จำกัดอายุรถ

ต้องซื้อพรบควบประเภทของเมืองไทยเท่านั้นรับ

- ไม่รับรถ ISUZU รุ่น NKR ทุกรุ่นรับเฉพาะรถนิติบุคคลเท่านั้น

รับเฉพาะชื่อผู้เอาประกันเป็นนิติบุคคล

รายละเอียด

-- - - - -บริการเสริม

-ส่วนลดประวัติดี

-ไม่จำกัดอายุรถไม่จำกัดอายุการรับประกันภัย

--ไม่ถ่ายไม่ถ่ายถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000200,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,00050,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,00050,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 8

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

4,267.163,299.884,267.163,299.884,217.943,250.664,217.283,250.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

MSIGเมืองไทยประกันภัยเอเชียสมโพธิ์ Japanชื่อบริษัท

Single Plan 2SAFE AND SAVE3 Save SpecialMotor Joy 3 (นิติบุคคล)

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 320



รหัส 320 อัตราเบี้ยแบบ  Minimum

ไม่สามารถให้ส่วนลดใดๆ  ไม่บังคับ พรบ.  รับร

-

คุ้มครองรถคันเอาประกันภัยกรณีฝ่ายถูกและคู่กร

รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 320 กระบะบรรทุกไม่บังคับซื้อ พรบ. (ไม่รับประกันเลขตัวถัง NKR

NHR)

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

-ไม่จำกัดอายุรถ-ไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

50,000300,000100,000300,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง4 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,000100,00050,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง4 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

50,000100,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

100,000ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 9

ความเสียหายส่วนแรก

600,0001,000,0002,000,0003,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

250,000500,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

4,393.423,426.144,300.333,333.054,267.283,300.004,267.283,300.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

LMGเอเชียไทยไพบูลย์อาคเนย์ชื่อบริษัท

LMG-MIN PACKAGE  3  320กันชน 3 BBไทยไพบูลย์ ประเภท 3   รหัส 320Campaign Diamond

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 320



รับรถกระบะไม่เกิน 4 ตัน

ยกเว้นรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่คุ้มค

รับเฉพาะรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่เกิน 3 ตันไม่บังคับซื้อ

พรบ.รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์บรรทุกส่วนบุค

รับรถกระบะไม่เกิน 4 ตัน

ยกเว้นรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่คุ้มค

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

-ไม่จำกัดอายุรถอายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

200,000100,000300,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,00050,000100,000100,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,00050,000100,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

100,00050,000รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 10

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

4,966.943,999.664,499.353,532.074,467.283,500.004,467.253,499.97ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

MSIGไอโออิอลิอันซ์ ซี พีMSIGชื่อบริษัท

Campaign  2 saveSuper Save ปิคอัพAZCP 3 GoldCampaign  2 save

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 320



รับรถใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นรถบรรทุก ไม่เกิน 3,000 กก. คุ้มครอง 3 ที่นั่ง

จดทะเบียนในนามนิติบุคคล   แจ้งทำประกันพร้

รหัส 320 อัตราเบี้ยแบบ  Minimum

ไม่สามารถให้ส่วนลดใดๆ  ไม่บังคับ พรบ.  รับร

รหัส 320 อัตราเบี้ยแบบ  Minimum

ไม่สามารถให้ส่วนลดใดๆ  ไม่บังคับ พรบ.  รับร

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

ไม่เกิน 12 ปี--อายุการรับประกันภัย

----ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

300,000100,000200,000200,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,00050,000100,00050,000ค่ารักษาพยาบาล

3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง

100,00050,000100,00050,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 11

ความเสียหายส่วนแรก

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

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

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

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

5,867.284,900.005,825.084,857.805,693.564,726.285,193.784,226.50ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

MSIGกรุงเทพLMGLMGชื่อบริษัท

Classic Seniorป.3 BKILMG-MAXLMG-MEDIUM

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 320



- รับรถกระบะจดนิติ ตอนเดียว ไม่เกิน 4 ตัน -

ไม่รับรถมูลนิธิ-รถร่วมกตัญญู

รับรถไม่จำกัดอายุ รหัส 320 กระบะบรรทุก

มีส่วนลดประวัติดีในปีต่ออายุ

- รับรถปิคอัพนิติ ไม่เกิน 4 ตัน - ไม่รับรถมูลนิธิ-

รถร่วมกตัญญู-ป.3+PA+พรบ.

รายละเอียด

บริการเสริม

ส่วนลดประวัติดี

---อายุการรับประกันภัย

---ถ่ายรูป

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

100,000200,000100,000การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

ค่ารักษาพยาบาล

2 ที่นั่ง3 ที่นั่ง5 ที่นั่ง

100,00050,000100,000อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คุ้มครองน้ำท่วม

รถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไม่มีไม่มีไม่มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 12

ความเสียหายส่วนแรก

600,0001,000,000200,000ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

300,000300,000300,000ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

8,202.627,235.347,574.466,607.185,957.284,990.00ราคารวม พ.ร.บ.ราคา

ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ประเภทการซ่อม

สินมั่นคงวิริยะสินมั่นคงชื่อบริษัท

ประเภท 3 กระบะจดนิติ/ตอนเดียว3 Save3 SAVE & SAFE

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )

อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3

ประเภทรถ : 320


