เอกสารแนบ 1
ตารางแบ่งกลุม่ รถยนต์ (เฉพาะรถยนต์นงรหั
ั ส 110 เท่านัน% )
กลุม่
รถยนต์

กลุม่ 2

ยีห้อ
รถยนต์

รุน่ รถยนต์

BMW

ทุกรุน่ รถยนต์

TOYOTA

ทุกรุน่ รถยนต์

VOLVO

ทุกรุน่ รถยนต์

MINI

ทุกรุน่ รถยนต์

LEXUS

ทุกรุน่ รถยนต์

VOLKSWAGEN

ทุกรุน่ รถยนต์

AUDI

ทุกรุน่ รถยนต์

MAZDA

ทุกรุน่ รถยนต์

LAND ROVER

ทุกรุน่ รถยนต์

MITSUBISHI

ทุกรุน่ รถยนต์

HONDA

ทุกรุน่ รถยนต์

NISSAN

ยกเว้น GT-R

สําหรับคู่ค้า
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บริ ษทั วิ ริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ความคุ้มครองและจํานวนเงิ นจํากัดความรับผิด
อัตราเบีย) ประกันภัยวิ ริยะพรีเมี+ยม รถยนต์กลุม่ 2 ขนาดไม่เกิ น 2,000 ซี.ซี. และขนาดเกิ น 2,000 ซี.ซี.
เริ+ มใช้วนั ที+ 1 สิ งหาคม 2559 สิ) นสุดวันที+ 31 ธันวาคม 2559

สําหรับคู่ค้า

ความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามัย
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
1. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
2. รถยนต์สญ
ู หาย / ไฟไหม้
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล

รหัส 110
ไม่เกิ น
ไม่เกิ น
ไม่เกิ น

1,000,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครัง
5,000,000 บาท / ครัง
ไม่เกิ น ทุนเอาประกันภัย
ไม่เกิ น ทุนเอาประกันภัย
200,000 บาท / คน
( ผู้ขบั ขี+ 1 คน และผู้โดยสาร 6 คน)

2. ค่ารักษาพยาบาล

200,000 บาท / คน
( ผู้ขบั ขี+ 1 คน และผู้โดยสาร 6 คน)

3. การประกันตัวผูข้ บั ขีใ0 นคดีอาญา

200,000 บาท / ครัง

หมายเหตุ :
1. อัตราเบีย ประกันภัยข้ างต้ นให้ ส่วนลดแล้ ว ไม่ ให้ ส่ วนลดในช่ องใดอีก
2. รถประกันภัยสามารถซ่ อมได้ ทุกแห่ งตามความต้ องการของลูกค้ าด้ วยอะไหล่ แท้ ทุกชิน แม้ อะไหล่ ท*ตี ้ องนําเข้ าจากต่ างประเทศทางเครื* องบิน
3. ลูกค้ าไม่ ต้องจ่ ายส่ วนร่ วมทุกกรณี รวมทัง ยังคุ้มครองการลากจูงและผลักดันด้ วย
4. คุ้มครองความเสียหายแม้ ผ้ ูขับขี*ไม่ มีใบอนุญาตขับขี*รถยนต์
5. คุ้มครองการใช้ รถทัง ส่ วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ ครอบคลุมทุกประเทศในเขตอาเซี*ยน รวมถึงภัยที*เกิดจากการก่ อการร้ าย
6. กรณีเสียชีวิต จ่ ายค่ าปลงศพเต็มความคุ้มครองในกรมธรรม์
7. รั บผิดชอบความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย และทรั พย์ สินของผู้ขับขี*/ผู้เอาประกัน รวมทัง บิดามารดา คู่สมรส บุตร ของผู้ขับขี*/ผู้เอาประกันภัยด้ วย
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บริ ษทั วิ ริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

อัตราเบีย% ประกันภัยวิริยะพรีเมียม รถยนต์กลุม่ 2 ขนาดไม่เกิ น 2,000 ซี.ซี. และขนาดเกิ น 2,000 ซี.ซี. (ยกเว้นยีห้อ BENZ)

เริ มใช้วนั ที 1 สิ งหาคม 2559 สิ% นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559

สําหรับคู่ค้า

อายุรถยนต์ 2 - 10 ปี
กลุม่ รถยนต์

รถยนต์กลุม่ 2

ขนาด

ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี. /
เกิน 2,000 ซี.ซี.

ทุนประกัน

เบีย% สุทธิ

เบีย% รวม

500,000 - 790,000

32,579.28

35,000.00

800,000 - 990,000

34,906.73

37,500.00

1,000,000 - 1,250,000

37,234.18

40,000.00

1,300,000 - 1,550,000

39,560.63

42,500.00

1,600,000 - 1,750,000

42,818.65

46,000.00

1,800,000 - 1,950,000

46,076.68

49,500.00

2,000,000 - 2,100,000

49,334.71

53,000.00

2,200,000 - 2,300,000

52,592.74

56,500.00

2,400,000 - 2,500,000

55,850.77

60,000.00

2,600,000 - 2,700,000

59,108.79

63,500.00

2,800,000 - 2,900,000

62,366.82

67,000.00

3,000,000 - 3,400,000

67,020.72

72,000.00

3,500,000 - 3,900,000

71,675.62

77,000.00

4,000,000 - 4,800,000

76,329.51

82,000.00

5,000,000 - 5,800,000

81,914.99

88,000.00

6,000,000 - 6,500,000

87,500.47

94,000.00

7,000,000

93,550.23

100,500.00

หมายเหตุ :
1. อัตราเบีย ประกันภัยข้ างต้ นให้ ส่วนลดแล้ ว ไม่ ให้ ส่ วนลดในช่ องใดอีก
2. รถประกันภัยสามารถซ่ อมได้ ทุกแห่ งตามความต้ องการของลูกค้ าด้ วยอะไหล่ แท้ ทุกชิน แม้ อะไหล่ ท* ตี ้ องนําเข้ าจากต่ างประเทศทางเครื* องบิน
3. ลูกค้ าไม่ ต้องจ่ ายส่ วนร่ วมทุกกรณี รวมทัง ยังคุ้มครองการลากจูงและผลักดันด้ วย
4. คุ้มครองความเสียหายแม้ ผ้ ขู ับขี*ไม่ มีใบอนุญาตขับขี*รถยนต์
5. คุ้มครองการใช้ รถทัง ส่ วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ ครอบคลุมทุกประเทศในเขตอาเซี*ยน รวมถึงภัยที*เกิดจากการก่ อการร้ าย
6. กรณีเสียชีวิต จ่ ายค่ าปลงศพเต็มความคุ้มครองในกรมธรรม์
7. รั บผิดชอบความเสียหายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย และทรั พย์ สินของผู้ขับขี*/ผู้เอาประกัน รวมทัง บิดามารดา คู่สมรส บุตร ของผู้ขับขี*/ผู้เอาประกันภัยด้ วย
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