แผนประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประเภท 1 พีช้างคืนเงิน
สําหรับรถกระบะ (4 ประตู และ 2 ประตู)
จํานวนเงินจํากัดความรั บผิด

ความคุ้มครอง
ความรั บผิดต่ อบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อความบาดเจ็บ ต่อ คน (บาท/คน)

ซ่ อมอู่
1,000,000 .- / คน

ความรับผิดต่อความบาดเจ็บ ต่อ ครัง (บาท/ครัง )
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก ต่อ ครัง (บาท/ครัง )
ความคุ้มครองต่ อตัวรถยนต์ คันเอาประกันภัย

10,000,000.-/ ครัง
2,500,000.- / ครัง

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คนั เอาประกันภัย
รถยนต์สญ
ู หายไฟไหม้

ตามทุนประกัน
ตามทุนประกัน

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคลคล (บาท/คน)

100,000.- /ครัง

รักษาพยาบาล (บาท/คน)

100,000.- /ครัง

การประกันตัวผู้ขบั ขีทางคดีอาญา

200,000.- / ครัง

เบีย9 ประกันภัย(รวมภาษีและอากร)
ประเภทรถยนต์

15,900
รหัสรถยนต์
110 (pick up 4 ประตู)

320 (pick up 2 ประตู)

5 ทีนงั

3 ทีนงั

จํานวนทีนงั
ปี รถยนต์

2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 -10 ปี

ทุนประกันภัย

470,000 - 750,000
420,000 - 680,000
370,000 - 600,000
330,000 - 550,000
300,000 - 470,000
260,000 - 400,000
200,000 - 260,000

320,000 - 670,000
280,000 - 600,000
250,000 - 540,000
220,000 - 480,000
190,000 - 420,000
170,000 - 350,000
150,000 - 250,000

เงือ
 นไขการร ับประก ันภ ัย
1. รับประกันภัยรถยนต์อายุ 2 - 10 ปี
2. รถยนต์ทรี ับประกันภัย เป็ นดังนี
- รถกระบะ 4 ประตู (รถยนต์นังส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ทีน
 ัง รหัส 110) ไม่ใช ้ รับจ ้าง หรือ ให ้เช่า
 งสูง เช่น เชือ
 เพลิง กรด และ แก๊ส
- รถกระบะ 2 ประตู (รถยนต์บรรทุกใช ้เพือ
 การพาณิชย์ ไม่เกิน 4 ตัน รหัส 320) ไม่ใช ้ เพือ
 การบรรทุกและขนส่งสินค ้าทีม
 ค
ี วามเสีย
3. คุ ้มครองอุปกรณ์ตกแต่ง หรือ สิง ทีต
 ด
ิ ตัง มากับรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานประกอบหรือศูนย์จําหน่ายรถยนต์ เท่านัน

4. รถยนต์ทรี ับประกัน Chevrolet Corolado, Ford Ranger, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, Mitsubishi Triton, Nissan Navara, Toyota Vigo เท่านัน

5. ไม่รับประกันรถทีต
 ด
ิ ตัง โครงหลังคาเหล็ก , รถโหลดเตีย
 , รถแข่ง หรือ รถตัดแปลงสภาพ ทุกชนิด
6. เงือ
 นไขความคุ ้มครอง และ ความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายส่วนแรกเป็ นไปตามพิกด
ั เบีย
 ประกันภัยที คปภ. กําหนด
7. บมจ.ไทยประกันภัย ขอสงวนสิทธิป
์ ระกันภัยตามยีห
 ้อ/รุ่นรถและ/หรือช่วงทุนประกันภัยทีก
 ําหนดข ้างต ้นเท่านัน
 และอาจมีการเปลีย
 นแปลงได ้ โดยจะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
8. การรับประกันภัยเป็ นเบีย
 ซ่อมอู่
9. ไม่รับรถทีจ
 ดทะเบียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

** การร ับประก ันภ ัยตามโครงการนีใ ห้เริม
 ตงแต่
ั
ว ันที 2 กุมภาพ ันธ์ 2559 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลีย
 นแปลง **

