บริษทั สยามซิต ปี ระกันภัย จํากัด (มหาชน)
SIAM CITY INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ CAMPAIGN (โครงการ ONE PRICE)
สํ าหรับรถเก๋ งส่ วนบุคคล (รหัส 110) กลุ่ม 3, 4, 5
รับประกันภัยอายุรถ 2 - 5 ปี ซ่ อมห้ าง
ความคุ้มครอง

รถยนต์ นังส่ วนบุคคล

ความรับผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก

1,000,000 บาท

**ความเสี ยหายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื อ อนามัย

10,000,000 บาท / ครั ง

**ความเสี ยหายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื อ อนามัย

2,500,000 บาท

**ความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน
ความรับผิดชอบต่ อตัวรถยนต์

ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย

**ความเสี ยหายต่อรถยนต์
**รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
**อุบตั ิเหตุส่วนบุคคลสําหรับผูข้ บั ขี(และผูโ้ ดยสาร รถเก๋ ง 5 ที(นงั(

100,000 บาท / คน

**ค่ารักษาพยาบาลสําหรับผูข้ บั ขี(และผูโ้ ดยสาร

100,000 บาท / คน

รถเก๋ ง 5 ที(นงั(

**ประกันตัวผูข้ บั ขี(

300,000 บาท / ครั ง

หมายเหตุทีควรทราบ
1) อัตราเบียประกันภัยข้างต้ น ใช้ สําหรับรถยนต์ นังส่ วนบุคคล (รหัสรถยนต์ 110) ไม่ เกิน 5 ทีนัง อายุรถ 2-5 ปี
2) อัตราเบียประกันภัยข้างต้ น สํ าหรับรถยนต์ นังส่ วนบุคคลกลุ่ม 3,4,5 ไม่ รวมถึง รถสปอร์ ต รถนําเข้า หรือรถจดประกอบ
หรือรถทีตกแต่ งเพิมความเร็วทีใช้ ในการแข่งขัน หรือกลุ่มรถยนต์ แต่ งซิง
3) การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัย ต้ องกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยขันตํา 80% ของมูลค่ ารถยนต์ ปัจจุบัน รวมอุปกรณ์ตกแต่ งเพิมเติม (ถ้ ามี) รายละเอียดอุปกรณ์
โดยต้ องแจ้ งรายละเอียดอุปกรณ์ ตกแต่ งเพิมเติมและราคาแยกออกจากราคาตัวรถให้ บริษทั ฯ ทราบ เพือเป็ นประโยชน์ สําหรับผู้เอาประกันภัย
4) สํ าหรับอัตราเบียประกันภัยในปี ต่ ออายุ จะพิจารณาตามผลการรับประกันภัยและค่ าสิ นไหมทีเกิดขึน
5) บริษทั ฯ ขอตรวจสภาพรถก่ อนการรับประกันภัยทุกกรณี

ยีห้ อ/รุ่นรถ ทีรับประกันประเภท 1
กลุ่ม 3
ยีห้ อ
Chevrolet

Colorado,Captiva,Cruze,Traiblazer,zarira

Ford

Focus,Escape,Everest

Honda

Accord,Civic,Crv,Freed

Isuzu

MU7,MU X,adventure

Mazda

3

Mitsubishi

Pajere sport,Spacewagon

Nissan

Cefiro.teana,X-Trail

Proton

Exora

Toyota

Camry,Innova,Wish,Sport Cruiser,Fortuner,Prius

กลุ่ม 4
ยีห้ อ

รุ่นทีรับประกัน

Chevrolet

Optra

Mitsubishi

Lancer

Nissan

Sylphy,Pulsar,Tida

Suzuki

Apv,Sx4

Toyota

Altis

กลุ่ม 5
ยีห้ อ

รุ่นทีรับประกัน

Chevrolet

Aveo,Sonic,Spin

Ford

Flesta

Honda

Brio,City,Jazz,Mobilio

Mazda

2

Mitsubishi

Mirage,Attrage

Nissan

Almer,March,Neo,Sunny

Suzuki

Swift

Toyota

Avanza,Vios,Yaris

บริษัท สยามซิตี ประกั นภั ย จํากั ด(มหาชน)

SIAM CITY INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

สําหรับรถเก๋งส่ วนบุคคล (รหัส 110) กลุ ่ม 3 4 5
อายุรถ 2-5 ปี ซ่ อมห้ าง
อัตราเบียประกันภัยรถยนต์ นังส่ วนบุคคล กลุ ่ม 3(รหัส 110) ไม่ รวม พ.ร.บ.
จํานวนเงินเอาประกันภัย
500,000-800,000
810,000-1,200,000

เบียสุ ทธิ
19,548.00
20,479.00

เบียรวมภาษีอากร
21,000.89
22,000.27

อัตราเบียประกันภัยรถยนต์ นังส่ วนบุคคล กลุ ่ม 4 (รหัส 110) ไม่ รวม พ.ร.บ.
จํานวนเงินเอาประกันภัย
400,000 - 700,000
710,000-1,000,000

เบียสุ ทธิ
17,686.00
18,617.00

เบียรวมภาษีอากร
18,999.99
20,000.44

อัตราเบียประกันภัยรถยนต์ นังส่ วนบุคคล กลุ ่ม 5 (รหัส 110) ไม่ รวม พ.ร.บ.
จํานวนเงินเอาประกันภัย
350,000 - 500,000
510,000 - 650,000

เบียสุ ทธิ
15,823.00
16,754.00

เบียรวมภาษีอากร
16,999.09
17,999.54

