บริษทั สยามซิตประกั
ี นภัย จํากัด (มหาชน)
SIAM CITY INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ CAMPAIGN (โครงการ ONE PRICE)
สํ าหรับรถเก๋งส่ วนบุคคล (รหัส 110) กลุ่ม 3, 4, 5 และรถกระบะ (รหัส 320)
รับประกันภัยอายุรถ 2 - 7 ปี ซ่ อมอู่ในเครือบริษัทฯ
ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก
**ความเสี ยหายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อ อนามัย
**ความเสี ยหายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อ อนามัย
**ความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน
ความรับผิดชอบต่ อตัวรถยนต์
**ความเสี ยหายต่อรถยนต์
**รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
**อุบตั ิเหตุส่วนบุคคลสําหรับผูข้ บั ขีและผูโ้ ดยสาร รถเก๋ ง 5 ทีนัง, รถกระบะ 3 ทีนัง
**ค่ารักษาพยาบาลสําหรับผูข้ บั ขีและผูโ้ ดยสาร รถเก๋ ง 5 ทีนัง, รถกระบะ 3 ทีนัง
**ประกันตัวผูข้ บั ขี

รถยนต์ นังส่ วนบุคคล

รถกระบะ นําหนักไม่ เกิน 3 ตัน

1,000,000 บาท
10,000,000 บาท / ครัง
2,500,000 บาท

500,000 บาท
10,000,000 บาท / ครัง
1,000,000 บาท

ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย

100,000 บาท / คน
100,000 บาท / คน
200,000 บาท / ครัง

100,000 บาท / คน
100,000 บาท / คน
200,000 บาท / ครัง

หมายเหตุทควรทราบ
ี
1) อัตราเบียประกันภัยข้ างต้ น ใช้ สําหรับรถยนต์ นังส่ วนบุคคล (รหัสรถยนต์ 110) ไม่ เกิน 5 ทีนัง และรถกระบะ (รหัสรถยนต์ 320) นําหนักไม่ เกิน 3 ตัน อายุรถ 2-7 ปี
2) อัตราเบียประกันภัยข้ างต้ น สําหรับรถยนต์ นังส่ วนบุคคลกลุ่ม 3,4,5 และรถกระบะ นําหนักไม่ เกิน 3 ตัน ไม่ รวมถึง รถสปอร์ ต รถนําเข้ า หรือรถจดประกอบ
หรือรถทีตกแต่ งเพิมความเร็วทีใช้ ในการแข่ งขัน หรือกลุ่มรถยนต์ แต่ งซิง รถกระบะบรรทุกสินค้ าทีมีความเสียงสู ง เช่ น เชือเพลิง กรด แก๊ ส
3) การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัย ต้ องกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยขันตํา 80% ของมูลค่ ารถยนต์ ปัจจุบัน รวมอุปกรณ์ ตกแต่ งเพิมเติม (ถ้ ามี) โดยต้ องแจ้ งรายละเอียดอุปกรณ์
ตกแต่ งเพิมเติมและราคาแยกออกจากราคาตัวรถให้ บริษัทฯ ทราบ เพือเป็ นประโยชน์ สําหรับผู้เอาประกันภัย ไม่ รวมถึง อุปกรณ์ พเิ ศษ เช่ น คอกเหล็ก, ตู้ทบึ , เครืองทําความเย็น
4) สําหรับอัตราเบียประกันภัยในปี ต่ ออายุ จะพิจารณาตามผลการรับประกันภัยและค่ าสินไหมทีเกิดขึน
5) บริษัทฯ ขอตรวจสภาพรถก่ อนการรับประกันภัยทุกกรณี

บริษทั สยามซิตีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
SIAM CITY INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

อัตราเบียประกันภัยรถยนต์ CAMPAIGN (โครงการ ONE PRICE)
สําหรับรถเก๋ งส่ วนบุคคล รถกระบะ (รหัส 320)
อายุรถ 2-7 ปี ซ่ อมอู่ในเครือบริษทั ฯ
อัตราเบียประกันภัยรถกระบะ (รหัส 320) ไม่ รวม พ.ร.บ.

หมายเหตุ :

หน่ วย : บาท

จํานวนเงินเอาประกันภัย
250,000 - 400,000

เบียสุ ทธิ
13,497.00

เบียรวมภาษีอากร
14,500.00

410,000 - 550,000

14,428.00

15,500.00

560,000 - 650,000

15,358.00

16,500.00

รับเฉพาะรถกระบะยีห้ อ Chevrolet , Ford , Isuzu , Mitsubishi , Mazda และ Toyota

