ประกันภัยรถยนต - มกราคม 2560

V1 Surprise 2017

KSK BEST Comprehensive Coverage (V1)

เคเอสเคประกันภัยรถยนตประเภท 1

110 Personal Sedan and 320 Pickup truck <= 4 Tons

Surprise - KSK Contracted garage (2 - 10 years)
รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 5 ทีน่ ั่ง (110) กลุม 3-5 และ รถกระบะ ไมเกิน 4 ตัน (320)
ซอมอูประกันในเครือเคเอสเค อายุรถ 2 - 10 ป
ความคุมครอง (Coverage)
ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยเฉพาะสวนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.

บาท/คน

500,000

Third Party - Bodily Injury (over max limit of Compulsory Insurance only)

ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยเฉพาะสวนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.

Baht/Person

บาท/ครั้ง

10,000,000

Third Party - Bodily Injury (over max limit of Compulsory Insurance only)

ความเสียหายตอทรัพยสินบุคคลภายนอก

Baht/Accident

บาท/ครั้ง

1,000,000

Third Party - Property Damage

Baht/Accident

ความคุมครองตามเอกสารแนบทาย (Coverage of endorsement)
ร.ย.01 ประกันอุบตั เิ หตุสวนบุคคล (ผูขบั ขี่ 1 คนและผูโดยสาร...คน)

บาท/คน

100,000
110 รถเกง (1+4) and 320 รถกระบะ (1+2)

Personal Accident (1 Driver and...Passengers)

ร.ย. 02 คารักษาพยาบาล (ผูขบั ขี่ 1 คนและผูโดยสาร...คน)

110 รถเกง (1+4) and 320 รถกระบะ (1+2)

Medical Expense (1 Driver and...Passengers)

ร.ย. 03 การประกันตัวผูขบั ขี่

Baht/Person

บาท/คน

100,000

Baht/Person

บาท/ครั้ง

200,000

Bail Bond

Baht/Accident
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รถเกง 2-5 ป, ปคอัพ 2-5 ป

ประเภทรถยนตและปรถยนต
ทุนประกันภัย (บาท)
ความเสียหายสวนแรก (Deductible)
เฉพาะความเสียหายตอรถยนต (บาท/ครั้ง)

เบี้ยฯรวมภาษีอากร/ป (บาท)
Total premium (including VAT & Tax)

รถเกง 6-8 ป, ปคอัพ 6-8 ป

รถเกง 9-10 ป, ปคอัพ 9-10 ป

200,000

200,000

150,000

150,000

100,000

100,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

9,900

8,800

9,900

8,800

9,900

8,800

ผลประโยชนเพิม่ เติม (Benefits)
1. คุมครองอุปกรณตกแตงตามมาตราฐานทีต่ ดิ ตัง้ โดยโรงงานประกอบรถยนต หรือศูนยจําหนายรถยนต กรณีอุปกรณตกแตงเสริมอื่นๆ คุมครองสูงสุดไมเกิน 20,000 บาท/ครั้ง
Cover standard equipment and accessories from manufacturer or car dealer cover accessories 20,000 baht/accident.

2. *ฟรี! บริการชวยเหลือรถเสียฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ไมจํากัดครั้ง ในระยะเวลาคุมครอง โทร 02-203-9711 เชน
Free! KSK Roadside Service 24-hour nationwide tel. 02-203-9711 such as

ไมจํากัด! บริการยก/ลากฟรี ในระยะทาง 35 กิโลเมตร ในระยะเวลาคุมครอง
Unlimited towing services per year with free towing up to a distance of 35 km.

ฟรี! บริการน้ํามัน 1 ครั้งตอปไมเกิน 10 ลิตรในกรณีเกิดเหตุน้ํามันหมดฉุกเฉิน ไมสามารถขับเคลื่อนเพือ่ ใหลูกคาสามารถขับเคลื่อนไปยังสถานีน้ํามันทีใ่ กลทสี่ ุด
Free! fill up of petrol up to 10 litres, in case a Customer runs out a fuel and cannot drive the Vehicle, the roadside service will enable the Customer to reach nearest service station. This service is free only time per year, on subsequent
occasions within the same year, the cost of fuel will be charged to the Customer.

ฟรี! กรณีลอครถโดยไมตงั้ ใจ เจาหนาทีจ่ ะประสานงานเพือ่ นํากุญแจสํารองมาให ณ จุดเกิดเหตุภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร
Free of charge! Mistakenly Locked vehicles will be provided a pick-up service to collect a spare key up to 20 km.

3. บริการสายดวนทางการแพทย 24 ชม. (บริการชวยเหลือจํากัดเฉพาะบริเวณทีอ่ ยูใ กลสถานทีร่ ักษา), สงขอความเรงดวน, จองรถลีมซู นี , จองรถเชา, จองสนามกอลฟ และอื่นๆ
24 hours medical advice helpline, Urgent message relay (pass on messages on behalf of customer), Limousine service reservations, Car rental reservations, Golf Tee-Off Booking service and so on.

เงือ่ นไขการรับพิจารณาประกันภัย

Package Code : V1 Surprise 2017

(Conditions) :

1. อัตราเบีย้ นีใ้ ชสําหรับรถประกอบในประเทศเทานัน้ ไมรับรถยนต ระบบ Hybrid (ทุกยี่หอ)
Cover for vehicle manufactured in Thailand only and exclude Hybrid vehicle (All Brands)

2. สําหรับรถใชสวนบุคคล ไมใชรับจางหรือใหเชา รถแขง รถดัดแปลง โหลดเตีย้ ยกสูง รถมูลนิธิ และรถติดไซเรนทุกชนิด
Cover for private use only, not for hire/rent/modified car for racing, imported car and sport car.

3. ตองทําการตรวจสภาพรถกอนรับประกันภัยทุกกรณี โดยตัวแทนนายหนาตองรับผิดชอบคาใชจายตรวจสภาพรถเอง
Car pre-inspection is required (Inspection fee must be responsible for yourself.)

4. อัตราเบีย้ นีใ้ ชสาหรับ :

รถยนตนั่งสวนบุคคล รหัส 110 (รถเกง) กลุม 3-5 คุมครองไมเกิน 5 ที่นั่ง
รถกระบะ ไมเกิน 4 ตัน รหัส 320 คุมครองไมเกิน 3 ที่นั่ง

5. มูลคาตลาดขณะเอาประกันภัยตองไมตา กวาทุนประกันภัยระบุไวใน Package รวมทัง้ ไมรับประกันภัยเกินทุนประกันภัยทีร่ ะบุไวใน Package
Sum Insured is not over or under as package follows.

6. เบีย้ ประกันนี้ ไมสามารถใหสวนลดประวัตใิ ดๆ เชน สวนลดหมู และสวนลดประวัตดิ ตี อ เนือ่ งจากบริษัทประกันภัยอื่น
This package cannot be used in conjunction with any other discounts; Fleet, NCB from another company

7. อัตราเบีย้ นีม้ ีผลบังคับใชคุมครองตัง้ แตวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2560 หรือจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
Coverage period : 1 December 2016 - 31 December 2017 or until it is changed

*บริการเสริมจัดการโดยคูคาทางธุรกิจของเคเอสเค (This service is managed by KSK partner)
เอกสารนีไ้ มใชสัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไขความคุมครอง และขอยกเวนจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัย (This brochure is not an insurance contract. Full details are specified in the insurance policy)

