บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )
อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3
ประเภทรถ : 620

รถจักรยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 125 รถจักรยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 150 รถจักรยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 125
CC ไม่มีค่ารักษาพยาบาล
CC ไม่มีค่ารักษาพยาบาล
CC มีค่ารักษาพยาบาล

620 เพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 125 CC

ชื่อบริษัท

นำสิน

นำสิน

นำสิน

ไทยศรี

ประเภทการซ่อม

ซ่อมอู่

ซ่อมอู่

ซ่อมอู่

ซ่อมอู่

ราคา

ราคารวม พ.ร.บ.

2,400.01

2,600.10

2,776.65

2,699.61

3,030.24

2,831.22

3,076.25

3,154.36

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

500,000

500,000

500,000

500,000

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

600,000

600,000

600,000

200,000

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

50,000 / 1

50,000 / 1

50,000 / 1

50,000 / 1

-

50,000 / 1

-

100,000

150,000

200,000

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ความเสียหายส่วนแรก
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 1
ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์
รถยนต์สูญหายไฟไหม้
คุ้มครองน้ำท่วม
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
ค่ารักษาพยาบาล
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

100,000

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม
ถ่ายรูป

-

-

-

-

อายุการรับประกันภัย

2 ปีขึ้นไป

2 ปีขึ้นไป

2 ปีขึ้นไป

-

ส่วนลดประวัติดี

-

-

-

-

บริการเสริม
รายละเอียด

รหัสรถ 620 ขนาดรถไม่เกิน 125 c.c.
รหัสรถ 620 ขนาดรถไม่เกิน 150 c.c.
รหัสรถ 620 ขนาดรถไม่เกิน 125 c.c.
- 620 เพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 125 CC
เฉพาะใช้รับ-ส่งสิ่งของเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำา เฉพาะใช้รับ-ส่งสิ่งของเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำา เฉพาะใช้รับ-ส่งสิ่งของเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำา

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )
อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3
ประเภทรถ : 620

รถจักรยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 250 รถจักรยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 150
CC ไม่มีค่ารักษาพยาบาล
CC มีค่ารักษาพยาบาล

620 เพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 150 CC

รถจักรยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 250
CC มีค่ารักษาพยาบาล

ชื่อบริษัท

นำสิน

นำสิน

ไทยศรี

นำสิน

ประเภทการซ่อม

ซ่อมอู่

ซ่อมอู่

ซ่อมอู่

ซ่อมอู่

ราคา

ราคารวม พ.ร.บ.

2,600.10

2,899.70

3,245.31

3,008.84

3,329.84

2,899.70

3,438.98

3,544.91

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

500,000

500,000

500,000

500,000

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

600,000

600,000

200,000

600,000

ไม่มี

ไม่มี

50,000 / 1

50,000 / 1

50,000 / 1

50,000 / 1

-

50,000 / 1

150,000

200,000

150,000

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ความเสียหายส่วนแรก
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 2
ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์
รถยนต์สูญหายไฟไหม้
คุ้มครองน้ำท่วม
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล

50,000 / 1

ค่ารักษาพยาบาล
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

100,000

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม
ถ่ายรูป

-

-

อายุการรับประกันภัย

2 ปีขึ้นไป

2 ปีขึ้นไป

-

2 ปีขึ้นไป

ส่วนลดประวัติดี

-

-

-

-

บริการเสริม
รายละเอียด

รหัสรถ 620 ขนาดรถไม่เกิน 250 c.c.
รหัสรถ 620 ขนาดรถไม่เกิน 150 c.c.
- 620 เพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 150 CC
เฉพาะใช้รับ-ส่งสิ่งของเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำา เฉพาะใช้รับ-ส่งสิ่งของเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำา

รหัสรถ 620 ขนาดรถไม่เกิน 250 c.c.
เฉพาะใช้รับ-ส่งสิ่งของเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำา

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ( SRISKRUNGBROKER COMPANY LIMITED )
อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง : ประกันชั้น 3
ประเภทรถ : 620

620 เพื่อการพาณิชย์ เกิน 150 CC
ชื่อบริษัท

ไทยศรี

ประเภทการซ่อม

ซ่อมอู่

ราคา

ราคารวม พ.ร.บ.

3,008.84

3,654.05

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน

500,000

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คร้ัง

10,000,000

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

200,000

ความเสียหายส่วนแรก
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ - 3
ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์

ไม่มี

รถยนต์สูญหายไฟไหม้
คุ้มครองน้ำท่วม
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล

50,000 / 1

ค่ารักษาพยาบาล

-

การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

200,000

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม
ถ่ายรูป

-

อายุการรับประกันภัย

-

ส่วนลดประวัติดี

-

บริการเสริม
รายละเอียด

- 620 เพื่อการพาณิชย์ เกิน 150 CC

