ิ มนคงประก
บริษ ัท สน
ั
ันภ ัย จําก ัด (มหาชน)

ื คคล
 เหมา Single Rate สําหร ับรถเก๋งสว่ นบุคคล,รถกระบะมีแค็ปจดชอบุ
อ ัตราเบีย
่ มห้าง) ร ับอายุรถ 1-5 ปี
แคมเปญรห ัส C04 (ประเภท 1 ซอ

กลุ่มรถ

ยีห้อ , รุ่ น

กลุ่ม 2
TOYOTA ALPHARD, VELLFIRE, HARRIER
(รหัสรถ 110)

กลุ่ม 3
TOYOTA FORTUNER, CH-R
(รหัสรถ 110) ISUZU MU -X
NISSAN X-TRAIL
MITSUBISHI PAJERO
HONDA CRV, HRV
MG 6, GS, EXTENDER
กระบะมีแค็ป TOYOTA, CHEVROLET, FORD, ISUZU
จดบุคคล MITSUBISHI, NISSAN, MAZDA, MG
(รหัสรถ 210)

ทุนประกัน

อายุรถ

2,500,000 - 5,000,000
2,200,000 - 4,400,000
2,000,000 - 4,000,000
1,500,000 - 3,500,000
1,000,000 – 3,200,000

1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี

350,000 - 1,500,000

300,000 - 750,000

จํานวนเงินจํากัดความรับผิด (ประเภท 1)
รถเก๋ ง (รหัสรถ 110)

ความคุ้มครอง
1. ความรับผิดต่ อตัวรถยนต์
- ความเสี ยหายต่อตัวรถยนต์
- รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม้
2. ความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก
- ความคุม้ ครองความรับผิดต่อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย
- ความคุม้ ครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
- ร.ย.01 การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
- ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
- ร.ย.03 การคุม้ ครองการประกันตัวผูข้ บั ขีS

1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี

ซ่ อมห้ าง (อายุรถ 1-5 ปี )
เบีย สุ ทธิ(บาท) เบีย รวม(บาท)
30,262
32,510.88
34,209
36,750.22
40,232
43,220.51
42,875
46,060.29
43,545
46,780.40
21,084
22,650.83
22,052
23,690.87
23,020
24,730.91
23,998
25,780.58
24,966
26,820.62
19,566
18,086
18,254
17,640
20,144

21,020.15
19,430.13
19,610.96
18,950.77
21,640.75

รถกระบะ (รหัสรถ 210)

ตามทุนประกัน
ตามทุนประกัน

ตามทุนประกัน
ตามทุนประกัน

1,000,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั^ง
5,000,000 บาท/ครั^ง

500,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั^ง
1,000,000 บาท/ครั^ง

200,000 บาท/คน (1+6)
200,000 บาท/คน (1+6)
200,000 บาท/ครั^ง

200,000 บาท/คน (1+4)
50,000 บาท/คน (1+4)
200,000 บาท/ครั^ง

เงืSอนไขการรับประกัน
1. รับประกันรถเก๋ งส่ วนบุคคล และรถกระบะมีแค็ปจดชืSอบุคคล (ไม่ใ ช้รับจ้างหรื อให้เช่า) ยกเว้น รถกระบะทีSต่อเติมตู,้ ตูเ้ ย็น,รถขายกับข้าว
2. ซ่อมห้าง (รับประกันอายุรถ 1-5 ปี )
3. ไม่มีส่วนลดกลุ่ม และส่ วนลด Promotion (ส่ วนลดแรกเข้า และไม่มีส่วนลดประวัติดีจากการโอนย้ายประกันภัยอืSน)
4. ไม่สามารถระบุชืSอได้
5. ไม่สามารถซื^ อความคุม้ ครองเพิSมได้ รวมถึงการขอซื^ อค่าเสี ยหายส่ วนแรกค่าเสี ยหายส่ วนแรก
6. ตรวจสภาพรถทุกคัน (กรณี ขาดต่ออายุประกัน)
7. อัตราเบี^ยเปลีSยนแปลงตามทุนประกัน ทีSเปลีSยนแปลงไปตามอายุรถ (ทุนประกันคิด 80% ของราคาซื^ อขายในปี ทีSทาํ ประกัน)
8. คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งหรื อสิS งทีSติดตั^งมากับรถยนต์มาตรฐานโดยโรงงานประกอบ หรื อศูนย์จาํ หน่ายรถยนต์ใ นวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท/ครั^ง
9. อัตราเบี^ยดังกล่าว ยังไม่รวม พรบ.
10. ค่าเบี^ยประกันทีSนาํ เสนอนี^รวมส่ วนลดกล้อง CCTV แล้ว

