
 

ความคุ้มครอง
จํานวนเงินจํากัดความรับผิด

รหสั 110 รถยนต์เก๋ง รหัส 210 รถกระบะ

1. ความรับผิดต่อตัวรถยนต์

   - ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (ท่ีเกิดจากการชนท่ีมีคู่กรณีเท่าน้ัน) ตามทุนประกัน ตามทุนประกัน

   - ความเสียหายส่วนแรกผู้เอาประกันรับผิดชอบเองกรณีเกิดเหตุเป็นฝ่ายผิด 2,000   บาท/คร้ัง 2,000   บาท/คร้ัง

   - รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม้ ตามทุนประกัน ตามทุนประกัน

2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

  - ความเสียหายต่อชีวิต                             1,000,000   บาท/คน 1,000,000   บาท/คน

  - ร่างกาย หรืออนามัย รวมผู้โดยสาร                                                                    10,000,000   บาท/คร้ัง 10,000,000   บาท/คร้ัง

  - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน                                                      1,000,000   บาท/คร้ัง 1,000,000   บาท/คร้ัง

3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

  - อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับข่ี รวมผู้โดยสาร 100,000 บาท/คน(1+6) 100,000 บาท/คน(1+2) 

  - ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน(1+6) 100,000 บาท/คน(1+2) 

  - การประกันตัวผู้ขับข่ีในคดีอาญา 200,000   บาท/คร้ัง 200,000   บาท/คร้ัง

ประเภท 2+ คุ้มครองสุขภาพ (ซ่อมอู่ในเครือ) 

 จุดเด่นของแบบประกัน

รับประกันรถยนต์ 
อายุรถสูงสุด 20 ปี

มีบริการ Road-
side Assistance 

Service
ประกันรถยนต์ พ่วงความคุ้มครอง

สุขภาพ (IPD)
เบ้ียเร่ิมต้น 8,301.06 

บาท (ซ่อมอู่)
ทุนประกันเร่ิมต้นท่ี 

100,000 

เง่ือนไขการรับประกัน

 1. อัตราเบ้ียดังกล่าวยังไม่รวม พรบ.
2. ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
3.  รับอายุรถ 1-20 ปี ราคาซ้ือขายต้องไม่ต่ํากว่า 100,000 บาท)  
4. รถท่ีรับประกันภัยดังน้ี
       4.1 รถเก๋ง ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัสรถ 110) ได้แก่ รถเก๋งจดบุคคล และนิติบุคคล
       4.2 รถกระบะใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัสรถ 210) ได้แก่ รถกระบะมีแค็ป, รถ
กระบะตอนเดียว, รถกระบะจดนิติบุคคล
5. ประเภทรถยนต์ท่ีไม่รับประกันภัย ได้แก่ รถยนต์ท่ีนําไปใช้รับจ้าง ให้เช่า ,รถท่ีต่อเติมตู้, ตู้ทึบ,ต
เย็น,รถติดสต๊ิกเกอร์,รถสปอร์ต,รถ Super Car,โหลดเต้ีย,รถยกสูง,รถดัดแปลง
    รถแต่ง,รถสาธารณะ,รถติดไซเรนทุกชนิด, รถ Econovan,รถสองแถว,รถขายกับข้าว, รถ Test 
Drive,รถติดสต๊ิกเกอร์ทุกชนิด รวมถึงรถย่ีห้อ KIA2700,KIA2900,SUZUKI CARRY
    MITSUBISHI CANTER,ISUZU รุ่น NKR,NQR,NHR,NPR
6. ผู้เอาประกันท่ีเกิดเหตุเป็นฝ่ายผิด ได้รับการอนุโลมไม่เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท 
(ในกรณีท่ีกรมธรรม์ระบุค่าความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท)
7.  ประกันสุขภาพจะต้องมีอายุระหว่าง 25-60 ปี เท่าน้ัน สามารถใช้ช่ือบุคคลอ่ืนได้ โดยต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้เอาประกัน 
8. ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองสุขภาพ (IPD=คนไข้ใน) โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําขอเอาประกันสุขภาพและแนบบัตรประชาชนให้บริษัทฯ พิจารณาก่อนทุกคร้ัง 
9. ค่าเบ้ียประกันท่ีนําเสนอน้ีรวมส่วนลดกล้อง CCTV แล้ว
10. ความรู้เก่ียวกับการประกันสุขภาพ 
1. ระยะรอคอย 30 วัน สําหรับกรณีเจ็บป่วยทุกโรค
2. ระยะรอคอย 120 วัน สําหรับกรณีเจ็บป่วยดังน้ี
   2.1 เน้ืองอก ถุงน้ํา หรือมะเร็งทุกชนิด
   2.2 ริดสีดวงทวาร
   2.3 ไส้เล่ือนทุกชนิด
   2.4  ต้อเน้ือ หรือต้อกระจก
   2.5 การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
   2.6 น่ิวทุกชนิด
   2.7 เส้นเลือดขอดท่ีขา
   2.8 เย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี
3. ไม่คุ้มครองโรคท่ีเป็นมาก่อนทําประกัน รวมท้ังโรคหรืออาการต่อ
   เน่ืองจากโรคน้ัน ๆ (โรคเร้ือรัง)
4.  บริษัทฯ ไม่รบประกันกรณีเป็น 6 โรคร้าย
     4.1 โรคเบาหวาน
     4.2  โรคความดันโลหิตสูง
     4.3  โรคหัวใจ
     4.4  โรคมะเร็ง
     4.5  โรคเอดส์
     4.6  โรคตับอักเสบ

ผลประโยชน์/ความคุ้มครองประกันสุขภาพ วงเงิน (บาท)

1. PA คุ้มครองกรณีเสียชีวิต, ทุพพลภาพและสูญเสีย
อวัยวะจากอุบัติเหตุ (อบ.1) 
    (ยกเว้น จากการขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์

50,000

2. กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
    2.1  ค่าห้อง/ค่าอาหาร/วัน (สูงสุด 30 วัน/คร้ัง) 1,000
    2.2  ค่าห้อง ICU/วัน  (สูงสุด 10 วัน/คร้ัง) 2,000
    2.3  ค่ารักษาพยาบาลท่ัวไปในโรงพยาบาล/คร้ัง 10,000
    2.4  ค่าผ่าตัด (ตามตารางผ่านตัด/คร้ัง) 20,000
    2.5  ค่าแพทย์เย่ียมไข้/วัน (ไม่เกิน 30 วัน/คร้ัง) 500

11. มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางรถยนต์ของ Roadside Assistance Service  
     เบอร์โทร 02-22065493
12.1  บริการช่างซ่อมรถฉุกเฉินเบ้ืองต้น สูงสุดไม่เกิน 2 คร้ัง/ปี 
12.2  บริการรถยกฉุกเฉิน ระยะไม่เกิน 25 กม./คร้ัง สูงสุดไม่เกิน 2 คร้ัง/ปี 
        (กรณีเกิน คิด กม.ละ 30 บาท)
12.3  บริการน้ํามันฉุกเฉิน ไม่เกิน 10 ลิตร/คร้ัง สูงสุดไม่เกิน 1 คร้ัง/ปี
12.4  บริการช่างกุญแจฉุกเฉิน สูงสุดไม่เกิน 1 คร้ัง/ปี
12.5  บริการให้คําปรึกษาเบ้ืองต้นโดยช่างซ่อมรถยนต์ผ่านทางโทรศัพท์ 
12.6  บริการประสานงานเพ่ือการเดินทางท่ีต่อเน่ือง


