ประเภท 2+ คุ้มครองสุขภาพ (ซ่อมอู่ในเครือ)
จุดเด่นของแบบประกัน
รับประกันรถยนต์
อายุรถสูงสุด 20 ปี

มีบริการ Roadside Assistance
Service

ประกันรถยนต์ พ่วงความคุ้มครอง
สุขภาพ (IPD)

ความคุ้มครอง

เบี้ยเริ่มต้น 8,301.06
บาท (ซ่อมอู)่

ทุนประกันเริ่มต้นที่
100,000

จํานวนเงินจํากัดความรับผิด
รหสั 110 รถยนต์เก๋ง

รหัส 210 รถกระบะ

ตามทุนประกัน

ตามทุนประกัน

2,000 บาท/ครั้ง

2,000 บาท/ครั้ง

ตามทุนประกัน

ตามทุนประกัน

1,000,000 บาท/คน

1,000,000 บาท/คน

10,000,000 บาท/ครั้ง

10,000,000 บาท/ครั้ง

1,000,000 บาท/ครั้ง

1,000,000 บาท/ครั้ง

- อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 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)

200,000 บาท/ครั้ง

200,000 บาท/ครั้ง

1. ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (ที่เกิดจากการชนที่มีคก
ู่ รณีเท่านั้น)
- ความเสียหายส่วนแรกผู้เอาประกันรับผิดชอบเองกรณีเกิดเหตุเป็นฝ่ายผิด
- รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม้
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต
- ร่างกาย หรืออนามัย รวมผู้โดยสาร
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

- การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

เงื่อนไขการรับประกัน
1. อัตราเบี้ยดังกล่าวยังไม่รวม พรบ.
2. ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
3. รับอายุรถ 1-20 ปี ราคาซื้อขายต้องไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาท)
4. รถที่รับประกันภัยดังนี้
4.1 รถเก๋ง ใช้สว
่ นบุคคล ไม่ใช้รบ
ั จ้างหรือให้เช่า (รหัสรถ 110) ได้แก่ รถเก๋งจดบุคคล และนิตบ
ิ ค
ุ คล
4.2 รถกระบะใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัสรถ 210) ได้แก่ รถกระบะมีแค็ป, รถ
กระบะตอนเดียว, รถกระบะจดนิติบุคคล
5. ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ รถยนต์ที่นําไปใช้รับจ้าง ให้เช่า ,รถที่ต่อเติมตู้, ตู้ทึบ,ต
เย็น,รถติดสติ๊กเกอร์,รถสปอร์ต,รถ Super Car,โหลดเตี้ย,รถยกสูง,รถดัดแปลง
รถแต่ง,รถสาธารณะ,รถติดไซเรนทุกชนิด, รถ Econovan,รถสองแถว,รถขายกับข้าว, รถ Test
Drive,รถติดสติ๊กเกอร์ทุกชนิด รวมถึงรถยี่ห้อ KIA2700,KIA2900,SUZUKI CARRY
MITSUBISHI CANTER,ISUZU รุ่น NKR,NQR,NHR,NPR
6. ผู้เอาประกันที่เกิดเหตุเป็นฝ่ายผิด ได้รับการอนุโลมไม่เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
(ในกรณีที่กรมธรรม์ระบุค่าความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท)
ื บุคคลอื่นได้ โดยต้องได้รับ
7. ประกันสุขภาพจะต้องมีอายุระหว่าง 25-60 ปี เท่านั้น สามารถใช้ช่อ
ความยินยอมจากผู้เอาประกัน
8. ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองสุขภาพ (IPD=คนไข้ใน) โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําขอเอาประกันสุขภาพและแนบบัตรประชาชนให้บริษัทฯ พิจารณาก่อนทุกครั้ง
9. ค่าเบี้ยประกันที่นําเสนอนี้รวมส่วนลดกล้อง CCTV แล้ว
10. ความรูเ้ กี่ยวกับการประกันสุขภาพ
1. ระยะรอคอย 30 วัน สําหรับกรณีเจ็บป่วยทุกโรค
2. ระยะรอคอย 120 วัน สําหรับกรณีเจ็บป่วยดังนี้
2.1 เนื้องอก ถุงนํ้า หรือมะเร็งทุกชนิด
2.2 ริดสีดวงทวาร
2.3 ไส้เลื่อนทุกชนิด
2.4 ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
2.5 การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
2.6 นิ่วทุกชนิด
2.7 เส้นเลือดขอดที่ขา
2.8 เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
3. ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนทําประกัน รวมทั้งโรคหรืออาการต่อ
เนื่องจากโรคนั้น ๆ (โรคเรื้อรัง)
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
1. PA คุ้มครองกรณีเสียชีวิต, ทุพพลภาพและสูญเสีย
อวัยวะจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
(ยกเว้น จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

วงเงิน (บาท)
50,000

2. กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
2.1 ค่าห้อง/ค่าอาหาร/วัน (สูงสุด 30 วัน/ครั้ง)

1,000

2.2 ค่าห้อง ICU/วัน (สูงสุด 10 วัน/ครั้ง)

2,000

2.3 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปในโรงพยาบาล/ครั้ง

10,000

2.4 ค่าผ่าตัด (ตามตารางผ่านตัด/ครั้ง)

20,000

2.5 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้/วัน (ไม่เกิน 30 วัน/ครั้ง)
11. มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางรถยนต์ของ Roadside Assistance Service
เบอร์โทร 02-22065493
12.1 บริการช่างซ่อมรถฉุกเฉินเบื้องต้น สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
12.2 บริการรถยกฉุกเฉิน ระยะไม่เกิน 25 กม./ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
(กรณีเกิน คิด กม.ละ 30 บาท)
12.3 บริการนํ้ามันฉุกเฉิน ไม่เกิน 10 ลิตร/ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี
12.4 บริการช่างกุญแจฉุกเฉิน สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี
12.5 บริการให้คําปรึกษาเบื้องต้นโดยช่างซ่อมรถยนต์ผ่านทางโทรศัพท์
12.6 บริการประสานงานเพื่อการเดินทางที่ต่อเนื่อง

500

