
 2+ จัดเต็ม
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+

 จุดเด่นของแบบประกัน

อัตราเบ้ียประกันภัย
เร่ิมต้น 7,999 บาท 

ต่อปี 

ทุนประกันภัยสูญหาย
ไฟไหม้ 100,000 - 
1,000,000 บาท

 *จ่ายเพิ่มเพียง 500 
บาท คุ้มครองน้ําท่วม 
สูงสุด 100,000 บาท* 

 ไม่ต้องตรวจสภาพ
รถยนต์ก่อนทําประกันภัย

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 
ช่ัวโมงบนท้องถนนท่ัวไทย

อัตราเบ้ียประกันภัย

(ความเสียหายจากรถชนรถ ทุน 1 แสนบาท)

ทุนประกันภัย
ความเสียหายจาก ค่าเบ้ีย ประกัน

ภัยรถชนรถ  น้ําท่วม

100,000

100,000 ไม่คุ้มครอง

7,999

150,000 8,200

200,000 8,300

250,000 8,500

300,000 8,600

350,000 8,800

400,000 8,900

รูปแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทรถ ความคุ้มครอง อู่ห้าง อู่ท่ัวไป

ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 2+ รถเก๋ง / รถกระบะ

1.ความเสียหายต่อรถยนต์ท่ีเอาประกันภัย 
   รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย

   ความเสียหายต่อรถยนต์ (การชนกับยานพาหนะทางบก) ไม่เกิน 1 แสน - 2 แสนบาท 
/ คร้ัง

   ความเสียหายต่อรถยนต์ (น้ําท่วม) (*ซ้ือเพ่ิม*) ไม่เกิน 100,000 บาท / คร้ัง 
2.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
   ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย / คน ไม่เกิน 500,000 บาท / คน 

   ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย / คร้ัง ไม่เกิน 10,000,000 บาท 
/ คร้ัง

   ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน 1,000,000 บาท / 
คร้ัง

3.ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 
 

   อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับข่ี หรือผู้โดยสาร ไม่เกิน 100,000 บาท / คน 
 

   ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับข่ี หรือผู้โดยสาร ไม่เกิน 100,000 บาท / คน 
 

   การประกันตัวผู้ขับข่ีในคดีอาญา ไม่เกิน 200,000 บาท / 
คร้ัง 

4.ความคุ้มครองเพ่ิมเติม
   เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อม ฝ่ายถูก 1,000 บาท / คร้ัง 
  จากการชนกับยานพาหนะทางบก ไม่เกิน 3 คร้ัง / ปี ฝ่ายผิด 1,000 บาท / คร้ัง
  (รวมกันท้ังฝ่ายถูก และฝ่ายผิด) 
  เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,000 บาท / วัน
  จากอุบัติเหตุรถยนต์ ไม่เกิน 30 วัน / คร้ัง (สูงสุดไม่เกิน 7 
คน) 
 

อัตราเบ้ียประกันภัย

 (ความเสียหายจากรถชนรถ ทุน 2 แสนบาท)

ทุนประกันภัย
ความเสียหายจาก

ค่าเบ้ีย ประกันภัย
รถชนรถ  น้ําท่วม

200,000

200,000 ไม่คุ้มครอง

8,600
250,000 8,700
300,000 8,800
350,000 8,900
400,000 9,000
500,000 9,100
600,000 9,300
700,000 9,500
800,000 9,700
900,000 9,800

1,000,000 9,900

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมงบนท้องถนน

Roadside Assistance Medical Assistance

- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (ไม่รวมค่าอะไหล่และอุปกรณ์) 
- บริการให้คําปรึกษาด้านรถยนต์หรือติดต่อช่างซ่อมเบ้ืองต้น
- บริการรถยก - ลากฉุกเฉิน ไม่จํากัดจํานวนคร้ัง** (ไม่เกิน 20 กม.)
  ** ข้อยกเว้น ไม่ครอบคลุมถึงกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะเดินทาง
- บริการเติมนํามันในกรณีน้ํามันหมดบนท้องถนน 
   (ไม่เกิน 5 ลิตร / คร้ัง 1 คร้ัง / ปี)
- บริการประสานงานช่างกุญแจ 
- บริการช่วยเหลือในการเปลียนยาง
- บริการช่วยเหลือพ่วงแบตเตอร่ีรถยนต์

      - ประสานงานเคล่ือนย้ายผู้ป่วยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ 

Concierge Service

 - ประสานงานเคล่ือนย้ายผู้ป่วยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
Concierge Service
- บริการข้อมูลเส้นทางการเดินทางท่ัวประเทศ
- บริการประสานงานติดต่อรถเช่า 
- บริการประสานงานจองต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมบริการทางด้านทัวร์
- บริการประสานด้านการจองโรงแรมท่ีพัก

ธนชาตประกันภัยพร้อมดูแลคุณทุกเส้นทางด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนท่ัวประเทศไทย 24 ช่ัวโมง
 ให้ลูกค้าท่ีถือกรมธรรม์ One Lite ทุกท่าน ต้องการใช้บริการเสริม  โทร 0-2662-8999 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

เง่ือนไข

1.รับเฉพาะรถเก๋ง และ รถกระบะ ท่ีมีการใช้งานส่วนบุคคลไม่ใช้ เพ่ือการรับจ้างสาธารณะ หรือ ให้เช่า 
2.สําหรับรถยนต์ท่ีมีอายุต้ังแต่ 2 ถึง 20 ปี
3.ไม่รับรถยนต์ป้ายแดง ท่ียังไม่มีการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก
4.มาตรฐานการซ่อมอู่ทัวไป ธนชาตประกันภัย 

อัตราเบ้ียประกันภัย

(ความเสียหายจากรถชนรถ ทุน 1 แสนบาท) (แบบมีน้ําท่วม)

ทุนประกันภัย
ความเสียหายจาก ค่าเบ้ีย ประกัน

ภัยรถชนรถ  น้ําท่วม

100,000

100,000 100,000

8,500

150,000 8,700

200,000 8,800

250,000 9,000

300,000 9,100

350,000 9,300

400,000 9,400

อัตราเบ้ียประกันภัย

(ความเสียหายจากรถชนรถ ทุน 2 แสนบาท) (แบบมีน้ําท่วม)

ทุนประกันภัย
ความเสียหายจาก

ค่าเบ้ีย ประกันภัย
รถชนรถ  น้ําท่วม

200,000

200,000 100,000

9,100
250,000 9,200
300,000 9,300
350,000 9,400
400,000 9,500
500,000 9,600
600,000 9,800
700,000 10,000
800,000 10,200
900,000 10,300

1,000,000 10,400


