ยี่ห้อ / รุน่ รถที่รบั ประกัน :
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 สาหรับรถทีจ่ ดทะเบียน รหัส 110 เท่านัน้
FORD (FIESTA ECOBOOST) / HONDA (BRIO) / MITSUBISHI (ATTRAGE, MIRAGE) /
NISSAN (ALMERA, MARCH, NOTE) / SUZUKI (CELERIO, CIAZ, SWIFT) /
TOYOTA (YARIS เครือ่ งยนต์ไม่เกิน 1,300 ซี.ซี.)
(เฉพาะรถยนต์ทม่ี เี ครือ่ งยนต์เบนซิน และมีความจุไม่เกิน 1,300 ซี.ซี.เท่านัน้ )
ซ่อมอู่ : รับอายุรถ 2 - 10 ปี
ทุนประกันภัย
(บาท)
100,000

-

600,000

กทม. และปริมณฑล
HPCOGB รหัส 110 (จดเก๋ง)
เบี้ยสุทธิ
(บาท)
13,498.00

ความคุ้มครอง
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวติ (บาท/คน)
ของบุคคลภายนอก(รวมผูโ้ ดยสารในรถประกัน) (บาท/ครัง)้
1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก (บาท/ครัง)้
2. ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทเ่ี อาประกัน (บาท/ครัง)้
2.2 กรณีรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ (บาท)
3. ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1. ประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล (รย.01) (บาท/คน)
2. ค่ารักษาพยาบาล (รย.02) (บาท/คน)
3. การประกันตัวผูข้ บั ขี่ (รย.03) (บาท/ครัง)้
จานวนทีน่ ั ่งทีค่ มุ้ ครอง (ผูข้ บั ขีร่ วมผูโ้ ดยสาร) (รหัส 110)

ต่างจังหวัด
HPCOGP รหัส 110 (จดเก๋ง)

เบี้ยรวมภาษี และอากร
(บาท)
14,500.64
ประเภท 1
1,000,000
10,000,000
5,000,000

เบี้ยสุทธิ
(บาท)
11,636.00

เบี้ยรวมภาษี และอากร
(บาท)
12,500.81

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. การเลือกใช้อตั ราเบีย้ แบบ กทม. และปริมณฑล หรือต่างจังหวัด
ให้อา้ งอิงการแจ้งจดทะเบียนขนส่งของจังหวัดนัน้
- ในเขตพืน้ ที่ กทม.และปริมณฑล (นครปฐม, นนทบุร,ี ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร)
- ในเขตพืน้ ที่ ต่างจังหวัด (จังหวัดอืน่ ๆ นอกเหนือจากเขตพืน้ ที่ กทม. และปริมณฑล)

2. รับเฉพาะรายการรถยนต์ทร่ี ะบุขา้ งต้นเท่านัน้
ตามทุนประกัน
ตามทุนประกัน
100,000
100,000
300,000
7 ทีน่ งั ่

- รหัส 110 รถยนต์นงั ่ (การใช้ส่วนบุคคล) ไม่เกิน 7 ทีน่ งั ่

3. เบีย้ ประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ. จานวน 645.21 บาท
4. ซ่อมอู่ รับรถอายุไม่เกิน 10 ปี
5. กาหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับรถโดยรับประกันที่ 80% ของราคาตลาด
- กรณีทนุ ไม่เกิน 600,000 บาท ปรับช่วงทุนช่วงละ 10,000 บาท
โดยใช้หลักการปดั เศษ หากน้อยกว่า 5,000 ให้ปดั ลง มากกว่า 5,000 ให้ปดั ขึน้

6. คุม้ ครองภัยก่อการร้าย
7. คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
8. เฉพาะประกันรายใหม่เท่านัน้ รวมถึงงานต่ออายุในปีถดั ไปสาหรับกิจกรรมนี้เท่านัน้
9. กิจกรรมนี้ใช้ได้ตงั ้ แต่วนั นี้ถงึ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เนื่ องจากเบีย้ พิ เศษระยะสัน้ นี้ กาหนดให้สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนัน้ ในกรณี ที่ลกู ค้าได้ตกลงทาประกันภัยล่วงหน้ าแล้ว ท่านสามารถส่งรายชื่อผูเ้ อาประกันภัย รายการรถยนต์ที่จะทาประกัน
ทุนและเบีย้ ประกันภัยให้บริ ษทั ฯรับทราบ เพื่อขอเลขรับแจ้งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อรักษาสิ ทธิ ให้กบั ลูกค้าของท่าน หากเลยระยะเวลาที่กาหนดแล้วบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่อนุโลมให้ใช้อตั ราเบีย้ นี้ ทุกกรณี

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิ เษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 1484

