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ประเภท 2+ 3+ 3

มั่นใจได้เรื่องงานซ่อม มีอู่ซ่อมที่ได้มาตรฐาน A+
มากกว่า 100 แห่ง และอู่มาตรฐานอื่นๆ รวมทั้งอู่ห้างในสัญญา
อีีกมากกว่่า 700 แห่่ง ทั่่�วประเทศไทย

บริการซ่อมสีรถแบบเร่งด่วน! เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
กรณีเสียหายไม่เกิน 3 แผล ไม่มีความเสียหายแบบบุบ/ยุบ/โก่ง
และไม่มีการซ่อมโดยต้องเปลี่ยนอะไหล่

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน และความคุ้มครอง
รับประกันยาวนาน!

ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2+ อายุรถสูงสุด 20 ปี และ
3+ , 3 ไม่จ�ำกัดอายุรถ

เลือกได้สบายๆ ตามใจคุณ!

คุ้มครองค่าเปลี่ยน 100%

คุ้มครองน�้ำท่วม หรือเลือกรับผิดชอบ
ค่าเสียหายส่วนแรก (เฉพาะ 2+, 3+)

ยาง แบตเตอรี่ และ
สารเหลวในรถ (เฉพาะ 2+, 3+)

ความคุ้มครอง
ต่อตัวรถยนต์

ความเสียหาย
ต่อตัวรถยนต์

รถยนต์สูญหาย
หรือไฟไหม้

ประเภท 2 +

ไม่เกินจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย

ไม่เกินจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย

ประเภท 3 +

ไม่เกินจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ประเภท 3

คุม
้ ครองบุคคล ภายนอกรถ

(สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้)

ไม่คุ้มครอง

สูงสุด

100,000
ประกันอุบัติเหตุ : 			

บาท/คน

			
10,000,000
การเสียชีวิต :				
ทรัพย์สิน

ความคุ้มครองตาม
จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยน�้ำท่วม

คุ้มครองบุคคล ภายในรถ

สูงสุด

500,000
การบาดเจ็บ :		

น�้ำท่วม

: 		 1,000,000

บาท/ครั้ง

บาท/ครั้ง

100,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล :			
ประกันตัวผู้ขับขี่ :			

จ�ำนวนที่นั่ง
(รวมคนขับ)

บาท/คน

300,000

บาท/ครั้ง

รถเก๋ง
7 ที่นั่ง
รถกระบะ 3 ที่น่ง
ั
รถตู้
12 ที่น่ง
ั

เงื่อนไขการรับประกันภัย:

หมายเหตุ:

เอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัย:

1. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ จ�ำกัดอายุรถยนต์ไม่เกิน 20 ปี และประกันภัยรถยนต์
ประเภท 3+ และ 3 ไม่จ�ำกัดอายุรถยนต์
2. แผนประกันภัยนี้ รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) คุ้มครอง
7 ที่่�นั่่�งรวมคนขัับ รถโดยสารส่่วนบุุคคล (รหััส 210) คุ้้�มครอง 12 ที่่�นั่่�งรวมคนขัับ
เฉพาะ Hyundai H-1, KIA Carnival, KIA Pregio, Suzuki APV, Toyota Ventury
เท่่ า นั้้�น รถยนต์์ บ รรทุุ ก ส่่ ว นบุุ ค คลไม่่ เ กิิ น 3 ตัั น ยกเว้้ น รถยนต์์ บ รรทุุ ก ใช้้ เ พื่่� อ
การพาณิิชย์์ หรืือเพื่่อ
� การขนส่่งทุุกชนิิด (รหััส 320) คุ้้�มครอง 3 ที่่�นั่่�งรวมคนขัับ
3. เบี้ยประกันภัยนี้ ไม่น�ำมาใช้กับรถยนต์ยุโรป อาทิ Audi , BMW , Citroen , Jeep ,
Lexus , Land Rover , Mercedes-Benz , Mini , Peugeot , Volkswagen และ Volvo
กรณีีมีีข้้อสงสััยสำำ�หรัับกลุ่่�ม/รุ่่�นรถยนต์์ กรุุณาติิดต่่อบริิษััทเพื่่�อทำำ�การตรวจสอบ
	ก่่อนทำำ�การเสนอขาย
4. เบี้้�ยประกัันภััยจะเปลี่่�ยนแปลงตามการจำำ�แนกพื้้�นที่่�ของจัังหวััดที่่�จดทะเบีียนรถยนต์์
5. ไม่่รัับประกัันภััยรถกลุ่่�ม 1 รถยนต์์สปอร์์ต รถยนต์์นำำ�เข้้าเฉพาะคััน และรถกระบะที่่�มีี
การต่่อตู้้� หรืือกรง สููงกว่่าหลัังคารถยนต์์ หรืือเสริิมแหนบ เพื่่อ
� การบรรทุุกที่่�มากกว่่าปกติิ
รวมทั้้�งอุุปกรณ์์เครื่่�องทำำ�ความเย็็น ตู้้เ� ย็็นที่่�ติิดตั้้�งมากัับตััวรถยนต์์
6. ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนท�ำประกันภัย
7. แผนประกันภัยนี้ไม่สามารถระบุผู้ขับขี่เพื่อให้เบี้ยประกันภัยลดลงได้
8. คุม
้ ครองอุปกรณ์เครอ
ื่ งตกแต่งทีน
่ อกเหนอ
ื จากอุปกรณ์มาตรฐานของโรงงานประกอบ
รถยนต์ หรอ
ื ศน
ู ย์จำ� หน่ายรถยนต์ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัง
้ (เฉพาะประกันภัยรถยนต์
ประเภท 2+ และ 3+)
9. เบีย
้ ประกันภัยนีเ้ ป็ นเบีย
้ ประกันภัยทีม
่ ก
ี ารค�ำนวณส่วนลดกล้องติดรถยนต์เรียบร้อยแล้ว

• เบีย
้ ประกันภัยข้างต้นรวมภาษีและอากรแสตมป์ แล้ว โดยยังไม่รวม
เบี้้�ยประกัันภััย พ.ร.บ. รถเก๋๋ง จำำ�นวน 645.21 บาท/ รถกระบะ
	จำำ�นวน 967.28 บาท/ รถตู้้� จำำ�นวน 1,182.35 บาท
• เงื่่อ
� นไขเป็็ นไปตามที่่�กรมธรรม์์กำำ�หนด
•	รัับประกัันภััยโดย บริิษัท
ั อลิิอัน
ั ซ์์ อยุุธยา ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
•	ข้อมล
ู นีเ้ ป็ นข้อมล
ู เบอ
ื้ งต้นเพอ
ื่ ประกอบการขายเท่านัน
้ ลก
ู ค้าควร
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อก�ำหนด เงื่อนไข
และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
• ลูกค้าควรท�ำความเข้าใจในรายละเอียดเงือ
่ นไข และความคุม
้ ครอง
	ของแบบประกันภัย ก่อนตัดสินใจสมัครท�ำประกันภัย
• เงือ
่ นไขการรับประกันภัยและการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เป็ นไป
ตามที่บริษัทก�ำหนด

•	สำำ�เนาคู่่�มืือจดทะเบีียนรถ
•	สำำ�เนาบััตรประชาชน

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง:
• การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย
• การใช้รถยนต์ผิดประเภท เช่น ใช้เพื่อการ
พาณิชย์ ใช้เพื่อลากจูง

