
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประเภท 2+  3+  3

เงื่อนไขการรับประกันภัย:
1. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ จ�ากัดอายุรถยนต์ไม่เกิน 20 ปี และประกันภัยรถยนต ์
 ประเภท 3+ และ 3 ไม่จ�ากัดอายุรถยนต์
2. แผนประกันภัยนี้ รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์น่ังส่วนบุคคล (รหัส 110) คุ้มครอง 
 7 ท่ีน่ังรวมคนขัับ รถโดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210) คุ้มครอง 12 ที่นั่งรวมคนขัับ 
 เฉพาะ Hyundai H-1, KIA Carnival, KIA Pregio, Suzuki APV, Toyota Ventury  
 เท่านั้น รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 3 ตัน ยกเว้นรถยนต์บรรทุกใช้้เพ่่อ 
 การพาณิิช้ย ์หร่อเพ่อ่การขันสง่ทุกช้นดิ (รหสั 320) คุ้มครอง 3 ทีน่ัง่รวมคนขับั
3. เบี้ยประกันภัยน้ี ไม่น�ามาใช้้กับรถยนต์ยุโรป อาทิ Audi , BMW , Citroen , Jeep , 
 Lexus , Land Rover , Mercedes-Benz , Mini , Peugeot , Volkswagen และ Volvo 
 กรณีิมีขั้อสงสัยส�าหรับกลุ่ม/รุ่นรถยนต์ กรุณิาติดต่อบริษััทเพ่่อท�าการตรวจสอบ 
 กอ่นท�าการเสนอขัาย
4. เบ้ียประกันภัยจะเปล่ียนแปลงตามการจ�าแนกพ่้นที่ขัองจังหวัดที่จดทะเบียนรถยนต ์
5. ไม่รับประกันภัยรถกลุ่ม 1 รถยนต์สปอร์ต รถยนต์น�าเข้ัาเฉพาะคัน และรถกระบะที่มี 
 การตอ่ต้ ้หร่อกรง สง้กว่าหลงัคารถยนต์ หร่อเสริมแหนบ เพ่่อการบรรทุกท่ีมากกว่าปกติ    
 รวมทัง้อปุกรณ์ิเคร่่องท�าความเยน็ ต้้เย็นทีติ่ดตัง้มากบัตวัรถยนต์
6. ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนท�าประกันภัย
7. แผนประกันภัยนี้ไม่สามารถระบุผ้้ขัับขัี่เพ่่อให้เบี้ยประกันภัยลดลงได้ 
8. คุ้มครองอปุกรณิเ์คร่่องตกแตง่ท่ีนอกเหนอ่จากอปุกรณิม์าตรฐานขัองโรงงานประกอบ 
 รถยนต ์หรอ่ศน้ยจ์�าหนา่ยรถยนตไ์ม่เกนิ 10,000 บาทตอ่คร้ัง (เฉพาะประกนัภยัรถยนต์ 
 ประเภท 2+ และ 3+)
9. เบ้ียประกนัภยันีเ้ป็นเบีย้ประกนัภยัทีม่กีารค�านวณิสว่นลดกลอ้งตดิรถยนตเ์รียบร้อยแลว้ 
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การบาดเจ็บ :        บาท/คน

การเสียชีวิต :                บาท/คร้ัง    

ทรัพย์สิน :                      บาท/คร้ัง

ประกันอุบัติเหตุ :      บาท/คน

ค่ารักษาพยาบาล :     บาท/คน    

ประกันตัวผู้ขับขี่ :               บาท/คร้ัง

  คุม้ครองบคุคล ภายนอกรถ

จ�านวนที่นั่ง
(รวมคนขัับ)

รถเก๋ง   7 ที่นั่ง
รถกระบะ   3 ที่นั่ง
รถตู้ 12 ที่นั่ง

ส้งสุด ส้งสุด

เล่อกได้สบายๆ ตามใจคุณิ!

คุ้มครองน�้าท่วม หร่อเลอ่กรับผดิช้อบ

ค่าเสียหายส่วนแรก (เฉพาะ 2+, 3+)

คุ้มครองค่าเปลี่ยน 100%

ยาง แบตเตอรี่ และ

สารเหลวในรถ  (เฉพาะ 2+, 3+)

รับประกันยาวนาน!

2+ อายุรถสูงสุด 20 ปี และ

3+ , 3  ไม่จ�ากัดอายุรถ
ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้้จ่าย

ความคุ้มครอง
ต่อตัวรถยนต์

ความเสียหาย
ต่อตัวรถยนต์

รถยนต์สูญหาย
หรือไฟไหม้    น�้าท่วม

ประเภท 2 + ไม่เกินจ�านวนเงินเอาประกันภัย ไม่เกินจ�านวนเงินเอาประกันภัย ความคุ้มครองตาม
จ�านวนเงินเอาประกันภัยน�้าท่วม

(สามารถเล่อกซ่้อเพิ่มเติมได้)ประเภท 3 + ไม่เกินจ�านวนเงินเอาประกันภัย ไม่คุ้มครอง

ประเภท 3 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน และความคุ้มครอง

      500,000       100,000

      100,000

         1,000,000             300,000

       10,000,000

  คุ้มครองบุคคล ภายในรถ

มั่นใจได้เรื่องงานซ่อม มีอู่ซ่อมที่ได้มาตรฐาน A+
มากกว่า 100 แห่ง และอ้่มาตรฐานอ่่นๆ รวมทั้งอ้่ห้างในสัญญา
อกีมากกวา่ 700 แหง่ ทัว่ประเทศไทย 

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

หมายเหตุ: 
• เบีย้ประกนัภยัขัา้งตน้รวมภาษัแีละอากรแสตมป์แลว้ โดยยงัไมร่วม 
 เบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. รถเก๋ง จ�านวน 645.21 บาท/ รถกระบะ  
 จ�านวน 967.28 บาท/ รถต้ ้จ�านวน 1,182.35 บาท
• เง่อ่นไขัเป็นไปตามทีก่รมธรรม์ก�าหนด
• รับประกนัภยัโดย บริษััท อลิอนัซ ์อยธุยา ประกันภยั จ�ากัด (มหาช้น)
• ขัอ้มล้นีเ้ป็นขัอ้มล้เบ่อ้งตน้เพ่อ่ประกอบการขัายเทา่นัน้ลก้คา้ควร 
 ศึกษัาขั้อม้ลเพิ่มเติมเร่่องความคุ้มครอง ข้ัอก�าหนด เง่่อนไขั 
  และขั้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
• ลก้คา้ควรท�าความเขัา้ใจในรายละเอียดเง่อ่นไขั และความคุม้ครอง 
 ขัองแบบประกันภัย ก่อนตัดสินใจสมัครท�าประกันภัย
• เง่อ่นไขัการรับประกันภยัและการให้บริการช้ว่ยเหลอ่ฉุกเฉนิ เป็นไป 
 ตามที่บริษััทก�าหนด

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง:
• การใช้้รถยนต์นอกอาณิาเขัตประเทศไทย
• การใช้้รถยนต์ผิดประเภท เช้่น ใช้้เพ่่อการ
 พาณิิช้ย์ ใช้้เพ่่อลากจ้ง

เอกสารประกอบการพจิารณารบัประกนัภยั:
• ส�าเนาค้ม่อ่จดทะเบยีนรถ
• ส�าเนาบตัรประช้าช้น
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