บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

อัตราเบียประกันภัยประเภท 3
สําหรับรหัส 110, 120, 210, 320
เงือนไขความคุ้มครอง
ความคุ้มครองหลัก
1. ความคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสี ยหายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื ออนามัย
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.
1.2 ความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน
ความคุ้มครองอืนๆ ตามเอกสารแนบท้ าย
1. อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ก) ผูข้ บั ขี 1 คน
ข) ผูโ้ ดยสาร 4 คน
2. ค่ารักษาพยาบาล
3. ประกันตัวผูข้ บั ขี
รถยนต์ ทรัี บทําประกันภัย
รหัส 110 รถเก๋ ง ส่วนบุคคล
รหัส 120 รถเก๋ งเพือการพาณิ ชย์
รหัส 210 < 20 ทีนัง รถโดยสารส่วนบุคคล
รหัส 320 < 4 ตัน กระบะบรรทุกเพือการพาณิ ชย์

บาท/คน
บาท/ต่อครัง
บาท/ต่อครัง

500,000
10,000,000
1,000,000

บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน
บาท/ต่อครัง

50,000
50,000
50,000
200,000

เบียสุ ทธิ
1,944.00
2,420.00
3,351.00
2,420.00

เบียรวมภาษี
2,088.39
2,600.10
3,600.55
2,600.10

เงือนไขการรับประกัน
1. ไม่จาํ กัดอายุรถยนต์
2. รถยนต์ทีไม่รับประกันภัย รถดัดแปลง รถแข่งขันความเร็ ว รถโหลดเตีย ยกสูง รถแต่งซิ ง รถเช่า รถรับจ้างสาธารณะ รถมูลนิธิ รถร่ วม
รถติดไซเรนทุกชนิด ติดตังตูท้ ึบ ตูแ้ ห้ง เครื องทําความเย็น ติดตังโครงเหล็ก คอก และอุปกรณ์เสริ มความเร็ ว
3. อัตราเบียประกันภัยนีไม่ให้ส่วนลดใด ๆ อีก รวมถึงส่ วนลดการติดตังกล้อง CCTV แล้ว
4. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

อัตราเบียประกันภัยประเภท 5 ( 3PLUS )
3PLUS Mini
เงือนไขความคุ้มครอง
ความคุ้มครองหลัก
1. ความคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสี ยหายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื ออนามัย
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.
1.2 ความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน
2. ความคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถยนต์
2.1 รถยนต์สุญหาย / ไฟไหม้

บาท/คน
บาท/ต่อครัง
บาท/ต่อครัง

500,000
10,000,000
1,000,000

บาท

ไม่คุม้ ครอง

ความคุ้มครองความเสียหายต่ อตัวรถยนต์
1. ความคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถยนต์
เนืองจากชนกับยานพาหนะทางบก
ความเสี ยหายส่วนแรกกรณี เป็ นฝ่ ายผิด
ความคุ้มครองอืนๆ ตามเอกสารแนบท้ าย
1. อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ก) ผูข้ บั ขี 1 คน
ข) ผูโ้ ดยสาร 4 คน
2. ค่ารักษาพยาบาล
3. ประกันตัวผูข้ บั ขี
รถยนต์ ทรัี บทําประกันภัย
รหัส 110 รถเก๋ ง ส่วนบุคคล
รหัส 120 รถเก๋ งเพือการพาณิ ชย์
รหัส 210 < 20 ทีนัง รถโดยสารส่วนบุคคล
รหัส 320 < 4 ตัน กระบะบรรทุกเพือการพาณิ ชย์

60,000
2,000

บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน
บาท/ต่อครัง
เบียสุ ทธิ
4,653.00
5,584.00
5,584.00
4,653.00

50,000
50,000
50,000
200,000
เบียรวมภาษี
4,999.04
5,999.49
5,999.49
4,999.04

เงือนไขการรับประกัน
1. รับประกันภัยรถยนต์อายุไม่เกิน 25 ปี
2. รถยนต์ทีไม่รับประกันภัย รถแข่งขันความเร็ ว รถโหลดเตีย ยกสูง รถแต่งซิ ง รถเช่า รถรับจ้างสาธารณะ รถมูลนิธิ รถร่ วม รถติดไซเรนทุกชนิด ติดตังตูท้ ึบ
ตูแ้ ห้ง เครื องทําความเย็น ติดตังโครงเหล็ก คอก รวมถึงการ Wrap สี เคฟลาร์(cafla) เคลือบแก้ว และอุปกรณ์เสริ มความเร็ ว
3. อัตราเบียประกันภัยนีไม่ให้ส่วนลดใด ๆ อีก รวมถึงส่วนลดการติดตังกล้อง CCTV แล้ว
4. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
5. ความคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถ เนืองจากชนกับยานพาหนะทางบก (รถชนรถ)
6. ทุนประกันภัยต้องไม่เกิน 80% และราคารถปัจจุบนั ต้องไม่ตากว่
ํ าทุนประกันภัย

7.พิเศษค่าเสี ยหายส่ วนแรก 2,000 บาท ได้รับการยกเว้น

บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

อัตราเบียประกันภัยประเภท 3
สําหรับรหัส 320 เกิน 4 ตัน
รหัส 320
ไม่มีอุปกรณ์พิเศษ
มีอุปกรณ์พิเศษ

ไม่ เกิน 12 ตัน
เบียสุ ทธิ
เบียรวมภาษีอากร
6,462
6,942.16
7,327
7,871.99

เกิน 12 ตัน
เบียสุ ทธิ
เบียรวมภาษีอากร
8,626
9,267.27
9,925
10,662.55

เงือนไขความคุ้มครอง

ความคุ้มครองหลัก
1. ความคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสี ยหายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื ออนามัย
เฉพาะส่ วนเกินวงเงินสู งสุ ดตาม พรบ.
1.2 ความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน
ความคุ้มครองอืนๆ ตามเอกสารแนบท้ าย
1. อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
บาท/คน
ก) ผูข้ บั ขี 1 คน
ข) ผูโ้ ดยสาร 2 คน
2. ค่ารักษาพยาบาล
3. ประกันตัวผูข้ บั ขี

บาท/คน
บาท/ต่อครัง
บาท/ต่อครัง

500,000
10,000,000
1,000,000

บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน
บาท/ต่อครัง

100,000
100,000
100,000
300,000

เงือนไขการรับประกัน
1. ไม่จาํ กัดอายุรถยนต์
2. รถยนต์ทีไม่รับประกันภัย รถดัดแปลง รถแข่งขันความเร็ ว รถโหลดเตีย ยกสูง รถแต่งซิ ง รถเช่า รถรับจ้างสาธารณะ รถมูลนิธิ รถร่ วม
รถติดไซเรนทุกชนิด และอุปกรณ์เสริ มความเร็ ว
3. อัตราเบียประกันภัยนีไม่ให้ส่วนลดใด ๆ อีก รวมถึงส่ วนลดการติดตังกล้อง CCTV แล้ว
4. กรณี มีอุปกรณ์พิเศษ เช่น ตูท้ ึบ โครงเหล็ก ดัมพ์ โปรดระบุ
5. ไม่ใช้เพือการบรทุกและขนส่ งสิ นค้าทีมีความเสี ยงภัยสูง เช่น เชือเพลิง กรด แก๊ส
6. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

อัตราเบียประกันภัยประเภท 3
สําหรับรถหัวลาก รหัส 420
รหัส 420

เบียสุทธิ
17,334

เบียรวมภาษีอากร
18,622.28

เงือนไขความคุ้มครอง

ความคุ้มครองหลัก
1. ความคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสี ยหายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื ออนามัย
เฉพาะส่ วนเกินวงเงินสู งสุ ดตาม พรบ.
1.2 ความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน
ความคุ้มครองอืนๆ ตามเอกสารแนบท้ าย
1. อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
บาท/คน
ก) ผูข้ บั ขี 1 คน
ข) ผูโ้ ดยสาร 2 คน
2. ค่ารักษาพยาบาล
3. ประกันตัวผูข้ บั ขี

บาท/คน
บาท/ต่อครัง
บาท/ต่อครัง

500,000
10,000,000
1,000,000

บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน
บาท/ต่อครัง

100,000
100,000
100,000
300,000

เงือนไขการรับประกัน
1. ไม่จาํ กัดอายุรถยนต์
2. รถยนต์ทีไม่รับประกันภัย รถดัดแปลง รถแข่งขันความเร็ ว รถโหลดเตีย ยกสูง รถแต่งซิ ง รถเช่า รถรับจ้างสาธารณะ รถมูลนิธิ รถร่ วม
รถติดไซเรนทุกชนิด และอุปกรณ์เสริ มความเร็ ว
3. อัตราเบียประกันภัยนีไม่ให้ส่วนลดใด ๆ อีก รวมถึงส่ วนลดการติดตังกล้อง CCTV แล้ว
4. ไม่ใช้เพือการบรทุกและขนส่ งสิ นค้าทีมีความเสี ยงภัยสูง เช่น เชือเพลิง กรด แก๊ส
5. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

อัตราเบียประกันภัยประเภท 3
สําหรับรถหางพ่วง รหัส 520
รหัส 520

เบียสุทธิ
9,494

เบียรวมภาษีอากร
10,199.24

เงือนไขความคุ้มครอง รหัส 520

ความคุ้มครองหลัก
1. ความคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสี ยหายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื ออนามัย
เฉพาะส่ วนเกินวงเงินสู งสุ ดตาม พรบ.
1.2 ความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน

บาท/คน
บาท/ต่อครัง
บาท/ต่อครัง

500,000
10,000,000
1,000,000

เงือนไขการรับประกัน
1. ไม่จาํ กัดอายุรถยนต์
2. รถยนต์ทีไม่รับประกันภัย รถดัดแปลง รถแข่งขันความเร็ ว รถโหลดเตีย ยกสูง รถแต่งซิ ง รถเช่า รถรับจ้างสาธารณะ รถมูลนิธิ รถร่ วม
รถติดไซเรนทุกชนิด และอุปกรณ์เสริ มความเร็ ว
3. อัตราเบียประกันภัยนีไม่ให้ส่วนลดใด ๆ อีก รวมถึงส่ วนลดการติดตังกล้อง CCTV แล้ว
4. กรณี มีอุปกรณ์พิเศษ เช่น ตูท้ ึบ โครงเหล็ก ดัมพ์ โปรดระบุ
5. ไม่ใช้เพือการบรทุกและขนส่ งสิ นค้าทีมีความเสี ยงภัยสูง เช่น เชือเพลิง กรด แก๊ส
6. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เงือนไขความคุ้มครอง
ความคุ้มครองหลัก
1. ความคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสี ยหายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย
เฉพาะส่ วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.
1.2 ความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน
2. ความคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถยนต์
2.1 รถยนต์สุญหาย / ไฟไหม้

บาท/คน
บาท/ต่อครัง
บาท/ต่อครัง

1,000,000
10,000,000
1,000,000

บาท

ไม่คุม้ ครอง

ความคุ้มครองความเสียหายต่ อตัวรถยนต์
1. ความคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถยนต์
เนืองจากชนกับยานพาหนะทางบก
ความเสี ยหายส่ วนแรกกรณี เป็ นฝ่ ายผิด
ความคุ้มครองอืนๆ ตามเอกสารแนบท้ าย
1. อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสี ยชีวิต สูญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ก) ผูข้ บั ขี 1 คน
ข) ผูโ้ ดยสาร 4 คน
2. ค่ารักษาพยาบาล
3. ประกันตัวผูข้ บั ขี
รถยนต์ ทีรับทําประกันภัย
รหัส 110 รถเก๋ ง ส่ วนบุคคล

รหัส 120 รถเก๋ งเพือการพาณิ ชย์

รหัส 210 < 20 ทีนัง รถโดยสารส่ วนบุคคล

รหัส 320 < 4 ตัน กระบะบรรทุกเพือการพาณิ ชย์

ซ่ อมอู่

ตามทุนประกัน
2,000

100,000
100,000
100,000
200,000

บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน
บาท/ต่อครัง
ทุนประกันภัย
100,000
200,000
300,000
100,000
200,000
300,000
100,000
200,000
300,000
100,000
200,000
300,000

เบียสุ ทธิ
6,515.00
6,608.00
7,073.00
7,073.00
7,445.00
7,912.00
6,608.00
7,073.00
7,446.00
6,515.00
6,608.00
7,073.00

เบียรวมภาษี
6,999.94
7,099.45
7,599.14
7,599.14
7,998.25
8,500.08
7,099.45
7,599.14
7,999.32
6,999.94
7,099.45
7,599.14

เงือนไขการรับประกัน
1. รับประกันภัยรถยนต์อายุไม่เกิน 20 ปี
2. รถยนต์ทีไม่รับประกันภัย รถแข่งขันความเร็ ว รถโหลดเตีย ยกสูง รถแต่งซิ ง รถเช่า รถรับจ้างสาธารณะ รถมูลนิธิ รถร่ วม รถติดไซเรนทุกชนิด ติดตังตูท้ ึบ
รถดัดแปลงสภาพ ตูแ้ ห้ง เครื องทําความเย็น ติดตังโครงเหล็ก คอก รวมถึงการ Wrap สี เคฟลาร์(cafla) เคลือบแก้ว และอุปกรณ์เสริ มความเร็ ว
3. อัตราเบียประกันภัยนีไม่ให้ส่วนลดใด ๆ อีก รวมถึงส่วนลดการติดตังกล้อง CCTV แล้ว
4. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
5. ความคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถ เนืองจากชนกับยานพาหนะทางบก (รถชนรถ)
6. ทุนประกันภัยต้องไม่เกิน 80% และราคารถปัจจุบนั ต้องไม่ตากว่
ํ าทุนประกันภัย

7.พิเศษค่าเสี ยหายส่ วนแรก 2,000 บาท ได้รับการยกเว้น

บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

อัตราเบียประกันภัยประเภท 5 ( 3PLUS )
* คม้ ุ ครองนําท่วม *
เงือนไขความคุ้มครอง
ความคุ้มครองหลัก
1. ความคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสี ยหายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย
เฉพาะส่ วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.
1.2 ความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน
2. ความคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถยนต์
2.1 รถยนต์สุญหาย / ไฟไหม้

บาท/คน
บาท/ต่อครัง
บาท/ต่อครัง

1,000,000
10,000,000
1,000,000

บาท

ไม่คุม้ ครอง

ความคุ้มครองความเสียหายต่ อตัวรถยนต์
1. ความคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถยนต์
เนืองจากชนกับยานพาหนะทางบก
ความเสี ยหายส่ วนแรกกรณี เป็ นฝ่ ายผิด
ความคุ้มครองอืนๆ ตามเอกสารแนบท้ าย
1. อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสี ยชีวิต สูญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ก) ผูข้ บั ขี 1 คน
ข) ผูโ้ ดยสาร 4 คน
2. ค่ารักษาพยาบาล
3. ประกันตัวผูข้ บั ขี
รถยนต์ ทีรับทําประกันภัย
รหัส 110 รถเก๋ ง ส่ วนบุคคล

รหัส 120 รถเก๋ งเพือการพาณิ ชย์

รหัส 210 < 20 ทีนัง รถโดยสารส่ วนบุคคล

รหัส 320 < 4 ตัน กระบะบรรทุกเพือการพาณิ ชย์

ซ่ อมอู่

ตามทุนประกัน
2,000

100,000
100,000
100,000
200,000

บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน
บาท/ต่อครัง
ทุนประกันภัย
100,000
200,000
300,000
100,000
200,000
300,000
100,000
200,000
300,000
100,000
200,000
300,000

เบียสุ ทธิ
6,515.00
6,608.00
7,073.00
7,073.00
7,445.00
7,912.00
6,608.00
7,073.00
7,446.00
6,515.00
6,608.00
7,073.00

เบียรวมภาษี
6,999.94
7,099.45
7,599.14
7,599.14
7,998.25
8,500.08
7,099.45
7,599.14
7,999.32
6,999.94
7,099.45
7,599.14

เงือนไขการรับประกัน
1. รับประกันภัยรถยนต์อายุไม่เกิน 20 ปี
2. รถยนต์ทีไม่รับประกันภัย รถแข่งขันความเร็ ว รถโหลดเตีย ยกสูง รถแต่งซิ ง รถเช่า รถรับจ้างสาธารณะ รถมูลนิธิ รถร่ วม รถติดไซเรนทุกชนิด ติดตังตูท้ ึบ
รถดัดแปลงสภาพ ตูแ้ ห้ง เครื องทําความเย็น ติดตังโครงเหล็ก คอก รวมถึงการ Wrap สี เคฟลาร์(cafla) เคลือบแก้ว และอุปกรณ์เสริ มความเร็ ว
3. อัตราเบียประกันภัยนีไม่ให้ส่วนลดใด ๆ อีก รวมถึงส่วนลดการติดตังกล้อง CCTV แล้ว
4. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
5. ความคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถ เนืองจากชนกับยานพาหนะทางบก (รถชนรถ)
6. ทุนประกันภัยต้องไม่เกิน 80% และราคารถปัจจุบนั ต้องไม่ตากว่
ํ าทุนประกันภัย

7.พิเศษค่าเสี ยหายส่ วนแรก 2,000 บาท ได้รับการยกเว้น

บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

อัตราเบียประกันภัยประเภท 5 ( 2PLUS )
* คุม้ ครองค่าเปลียน 100% สําหรับยาง, แบตเตอรี และสารเหลวในรถยนต์*
*ในกรณีจากการเกิดอุบตั เิ หตุ*
เงือนไขความคุ้มครอง
ความคุ้มครองหลัก
1. ความคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสี ยหายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย
เฉพาะส่ วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.
1.2 ความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน
2. ความคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถยนต์
2.1 รถยนต์สุญหาย / ไฟไหม้

บาท/คน
บาท/ต่อครัง
บาท/ต่อครัง
บาท

ความคุ้มครองความเสียหายต่ อตัวรถยนต์
1. ความคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถยนต์
เนืองจากชนกับยานพาหนะทางบก
ความเสี ยหายส่ วนแรกกรณี เป็ นฝ่ ายผิด
ความคุ้มครองอืนๆ ตามเอกสารแนบท้ าย
1. อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสี ยชีวิต สูญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ก) ผูข้ บั ขี 1 คน
ข) ผูโ้ ดยสาร 4 คน
2. ค่ารักษาพยาบาล
3. ประกันตัวผูข้ บั ขี
รถยนต์ ทีรับทําประกันภัย
รหัส 110 รถเก๋ ง ส่ วนบุคคล

รหัส 120 รถเก๋ งเพือการพาณิ ชย์

รหัส 210 < 20 ทีนัง รถโดยสารส่ วนบุคคล

รหัส 320 < 4 ตัน กระบะบรรทุกเพือการพาณิ ชย์

ซ่ อมอู่

1,000,000
10,000,000
1,000,000
ตามทุนประกัน

ตามทุนประกัน
2,000

100,000
100,000
100,000
200,000

บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน
บาท/ต่อครัง
ทุนประกันภัย
100,000
200,000
300,000
100,000
200,000
300,000
100,000
200,000
300,000
100,000
200,000
300,000

เบียสุ ทธิ
6,982.00
7,447.00
7,912.00
7,912.00
8,378.00
8,843.00
7,912.00
8,378.00
8,843.00
6,982.00
7,447.00
7,912.00

เบียรวมภาษี
7,500.70
8,000.39
8,500.08
8,500.08
9,000.84
9,500.53
8,500.08
9,000.84
9,500.53
7,500.70
8,000.39
8,500.08

เงือนไขการรับประกัน
1. รับประกันภัยรถยนต์อายุไม่เกิน 20 ปี
2. รถยนต์ทีไม่รับประกันภัย รถแข่งขันความเร็ ว รถโหลดเตีย ยกสูง รถแต่งซิ ง รถเช่า รถรับจ้างสาธารณะ รถมูลนิธิ รถร่ วม รถติดไซเรนทุกชนิด ติดตังตูท้ ึบ
รถดัดแปลงสภาพ ตูแ้ ห้ง เครื องทําความเย็น ติดตังโครงเหล็ก คอก รวมถึงการ Wrap สี เคฟลาร์(cafla) เคลือบแก้ว และอุปกรณ์เสริ มความเร็ ว
3. อัตราเบียประกันภัยนีไม่ให้ส่วนลดใด ๆ อีก รวมถึงส่วนลดการติดตังกล้อง CCTV แล้ว
4. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
5. ความคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถ เนืองจากชนกับยานพาหนะทางบก (รถชนรถ)
6. ทุนประกันภัยต้องไม่เกิน 80% และราคารถปัจจุบนั ต้องไม่ตากว่
ํ าทุนประกันภัย

7.พิเศษค่าเสี ยหายส่ วนแรก 2,000 บาท ได้รับการยกเว้น

บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

อัตราเบียประกันภัยประเภท 5 ( 2PLUS )
* คุม้ ครองนําท่วม*
เงือนไขความคุ้มครอง
ความคุ้มครองหลัก
1. ความคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสี ยหายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย
เฉพาะส่ วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.
1.2 ความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน
2. ความคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถยนต์
2.1 รถยนต์สุญหาย / ไฟไหม้

บาท/คน
บาท/ต่อครัง
บาท/ต่อครัง
บาท

ความคุ้มครองความเสียหายต่ อตัวรถยนต์
1. ความคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถยนต์
เนืองจากชนกับยานพาหนะทางบก
ความเสี ยหายส่ วนแรกกรณี เป็ นฝ่ ายผิด
ความคุ้มครองอืนๆ ตามเอกสารแนบท้ าย
1. อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสี ยชีวิต สูญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ก) ผูข้ บั ขี 1 คน
ข) ผูโ้ ดยสาร 4 คน
2. ค่ารักษาพยาบาล
3. ประกันตัวผูข้ บั ขี
รถยนต์ ทีรับทําประกันภัย
รหัส 110 รถเก๋ ง ส่ วนบุคคล

รหัส 120 รถเก๋ งเพือการพาณิ ชย์

รหัส 210 < 20 ทีนัง รถโดยสารส่ วนบุคคล

รหัส 320 < 4 ตัน กระบะบรรทุกเพือการพาณิ ชย์

ซ่ อมอู่

1,000,000
10,000,000
1,000,000
ตามทุนประกัน

ตามทุนประกัน
2,000

100,000
100,000
100,000
200,000

บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน
บาท/ต่อครัง
ทุนประกันภัย
100,000
150,000
200,000
100,000
150,000
200,000
100,000
150,000
200,000
100,000
150,000
200,000

เบียสุ ทธิ
7,259.00
7,726.00
8,283.00
8,098.00
8,563.00
9,122.00
7,259.00
7,726.00
8,283.00
7,259.00
7,726.00
8,283.00

เบียรวมภาษี
7,799.23
8,299.99
8,899.19
8,700.17
9,199.86
9,800.13
7,799.23
8,299.99
8,899.19
7,799.23
8,299.99
8,899.19

เงือนไขการรับประกัน
1. รับประกันภัยรถยนต์อายุไม่เกิน 20 ปี
2. รถยนต์ทีไม่รับประกันภัย รถแข่งขันความเร็ ว รถโหลดเตีย ยกสูง รถแต่งซิ ง รถเช่า รถรับจ้างสาธารณะ รถมูลนิธิ รถร่ วม รถติดไซเรนทุกชนิด ติดตังตูท้ ึบ
รถดัดแปลงสภาพ ตูแ้ ห้ง เครื องทําความเย็น ติดตังโครงเหล็ก คอก รวมถึงการ Wrap สี เคฟลาร์(cafla) เคลือบแก้ว และอุปกรณ์เสริ มความเร็ ว
3. อัตราเบียประกันภัยนีไม่ให้ส่วนลดใด ๆ อีก รวมถึงส่วนลดการติดตังกล้อง CCTV แล้ว
4. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
5. ความคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถ เนืองจากชนกับยานพาหนะทางบก (รถชนรถ)
6. ทุนประกันภัยต้องไม่เกิน 80% และราคารถปัจจุบนั ต้องไม่ตากว่
ํ าทุนประกันภัย

7.พิเศษค่าเสี ยหายส่ วนแรก 2,000 บาท ได้รับการยกเว้น

บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

อัตราเบียประกันภัยประเภท 5 ( 2PLUS ) รหัส 110 และ 320
สําหรับรถเก๋งกลุม่ 3, 4, 5 และ กระบะไม่เกิน 4 ตัน
เงือนไขความคุ้มครอง

ซ่ อมอู่

ความคุ้มครองหลัก
1. ความคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสี ยหายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย
เฉพาะส่ วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.
1.2 ความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน
2. ความคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถยนต์
2.1 รถยนต์สุญหาย / ไฟไหม้

บาท/คน
บาท/ต่อครัง
บาท/ต่อครัง
บาท

ความคุ้มครองความเสียหายต่ อตัวรถยนต์
1. ความคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถยนต์
เนืองจากชนกับยานพาหนะทางบก
ความเสี ยหายส่ วนแรกกรณี เป็ นฝ่ ายผิด
ความคุ้มครองอืนๆ ตามเอกสารแนบท้ าย
1. อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสี ยชีวิต สูญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ก) ผูข้ บั ขี 1 คน
ข) ผูโ้ ดยสาร 4 คน
2. ค่ารักษาพยาบาล
3. ประกันตัวผูข้ บั ขี

เบียสุทธิ
เบียรวมภาษีอากร

500,000
10,000,000
600,000
300,000

300,000
2,000

บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน
บาท/ต่อครัง

50,000
50,000
50,000
200,000

8,273.00
8,888.49

เงือนไขการรับประกัน
1. รับประกันภัยรถยนต์อายุไม่เกิน 15 ปี
2. รถยนต์ทีไม่รับประกันภัย รถแข่งขันความเร็ ว รถโหลดเตีย ยกสูง รถแต่งซิ ง รถเช่า รถรับจ้างสาธารณะ รถมูลนิธิ รถร่ วม รถติดไซเรนทุกชนิด ติดตังตูท้ ึบ
รถดัดแปลงสภาพ ตูแ้ ห้ง เครื องทําความเย็น ติดตังโครงเหล็ก คอก รวมถึงการ Wrap สี เคฟลาร์(cafla) เคลือบแก้ว และอุปกรณ์เสริ มความเร็ ว
3. อัตราเบียประกันภัยนีไม่ให้ส่วนลดใด ๆ อีก รวมถึงส่วนลดการติดตังกล้อง CCTV แล้ว
4. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
5. ความคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถ เนืองจากชนกับยานพาหนะทางบก (รถชนรถ)
6. ทุนประกันภัยต้องไม่เกิน 80% และราคารถปัจจุบนั ต้องไม่ตากว่
ํ าทุนประกันภัย

7.พิเศษค่าเสี ยหายส่ วนแรก 2,000 บาท ได้รับการยกเว้น

DD 3000

บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

รหัส 110, 320 รถยนต์กลมุ่ 3, 4,5 และกระบะ อาย ุรถ 11-15 ปี
ซ่ อมอู่ อายุรถยนต์ 11 - 15 ปี
อายุรถ

ทุนประกันภัย

เบียสุ ทธิ

เบียรวมภาษีอากร

11-15ปี

100,000 - 300,000

8,843

9,500.53

ความคุ้มครอง
ความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อชีวติ ร่ างกาย หรื ออนามัยบุคคลภายนอก บาท/คน
บาท/ครัง
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
บาท/ครัง
ความเสี ยหายส่ วนแรกต่ อตัวรถกรณีเป็ นฝ่ ายผิด
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ( ร.ย. 01 ) / 7 คนรวมผูข้ บั ขี
บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล ( ร.ย. 02 ) / 7 คนรวมผูข้ บั ขี
บาท/คน
ประกันตัวผูข้ บั ขี ( ร.ย. 03 )
บาท/ครัง

ซ่ อมอู่
500,000
10,000,000
1,000,000
3,000
100,000
100,000
200,000

เงือนไขการรับประกันภัย
1.ทุนประกันภัยต้องไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเอาประกันภัย
2.ตรวจสภาพรถก่อนทําประกันภัยทุกครัง บริ ษทั ฯ เป็ นผูต้ รวจสภาพรถ
3.เบียประกันภัยนี ไม่สามารถให้ส่วนลดประวัติใด ๆ เช่น ส่ วนลดหมู่ และส่ วนลดประวัติดีต่อเนืองจากบริ ษทั ประกันภัยอืน
4.คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งไม่เกิน 20,000 บาท
5.อัตรเบียประกันภัยแคมเปญนี รวมส่ วนลดการติดตังกล้องแล้ว

6. รถยนต์ทีไม่รับประกันภัย รถแข่งขันความเร็ ว รถโหลดเตีย ยกสูง รถแต่งซิ ง รถเช่า รถรับจ้างสาธารณะ รถมูลนิธิ รถร่ วม รถติดไซเรนทุกชนิด ติดตังตูท้ ึบ
ตูแ้ ห้ง เครื องทําความเย็น ติดตังโครงเหล็ก คอก รวมถึงการ Wrap สี เคฟลาร์(cafla) เคลือบแก้ว และอุปกรณ์เสริ มความเร็ ว
7.เอกสารนีไม่ใช่สัญญาประกันภัย บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิพิจารณารับประกันภัยตามเงือนไขทีบริ ษทั ฯ กําหนด

8. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

G3 A

บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนกร ุงเทพฯและปริมณฑล

รหัส 110 รถยนต์กลมุ่ 3 และกระบะ 4 ประต ู
ซ่ อมอู่ อายุรถยนต์ 2 - 15 ปี
อายุรถ

ทุนประกันภัย

เบียสุ ทธิ

เบียรวมภาษีอากร

2-5 ปี

500,000 - 1,200,000

17,128

18,400.79

6-10 ปี

300,000 - 700,000

16,104

17,300.83

11-15ปี

200,000 - 400,000

15,080

16,200.87

รถยนต์ ทเข้
ี าร่ วมแคมเปญ
ยีห้ อ
TOYOTA
HONDA
ISUZU
FORD
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN

ซ่ อมห้ าง อายุรถยนต์ 2 - 3 ปี
อายุรถ

2-3 ปี

ทุนประกันภัย

เบียสุ ทธิ

เบียรวมภาษีอากร

610,000 - 700,000

20,293

21,800.18

710,000 - 800,000

21,410

23,000.72

810,000 - 900,000

22,434

24,100.68

910,000 - 1,000,000

23,551

25,300.15

1,050,000 - 1,200,000

25,599

27,500.07

รถยนต์ ทเข้
ี าร่ วมแคมเปญ
ยีห้ อ
TOYOTA
HONDA
ISUZU
FORD
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN

ความคุ้มครอง
ความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อชีวติ ร่ างกาย หรื ออนามัยบุคคลภายนอก บาท/คน
บาท/ครัง
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
บาท/ครัง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ( ร.ย. 01 ) / 7 คนรวมผูข้ บั ขี
บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล ( ร.ย. 02 ) / 7 คนรวมผูข้ บั ขี
บาท/คน
ประกันตัวผูข้ บั ขี ( ร.ย. 03 )
บาท/ครัง

ซ่ อมอู่
500,000
10,000,000
1,000,000

ซ่ อมห้ าง
500,000
10,000,000
2,500,000

100,000
100,000
200,000

100,000
100,000
300,000

เงือนไขการรับประกันภัย
1.ทุนประกันภัยต้องไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเอาประกันภัย
2.ตรวจสภาพรถก่อนทําประกันภัยทุกครัง บริ ษทั ฯ เป็ นผูต้ รวจสภาพรถ
3.เบียประกันภัยนี ไม่สามารถให้ส่วนลดประวัติใด ๆ เช่น ส่ วนลดหมู่ และส่ วนลดประวัติดีต่อเนืองจากบริ ษทั ประกันภัยอืน
4.คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งไม่เกิน 20,000 บาท
5.อัตรเบียประกันภัยแคมเปญนี รวมส่ วนลดการติดตังกล้องแล้ว

6. รถยนต์ทีไม่รับประกันภัย รถแข่งขันความเร็ ว รถโหลดเตีย ยกสูง รถแต่งซิ ง รถเช่า รถรับจ้างสาธารณะ รถมูลนิธิ รถร่ วม รถติดไซเรนทุกชนิด ติดตังตูท้ ึบ
ตูแ้ ห้ง เครื องทําความเย็น ติดตังโครงเหล็ก คอก รวมถึงการ Wrap สี เคฟลาร์(cafla) เคลือบแก้ว และอุปกรณ์เสริ มความเร็ ว
7.เอกสารนีไม่ใช่สัญญาประกันภัย บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิพิจารณารับประกันภัยตามเงือนไขทีบริ ษทั ฯ กําหนด

8. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

G3 B

ทะเบียนต่างจังหวัด
บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

รหัส 110 รถยนต์กลมุ่ 3 และกระบะ 4 ประต ู
ซ่ อมอู่ อายุรถยนต์ 2 - 15 ปี
อายุรถ

ทุนประกันภัย

เบียสุ ทธิ

เบียรวมภาษีอากร

2-5 ปี

500,000 - 1,200,000

16,941

18,199.63

6-10 ปี

300,000 - 700,000

15,917

17,099.67

11-15ปี

200,000 - 400,000

14,893

15,999.71

รถยนต์ ทเข้
ี าร่ วมแคมเปญ
ยีห้ อ
TOYOTA
HONDA
ISUZU
FORD
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN

ซ่ อมห้ าง อายุรถยนต์ 2 - 3 ปี
อายุรถ

2-3 ปี

ทุนประกันภัย

เบียสุ ทธิ

เบียรวมภาษีอากร

610,000 - 700,000

19,734

21,199.91

710,000 - 800,000

20,758

22,300.94

810,000 - 900,000

21,782

23,400.90

910,000 - 1,000,000

22,805

24,499.79

1,050,000 - 1,200,000

24,946

26,799.22

รถยนต์ ทเข้
ี าร่ วมแคมเปญ
ยีห้ อ
TOYOTA
HONDA
ISUZU
FORD
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN

ความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อชีวติ ร่ างกาย หรื ออนามัยบุคคลภายนอก บาท/คน
บาท/ครัง
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
บาท/ครัง
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ( ร.ย. 01 ) / 7 คนรวมผูข้ บั ขี
บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล ( ร.ย. 02 ) / 7 คนรวมผูข้ บั ขี
บาท/คน
ประกันตัวผูข้ บั ขี ( ร.ย. 03 )
บาท/ครัง

ซ่ อมอู่
500,000
10,000,000
1,000,000

ซ่ อมห้ าง
500,000
10,000,000
2,500,000

100,000
100,000
200,000

100,000
100,000
300,000

เงือนไขการรับประกันภัย
1.ทุนประกันภัยต้องไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเอาประกันภัย
2.ตรวจสภาพรถก่อนทําประกันภัยทุกครัง บริ ษทั ฯ เป็ นผูต้ รวจสภาพรถ
3.เบียประกันภัยนี ไม่สามารถให้ส่วนลดประวัติใด ๆ เช่น ส่ วนลดหมู่ และส่ วนลดประวัติดีต่อเนืองจากบริ ษทั ประกันภัยอืน
4.คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งไม่เกิน 20,000 บาท
5.อัตรเบียประกันภัยแคมเปญนี รวมส่ วนลดการติดตังกล้องแล้ว

6. รถยนต์ทีไม่รับประกันภัย รถแข่งขันความเร็ ว รถโหลดเตีย ยกสูง รถแต่งซิ ง รถเช่า รถรับจ้างสาธารณะ รถมูลนิธิ รถร่ วม รถติดไซเรนทุกชนิด ติดตังตูท้ ึบ
ตูแ้ ห้ง เครื องทําความเย็น ติดตังโครงเหล็ก คอก รวมถึงการ Wrap สี เคฟลาร์(cafla) เคลือบแก้ว และอุปกรณ์เสริ มความเร็ ว
7.เอกสารนีไม่ใช่สัญญาประกันภัย บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิพิจารณารับประกันภัยตามเงือนไขทีบริ ษทั ฯ กําหนด

8. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

G4 A

บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนกร ุงเทพฯและปริมณฑล

รหัส 110 รถยนต์กลมุ่ 4
ซ่ อมอู่ อายุรถยนต์ 2 - 15 ปี

อายุรถ

ทุนประกันภัย

เบียสุ ทธิ

เบียรวมภาษีอากร

2-5 ปี

500,000 - 1,200,000

16,103

17,299.76

6-10 ปี

300,000 - 700,000

15,080

16,200.87

11-15ปี

200,000 - 400,000

14,056

15,100.91

รถยนต์ ทเข้
ี าร่ วมแคมเปญ
ยีห้ อ
TOYOTA
HONDA
FORD
MITSUBISHI
NISSAN

ซ่ อมห้ าง อายุรถยนต์ 2 - 3 ปี
อายุรถ

2-3 ปี

ทุนประกันภัย

เบียสุ ทธิ

เบียรวมภาษีอากร

410,000 - 500,000

17,593

18,900.48

510,000 - 600,000

19,176

20,600.71

610,000 - 700,000

20,293

21,801.25

710,000 - 800,000

21,410

23,000.72

810,000 - 900,000

22,434

24,100.68

รถยนต์ ทเข้
ี าร่ วมแคมเปญ
ยีห้ อ
TOYOTA
HONDA
FORD
MITSUBISHI
NISSAN

ความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อชีวติ ร่ างกาย หรื ออนามัยบุคคลภายนอก บาท/คน
บาท/ครัง
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
บาท/ครัง
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ( ร.ย. 01 ) / 7 คนรวมผูข้ บั ขี
บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล ( ร.ย. 02 ) / 7 คนรวมผูข้ บั ขี
บาท/คน
ประกันตัวผูข้ บั ขี ( ร.ย. 03 )
บาท/ครัง

ซ่ อมอู่
500,000
10,000,000
1,000,000

ซ่ อมห้ าง
500,000
10,000,000
2,500,000

100,000
100,000
200,000

100,000
100,000
300,000

เงือนไขการรับประกันภัย
1.ทุนประกันภัยต้องไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเอาประกันภัย
2.ตรวจสภาพรถก่อนทําประกันภัยทุกครัง บริ ษทั ฯ เป็ นผูต้ รวจสภาพรถ
3.เบียประกันภัยนี ไม่สามารถให้ส่วนลดประวัติใด ๆ เช่น ส่ วนลดหมู่ และส่ วนลดประวัติดีต่อเนืองจากบริ ษทั ประกันภัยอืน
4.คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งไม่เกิน 20,000 บาท
5.อัตรเบียประกันภัยแคมเปญนี รวมส่ วนลดการติดตังกล้องแล้ว

6. รถยนต์ทีไม่รับประกันภัย รถแข่งขันความเร็ ว รถโหลดเตีย ยกสูง รถแต่งซิ ง รถเช่า รถรับจ้างสาธารณะ รถมูลนิธิ รถร่ วม รถติดไซเรนทุกชนิด ติดตังตูท้ ึบ
ตูแ้ ห้ง เครื องทําความเย็น ติดตังโครงเหล็ก คอก รวมถึงการ Wrap สี เคฟลาร์(cafla) เคลือบแก้ว และอุปกรณ์เสริ มความเร็ ว
7.เอกสารนีไม่ใช่สัญญาประกันภัย บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิพิจารณารับประกันภัยตามเงือนไขทีบริ ษทั ฯ กําหนด

8. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

G4 B

บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนต่างจังหวัด

รหัส 110 รถยนต์กลมุ่ 4
ซ่ อมอู่ อายุรถยนต์ 2 - 15 ปี
อายุรถ

ทุนประกันภัย

เบียสุ ทธิ

เบียรวมภาษีอากร

2-5 ปี

500,000 - 1,200,000

15,918

17,100.74

6-10 ปี

300,000 - 700,000

14,894

16,000.78

11-15ปี

200,000 - 400,000

13,870

14,900.82

รถยนต์ ทเข้
ี าร่ วมแคมเปญ
ยีห้ อ
TOYOTA
HONDA
FORD
MITSUBISHI
NISSAN

ซ่ อมห้ าง อายุรถยนต์ 2 - 3 ปี
อายุรถ

2-3 ปี

ทุนประกันภัย

เบียสุ ทธิ

เบียรวมภาษีอากร

410,000 - 500,000

18,338

19,700.84

510,000 - 600,000

20,106

21,600.09

610,000 - 700,000

21,224

22,800.63

710,000 - 800,000

22,340

24,000.10

810,000 - 900,000

23,458

25,200.64

รถยนต์ ทเข้
ี าร่ วมแคมเปญ
ยีห้ อ
TOYOTA
HONDA
FORD
MITSUBISHI
NISSAN

ความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อชีวติ ร่ างกาย หรื ออนามัยบุคคลภายนอก บาท/คน
บาท/ครัง
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
บาท/ครัง
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ( ร.ย. 01 ) / 7 คนรวมผูข้ บั ขี
บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล ( ร.ย. 02 ) / 7 คนรวมผูข้ บั ขี
บาท/คน
ประกันตัวผูข้ บั ขี ( ร.ย. 03 )
บาท/ครัง

ซ่ อมอู่
500,000
10,000,000
1,000,000

ซ่ อมห้ าง
500,000
10,000,000
2,500,000

100,000
100,000
200,000

100,000
100,000
300,000

เงือนไขการรับประกันภัย
1.ทุนประกันภัยต้องไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเอาประกันภัย
2.ตรวจสภาพรถก่อนทําประกันภัยทุกครัง บริ ษทั ฯ เป็ นผูต้ รวจสภาพรถ
3.เบียประกันภัยนี ไม่สามารถให้ส่วนลดประวัติใด ๆ เช่น ส่ วนลดหมู่ และส่ วนลดประวัติดีต่อเนืองจากบริ ษทั ประกันภัยอืน
4.คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งไม่เกิน 20,000 บาท
5.อัตรเบียประกันภัยแคมเปญนี รวมส่ วนลดการติดตังกล้องแล้ว

6. รถยนต์ทีไม่รับประกันภัย รถแข่งขันความเร็ ว รถโหลดเตีย ยกสูง รถแต่งซิ ง รถเช่า รถรับจ้างสาธารณะ รถมูลนิธิ รถร่ วม รถติดไซเรนทุกชนิด ติดตังตูท้ ึบ
ตูแ้ ห้ง เครื องทําความเย็น ติดตังโครงเหล็ก คอก รวมถึงการ Wrap สี เคฟลาร์(cafla) เคลือบแก้ว และอุปกรณ์เสริ มความเร็ ว
7.เอกสารนีไม่ใช่สัญญาประกันภัย บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิพิจารณารับประกันภัยตามเงือนไขทีบริ ษทั ฯ กําหนด

8. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

G5 A

บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนกร ุงเทพฯและปริมณฑล
รห ัส 110 รถยนต์กลุม
่ 5
ซ่ อมอู่ อายุรถยนต์ 2 - 15 ปี
อายุรถ

ทุนประกันภัย

เบียสุ ทธิ

เบียรวมภาษีอากร

2-5 ปี

300,000 - 700,000

15,452

16,599.98

6-10 ปี

200,000 - 500,000

14,428

15,500.02

11-15ปี

100,000 - 300,000

13,311

14,300.55

รถยนต์ ทีเข้ าร่ วมแคมเปญ
ยีห้ อ
TOYOTA
HONDA
FORD
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
SUZUKI

ซ่ อมห้ าง อายุรถยนต์ 2 - 3 ปี
อายุรถ

ทุนประกันภัย

เบียสุ ทธิ

เบียรวมภาษีอากร

210,000 - 300,000

16,476

17,699.94

310,000 - 400,000

17,686

18,999.99

410,000 - 500,000

19,268

20,700.22

510,000 - 600,000

21,130

22,700.05

2-3 ปี

รถยนต์ ทีเข้ าร่ วมแคมเปญ
ยีห้ อ
TOYOTA
HONDA
FORD
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
SUZUKI

ความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัยบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

ซ่ อมอู่

ซ่ อมห้ าง

บาท/คน
บาท/ครัง
บาท/ครัง

500,000
10,000,000
1,000,000

500,000
10,000,000
2,500,000

บาท/คน
บาท/คน
บาท/ครัง

100,000
100,000
200,000

100,000
100,000
300,000

ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ( ร.ย. 01 ) / 7 คนรวมผูข้ บั ขี
ค่ารักษาพยาบาล ( ร.ย. 02 ) / 7 คนรวมผูข้ บั ขี
ประกันตัวผูข้ บั ขี ( ร.ย. 03 )
เงือนไขการรับประกันภัย
1.ทุนประกันภัยต้องไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเอาประกันภัย
2.ตรวจสภาพรถก่อนทําประกันภัยทุกครัง บริ ษทั ฯ เป็ นผูต้ รวจสภาพรถ
3.เบียประกันภัยนี ไม่สามารถให้ส่วนลดประวัติใด ๆ เช่น ส่ วนลดหมู่ และส่ วนลดประวัติดีต่อเนืองจากบริ ษทั ประกันภัยอืน
4.คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งไม่เกิน 20,000 บาท
5.อัตรเบียประกันภัยแคมเปญนี รวมส่ วนลดการติดตังกล้องแล้ว

6. รถยนต์ทีไม่รับประกันภัย รถแข่งขันความเร็ ว รถโหลดเตีย ยกสูง รถแต่งซิ ง รถเช่า รถรับจ้างสาธารณะ รถมูลนิธิ รถร่ วม รถติดไซเรนทุกชนิด ติดตังตูท้ ึบ
ตูแ้ ห้ง เครื องทําความเย็น ติดตังโครงเหล็ก คอก รวมถึงการ Wrap สี เคฟลาร์(cafla) เคลือบแก้ว และอุปกรณ์เสริ มความเร็ ว
7.เอกสารนีไม่ใช่สัญญาประกันภัย บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิพิจารณารับประกันภัยตามเงือนไขทีบริ ษทั ฯ กําหนด

8. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

G5 B

บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนต่างจังหวัด
รห ัส 110 รถยนต์กลุม
่ 5

ซ่ อมอู่ อายุรถยนต์ 2 - 15 ปี
อายุรถ

ทุนประกันภัย

เบียสุ ทธิ

เบียรวมภาษีอากร

2-5 ปี

300,000 - 700,000

14,894

16,000.78

6-10 ปี

200,000 - 500,000

13,870

14,900.82

11-15ปี

100,000 - 300,000

12,846

13,800.86

รถยนต์ ทเข้
ี าร่ วมแคมเปญ
ยีห้ อ
TOYOTA
HONDA
FORD
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
SUZUKI

ซ่ อมห้ าง อายุรถยนต์ 2 - 3 ปี
อายุรถ

2-3 ปี

ทุนประกันภัย

เบียสุ ทธิ

เบียรวมภาษีอากร

210,000 - 300,000

15,638

16,800.07

310,000 - 400,000

16,755

18,000.61

410,000 - 500,000

18,338

19,700.84

510,000 - 600,000

20,106

21,600.09

รถยนต์ ทเข้
ี าร่ วมแคมเปญ
ยีห้ อ
TOYOTA
HONDA
FORD
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN

ความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อชีวติ ร่ างกาย หรื ออนามัยบุคคลภายนอก บาท/คน
บาท/ครัง
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
บาท/ครัง
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ( ร.ย. 01 ) / 7 คนรวมผูข้ บั ขี
บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล ( ร.ย. 02 ) / 7 คนรวมผูข้ บั ขี
บาท/คน
ประกันตัวผูข้ บั ขี ( ร.ย. 03 )
บาท/ครัง

ซ่ อมอู่
500,000
10,000,000
1,000,000

ซ่ อมห้ าง
500,000
10,000,000
2,500,000

100,000
100,000
200,000

100,000
100,000
300,000

เงือนไขการรับประกันภัย
1.ทุนประกันภัยต้องไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเอาประกันภัย
2.ตรวจสภาพรถก่อนทําประกันภัยทุกครัง บริ ษทั ฯ เป็ นผูต้ รวจสภาพรถ
3.เบียประกันภัยนี ไม่สามารถให้ส่วนลดประวัติใด ๆ เช่น ส่ วนลดหมู่ และส่ วนลดประวัติดีต่อเนืองจากบริ ษทั ประกันภัยอืน
4.คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งไม่เกิน 20,000 บาท
5.อัตรเบียประกันภัยแคมเปญนี รวมส่ วนลดการติดตังกล้องแล้ว

6. รถยนต์ทีไม่รับประกันภัย รถแข่งขันความเร็ ว รถโหลดเตีย ยกสูง รถแต่งซิ ง รถเช่า รถรับจ้างสาธารณะ รถมูลนิธิ รถร่ วม รถติดไซเรนทุกชนิด ติดตังตูท้ ึบ
ตูแ้ ห้ง เครื องทําความเย็น ติดตังโครงเหล็ก คอก รวมถึงการ Wrap สี เคฟลาร์(cafla) เคลือบแก้ว และอุปกรณ์เสริ มความเร็ ว
7.เอกสารนีไม่ใช่สัญญาประกันภัย บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิพิจารณารับประกันภัยตามเงือนไขทีบริ ษทั ฯ กําหนด

8. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

320 มีอป
ุ กรณ์

บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

รหัส 320 รถยนต์กระบะ อาย ุรถ 2-15 ปี มีติดตังอ ุปกรณ์พิเศษ
ซ่ อมอู่ อายุรถยนต์ 2 - 15 ปี ( กระบะแค๊ ป )
ซ่ อมอู่ อายุ
รถยนต์

ทุนประกันภัย

เบียสุ ทธิ

เบียรวมภาษีอากร

2-5 ปี

400,000 - 800,000

19,268

20,700.22

6-10 ปี

200,000 - 500,000

18,245

19,600.26

11-15ปี

100,000 - 300,000

17,128

18,400.79

รถยนต์ ทเข้
ี าร่ วมแคมเปญ
ยีห้ อ
TOYOTA
ISUZU
FORD
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN

ซ่ อมอู่ อายุรถยนต์ 2 - 15 ปี ( กระบะตอนเดียว )
อายุรถ

ทุนประกันภัย

เบียสุ ทธิ

เบียรวมภาษีอากร

2-5 ปี

250,000 - 500,000

20,851

22,400.45

6-10 ปี

150,000 - 300,000

19,734

21,199.91

11-15ปี

50,000 - 200,000

18,710

20,099.95

รถยนต์ ทเข้
ี าร่ วมแคมเปญ
ยีห้ อ
TOYOTA
ISUZU
FORD
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN

ความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อชีวติ ร่ างกาย หรื ออนามัยบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ( ร.ย. 01 ) / 3 คนรวมผูข้ บั ขี
ค่ารักษาพยาบาล ( ร.ย. 02 ) / 3 คนรวมผูข้ บั ขี
ประกันตัวผูข้ บั ขี ( ร.ย. 03 )

บาท/คน
บาท/ครัง
บาท/ครัง

ซ่ อมอู่
500,000
10,000,000
1,000,000

บาท/คน
บาท/คน
บาท/ครัง

100,000
100,000
200,000

เงือนไขการรับประกันภัย
1.ทุนประกันภัยต้องไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเอาประกันภัย
2.ตรวจสภาพรถก่อนทําประกันภัยทุกครัง บริ ษทั ฯ เป็ นผูต้ รวจสภาพรถ
3.เบียประกันภัยนี ไม่สามารถให้ส่วนลดประวัติใด ๆ เช่น ส่ วนลดหมู่ และส่ วนลดประวัติดีต่อเนืองจากบริ ษทั ประกันภัยอืน
4.คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งไม่เกิน 20,000 บาท
5.อัตรเบียประกันภัยแคมเปญนี รวมส่ วนลดการติดตังกล้องแล้ว

6. รถยนต์ทีไม่รับประกันภัย รถแข่งขันความเร็ ว รถโหลดเตีย ยกสูง รถแต่งซิ ง รถเช่า รถรับจ้างสาธารณะ รถมูลนิธิ รถร่ วม รถติดไซเรนทุกชนิด
Wrap สี เคฟลาร์(cafla) เคลือบแก้ว และอุปกรณ์เสริ มความเร็ ว
7.เอกสารนีไม่ใช่สัญญาประกันภัย บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิพิจารณารับประกันภัยตามเงือนไขทีบริ ษทั ฯ กําหนด

8. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

320 ไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์

บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
รห ัส 320 รถยนต์กระบะ อายุรถ 2-15 ปี

ไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์พเิ ศษ

ซ่ อมอู่ อายุรถยนต์ 2 - 15 ปี ( กระบะแค๊ ป )
ซ่ อมอู่ อายุรถยนต์
2 - 15 ปี

ทุนประกันภัย

เบียสุ ทธิ

เบียรวมภาษีอากร

2-5 ปี

400,000 - 800,000

17,128

18,400.79

6-10 ปี

200,000 - 500,000

16,104

17,300.83

11-15ปี

100,000 - 300,000

15,080

16,200.87

รถยนต์ ทเข้
ี าร่ วมแคมเปญ
ยีห้ อ
TOYOTA
ISUZU
FORD
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN

ซ่ อมอู่ อายุรถยนต์ 2 - 15 ปี ( กระบะตอนเดียว )
อายุรถ

ทุนประกันภัย

เบียสุ ทธิ

เบียรวมภาษีอากร

2-5 ปี

250,000 - 500,000

16,569

17,800.52

6-10 ปี

150,000 - 300,000

15,452

16,599.98

11-15ปี

50,000 - 200,000

14,428

15,500.02

รถยนต์ ทเข้
ี าร่ วมแคมเปญ
ยีห้ อ
TOYOTA
ISUZU
FORD
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN

ความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อชีวติ ร่ างกาย หรื ออนามัยบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ( ร.ย. 01 ) / 3 คนรวมผูข้ บั ขี
ค่ารักษาพยาบาล ( ร.ย. 02 ) / 3 คนรวมผูข้ บั ขี
ประกันตัวผูข้ บั ขี ( ร.ย. 03 )

บาท/คน
บาท/ครัง
บาท/ครัง

ซ่ อมอู่
500,000
10,000,000
1,000,000

บาท/คน
บาท/คน
บาท/ครัง

100,000
100,000
200,000

เงือนไขการรับประกันภัย
1.ทุนประกันภัยต้องไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเอาประกันภัย
2.ตรวจสภาพรถก่อนทําประกันภัยทุกครัง บริ ษทั ฯ เป็ นผูต้ รวจสภาพรถ
3.เบียประกันภัยนี ไม่สามารถให้ส่วนลดประวัติใด ๆ เช่น ส่ วนลดหมู่ และส่ วนลดประวัติดีต่อเนืองจากบริ ษทั ประกันภัยอืน
4.คุม้ ครองอุปกรณ์ตกแต่งไม่เกิน 20,000 บาท
5.อัตรเบียประกันภัยแคมเปญนี รวมส่ วนลดการติดตังกล้องแล้ว

6. รถยนต์ทีไม่รับประกันภัย รถแข่งขันความเร็ ว รถโหลดเตีย ยกสูง รถแต่งซิ ง รถเช่า รถรับจ้างสาธารณะ รถมูลนิธิ รถร่ วม รถติดไซเรนทุกชนิด ติดตังตูท้ ึบ
ตูแ้ ห้ง เครื องทําความเย็น ติดตังโครงเหล็ก คอก รวมถึงการ Wrap สี เคฟลาร์(cafla) เคลือบแก้ว และอุปกรณ์เสริ มความเร็ ว
7.เอกสารนีไม่ใช่สัญญาประกันภัย บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิพิจารณารับประกันภัยตามเงือนไขทีบริ ษทั ฯ กําหนด

8. อัตราเบียประกันภัยนี มีผลบังคับใช้สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

