ประเภท 2+ มิตรแท้ ตรีคูณ สู้ นําท่ วม
รถยนต์นงั ใช้ส่วนบุคคล เฉพาะรถญีปุ่นและรถตลาด รหัส 110 (รวม พ.ร.บ.)
และรถยนต์ปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน รหัส 320 (รวม พ.ร.บ.)
สําหรับรถยนต์ทีติดตังกล้องทีสามารถบันทึกภาพเคลือนไหวได้
วันทีมีผลเริ ม 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
เงือ5 นไขการรับประกันภัย :
1. สําหรับรถยนต์นงั ใช้ส่วนบุคคล เฉพาะรถญีปนและรถตลาด
ุ่
รหัส 110 และ รถยนต์ปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน รหัส 320
2. รถทีเป็ น Super Car เช่น Porsche , Lotus , Rolls-Royce ฯลฯ ไม่สามารถเลือกซื อความคุม้ ครองตามตารางข้างต้นได้
3. อายุรถไม่เกิน 15 ปี (นับจากปี จดทะเบียน) GA สามารถออกกรมธรรม์ได้ตามปกติ ส่ วนรถทีมีอายุเกิน 15 ปี GA สามารถบันทึกเป็ น "QT" และทาง
หน่วยงานรับประกันภัยจะดําเนินการพิจารณาอนุมตั ิ โดยพิจารณาจากการมีอยูข่ องอะไหล่ในท้องตลาดเป็ นสําคัญ
4. การให้ส่วนลด สําหรับลูกค้าทีไม่มีเคลม (ไม่วา่ ฝ่ ายถูก หรื อ ฝ่ ายผิด) สําหรับทุกแผนย่อยในกลุม่ สิ นค้า "มิตรแท้ตรี คูณ 2+ สู ้น าํ ท่วม"
-- ส่ วนลด 500 บาท สําหรับรถทีไม่มีเคลมในการรับประกันภัยปี ทีผา่ นมา
-- ส่ วนลด 900 บาท สําหรับรถทีไม่มีเคลมในการรับประกันภัย 2 ปี ติดต่อกันทีผา่ นมา
-- ส่ วนลด 1,200 บาท สําหรับรถทีไม่มีเคลมในการรับประกันภัยตังแต่ 3 ปี ติดต่อกันขึนไป
โดยจะเริ มพิจารณาประวัติเคลมตังแต่ปีรับประกันภัย 2558 เป็ นต้นไป
5. ความคุม้ ครองนําท่วมนีไม่เกินความคุม้ ครองรถชนรถ
6. เบียประกันภัยต้องซื อคู่ พ.ร.บ. เท่านัน (วันคุม้ ครองของ พ.ร.บ. และ กรมธรรม์ภาคสมัครใจต้องเป็ นวันเดียวกัน)
7. กรณี ลูกค้ามี พ.ร.บ. อยูแ่ ล้ว (ทีมีผลคุม้ ครองไม่นอ้ ยกว่า 7 เดือน)
7.1) กรณี พ.ร.บ. ทีมีอยูเ่ ป็ น พ.ร.บ. ของ บมจ.มิตรแท้ฯ ลูกค้าสามารถยกเลิก พ.ร.บ. ฉบับนันหรื อไม่กไ็ ด้ หากไม่ยกเลิกฉบับดังกล่าวก็เท่ากับว่าลูกค้า
จะถือ พ.ร.บ. 2 ฉบับ
7.2) กรณี พ.ร.บ. ทีมีอยูไ่ ม่ใช่ พ.ร.บ. ของ บมจ.มิตรแท้ฯ ลูกค้าจะได้ พ.ร.บ. ของบมจ.มิตรแท้ฯ อีก 1 ฉบับ
8. กรณี ยกเลิกกรมธรรม์
8.1) ไม่สามารถทําการยกเลิก พ.ร.บ. เพียงอย่างเดียวได้ ถ้าต้องการยกเลิก พ.ร.บ. ต้องยกเลิกทัง พ.ร.บ. และกรมธรรม์ภาคสมัครใจ
8.2) สามารถทําการยกเลิกกรมธรรม์ภาคสมัครใจเพียงอย่างเดียวได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องยกเลิก พ.ร.บ.
9. มีการติดตังกล้องติดรถยนต์ทุกประเภททีใช้ติดตังภายในรถยนต์ทีสามารถบันทึกภาพเคลือนไหว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อืนทีนาํ มาดัดแปลงเพือให้มี
ลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกับกล้องติดรถยนต์

ความรับผิดต่อความเสี ยหายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื ออนามัย ของบุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ต่ อคน

1,000,000

ต่ อครัง

10,000,000

ต่ อครัง

2,000,000

ความเสี ยหายต่อตัวรถยนต์เฉพาะทีมีค่กู รณี เป็ นยานพาหนะทางบกเท่านัน

ตามตารางทุนประกัน

รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

ตามตารางทุนประกัน

อุบตั ิเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถเพือผูข้ บั ขีและผูโ้ ดยสารในรถประกัน

ไม่ เกิน 5 ที5นั5ง

150,000

ค่ารักษาพยาบาลเพือ บุคคลในรถประกัน

ไม่ เกิน 5 ที5นั5ง

150,000

การประกันตัวผูข้ บั ขี

600,000
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ประเภท 2+ มิตรแท้ ตรีคูณ สู้ นําท่ วม
รถยนต์นงั ใช้ส่วนบุคคล เฉพาะรถญีปุ่นและรถตลาด รหัส 110 (รวม พ.ร.บ.)
และรถยนต์ปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน รหัส 320 (รวม พ.ร.บ.)
สําหรับรถยนต์ทีติดตังกล้องทีสามารถบันทึกภาพเคลือนไหวได้
วันทีมีผลเริ ม 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

ความคุ้มครองนําท่ วม 50,000 - รถยนต์ ทตี5 ิดตังกล้ องทีส5 ามารถบันทึกภาพเคลือ5 นไหวได้
ไม่ มี Deduct

Deduct 2,000 บาท
ทุนฯ รถชนรถ

รถญีปนุ่ หรื อ รถตลาด
รหัส 110
เบียฯรวม เบียฯรวม
ภาษีอากร
พ.ร.บ.

รถปิ คอัพ บรรทุก
ไม่เกิน 4 ตัน รหัส 320
เบียฯรวม เบียฯรวม
ภาษีอากร
พ.ร.บ.

รถญีปนุ่ หรื อ รถตลาด
รหัส 110
เบียฯรวม
เบียฯรวม
ภาษีอากร
พ.ร.บ.

รถปิ คอัพ บรรทุก ไม่
เกิน 4 ตัน รหัส 320
เบียฯรวม เบียฯรวม
ภาษีอากร
พ.ร.บ.

100,000

6,954.79 7,600.00 6,632.72 7,600.00 7,654.79 8,300.00 7,332.72 8,300.00

150,000

7,354.79 8,000.00 7,032.72 8,000.00 8,154.79 8,800.00 7,832.72 8,800.00

200,000

7,754.79 8,400.00 7,432.72 8,400.00 8,654.79 9,300.00 8,332.72 9,300.00

250,000

8,154.79 8,800.00 7,832.72 8,800.00 9,154.79 9,800.00 8,832.72 9,800.00

300,000

8,454.79 9,100.00 8,132.72 9,100.00 9,654.79 10,300.00 9,332.72 10,300.00

350,000

8,654.79 9,300.00 8,332.72 9,300.00 9,954.79 10,600.00 9,632.72 10,600.00

ความคุ้มครองนําท่ วม 100,000 - รถยนต์ ทตี5 ิดตังกล้ องทีส5 ามารถบันทึกภาพเคลือ5 นไหวได้
Deduct 2,000 บาท
ทุนฯ รถชนรถ

รถญีปนุ่ หรื อ รถตลาด
รหัส 110
เบียฯรวม เบียฯรวม
ภาษีอากร
พ.ร.บ.

รถปิ คอัพ บรรทุก
ไม่เกิน 4 ตัน รหัส 320
เบียฯรวม เบียฯรวม
ภาษีอากร
พ.ร.บ.

ไม่ มี Deduct
รถญีปนุ่ หรื อ รถตลาด
รหัส 110
เบียฯรวม
เบียฯรวม
ภาษีอากร
พ.ร.บ.

รถปิ คอัพ บรรทุก ไม่
เกิน 4 ตัน รหัส 320
เบียฯรวม เบียฯรวม
ภาษีอากร
พ.ร.บ.

100,000

7,054.79 7,700.00 6,732.72 7,700.00 7,754.79 8,400.00 7,432.72 8,400.00

150,000

7,454.79 8,100.00 7,132.72 8,100.00 8,254.79 8,900.00 7,932.72 8,900.00

200,000

7,854.79 8,500.00 7,532.72 8,500.00 8,754.79 9,400.00 8,432.72 9,400.00

250,000

8,254.79 8,900.00 7,932.72 8,900.00 9,254.79 9,900.00 8,932.72 9,900.00

300,000

8,554.79 9,200.00 8,232.72 9,200.00 9,754.79 10,400.00 9,432.72 10,400.00

350,000

8,854.79 9,500.00 8,532.72 9,500.00 10,154.79 10,800.00 9,832.72 10,800.00

** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ"ในการพิจารณาการรับประกันภัย
** สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที “แผนกรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ”
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ"ในการเปลียนแปลงรายละเอียดของเอกสารนีได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ประเภท 2+ มิตรแท้ ตรีคูณ สู้ นําท่ วม
รถยนต์นงั ใช้ส่วนบุคคล เฉพาะรถยุโรป อเมริ กา หรื อนําเข้า ทีอยูใ่ น รหัส 110 (รวม พ.ร.บ.) เท่านัน
สําหรับรถยนต์ที ติดตังกล้องทีสามารถบันทึกภาพเคลือนไหวได้
วันทีมีผลเริ ม 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
เงื5อนไขการรับประกันภัย :
1. สําหรับรถยนต์นงั ใช้ส่วนบุคคล เฉพาะรถยุโรป อเมริ กา หรื อนําเข้า ทีอยูใ่ นกลุม่ 2 (รหัส 110) เท่านัน
2. รถทีเป็ น Super Car เช่น Porsche , Lotus , Rolls-Royce ฯลฯ ไม่สามารถเลือกซือความคุม้ ครองตามตารางข้างต้นได้
3. อายุรถไม่เกิน 15 ปี (นับจากปี จดทะเบียน) GA สามารถออกกรมธรรม์ได้ตามปกติ ส่ วนรถทีมีอายุเกิน 15 ปี GA สามารถบันทึกเป็ น "QT" และทาง
หน่วยงานรับประกันภัยจะดําเนินการพิจารณาอนุมตั ิ โดยพิจารณาจากการมีอยูข่ องอะไหล่ในท้องตลาดเป็ นสําคัญ
4. ให้ส่วนลด 500 บาท สําหรับลูกค้าทีไม่มีเคลม (ไม่วา่ ฝ่ ายถูก หรื อ ฝ่ ายผิด) ในปี ทีผา่ นมา สําหรับทุกแผนย่อยในกลุม่ สิ นค้า "มิตรแท้ตรี คูณ 2+ สู้น าํ ท่วม"
5. ความคุม้ ครองนําท่วมนีไม่เกินความคุม้ ครองรถชนรถ
6. เบียประกันภัยต้องซือคู่ พ.ร.บ. เท่านัน (วันคุม้ ครองของ พ.ร.บ. และ กรมธรรม์ภาคสมัครใจต้องเป็ นวันเดียวกัน)
7. กรณี ลูกค้ามี พ.ร.บ. อยูแ่ ล้ว (ทีมีผลคุม้ ครองไม่นอ้ ยกว่า 7 เดือน)
7.1) กรณี พ.ร.บ. ทีมีอยูเ่ ป็ น พ.ร.บ. ของ บมจ.มิตรแท้ฯ ลูกค้าสามารถยกเลิก พ.ร.บ. ฉบับนันหรื อไม่กไ็ ด้ หากไม่ยกเลิกฉบับดังกล่าวก็เท่ากับว่าลูกค้าจะถือ
พ.ร.บ. 2 ฉบับ
7.2) กรณี พ.ร.บ. ทีมีอยูไ่ ม่ใช่ พ.ร.บ. ของ บมจ.มิตรแท้ฯ ลูกค้าจะได้ พ.ร.บ. ของ บมจ.มิตรแท้ฯ อีก 1 ฉบับ
8. กรณียกเลิกกรมธรรม์
8.1) ไม่สามารถทําการยกเลิก พ.ร.บ. เพียงอย่างเดียวได้ ถ้าต้องการยกเลิก พ.ร.บ. ต้องยกเลิกทัง พ.ร.บ. และกรมธรรม์ภาคสมัครใจ
8.2) สามารถทําการยกเลิกกรมธรรม์ภาคสมัครใจเพียงอย่างเดียวได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องยกเลิก พ.ร.บ.
9. มีการติดตังกล้องติดรถยนต์ทุกประเภททีใช้ติดตังภายในรถยนต์ทีสามารถบันทึกภาพเคลือนไหว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อืนทีนาํ มาดัดแปลงเพือให้มี
ลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกับกล้องติดรถยนต์
ความรับผิดต่อความเสี ยหายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื ออนามัย ของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความเสี ยหายต่อตัวรถยนต์เฉพาะทีมีค่กู รณีเป็ นยานพาหนะทางบกเท่านัน
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถเพือผูข้ บั ขีและผูโ้ ดยสารในรถประกัน
ค่ารักษาพยาบาลเพือบุคคลในรถประกัน
การประกันตัวผูข้ บั ขี
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500,000
10,000,000
1,000,000
ตามตารางทุนประกัน
ตามตารางทุนประกัน
100,000
ไม่ เกิน 5 ที5นั5ง
50,000
ไม่ เกิน 5 ที5นั5ง
300,000
ต่ อคน
ต่ อครัง
ต่ อครัง

ประเภท 2+ มิตรแท้ ตรีคูณ สู้ นําท่ วม
รถยนต์นงั ใช้ส่วนบุคคล เฉพาะรถยุโรป อเมริ กา หรื อนําเข้า ทีอยูใ่ น รหัส 110 (รวม พ.ร.บ.) เท่านัน
สําหรับรถยนต์ที ติดตังกล้องทีสามารถบันทึกภาพเคลือนไหวได้
วันทีมีผลเริ ม 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

ความคุ้มครองนําท่ วม 50,000
Deduct 2,000 บาท

ทุนฯ รถชนรถ

สํ าหรับรถยนต์ นั5งใช้ ส่วนบุคคล เฉพาะรถยุโรป อเมริกา หรือนําเข้ า ที5อยู่ในกลุ่ม 2 รหัส 110 เท่ านัน

100,000 - 200,000
250,000

เบียฯรวมภาษีอากร

เบียฯรวม พ.ร.บ.

9,454.79
9,854.79

10,100.00
10,500.00

ความคุ้มครองนําท่ วม 100,000
Deduct 2,000 บาท

ทุนฯ รถชนรถ

สํ าหรับรถยนต์ นั5งใช้ ส่วนบุคคล เฉพาะรถยุโรป อเมริกา หรือนําเข้ า ที5อยู่ในกลุ่ม 2 รหัส 110 เท่ านัน

100,000 - 200,000
250,000

เบียฯรวมภาษีอากร

เบียฯรวม พ.ร.บ.

9,654.79
10,054.79

10,300.00
10,700.00

** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ"ในการพิจารณาการรับประกันภัย
** สอบถามรายละเอียดเพิม เติมได้ที “แผนกรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ”
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ"ในการเปลียนแปลงรายละเอียดของเอกสารนีได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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