ประเภท 3+ มิตรแท้ มอเตอร์ ไซค์

ความคุ้มครอง

รถจักรยานยนต์ ใช้ ส่วนบุคคล (รหัส 610) ขยายความคุ้มครองการใช้ งานเชิ งพาณิชย์
สําหรับรถยนต์ทีติดตังกล้องทีสามารถบันทึกภาพเคลือนไหวได้
วันทีมีผลเริ ม 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
ความเสี ยหายต่อรถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
เฉพาะทีมีคกู่ รณี เป็ นยานพาหนะ
สู ญหาย/ไฟไหม้
ทางบกเท่านัน

ตามตารางทุนประกันภัย

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ทรัพย์สิน

อุบตั ิเหตุส่วน
บุคคล

ค่ารักษา
พยาบาล

600,000 บาทต่อครัง

50,000 บาท
ต่อคน

ตามแผนความ
คุม้ ครองค่า
รักษาพยาบาล

ชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัย

300,000 บาทต่อคน
10,000,000 บาทต่อครัง

ทุพพลภาพ
การประกันตัวผูข้ บั ขี
ชัว คราว

ไม่คมุ ้ ครอง

200,000 บาทต่อครัง

เงื5อนไขการรับประกันภัย

ไม่เกิน 2 ทีนงั

1 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการพิจารณารับประกันภัยลักษณะการใช้งานเชิงพาณิ ชย์เป็ นกรณี ไป ซึงอาจส่ งผลให้เปลียนแปลงเบียฯและเงือนไข
หรื องดรับประกันภัย
2 สําหรับรถจักรยานยนต์ทีจดทะเบียนการใช้งานส่ วนบุคคล ทีนาํ ไปใช้งานเชิงพาณิ ชย์ เช่น รับส่ งอาหาร สิ นค้า พัสดุ ทีไม่ใช่วตั ถุอนั ตราย (วัตถุอนั ตราย เช่น เชือเพลิง
กรด แก๊ส ฯลฯ) รวมถึงไม่รับประกันภัยรถจักรยานยนต์ทีนาํ ไปใช้รับจ้างสาธารณะ
3 คุม้ ครองอุปกรณ์ทีติดตังกับตัวรถจักรยานยนต์ทีใช้บรรจุอาหาร สิ นค้า หรื อพัสดุในการขนส่ ง โดยคุม้ ครองไม่เกิน 500 บาทต่อครัง ซึงวงเงินความคุม้ ครองรวมอยูใ่ น
ความคุม้ ครองความเสี ยหายต่อรถจักรยานยนต์เฉพาะทีมีคกู่ รณี เป็ นยานพาหนะทางบกตามทีระบุอยูใ่ นหน้าตารางกรมธรรม์
4 ไม่จาํ กัดอายุรถ
5 ไม่ ต้องถ่ ายรูปรถคันเอาประกันภัยในการประกอบการพิจารณารับประกันภัย แต่ GA ยังต้องดําเนินการบันทึก “ใบเสนอราคา” และทางหน่วยงานรับประกันภัยจะเป็ น
ผูด้ าํ เนินการพิจารณาอนุมตั ิ
6 ทุนประกันภัย รถชนรถ และ การสูญหาย/ไฟไหม้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัย ที 60% ของราคาตลาด
ตัวอย่างการคํานวณทุนฯ
ตัวอย่าง 1 : กรณี ทุนฯตามจริ ง ตํากว่า ช่วงทุนฯ ทีแสดงในตารางเบียฯ
เช่น HONDA FINO อายุ 3 ปี จดทะเบียน จ.กรุ งเทพฯ ราคาซือขาย 15,000 บาท คํานวณทุนฯที 60% เท่ากับ 9,000 บาท
หน้าตารางกรมธรรม์จะระบุ ทุนฯ(รถชนรถ) 9,000บาท ประเภท 3+ แผนไม่มีคา่ รักษาพยาบาล
เบียประกันภัย(รวมภาษีอากร) เท่ากับ 2,190บาท
ตัวอย่าง 2 : กรณี ทุนฯตามจริ ง สูงกว่า ช่วงทุนฯ ทีแสดงในตารางเบียฯ
เช่น KAWASAKI NINJA 250cc อายุ 1 ปี จดทะเบียน จ.ภูเก็ต ราคาซือขาย 123,000 บาท คํานวณทุนฯที 60% เท่ากับ 73,800 บาท
หน้าตารางกรมธรรม์จะระบุ ทุนฯ(รถชนรถ) 10,000บาท ประเภท 3+ แผนมีคา่ รักษาพยาบาล 50,000 บาท
เบียประกันภัย(รวมภาษีอากร) เท่ากับ 2,490บาท
7
8
9
10

ไม่ มี ค่าเสี ยหายส่ วนแรกของความเสี ยหายต่อรถจักรยานยนต์คนั เอาประกันภัย
ไม่ มี ส่ วนลดประวัติ
ไม่ มี ส่ วนลดกลุ่ม
บริ ษทั จะตรวจสอบประวัติการใช้รถของผูเ้ อาประกันภัยซึงอาจส่ งผลให้เปลียนแปลงเบียฯ และเงือนไขหรื องดรับประกันภัย

อัตราเบียประกันภัย
ทุนประกันภัย
อายุรถ
รถชนรถ
"มิตรแท้ มอเตอร์ ไซค์ 3+"
สําหรับรถจักรยานยนต์
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับ
ใช้ส่วนบุคคล (รหัส 610)
ประกันภัยที 60% ของราคาตลาด
ขยายความคุ้มครองการใช้ งานเชิ ง ไม่ จํากัดอายุรถ
แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
พาณิชย์
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ทุนประกันภัย
สูญหาย/ไฟไหม้

แผนไม่มี
ค่ารักษาพยาบาล

แผนมีคา่ รักษาพยาบาล
50,000 บาทต่อคน

ไม่ ค้ มุ ครอง

2,190

2,490

