MOTOR INSURANCE

MINI ADD-ON

ประกันภัยเสร�มสำหรับรถยนต ภาคสมัครใจ

*เง�่อนไขเปนไปตามที่บร�ษัทกำหนด
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กรมธรรมประกันภัยชดเชยผลประโยชน MSIG Mini Add-on
ทุนประกันภัย
แผน 2 (บาท)

แผน 3 (บาท)

1,000

1,500

2,000

2. เง�นชดเชยคาเดินทางระหวางรถยนตเขาอูซ อ ม
จากอุบตั เิ หตุชนกับยานพาหนะทางบก
(ระบุคกู รณีได & สูงสุดไมเกิน 3 ครัง้ ตอป)
2.1 กรณีผเู อาประกันภัยเปนฝายถูก
2.2 กรณีผเู อาประกันภัยเปนฝายผิด
หร�อประมาทรวม หร�อไมสามารถระบุไดแนชดั วา
ฝายใดถูก / ฝายใดผิด

1,000

1,500

ไมคมุ ครอง

ไมคมุ ครอง

3. การโจรกรรมทรัพยสนิ สวนบุคคล (ความสูญเสียหร�อ
เสียหายจากการลักทรัพยทท่ี บุ กระจกหร�องัดแงะ
และเกิดรองรอยชัดเจนตอตัวรถยนต)
(ตอเหตุการณและตลอดอายุกรมธรรม)

1,000

3,000

5,000

500

800

1,000

ความคุม ครอง

แผน 1 (บาท)

1.เง�นชดเชยรายไดรายวัน กรณีรถยนตเกิดอุบตั เิ หตุ
และทำใหผขู บั ข�ห่ ร�อ ผูโดยสารบาดเจ็บจนตองเขารักษาตัว
เปนผูป ว ยในของโรงพยาบาล
(สูงสุด 30 วันตอคน ไมเกิน 7 คนตออุบตั เิ หตุ)

เบีย้ ประกันภัยรายป รวมภาษีมลู คาเพ�ม� และอากร (บาท)

ไมคมุ ครอง

2,000

เง�อ่ นไขการรับประกันภัย
1. สงวนสิทธ�์รับประกันภัยรถยนต 1 คันตอ 1 กรมธรรมเทานั้น
2. รับประกันภัยเฉพาะรถยนตสวนบุคคลรหัส 110 ,120 และ 320 เทานั้น และไม ใชรับจางหร�อใหเชา
3. ผูเอาประกันภัยเปนเจาของ ผูครอบครอง หร�อผู ใชรถยนตคันที่เอาประกันภัยเทานั้น
4. คุมครองเฉพาะการใชรถยนตภายในอาณาเขตประเทศไทย
5. รายละเอียดความคุมครอง เง�่อนไข และขอยกเวน ระบุไว ในกรมธรรมประกันภัย

เง�นชดเชยรายไดรายวัน

เง�นชดเชยระหวางซอม

คุม ครองทรัพยสนิ ภายในรถ

บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โทร +66 (0) 2007 8888 โทรสาร +66 (0) 2318 8550 www.msig-thai.com

ใบคำขอกรมธรรมประกันภัยชดเชยผลประโยชน

MSIG Mini Add-on

รายละเอียดผูข อเอาประกันภัย
ชือ่ -นามสกุล ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
วัน เดือน ปเกิด………………………………………………………อายุ………………….ป เพศ…………………………………………………
ทีอ่ ยูป จ จุบนั เลขที…
่ …………………..หมูท …
่ี ……….. หมูบ า น/อาคาร………………………………………….. ซอย…………………………..
ถนน…………………………… แขวง/ตำบล…………………………….. เขต/อำเภอ…………………………..จังหวัด…………………………
รหัสไปรษณีย…
 …………………….โทรศัพท(บาน) ……………………… (ทีท่ ำงาน)…………………………..(มือถือ)………………………..
โทรสาร……………………………….. E-mail………………………………………………………………………………………………………
เลขประจำตัวประชาชน………………………………………… ออกให ณ เขตหร�ออำเภอ………………………….. จังหวัด…………………..

รายการรถยนตทเ่ี อาประกันภัย (โปรดระบุ P)
£ รถยนตนง่ั สวนบุคคลไมเกิน 7 ทีน่ ง่ั (รหัส 110)
ขนาดรถ (ซีซ)ี ………………………..…………..………………………………
£ รถยนตโดยสารสวนบุคคล (รหัส 210)
จำนวนทีน่ ง่ั …………………………………………………………………………
£ รถกระบะบรรทุก น้ำหนักไมเกิน 4 ตัน (รหัส 320) น้ำหนักรถ (กก.)………………………………………………………………..…
ยีห่ อ ………………………………………. รุน …………………………………… ป พ.ศ. ……………….เกียร…………………. สี…………….
เลขทะเบียน………………………………. เลขตัวถัง…………………………………………… เลขเคร�อ่ งยนต…………………………………..

รายละเอียดการประกันภัยรถยนตทท่ี ำไว
ทำประกันภัยรถยนตไวกบั บร�ษทั ประกันภัยใด …………………………………………………………………………………………………………
ประเภทความคุม ครองของการประกันภัยรถยนต …………………………………………………………………………………………………….
วันสิน� สุดของกรมธรรมประกันภัยรถยนต …………………………………………………………………………………………………………….

แผนประกันภัยทีต่ อ งการซือ้ ความคุม ครอง (โปรดระบุ P)
คำถามทัว่ ไป

แผน 1

แผน 2

แผน 3

ในชวง 1 ปทผ่ี า นมา รถยนตทร่ี ะบุหมายเลขทะเบียนไวในใบคำขอเอาประกันภัยนี้ เคยไดรบั ความสูญเสียหร�อความเสียหายจนตองเขาอู
หร�อศูนยซอ มหร�อตองถูกลากจูงหร�อไม
ไมเคย
เคย โปรดระบุสาเหตุ ………………………………………………………………………………………………….……………………………
ขาพเจาขอรับรองวา คำแถลงตามรายการขางตนเปนความจร�ง และใหถอื เปนสวนหนึง่ ของสัญญาระหวางขาพเจา กับ
บร�ษทั เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยขาพเจามีความประสงคใหกรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ ดังนี้
เร�ม� ตนวันที่ ………………………………. สิน� สุดวันที่ …………………………………. เวลา 16.30 น.

