MOTOR INSURANCE

2SAVE

ประกันภัยรถยนตชั้น 2

ทางเลือกดีๆ แตราคาสบายกระเปา

3,099

เบี้ยเบาๆ เร��มตนเพ�ยง
บาท
คุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม แบบกำหนดทุนประกันภัย
คุมครองอุบัติเหตุสวนบุคคล
*เง�่อนไขเปนไปตามที่บร�ษัทกำหนด

ความคุมครองรถยนตประเภท 2

:

2SAVE
110

210

320

รหัสรถ

ทุกขนาดซีซี

ไมเกิน 20 ที่นั่ง

ไมเกิน 4 ตัน

ตอชีว�ต รางกาย หร�ออนามัยบุคคล (บาท/คน)
ภายนอก
(บาท/ครั้ง)
ตอทรัพยสินบุคคลภายนอก
(บาท/ครั้ง)

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

500,000
10,000,000
600,000

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

ความคุมครองตามเอกสารแนบทาย
ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (ตอคน)
คารักษาพยาบาล (ตอคน)

100,000 (7ที่นั่ง) 100,000 (5ที่นั่ง) 100,000 (3ที่นั่ง)
100,000 (7ที่นั่ง) 100,000 (5ที่นั่ง) 100,000 (3ที่นั่ง)
200,000
200,000
200,000

การประกันภัยผูขับข�่ (ตอครั้ง)

ทุนประกันภัย รถยนตสูญหาย/ไฟไหม (ตอครั้ง)
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000

เบี้ยรวมภาษีอากร
3,099
3,599
3,799
3,999
4,199
4,399
4,599
4,799
4,999
5,199

4,999
5,499
5,929
6,179
6,429
6,679
6,929
7,179
7,429
7,679

4,299
4,649
4,849
5,049
5,249
5,449
5,649
5,849
6,049
6,249

หมายเหตุ : คาเบี้ยประกันภัย รวมอากร ผูเอาประกันภัยเปนผูชำระ

ไฟไหม

รถหาย

คารักษาพยาบาล

ประกันอุบตั เิ หตุ
สวนบุคคล

ประกันตัวผูข บั ข�่
คดีอาญา

อัตราเบี้ยนี้ มีสวนลด CCTV แลว
รับประกันสำหรับ อายุรถไมเกิน 20 ป
สำหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล (110) / รถยนตโดยสาร (210) ไมเกิน 12 ที่นั่ง ยกเวนรถตูโดยสารทุกประเภท
/ รถยนตกระบะบรรทุก (320) น้ำหนักบรรทุกรวมไมเกิน 4 ตัน
รถตองจดทะเบียนเปนสวนบุคคลเทานั้น (ไมรับรถยนตที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล)
ไมคุมครองอุปกรณเสร�มอื่นๆที่ไมใชมาตรฐานโรงงาน
บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธ�์ในการตรวจสภาพรถตามที่เห็นควรเหมาะสม
บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธ�์ในการพ�จารณาตออายุตามเง�่อนไขของบร�ษัท
มีผลตั้งแต 19 ตุลาคม 2563 เปนตนไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
QD-UDW-016 MV-016 Rev.No.:02 Eﬀective 19.10.20

ใบคำขอเอาประกันภัยรถยนตประเภท 2 2SAVE
รายละเอียดผูข อเอาประกันภัย

ชือ่ -นามสกุล ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
วัน เดือน ปเกิด………………………………………… อายุ………………….ป เพศ……………… อาชีพ……………………………………..
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…………………..

แผนประกันภัยทีต่ อ งการ (โปรดระบุ )

รถยนตรหัส 110 ไมเกิน 7 ทีน่ ง่ั
รถยนตรหัส 210 ไมเกิน 20 ทีน่ ง่ั
รถยนตรหัส 320 ไมเกิน 4 ตัน
ทุนประกันภัย…………………………………………………….เบีย้ ประกันภัย…………………………………………………………………..
รายการรถยนตทเ่ี อาประกันภัย (โปรดระบุ )
ขนาดรถ (ซีซ)ี ………………………..……………………………………..น้ำหนักรถ (กก.)……………………………………………………..…
ยีห่ อ ………………………………………. รุน …………………………………… ป พ.ศ. ……………….เกียร…………………. สี…………….
เลขทะเบียน………………………………. เลขตัวถัง…………………………………………… เลขเคร�อ่ งยนต…………………………………..
หมายเหตุ : คุม ครองเฉพาะอุปกรณมาตรฐานตามโรงงานเทานัน้
ผูร บั ผลประโยชน ชือ่ -สกุล…………………………………………………………………………………………………………………………
ความสัมพันธกบั ผูข อเอาประกันภัย ………………………………………………………………………………………………………………….
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.

MSIG Insurance (Thailand) Public Company Limited
1908 MSIG Building New Petchburi Road, Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10310
Tel +66 2825 8888 Fax +66 2318 8318

www.msig-thai.com
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