
ตารางผลประโยชนประกันภัยรถยนตประเภทที่ 1
สําหรับ Luxury Toyota และ Lexus

Motor Insurance Type 1 for Luxury Toyota 

1. ความรับผิดตอบุคคลภายนอก/ 

1.1 ความเสียหายตอชีวิต รางกาย 2,000,000

5,000,000

10,000,000
ตอคน/ per person

ตอครั้ง/ per accident

ตอครั้ง/ per accident

Third Party Liability

Insured Vehicle

Additional Coverage

2. ความรับผิดตอตัวรถยนต/

หรืออนามัย/ Bodily Injury

2.1 ความเสียหายตอตัวรถยนต/ ไมเกินทุนประกันภัย/

2.2 รถยนตสูญหาย - ไฟไหม/

150,000 (7 คน/ 7 persons)

3. เอกสารแนบทายภัยเพิ่ม/

3.1 อุบัติเหตุสวนบุคคล /

150,000 (7 คน/ 7 persons)3.2 คารักษาพยาบาล /

300,0003.3 การประกันตัวผูขับขี่ /

1.2 ความเสียหายตอทรัพยสิน/
Property Damage

Vehicle Damage

Fire & Theft

Personal Accident

Medical Expenses

Bail Bond

ความคุมครอง/ 
Coverage

จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสูงสุด
ไมเกิน (บาท)/ Limit of Liability (THB)

Not over Sum Insured
ไมเกินทุนประกันภัย/
Not over Sum Insured

and Lexus: Coverage and Bene�ts



1. คาชดเชยรายไดรายวันขณะพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุรถชน ไฟไหม ทั้งผูขับขี่
และผูโดยสาร (รวมสูงสุดไมเกิน 7 คน และตอคนไมเกิน 
30 วันตอครั้งอุบัติเหตุ)/

2. คุมครองการสูญเสียประโยชนการใชรถ กรณีรถที่เอา
ประกันภัยตองเขาซอมในอูซอมรถหรือศูนยบริการ
เนื่องจากอุบัติเหตุรถชนรถที่สามารถระบุคูกรณีได 
(รวมทุกกรณีสูงสุด 3 ครั้งตอป)/

3. คุมครองเงินชดเชยคาเดินทางกรณีรถยนตสูญหาย 
หรือเสียหายโดยสิ้นเชิง/

4. คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายของ
ทรัพยสินสวนบุคคลที่อยูภายในรถยนต อันเกิดจากการ
โจรกรรมที่ปรากฎรองรอยชัดเจนตอตัวรถยนต/

2.1 ฝายถูก/ Not guilty

2.2 ไมใชฝายถูก/ 

Daily cash bene�t for driver or passenger who is 
admitted to a hospital as an inpatient 
from a vehicle accident  (maximum 7 persons, 
30 days per accident)

Cash bene�t for travel expense while 
the motor vehicle being repaired caused 
by collision with land vehicles and the insured  
is able to report the other party (per accident) 
(maximum 3 times/ year)

Guilty or contributory negligence

Cash bene�t for traveling expenses in case of 
loss of motor vehicle or total loss 

Loss or damage of personal property kept in 
motor vehicle caused by theft with a trace of 
forced entry to the insured car

1,800/ วัน/ day

1,500 / ครั้ง/ accident

750/ ครั้ง/ accident

30,000/ ป/ year

30,000/ ป/ year

ความคุมครองประกันภัย Driver Safe/

การชดเชยผลประโยชนจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการใชรถยนต/
Accidental Bene�ts

Driver Safe Coverage
จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสูงสุดไมเกิน (บาท)/

 Limit of Liability (THB)



Toyota Alphard 1.0-2.3 MB 38,700

ประเภทรถยนต/

หมายเหตุ/ Remarks: 

insurance and Driver Safe (Plan 1).
1) เบี้ยประกันภัยขางตนนี้รวมพ.ร.บ. และ Driver Safe แผน 1 แลว/ The above premium includes compulsory motor 

Vehicle Types
ทุนประกันภัย/
Sum Insured (THB)

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากร)/
ปายแดง-ปที่ 5 (ซอมหาง) (บาท)
Premium, Including Tax
Maximum of Vehicle Age up 
to 5 Years  (repaired at 
dealership's garages)

Toyota Harrier 2.4-2.5 MB 40,300

Toyota Vell�re 2.6-2.8 MB 40,900

Toyota Estima 2.9-3.0 MB 42,600

Toyota Prado 3.1-3.5 MB 45,000

Toyota Esquire 3.6-4.0 MB 47,700

Toyota Voxy 4.1-4.5 MB 49,300

Lexus NX300H 4.6-5.0 MB 53,700

Lexus RX270

Lexus RX 350

2) ผูซื้อควรทําความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไข กอนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง/ 
Applicant shall study protection and term details prior to buying an insurance.



เงื่อนไขความคุมครอง

Eligible :

1. ประเภทรถยนตที่รับประกันภัย

2. ความคุมครอง Driver Safe อายุ
ผูขับขี่ 18 - 70 ป เทานั้น

3. ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต 
รวมอุปกรณตกแตง (คุมครองอุปกรณ
ตกแตงตามมาตรฐานที่ติดตั้งโดยโรงงาน
ประกอบรถยนต หรือศูนยจําหนาย
รถยนต กรณีอุปกรณตกแตงเสริมอื่นๆ 
คุมครองสูงสุดไมเกิน 20,000 บาท/ครั้ง 
เฉพาะรายการที่ไดแจงใหบริษัททราบ
เทานั้น)

4. ประเภทรถยนตที่ไมรับประกันภัย 
ไดแก รถแขง รถแตง รถโหลดเตี้ย ยกสูง 
และรถดัดแปลงใดๆ รถติดไซเรนทุกชนิด 
และรถที่เลขทะเบียนทุกตัวเปนตัวเลข 
เชน รถหกลอ รถลาก รถพวง และรถสอง

แถว รวมไปถึงการใชรถในการ demo 
หรือ test drive ทุกกรณี

5. ไมคุมครองวัสดุอุปกรณ เชน เครื่องทํา
ความเย็น สีชนิดพิเศษ เคฟลา สติ๊กเกอร 
รวมไปถึงการเคลือบสีทุกชนิด

6. ตรวจสภาพกอนการรับประกันภัย 
และรับประกันภัยเฉพาะงานใหมเทานั้น

1.1 รถยนตใชสวนบุคคล จดทะเบียนนั่ง
ไมเกิน 7 ที่นั่ง ไมใชรับจางหรือใหเชา

1.2 อายุรถที่รับประกันภัย ซอมหาง 
1 - 5 ป

1. Type of vehicles

1.1 The Insurers must be a registered 
owner or a holder of vehicle, its seat 
is not more than 7.
1.2 Only vehicles, not over 5 years, 
are eligible for repair at dealership's 
garages.

2. The Insurer's age ranged between 
18-70 years.

3. Sum insured is 80% of vehicle 
value included equipment and 
accessories. (Cover standard 
equipment and accessories from 
manufacturer or car dealer. Cover 
additional accessories within 
limit of 20,000 THB/ accident. Only 
equipment and accessories informed 
to the company are eligible.

4. Excluded vehicles e.g. racing, 
modi�ed vehicle, lowered or lifted 
vehicle, public bus or public van, 
siren or rescued car, and test drive 
or demo car 

5. No coverage for special equipment 
such as freezer, special type of color, 
any type of sticker, Kevlar or any 
type of coating

6. Car inspection prerior to coverage. 
Only new customers are eligible.



เกี่ยวกับชับบ

ชับบเปนบริษัทประกันภัยทรัพยสินและ
ประกันภัยความรับผิดที่ซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยรายใหญที่สุดในโลก ดําเนินธุรกิจ
ใน 54 ประเทศทั่วโลกและอาณาเขตตางๆ 
ชับบใหบริการดานการประกันภัยสําหรับ
ธุรกิจ การประกันภัยทรัพยสินและการ
ประกันภัยความรับผิด ประกันภัยอุบัติเหตุ
สวนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจนให
บริการประกันภัยตอ และประกันชีวิตแก
ลูกคาหลากหลายกลุม

ในฐานะผูรับประกันภัย เรานําขอมูลเชิงลึก
มาใชในการประเมิน วิเคราะหและบริหาร
จัดการความเสี่ยง ชับบใหบริการและชดเชย
คาสินไหมทดแทนอยางเปนธรรมและรวดเร็ว 
ยิ่งไปกวานั้น เรายังมีความโดดเดนในดาน
ผลิตภัณฑประกันภัยและการใหบริการ 
รวมถึงชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลาย 
อีกทั้งยังมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงและ
แข็งแกรง รวมถึงการดําเนินงานในหลาย
ประเทศทั่วโลก

บริษัท ชับบ ลิมิเต็ดซึ่งเปนบริษัทแม ไดจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนิวยอรค
(NYSE:CB) และเปนสวนหนึ่งของดัชนี
หลักทรัพย S&P 500 index ชับบมีสํานัก
งานบริหารในเมืองซูริก นิวยอรค ลอนดอน 
รวมทั้งในเมืองอื่นๆ โดยมีพนักงานทั้งหมด
กวา 31,000 คนทั่วโลก 

ในประเทศไทย บริษัท ชับบสามัคคี
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ใหบริการรับ
ประกันภัยแกทั้งกลุมลูกคาบุคคล ลูกคา
องคกรขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจน
ถึงลูกคาองคกรที่มีเครือขายธุรกิจอยูใน
หลายประเทศ 

ในฐานะที่ชับบสามัคคีประกันภัยเปนหนึ่งใน
ผูนําตลาดประกันวินาศภัยไทย เรานําเสนอ
ผลิตภัณฑประกันภัยหลายประเภท อาทิ 
การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ 
การประกันอัคคีภัยและประกันทรัพยสิน 
การประกันภัยรถยนต และการประกันภัย
พิเศษอื่นๆ สําหรับลูกคาบุคคล และสําหรับ
ลูกคาองคกร/ธุรกิจ เรานําเสนอประกัน
ทรัพยสินและความรับผิดตางๆ  การ
ประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการ
ขนสงสินคาทางทะเล ประกันภัยทางการเงิน 
เปนตน 

Chubb is the world’s largest publicly 
traded property and casualty 
insurance company. With operations 
in 54 countries and territories, Chubb 
provides commercial and personal 
property and casualty insurance, 
personal accident and supplemental 
health insurance, reinsurance and life 
insurance to a diverse group of clients.

As an underwriting company, we 
assess, assume and manage risk with 
insight and discipline. We service and 
pay our claims fairly and promptly. 
The company is also de�ned by its 
extensive product and service 
o�erings, broad distribution 
capabilities, exceptional �nancial 
strength and local operations globally. 

Parent company Chubb Limited is 
listed on the New York Stock Exchange 
(NYSE: CB) and is a component of 
the S&P 500 index. Chubb maintains 
executive o�ces in Zurich, New York, 
London and other locations, and 
employs approximately 31,000 people 
worldwide.

In Thailand, Chubb Samaggi Insurance 
Public Company Limited provides 
a comprehensive range of insurance 
solutions for individuals, small to 
medium-sized businesses, as well as 
multinational corporations. 

As a key player in the local general 
insurance market, its product 
o�erings include Accident & Health, 
Fire and Property, Motor and 
Specialty insurance products to retail 
clients. In addition, Chubb Samaggi 
provides Property, Casualty, 
Construction, Marine and Financial 
Lines insurance for corporate clients.

Chubb Samaggi o�ers its products and 
services through a multitude of 
distribution channels of which direct 
marketing is its forte. Other channels 
include banks, brokers, agent and 
a branch network nationwide.  

The company’s market leadership 
position is largely attributed to its 
strong partnerships with �nancial 
institutions as well as leading 
companies, the clients and employees 
of which bene�t from tailored 
protection policies.  

More information can be found at 
www.chubb.com/th

About Chubb in Thailand ชับบสามัคคีประกันภัยนําเสนอผลิตภัณฑ
และบริการผานชองทางการจัดจําหนายที่
หลากหลายทั้งธนาคาร สถาบันการเงิน 
นายหนา/ตัวแทนประกันวินาศภัย และ
เครือขายสาขาทั่วประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ชองทางการตลาดทางตรงซึ่งถือเปนความ
ชํานาญพิเศษของเรา

ชับบนับเปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจเนื่องจาก
เปนพันธมิตรที่แข็งแกรงกับสถาบันการเงิน
และบริษัทชั้นนําหลายแหงซึ่งมอบความ
ไววางใจใหบริษัทฯ นําเสนอผลิตภัณฑที่มอบ
ความคุมครองซึ่งไดออกแบบใหเหมาะสมกับ
ความตองการของลูกคาและคูคาพันธมิตร
ของเรา

About Chubb

เกี่ยวกับชับบประเทศไทย

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
www.chubb.com/th

กรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายเปนกรมธรรม

ประกันภัยของ

บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

2/4 อาคารชับบ ชั้นที่ 12 

โครงการนอรธปารค ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107537001510
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