Motor Insurance Type 2+ / 3+ Standard and Deluxe : Coverage and Benefits

Eligible
1.

Type of vehicle (Asian and European)
1.1 Sedan no more than 7 seats in case of private or
commercial use only, not for hire/rent (code 110/120).

Campaign
Motor Insurance
Type 2+ / 3+

(code 320).
2. Vehicle's current market value must not exceed

1.

2,000,000 THB and not less than the sum insured
on the selected package.

5. Flat rate premium (the same rate for new and
renewal year)

in respect of damage to Insured vehicle arising from collision
against/by other land vehicles and flood. Furturemore,
customizable plan for Insured vehicle caused by fire, theft
and total loss arising from collision against/by land vehicles
or all other accidents (excluding fire and theft) only

1. Third party liability for bodily injury
2. Third party liability for property damage

(Only Motor Insurance Type 2+)
6. Additional cover for personal accident, medical
expenses and bail bond

Additional Benefits & Service
1.

24-hour Hotline

2. Surveyor claim service guarantee arrival within 30
minutes for Bangkok metropolitan area

Standard

1,000,000

1,000,000

per accident

10,000,000

10,000,000

per accident

1,000,000

1,000,000

per accident

As per Sum Insured

As per Sum Insured

per accident

As per Sum Insured

Not Covered

100,000

100,000

and the Insured is able to report the other party
2.2 Fire & Theft
2.3 Flood
3.

Additional Coverage
3.1 Personal Accident

per person

100,000 (5 persons)

100,000 (5 persons)

3.2 Medical Expenses

per person

100,000 (5 persons)

100,000 (5 persons)

3.3 Bail Bond

per accident

200,000

200,000

4.1 Cash benefit for traveling expenses in case of

1.

4.2 Cash benefit for traveling expenses in case of Insured

Excluded vehicles e.g. racing, modified vehicle, supercar,
siren or rescued car, and test drive or demo car.

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

per year

loss of vehicle or total loss
vehicle while being repaired caused by collision

maximum
3 times/year

10% of

10% of

Sum Insured

Sum Insured

1% of

1% of

Sum Insured

Sum Insured

against/by other land vehicle and the Insured is able

Not Covered

Not Covered

to report the other party and being not at fault
4.3 Loss or damage of private property in the vehicle caused

per year

by theft with a trace of forced entry to Insured vehicle
4.4 Hospital indemnity for driver or passenger who is
admitted to a hospital as an inpatient from a vehicle

30 days per
accident

10% of

10% of

Sum Insured

Sum Insured

1% of

1% of

Sum Insured

Sum Insured

Remarks: 1. Terms and conditions are as specified in
insurance policy
2. The underwriting decision is subject to the
conditions and guideline of Chubb Samaggi
Insurance PCL.

Premium (does not include compulsory motor insurance)
For Asian/European Car
Sedan/Pickup 4-doors (code 110/120) and Pickup 2-doors (code 320)

Does not include total loss

Applicant should read the terms and conditions of the
policy thoroughly prior to applying for insurance
Total loss included

Type 2+

Type 3+

Contract Garage

Contract Garage

Deluxe

Standard

Deluxe

Standard

100,000

7,700

7,200

7,000

6,500

150,000

8,200

7,700

7,400

6,900

200,000

8,700

8,200

7,800

7,300

Sum Insured

Sum Insured

In case of collision against/by other land vehicles or all other

100,000

8,100

7,600

7,400

6,900

accidents (excluding fire and theft) only, the Sum Insured of

150,000

8,800

8,300

8,000

7,500

total loss must be equal to the Sum Insured of own damage

200,000

9,500

9,000

8,600

8,100

* The above premiums are included all discount (no any additional discount)

Campaign
Motor Insurance
Type 2+ / 3+
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ
ประเภท 2+ / 3+
Standard and Deluxe

accident (maximum 7 persons)

4. Damage to Insured vehicle caused by collision against/
by other land vehicle and able to report other party

Deluxe

Insured Vehicle

Excluded Vehicles

3. Damage to Insured vehicle caused by flood

5. Damage to Insured vehicle caused by fire and theft

Standard

4. Additional Benefits

lowered or lifted vehicle, public bus or public van,

Coverage

per person

2.1 Own damage in case of collision with land vehicles

limit of 20,000 THB/accident.
4. Maximum of vehicle age up to 20 years.

Bodily Injury

1.2 Property Damage
2.

Type 3+

Third Party Liability
1.1

manufacturer or car dealer, cover accessories within

Car insurance with a cost effectiveness and wide range benefit

Deluxe

1.2 Truck no more than 4 tons and not for hire or rent

3. Coverage standard equipment and accessories from

Motor Insurance Type 2+ / 3+ Standard and Deluxe

Type 2+

Coverage

เงื่อนไขการรับประกันภัย

Campaign
Motor Insurance
Type 2+ / 3+
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประเภท 2+ / 3+
Standard and Deluxe
ประกันภัยรถยนตราคาประหยัดดวยความคุม ครองทีห่ ลากหลาย
คุมครองความเสียหายของตัวรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกับรถของ
คูกรณีที่เปนยานพาหนะทางบก รวมถึงภัยน้ำทวม และสามารถ
เลือกแผนความคุมครองรถยนต สูญหาย ไฟไหม รวมไปถึงกรณี
รถยนตเสียหายสิน้ เชิง อันเนือ่ งมาจากรถชนกับรถหรืออุบตั เิ หตุอน่ื ๆ
ไมใชกรณีสูญหายและไฟไหม

ความคุมครองหลัก
1. คุมครองความรับผิดตอชีวิตรางกายบุคคลภายนอก
รวมถึงผูโดยสารในรถยนตคันที่เอาประกันภัย
2. คุมครองความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก
3. คุม ครองความเสียหายตอตัวรถยนต เนือ่ งจากภัยน้ำทวม
4. คุมครองความเสียหายตอตัวรถยนต กรณีที่ชนกับ
ยานพาหนะทางบก และสามารถแจงคูกรณีใหบริษัท
ทราบได
5. คุมครองความสูญหายและไฟไหมของตัวรถยนต
(เฉพาะกรมธรรมประเภท 2+)
6. ความคุม ครองเพิม่ เติม การประกันภัยอุบตั เิ หตุสว นบุคคล
การประกันภัยคารักษาพยาบาลและการประกันตัวผูขับขี่

สิทธิและบริการพิเศษ
1. ศูนยรับแจงอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
2. รับประกันถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที เฉพาะเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

1. ประเภทรถยนตทร่ี บั ประกันภัย (รถเอเซีย และยุโรป)
1.1 รถยนตนั่งไมเกิน 7 ที่นั่ง ไมใชรับจางหรือใหเชา
(รหัส 110, 120 เทานั้น)
1.2 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ไมเกิน 4 ตัน ไมใชรบั จางหรือใหเชา
(รหัส 320 เทานั้น)
2. มูลคารถยนต ณ วันที่ทำประกันภัย ตองไมเกิน 2,000,000 บาท
และไมต่ำกวาทุนประกันภัยตามแผนที่เลือกซื้อ
3. คุมครองอุปกรณตกแตงตามมาตรฐานที่ติดตั้งโดยโรงงาน
ประกอบรถยนต หรือศูนยจำหนายรถยนต กรณีอุปกรณตกแตง
เสริมอื่นๆ คุมครองสูงสุดไมเกิน 20,000 บาท/ครั้ง
เฉพาะรายการที่ไดแจงใหบริษัททราบเทานั้น
4. อายุรถยนตที่รับประกันภัย ไมเกิน 20 ป
5. อัตราเบีย้ ประกันภัยนีเ้ ปนอัตราคงที่ (เบีย้ ประกันภัยราคาเดียวกัน
ทั้งงานใหมและงานตออายุ)

รถที่ไมรับทำประกันภัย
1. ประเภทรถยนตที่ไมรับประกันภัย ไดแก Supercar รถแขง
รถแตง รถโหลดเตี้ย ยกสูง และรถดัดแปลงใดๆ รถติดไซเรน
ทุกชนิด และรถที่เลขทะเบียนทุกตัวเปนตัวเลข เชน รถหกลอ
รถลาก รถพวง และรถสองแถว รวมไปถึงการใชรถในการ Demo
หรือ Test drive ทุกกรณี
2. ไมคุมครองวัสดุอุปกรณ เชน เครื่องทำความเย็น สีชนิดพิเศษ
เคฟลา สติ๊กเกอร รวมไปถึงการเคลือบสีทุกชนิด
หมายเหตุ: 1. ความคุมครองและเงื่อนไขกรมธรรมใหถือตาม
กรมธรรมมาตรฐานของบริษัท
2. การพิจารณารับประกันภัยใหถือตามหลักเกณฑ
ของบริษัท
** ผูซื้อควรทำความเขาใจรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไข
กอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เกี่ยวกับชับบ

ตารางผลประโยชนประกันภัยรถยนตประเภท 2+ / 3+ Standard and Deluxe
ประเภท 3+

ประเภท 2+

ความคุมครอง

Deluxe

1. ความรับผิดตอบุคคลภายนอก
1.1 ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย
1.2 ความเสียหายตอทรัพยสิน
2. ความรับผิดตอตัวรถยนต
2.1 เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก
สามารถแจงคูกรณีได
2.2 รถยนตสูญหาย - ไฟไหม
2.3 เนื่องจากภัยน้ำทวม
3. เอกสารแนบทายภัยเพิ่ม
3.1 อุบัติเหตุสวนบุคคล (ร.ย.01)
3.2 คารักษาพยาบาล (ร.ย.02)
3.3 การประกันตัวผูขับขี่ (ร.ย.03)
4. ความคุมครองพิเศษเพิ่มเติม
4.1 เงินชดเชยกรณีรถยนตเสียหายโดยสิ้นเชิง
หรือสูญหาย
4.2 คาใชจายในการเดินทางกรณีรถที่เอาประกันภัย
ตองเขาซอมในอูซอมรถหรือศูนยบริการเนื่องจาก
อุบัติเหตุรถชนรถที่สามารถระบุคูกรณีไดและ
เปนฝายถูกเทานั้น
4.3 ความสูญเสียหรือเสียหายตอทรัพยสินสวนบุคคลที่อยู
ภายในรถยนตเนื่องจากการโจรกรรมที่ปรากฏรองรอย
4.4 เงินชดเชยรายวันในกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล
(สูงสุดไมเกิน 7 ที่นั่ง)

Standard

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

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

ตอครั้ง

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

ตอครั้ง

ตามทุนประกันภัย
100,000

ไมคุมครอง
100,000

ตอคน
ตอคน
ตอครั้ง

100,000 (5 คน)
100,000 (5 คน)
200,000

100,000 (5 คน)
100,000 (5 คน)
200,000

ตอครั้ง/ป
สูงสุด 3 ครั้ง/ป

ตอครั้ง/ป
สูงสุด 30 วัน/ครั้ง

รถเกง/กระบะ 4 ประตู (รหัส 110/120) และ รถกระบะ 2 ประตู (รหัส 320)

รวมกรณีเสียหายโดยสิ้นเชิง
ความคุมครองกรณีเสียหายสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากรถชนรถ
หรืออุบัติเหตุอื่นๆ (ไมรวมกรณีสูญหายและไฟไหม)
(โดยความคุมครองในสวนนี้ตองเทากับความคุมครองหลัก)

Deluxe

ตอคน
ตอครั้ง
ตอครั้ง

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (ไมรวม พ.ร.บ.)
สำหรับ รถเอเชีย/ยุโรป

ไมรวมกรณีเสียหายโดยสิ้นเชิง

Standard

ทุนประกันภัย
100,000
150,000
200,000
ทุนประกันภัย
100,000
150,000
200,000

10% ของ
ทุนประกันภัย
1% ของ
ทุนประกันภัย

ไมคุมครอง

10% ของ
ทุนประกันภัย
1% ของ
ทุนประกันภัย

10% ของ
ทุนประกันภัย
1% ของ
ทุนประกันภัย

ไมคุมครอง

เกี่ยวกับชับบ ประเทศไทย
ในประเทศไทย บริษทั ชับบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใหบริการรับประกันภัยแกทง้ั
กลุม ลูกคาบุคคล ลูกคาองคกรขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนถึงลูกคาองคกรทีม่ เี ครือขาย
ธุรกิจอยูในหลายประเทศ ชับบสามัคคีประกันภัย ในฐานะที่เปนหนึ่งในผูนำตลาด
ประกันวินาศภัยไทย เรานำเสนอผลิตภัณฑประกันภัยหลายประเภท อาทิ การประกันภัย
อุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันอัคคีภัยและประกันทรัพยสนิ การประกันภัยรถยนต และ
การประกันภัยพิเศษอืน่ ๆ สำหรับลูกคาบุคคล และสำหรับลูกคาองคกร/ธุรกิจ เรานำเสนอ
ประกันทรัพยสินและความรับผิดตาง ๆ การประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการขนสง
สินคาทางทะเล ประกันภัยทางการเงิน เปนตน ชับบสามัคคีประกันภัยใหบริการผานชองทาง
การจัดจำหนายทีห่ ลากหลาย ทัง้ ธนาคาร สถาบันการเงิน นายหนา/ตัวแทนประกันวินาศภัย
และเครือขายสาขาทัว่ ประเทศรวมถึงชองทางการตลาดทางตรงซึง่ ถือเปนความชำนาญพิเศษ
ของเราอีกดวย การที่ชับบนับเปนผูนำในธุรกิจได ลวนมาจากการเปนพันธมิตรที่แข็งแกรง
กับสถาบันการเงิน บริษทั ชัน้ นำ และลูกคาซึง่ ไดรบั ประโยชนจากการทีช่ บั บมอบความคุม ครอง
ซึง่ ไดออกแบบใหเหมาะสมกับความตองการเปนอยางดี
อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.chubb.com/th
กรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายเปนกรมธรรมประกันภัยของ
บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ ชัน้ ที่ 12 โครงการนอรธปารค ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107537001510

10% ของ
ทุนประกันภัย
1% ของ
ทุนประกันภัย

ประเภท 2+
ซอมอู
Deluxe
Standard

ชับบเปนบริษทั ประกันภัยทีม่ ขี นาดใหญทส่ี ดุ ในโลกบริษทั หนึง่ ดำเนินธุรกิจอยูใ นทุกภูมภิ าค
ทัว่ โลก 54 ประเทศ โดยใหบริการรับประกันภัยทั้งสำหรับลูกคาบุคคลและลูกคาธุรกิจ
ดวยผลิตภัณฑอนั หลากหลาย นอกจากนี้ ชับบยังใหบริการรับประกันภัยตอและประกันชีวิต
แกลกู คาหลากหลายกลุม อีกดวย ในการเปนผูร บั ประกันภัย เราประเมินความเสีย่ ง รับประกันภัย
และบริหารความเสีย่ งอยางมีวนิ ยั และดวยความเขาใจอยางลึกซึง้ ชับบชดเชยคาสินไหมทดแทน
อยางเปนธรรมและรวดเร็ว เราไดรบั การยอมรับถึงความโดดเดนของผลิตภัณฑประกันภัย
และการใหบริการ รวมทัง้ มีชอ งทางการจัดจำหนายทีห่ ลากหลาย และทีส่ ำคัญยิง่ ชับบมี
เสถียรภาพทางการเงินทีม่ น่ั คงและแข็งแกรงและมีการดำเนินธุรกิจอยูท ว่ั โลก
บริษทั ชับบ ลิมเิ ต็ด ซึง่ เปนบริษทั แม ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนวิ ยอรค (NYSE:CB)
และเปนสวนหนึง่ ของดัชนีหลักทรัพย S&P 500 index ชับบมีสำนักงานบริหารในเมืองซูริก
นิวยอรค ลอนดอน รวมทั้งในเมืองอื่น ๆ โดยมีพนักงานทั้งหมดกวา 31,000 คนทั่วโลก

ประเภท 3+
ซอมอู
Deluxe
Standard

The insurance plans presented above are products of
Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited
2/4 Chubb Tower, 12th Fl., Northpark Project, Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi, Bangkok 10210
Business registration no. 0107537001510

สอบถามรายละเอียดติดตอ / For more information, please contact

7,700
8,200
8,700

7,200
7,700
8,200

7,000
7,400
7,800

6,500
6,900
7,300

8,100
8,800
9,500

7,600
8,300
9,000

7,400
8,000
8,600

6,900
7,500
8,100

* เบี้ยประกันภัยนี้เปนเบี้ยประกันภัยในอัตราพิเศษ ซึ่งรวมสวนลดทุกอยางแลว (ไมมีสวนลดใดเพิ่มเติมอีก)
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