
Value Choice 3

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Automobile Insurance

แผนประกันภัย  รถยนตประเภท 3



Value Choice 3

 วงเงินคุมครอง  |  Limit

   
    
    

ความเสียหายตอทรัพยสิน | Third Party Property Damage

ความเสียหายสวนแรก | Deductible

ความเสียหายตอตัวรถยนต | Own Damage

ความเสียหายสวนแรก | Deductible

ไมมีความเสียหายสวนแรก | Nill

  

    
รถยนตสูญหาย - ไฟไหม | Fire & Theft

 

อุบัติเหตุสวนบุคคล 
Personal Accident  

คารักษาพยาบาล 
Medical Expenses 

    

การประกันตัวผูขับขี่ในคดีอาญา | Bail Bond 

ความรับผิดตอบุคคลภายนอก | Third Party Liability

ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย (สวนเกิน พ.ร.บ.)
Third Party Bodily Injury (in excess of CTPL)

  500,000 บาท ตอคน Baht / Person

10,000,000 บาท ตอครั้ง Baht / Accident

100,000 บาท ตอคน Baht / Person

100,000 บาท ตอคน Baht / Person

200,000 บาท ตอครั้ง Baht / Accident

1,500,000 บาท ตอครั้ง Baht / Accident

-

Coverageความคุมครอง  |  

ความเสียหายตอรถยนต
Loss or Damage to the Vehicle Insured

ความคุมครองตามเอกสารแนบทาย | Additional Covers

ไมคุมครอง / Not Cover

ไมคุมครอง / Not Cover

พ.ร.บ.
CTPL

เบี้ยรวม พ.ร.บ.
Grand Total

เงื่อนไขการรับประกันภัย 

1. เบ้ียประกันภัยขางตนเปนเบ้ียประกันภัยคงท่ี ไมมีสวนลดกลุมหรือสวนลดประวัติดีเพ่ิมเติม
2. จํานวนผูไดรับความคุมครองสําหรับอุบัติเหตุสวนบุคคลและคารักษาพยาบาล รวมผูขับข่ี รถเกง คุมครอง 7 ท่ีน่ัง / รถปคอัพ 3 ท่ีน่ัง / รถตู 12 ท่ีน่ัง
3. ระยะเวลาประกันภัย 1 ป 
4. ไมรับประกันภัยรถบรรทุกเล็กเชน TATA, SUZUKI CARRY, KIA K2700 หรืออ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน
5. ไมรับประกันภัยรถรับจางสาธารณะ เชน รถแท็กซ่ี รถตูวิน เปนตน
6. รับประกันภัยรถยนตทุกย่ีหอและทุกรุน
7. ไมจํากัดอายุรถยนตท่ีรับประกันภัย
8. ไมรับประกันภัยรถยนตท่ีมีการดัดแปลงสมรรถนะ รถยนตโหลดเต้ีย รถปคอัพท่ีมีการติดต้ังเคร่ืองทําความเย็น เคร่ืองยก ดัมพ เครน เฮ๊ียบ หรือ รถยนตท่ีใชในการยกลาก
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับประกันภัยและอัตราเบ้ียประกันภัยโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
10. เอกสารน้ีมิใชสัญญาประกันภัย รายละเอียดความคุมครอง เง่ือนไข ขอยกเวน จะระบุไวในกรมธรรมประกันภัย หากมีขอความใดท่ีขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัย ใหใชขอความท่ีระบุไว

ในกรมธรรมประกันภัย

รถเกง | Sedan

รถปคอัพ | Pickup

รถตู | Van

ใชสวนบุคคล | Personal Use

ใชเพ่ือการพาณิชย | Commercial Use

ใชสวนบุคคล | Personal Use

ใชเพ่ือการพาณิชย | Commercial Use

ใชเพ่ือการพาณิชย | Commercial Use

Vehicle Type
ประเภทรถยนต

Vehicle Usage
ลักษณะการใชรถยนต เบ้ียสุทธิ

Net Premium
เบ้ียรวม

Total Premium

 2,047.08 

 2,791.74 

 2,512.36 

 4,188.61 

 6,515.06 

 2,200.01 

 3,000.00 

 2,700.00 

 4,500.00 

 7,000.00 

พ.ร.บ.
CTPL

เบ้ียรวม พ.ร.บ.
Grand Total

  645.21 

 645.21 

 967.28 

 1,182.35 

 1,182.35 

 2,845.22 

 3,645.21 

 3,667.28 

 5,682.35 

 8,182.35 
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สอบถามขอมูลเพิ่มเติม และใหบริการทางโทรศัพท
ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ | Contact Center

โทร./Tel. 0 2649 1999     โทรสาร/Fax. 0 2649 1998

อีเมล/E-mail: Thailand.cc@aig.com

แนะนำติชมการบริการ ติดตอเรื่องรองเรียน | Complaint and feedback channel

โทร./Tel. 0 2649 1596     โทรสาร/Fax. 0 2649 1998

อีเมล/E-mail: complaint.th@aig.com

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
AIG Insurance (Thailand) Public Company Limited
สำนักงานใหญ ชั้น 21 อาคารสยามพิวรรธนทาวเวอร เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Head office, 21st Floor, Siam Piwat Tower, 989 Rama I Road, 

Patumwan, Bangkok 10330, Thailand

ทะเบียนเลขที่ บมจ. | Business Registration No. 0107554000283
เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร | Tax ID. 0107554000283

Website: www.aig.co.th

© American International Group, Inc. All Rights Reserved.

American International Group, Inc. (AIG) is a leading global insurance organization. Building on 100 years of experience, today AIG member companies provide a wide 
range of property casualty insurance, life insurance, retirement products, and other financial services to customers in more than 80 countries and jurisdictions. These diverse 
offerings include products and services that help businesses and individuals protect their assets, manage risks and provide for retirement security. AIG common stock is listed on 
the New York Stock Exchange.

Additional information about AIG can be found at www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn: 
www.linkedin.com/company/aig. These references with additional information about AIG have been provided as a convenience, and the information contained on such websites 
is not incorporated by reference into this brochure.

AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and retirement, and general insurance operations of American International Group, Inc. For additional 
information, please visit our website at www.aig.com. All products and services are written or provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. 
Products or services may not be available in all countries, and coverage is subject to actual policy language. Non-insurance products and services may be provided by 
independent third parties. Certain property-casualty coverages may be provided by a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not generally participate in state 
guaranty funds, and insureds are therefore not protected by such funds.

• เอกสารนี้มิใชสัญญาประกันภัย และไมถือเปนสัญญาประกันภัย 
• ความคุมครองและผลประโยชนที่บุคคลผูเอาประกันภัยจะไดรับขึ้นอยูกับขอกำหนด เงื่อนไข และขอยกเวนที่ระบุไวภายใตกรมธรรม ประกันภัย และแผนความคุมครองที่ไดเลือกซื้อไว (หากมี)
The brochure is not a contract of insurance. All benefits and coverages are subject to the policy terms, conditions, exclusions and to the limits indicated under the selected plan 
(if any).

คำแนะนำ: ผูซื้อควรศึกษาและทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้ง
Please ensure you read carefully and understand the Insurance Coverages and Conditions prior to making a decision.


