บริษัท เจพี ประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประเภท 3 รถบรรทุก 320

รถยนต์บรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ รหัส 320 ประเภท 3
รถยนต์บรรทุก

ความคุ้มครองและจานวนเงินจากัดความรับผิด

รหัส 320

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.

ความเสียหายต่อทรัพย์สน
ิ

ไม่เกิน (บาทต่อคน)

300,000

ไม่เกิน (บาทต่อครั้ง)

10,000,000

ไม่เกิน (บาทต่อครั้ง)

600,000

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
การประกันภัยอุบัติเหตุสว่ นบุคคล สาหรับผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 2 คน

บาทต่อคน

50,000

การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล สาหรับผู้ขับขี่ 1 คน และ ผู้โดยสาร 2 คน

บาทต่อคน

50,000

การประกันตัวผู้ขับขี่

บาทต่อครั้ง

200,000

อัตราเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจ กรณี
น้า หนักบรรทุกรวม

"ไม่คุ้มครองพ่ วงใดๆ"

ไม่มีอุปกรณ์พิเศษ

มีอุปกรณ์พิเศษ

เบี้ยสุทธิ

เบี้ ยรวมภาษี อากร

เบี้ ยสุทธิ

เบี้ ยรวมภาษี อากร

ไม่เกิน 4 ตัน

7,235.00

7,772.48

8,392.00

9,015.82

เกิน 4 ตัน ไม่เกิน 12 ตัน

8,256.00

8,870.30

9,618.00

10,332.99

เกิน 12 ตัน

11,659.00

12,525.42

13,701.00

14,718.92

อัตราเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจ กรณี
น้า หนั กบรรทุ กรวม

"คุ้มครองพ่ วงใดๆ"

ไม่มีอุปกรณ์พิเศษ

มีอุปกรณ์พิเศษ

เบี้ ยสุทธิ

เบี้ยรวมภาษีอากร

เบี้ยสุทธิ

เบี้ยรวมภาษี อากร

ไม่เกิน 4 ตัน

8,735.00

9,383.90

9,892.00

10,627.24

เกิน 4 ตัน ไม่เกิน 12 ตัน

9,756.00

10,481.72

11,118.00

11,944.41

เกิน 12 ตัน

13,159.00

14,136.84

15,201.00

16,330.34

หมายเหตุ :
1

เอกสารนี้ไม่ใช่กรมธรรม์ประกันภัย

2

อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวยังไม่รวม พรบ.

3

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย
่ นแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4

กรณีคุ้มครองพ่ วงใดๆ ให้ความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ 500,000 บาท

สิน
้ สุด ณ วันที่ 31/12/62

ประเภท 3 รถลากจูง รถพ่ วง

บริษัท เจพี ประกันภัย จากัด (มหาชน)
รถยนต์ลากจูง รหัส 420

ประเภท 3
รถยนต์ลากจูง

ความคุ้มครองและจานวนเงินจากัดความรับผิด

รหัส 420

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ไม่เกิน (บาทต่อคน)

300,000

ไม่เกิน (บาทต่อครั้ง)

10,000,000

ไม่เกิน (บาทต่อครั้ง)

600,000

ความคุ้ มครองตามเอกสารแนบท้าย
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สาหรับผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 2 คน

บาทต่อคน

50,000

การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล สาหรับผู้ขับขี่ 1 คน และ ผู้โดยสาร 2 คน

บาทต่อคน

50,000

การประกันตัวผู้ขับขี่

บาทต่อครั้ง

200,000

อัตราเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจ กรณี "ไม่คุ้มครองพ่ วงใดๆ"
ไม่มีอุปกรณ์ พิเศษ

น้า หนักบรรทุกรวม

มีอุปกรณ์ พิเศษ

เบี้ยสุทธิ

เบี้ ยรวมภาษี อากร

เบี้ ยสุทธิ

เบี้ ยรวมภาษี อากร

ไม่เกิน 8 ตัน

13,575.00

14,584.10

16,001.00

17,190.62

เกิน 8 ตัน

15,715.00

16,882.46

18,568.00

19,948.01

อัตราเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจ กรณี "คุ้มครองพ่ วงใดๆ"
ไม่มีอุปกรณ์ พิเศษ

มีอุปกรณ์ พิเศษ

น้า หนักบรรทุกรวม
เบี้ยสุทธิ

เบี้ ยรวมภาษี อากร

เบี้ ยสุทธิ

เบี้ ยรวมภาษี อากร

ไม่เกิน 8 ตัน

15,075.00

16,195.52

17,501.00

18,802.04

เกิน 8 ตัน

17,215.00

18,493.88

20,068.00

21,559.43

*กรณีคุ้มครองพ่ วงใดๆ ให้ความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ 500,000 บาท

สาหรับรถพ่ วง ใช้เพื่อการพาณิชย์ รหัส 520

ประเภท 3

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ไม่เกิน (บาทต่อคน)

300,000

ไม่เกิน (บาทต่อครั้ง)

10,000,000

ไม่เกิน (บาทต่อครั้ง)

600,000

อัตราเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจ รถพ่ วง
ไม่มีอุปกรณ์ พิเศษ

มีอุปกรณ์ พิเศษ

น้า หนักบรรทุกรวม

ไม่เกิน 30 ตัน
และ เกิน 30 ตัน

เบี้ยสุทธิ

เบี้ ยรวมภาษี อากร

เบี้ ยสุทธิ

เบี้ ยรวมภาษี อากร

5,983.00

6,427.49

7,180.00

7,713.63

หมายเหตุ :
1

เอกสารนี้ไม่ใช่กรมธรรม์ประกันภัย

2

อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวยังไม่รวม พรบ.

3

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิ้นสุด ณ วันที่ 31/12/62

