เบีย้ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 : เฉพาะรถยี่ห้อ FORD
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ซ่ อมห้ าง [ซ่ อมศูนย์ ]
รุ่ นรถ

อายุรถ

เบีย้ รวมภาษีอากร

เบีย้ จ่ ายสุทธิ
(หลังหักส่ วนลด)

เบีย้ รวมภาษีอากร

เบีย้ จ่ ายสุทธิ
(หลังหักส่ วนลด)

ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
ปี ที่ 6
ปี ที่ 7

200000-400000
410000-600000
610000-800000
200000-400000
410000-600000
610000-800000
200000-400000
410000-600000
-

-

-

15,555.00
16,555.00
17,555.00
15,555.00
17,555.00
17,555.00
16,555.00
17,555.00
-

14,107.05
15,013.97
15,920.88
14,107.05
15,920.88
15,920.88
15,013.97
15,920.88
-

ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
ปี ที่ 6
ปี ที่ 7

-

-

-

-

-

ปี ที่ 1-2

FORD FIESTA

ปี ที่ 3-4

ปี ที่ 5-7

FORD FOCUS

FORD ESCAPE

ทุนประกันภัย

ซ่ อมอู่มาตรฐานในสัญญา

หมายเหตุ :
1.ประกันภัยประเภท 1 กรณีเปลี่ยนบริ ษัทประกันภัยใหม่ จะต้ องตรวจสภาพรถยนต์โดยเจ้ าหน้ าที่
2. เบี ้ยประกันดังกล่าวยังไม่รวม พ.ร.บ
2.อัตราเบี ้ยประกันภัยดังกล่าวหักส่วนลดประวัติดี เรี ยบร้ อยแล้ ว (หากมีการเรี ยกร้ องค่าสินไหมเพิ่ม อัตราเบี ้ยประกันภัยดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
3.เบี ้ยประกันภัยดังกล่าวต้ องมีใบเตือนต่ออายุ ประวัติดี รถยนต์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
4.ตามประกาศ คปภ.เรื่ องการประกันภัยรถยนต์ กรณีแจ้ งประกันภัยรถยนต์ ทางผู้เอาประกันภัยจะต้ องชําระเบี ้ยประกันภัย
สามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ ี
บริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
ก่อนออกกรมธรรม์ให้ ความคุ้มครอง ภายใน 15 วัน โดยเริ่ มบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2552 เป็ นต้ นมา
5.การทําประกันรถยนต์กลุม่ จะมีข้อเสียดังนี ้
Mobile: 087-493-2225
1.การทําประกันรถยนต์ต้องแจ้ งทําประกันพร้ อมกันทั ้งหมด 3 คันขึ ้นไป
Tel : 02-192-1901-2 fax: 02-192-1905
2.กรณีมีการเรี ยกร้ องค่าสินไหมคันใดคันหนึ่งจะทําให้ รถยนต์คนั อื่นมีผลกระทบในเรื่ องของเบี ้ยประกันที่แพงขึ ้นด้ วย
Line ID: arinsure
6.การทําประกันรถยนต์กลุม่ จะมีข้อดีดงั นี ้ 1.ได้ เบี ้ยประกันภัยที่ถกู ลง (แต่ถกู ลงไม่มาก)
Email: arinsure@allrisk.co.th

เบีย้ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 : เฉพาะรถยี่ห้อ FORD
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ซ่ อมห้ าง [ซ่ อมศูนย์ ]
รุ่ นรถ

FORD RANGER
[จดเก๋ ง]

อายุรถ

ทุนประกันภัย

ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
ปี ที่ 6
ปี ที่ 7

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

FORD RANGER
[จดกระบะ]

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5-7

ซ่ อมอู่มาตรฐานในสัญญา

เบีย้ รวมภาษีอากร

เบีย้ จ่ ายสุทธิ
(หลังหักส่ วนลด)

เบีย้ รวมภาษีอากร

เบีย้ จ่ ายสุทธิ
(หลังหักส่ วนลด)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ :
1.ประกันภัยประเภท 1 กรณีเปลี่ยนบริ ษัทประกันภัยใหม่ จะต้ องตรวจสภาพรถยนต์โดยเจ้ าหน้ าที่
2. เบี ้ยประกันดังกล่าวยังไม่รวม พ.ร.บ
2.อัตราเบี ้ยประกันภัยดังกล่าวหักส่วนลดประวัติดี เรี ยบร้ อยแล้ ว (หากมีการเรี ยกร้ องค่าสินไหมเพิ่ม อัตราเบี ้ยประกันภัยดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
3.เบี ้ยประกันภัยดังกล่าวต้ องมีใบเตือนต่ออายุ ประวัติดี รถยนต์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
4.ตามประกาศ คปภ.เรื่ องการประกันภัยรถยนต์ กรณีแจ้ งประกันภัยรถยนต์ ทางผู้เอาประกันภัยจะต้ องชําระเบี ้ยประกันภัย
สามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ ี
ก่อนออกกรมธรรม์ให้ ความคุ้มครอง ภายใน 15 วัน โดยเริ่ มบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2552 เป็ นต้ นมา
บริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
5.การทําประกันรถยนต์กลุม่ จะมีข้อเสียดังนี ้
Mobile: 087-493-2225
1.การทําประกันรถยนต์ต้องแจ้ งทําประกันพร้ อมกันทั ้งหมด 3 คันขึ ้นไป
Tel : 02-192-1901-2 fax: 02-192-1905
2.กรณีมีการเรี ยกร้ องค่าสินไหมคันใดคันหนึ่งจะทําให้ รถยนต์คนั อื่นมีผลกระทบในเรื่ องของเบี ้ยประกันที่แพงขึ ้นด้ วย
Line ID: arinsure
6.การทําประกันรถยนต์กลุม่ จะมีข้อดีดงั นี ้ 1.ได้ เบี ้ยประกันภัยที่ถกู ลง (แต่ถกู ลงไม่มาก)
Email: arinsure@allrisk.co.th

เบีย้ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 : เฉพาะรถยี่ห้อ FORD
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ซ่ อมห้ าง [ซ่ อมศูนย์ ]
รุ่ นรถ

อายุรถ

ทุนประกันภัย

FORD EVEREST

ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5

780,000-990,000
710,000-900,000
640,000-710,000
580,000-640,000
530,000-590,000

ซ่ อมอู่มาตรฐานในสัญญา

เบีย้ รวมภาษีอากร

เบีย้ จ่ ายสุทธิ
(หลังหักส่ วนลด)

เบีย้ รวมภาษีอากร

เบีย้ จ่ ายสุทธิ
(หลังหักส่ วนลด)

20,000.00
20,000.00
19,300.00
19,300.00
19,300.00

18,138.29
18,138.29
17,503.45
17,503.45
17,503.45

17,000.00
17,000.00
16,500.00
16,500.00
16,500.00

15,417.54
15,417.54
14,964.09
14,964.09
14,964.09

หมายเหตุ :
1.ประกันภัยประเภท 1 กรณีเปลี่ยนบริ ษัทประกันภัยใหม่ จะต้ องตรวจสภาพรถยนต์โดยเจ้ าหน้ าที่
2. เบี ้ยประกันดังกล่าวยังไม่รวม พ.ร.บ
2.อัตราเบี ้ยประกันภัยดังกล่าวหักส่วนลดประวัติดี เรี ยบร้ อยแล้ ว (หากมีการเรี ยกร้ องค่าสินไหมเพิ่ม อัตราเบี ้ยประกันภัยดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
3.เบี ้ยประกันภัยดังกล่าวต้ องมีใบเตือนต่ออายุ ประวัติดี รถยนต์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
4.ตามประกาศ คปภ.เรื่ องการประกันภัยรถยนต์ กรณีแจ้ งประกันภัยรถยนต์ ทางผู้เอาประกันภัยจะต้ องชําระเบี ้ยประกันภัย
สามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ ี
ก่อนออกกรมธรรม์ให้ ความคุ้มครอง ภายใน 15 วัน โดยเริ่ มบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2552 เป็ นต้ นมา
บริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
5.การทําประกันรถยนต์กลุม่ จะมีข้อเสียดังนี ้
Mobile: 087-493-2225
1.การทําประกันรถยนต์ต้องแจ้ งทําประกันพร้ อมกันทั ้งหมด 3 คันขึ ้นไป
Tel : 02-192-1901-2 fax: 02-192-1905
2.กรณีมีการเรี ยกร้ องค่าสินไหมคันใดคันหนึ่งจะทําให้ รถยนต์คนั อื่นมีผลกระทบในเรื่ องของเบี ้ยประกันที่แพงขึ ้นด้ วย
Line ID: arinsure
6.การทําประกันรถยนต์กลุม่ จะมีข้อดีดงั นี ้ 1.ได้ เบี ้ยประกันภัยที่ถกู ลง (แต่ถกู ลงไม่มาก)
Email: arinsure@allrisk.co.th

