บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เงื่อนไขความคุ้มครอง สําหรับรถเก๋ง
รถเก๋ง / ซ่อมห้าง

รถเก๋ง / ซ่อมอู่

1.ความบาดเจ็บต่อชีวติ ร่างกาย หรือ อนามัย ไม่เกิน

1,000,000 บาท / คน

1,000,000 บาท / คน

ไม่เกิน

10,000,000 บาท / ครัง้

10,000,000 บาท / ครัง้

ไม่เกิน

2,500,000 บาท / ครัง้

2,500,000 บาท / ครัง้

1.ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

2.รถยนต์สญ
ู หาย / ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

1.อุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล ผูข้ บั ขี่ 1 คนและผูโ้ ดยสาร 6 คน

300,000 บาท / คน

100,000 บาท / คน

2.ค่ารักษาพยาบาล ผูข้ บั ขี่ 1 คนและผูโ้ ดยสาร 6 คน

200,000 บาท / คน

100,000 บาท / คน

3.การประกันตัวคดีอาญา

500,000 บาท / ครัง้

200,000 บาท / ครัง้

หมวดความรับผิ ดต่อบุคคลภายนอก

2.ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
หมวดความรับผิ ดต่อตัวรถยนต์

หมวดความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

ความคุ้มครองประกันภัยนีส้ ามารถใช้ ได้ กับรถยนต์ ดังต่ อไปนี ้
รุ่ น

ยี่ห้อ
HONDA

CRV

TOYOTA

FORTUNER, WISH, PRIUS, CAMRY

MITSUBISHI

PAJERO SPORT

CHEVROLET

CAPTIVA

FORD

EVEREST

ISUZU

MU-7

สามารถสอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ที
บริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
Mobile: 087-493-2225
Tel : 02-192-1901-2 fax: 02-192-1905
Line ID: arinsure
Email: arinsure@allrisk.co.th

บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เงื่อนไขความคุ้มครอง สําหรับรถเก๋ง
รถเก๋ง / ซ่อมห้าง

รถเก๋ง / ซ่อมอู่

500,000 บาท / คน

500,000 บาท / คน

ไม่เกิน

10,000,000 บาท / ครัง้

10,000,000 บาท / ครัง้

ไม่เกิน

1,000,000 บาท / ครัง้

1,000,000 บาท / ครัง้

1.ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

2.รถยนต์สญ
ู หาย / ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

1.อุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล ผูข้ บั ขี่ 1 คนและผูโ้ ดยสาร 6 คน

200,000 บาท / คน

100,000 บาท / คน

2.ค่ารักษาพยาบาล ผูข้ บั ขี่ 1 คนและผูโ้ ดยสาร 6 คน

200,000 บาท / คน

100,000 บาท / คน

3.การประกันตัวคดีอาญา

200,000 บาท / ครัง้

100,000 บาท / ครัง้

หมวดความรับผิ ดต่อบุคคลภายนอก
1.ความบาดเจ็บต่อชีวติ ร่างกาย หรือ อนามัย ไม่เกิน
2.ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
หมวดความรับผิ ดต่อตัวรถยนต์

หมวดความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

ความคุ้มครองประกันภัยนีส้ ามารถใช้ ได้ กับรถยนต์ ดังต่ อไปนี ้
รุ่ น

ยี่ห้อ
HONDA

BRIO, JAZZ, CITY

TOYOTA

VIOS, YARIS

MAZDA

MAZDA 2

NISSAN

MARCH, ALMERA, TIIDA

MITSUBISHI

MIRAGE

CHEVROLET

SONIC, AVEO

FORD

FIESTA

SUZUKI

SWIFT

สามารถสอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ที
บริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
Mobile: 087-493-2225
Tel : 02-192-1901-2 fax: 02-192-1905
Line ID: arinsure
Email: arinsure@allrisk.co.th

