
Give you more with our roadside emergency services

Coverage for the insured vehicle
Type 1

General collision Theft or fire

Not exceeding sum insured amount

เงือ่นไขการรับประกนัภยั:
1. แผนประกนัภยันีจ้�ำกดัอำยรุถไมเ่กนิ 15 ปี ส�ำหรบัอูป่ระกนั และไมเ่กนิ 5 ปี ส�ำหรบัอูห่ำ้ง 
2. แผนประกันภัยนี้ รับประกันภัยเฉพำะรถยนต์น่ังส่วนบุคคล (รหัส 110) คุ้มครอง 
 7 ท่ีน่ังรวมคนขับ รถโดยสำรส่วนบุคคล (รหัส 210) คุ้มครอง 12 ที่นั่งรวมคนขับ 
 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 3 ตัน ยกเว้นรถยนต์บรรทุกใช้เพื่อกำรพำณิชย ์ 
 หรือเพือ่กำรขนส่งทุกชนดิ (รหสั 320) คุ้มครอง 3 ทีน่ัง่รวมคนขบั
3. ตรวจสภำพรถกอ่นกำรรับประกนัภยั กรณีอำยรุถมำกกวำ่ 1 ปี
4. จ�ำนวนเงนิเอำประกนัภยัไม่ต�ำ่กวำ่ 80% ของรำคำตลำด (อำ้งองิจำก Sum Insured  
 Guide)
5. เบ้ียประกันภัยจะเปล่ียนแปลงตำมกำรจ�ำแนกพื้นที่ของจังหวัดที่จดทะเบียนรถยนต ์
6. แผนประกนัภยัน้ีไม่สำมำรถระบุผู้ขบัขีเ่พือ่ให้เบีย้ประกนัภัยลดลงได้
7. คุม้ครองอปุกรณเ์คร่ืองตกแตง่ท่ีนอกเหนอืจำกอปุกรณม์ำตรฐำนของโรงงำนประกอบ 
 รถยนต ์หรือศนูยจ์�ำหน่ำยรถยนต ์ไมเ่กนิ 20,000 บำทตอ่คร้ัง และไมส่ำมำรถแจง้ซ้ือ 
 เพิม่เติมได้
8. เบ้ียประกนัภยันีเ้ป็นเบีย้ประกนัภยัทีม่กีำรค�ำนวณสว่นลดกลอ้งตดิรถยนตเ์รียบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ: 
• เบีย้ประกนัภยัขำ้งตน้รวมภำษแีละอำกรแสตมป์แลว้ โดยยงัไมร่วม 
 เบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. รถเก๋ง จ�ำนวน 645.21 บำท/ รถกระบะ  
 จ�ำนวน 967.28 บำท/ รถตู ้จ�ำนวน 1,182.35 บำท
• เงือ่นไขเป็นไปตำมทีก่รมธรรม์ก�ำหนด
• รับประกนัภยัโดย บริษทั อลิอนัซ ์อยธุยำ ประกันภยั จ�ำกัด (มหำชน)
• ขอ้มลูนีเ้ป็นขอ้มลูเบือ้งตน้เพือ่ประกอบกำรขำยเทำ่นัน้ลกูคำ้ควร 
 ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองควำมคุ้มครอง ข้อก�ำหนด เงื่อนไข 
  และขอ้ยกเวน้ทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกันภยั
• ลกูคำ้ควรท�ำควำมเข้ำใจในรำยละเอียดเงือ่นไข และควำมคุม้ครอง 
 ของแบบประกันภยั กอ่นตดัสนิใจสมคัรท�ำประกันภยั
• เงือ่นไขกำรรับประกนัภัยและกำรให้บริกำรช่วยเหลอืฉกุเฉนิ เป็นไป 
 ตำมทีบ่ริษทัก�ำหนด

Towing service
in case of roadside emergency/
flood

Fuel delivery service
in case of roadside emergency/
subject to fuel cost

Car spare key
delivery
in case of roadside emergency

100% car liquid
replacement
in case of loss due to accident

100% tyre replacement
in case of damage due to accident
and tyres (aged less than 2 years)

100% battery replacement
in case of damage due to accident
and battery (aged less than 2 years)

Effective date

Onwards

Additional coverage
for TOYOTA Alphard, Vellfire

emergency home
assistance

redeems payment for long-distance accidents
(accommodation fee, transportation fee, car rental fee)

Voluntary Motor Insurance

Type 1

ตวัอยา่งขอ้ยกเว้นความคุม้ครอง:
• กำรใช้รถยนตน์อกอำณำเขตประเทศไทย
• กำรใช้รถยนตผ์ดิประเภท เชน่ ใชเ้พือ่กำร
 พำณิชย ์ใชเ้พือ่ลำกจงู

เอกสารประกอบการพจิารณารับประกันภัย:
• ส�ำเนำคูม่อืจดทะเบยีนรถ
• ส�ำเนำบตัรประชำชน

Bodily injury :                            THB/person

Loss of life :             THB/person  

Property :                           THB/person

Accident :      THB/person

Medical fee        :     THB/person    

Bail bond :             THB/person

  Liability to Third Party

Seats
(driver included)

Car          7 seats
Pickup Truck 3 seats
Van       12 seats

max max

      500,000       100,000

      100,000

             2,500,000             200,000

       10,000,000

  Liability to Passengers

24 - hour
roadside

assistance
At no extra cost

Repair service by the garage of your choice
from the list of over 100 premium garages and over 560 partner

garages nationwide.

Quick paint repair within 24 hours
in case of paint damages up to 3 spots without dent, collapse,

bending and no car parts replacement required.
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