
ชือบริษัทประกันภัย การรับประกันภัย ป. 2 ป. 3 ป. 5 ประวัติดี

ทีอยู ่สําหรับออกใบกํากับภาษี / เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ข้อดี อายุรถ อายุรถ อายุรถ ป. 1 ป. 5 ป.5

เบอร์เคลม กลุ่มเป้าหมาย อู่ ห้าง อู่ ห้าง อู่ ห้าง สูงสุด สูงสุด สูงสุด

1 บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  สาขาสุขสวัสดิ ศูนย์และสาขาของบริษัทกว่า บริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึงของไทย ได้ ถ้าเดิมเป็นงานตรงวิริยะ ไม่ได้ค่าคอมปีแรก 7 ปี 4 ปี* 7 ปี 4 ปี** 7 ปี 4 ปี** 30% มี * รถเก๋ง HONDA  สามารถรับซ่อมห้างได้สูงสุดถึง 5 ปี

330  ถนนสุขสวัสดิ  แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพฯ 125 แห่งทั วประเทศ มีศูนย์ซ่อมมาตรฐานทั วประเทศ สินอุตสาหกรรมโอนโค้ตไม่ได้ รถเก๋งยีห้อ TOYOTA หรือยีห้ออืนสามารถซ่อมห้างได้สูงสุด 4 ปี

โอนโค้ต หมายเหตุ (การโอนโค้ต)
รถเก๋ง รถกะบะ รถตู้

รายละเอียดสําหรับการแจ้งงานและความคุ ้มครองทีเกียวข้องกับการประกันภัย

No. สาขารองรับการขยายตัวในต่างจังหวัด

เงือนไขการโอนโค้ต อายุรถสําหรับการรับประกันภัยประเภท 1 รับโอนประวัติดี

รถทีไม่รับประกันภัย หมายเหตุ

330  ถนนสุขสวัสดิ  แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพฯ 125 แห่งทั วประเทศ มีศูนย์ซ่อมมาตรฐานทั วประเทศ สินอุตสาหกรรมโอนโค้ตไม่ได้ รถเก๋งยีห้อ TOYOTA หรือยีห้ออืนสามารถซ่อมห้างได้สูงสุด 4 ปี

TAX ID : 0107555000139 รับรถหลากหลาย  TISCO,  ลิสซิงกสิกรโอนโค้ตไม่ได้ **รถกะบะ/รถตู ้ ซ่อมห้างได้เฉพาะ Toyota เท่านั น สูงสุด 4 ปี 

ทีอยู่ วิริยะ งาน NON MOTOR เพราะเสียงต่อการถูกทวงคืนค่าคอม

121/28, 121/65 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

TAX ID : 0107555000139

CLAIM : 1557

สมาชิกสามารถถ่ายรูปเองได้ (รถใหญ่บริษัทถ่ายรูป)

ความคุ้มครองระหว่างรอตรวจสภาพรถ  แบ่งเป็น 2 กรณี

1.ถ้าจนท.ได้มีการโทรนัดตรวจรถแล้ว ไม่ไปถ่ายรูป บริษัทจะรับผิดชอบเป็นป. 1 

2.หากติดต่อลูกค้าไม่ได,้ ไม่รับสาย, จนท.ย ังไม่ได้โทรนัดตรวจรถ รับผิดชอบป. 3 CLAIM : 1557

2 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 13 สาขา, ภาคกลาง 12 สาขา, มีแคมเปญให้เลือกหลากหลาย ได้ หากมีเลขกรมธรรม์เดิม สามารถขอเช็คเบียได้ก่อน 7 ปี 3 ปี 5 ปี 3 ปี 5 ปี 3 ปี* 10, 5 ปี 15 ปี 40% รถสปอร์ต 2 ประตู เบี ยประกันภัยขั นตํ าสําหรับงานใหม่(หลังหักส่วนลดทั งหมดแล้ว)

315 อาคารอาคเนย์ ชั น G -7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ภาคใต้ 9 สาขา,  ภาคตะวันออก 6 สาขา, ป.1 แคมเปญราคาเดียว(รถกลุ่ม3-5) เวลาแจ้งงานต้องมีเอกสารโอนโค้ตให้ครบ รถ 4 ล้อใหญ่ เบี ยประกันสุทธิ(ขั นตํ า) 12,000 บาท สําหรับการจัดซ่อมอู่ 

TAX ID : 0107555000392 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 สาขา เน้นงาน ป.3 / ป.5 แคมเปญ เอกสารโอนโค้ต: บัตรปชช. + หน้าตารางเดิม  รถแต่งซิงและดัดแปลง เบี ยประกันสุทธิ(ขั นตํ า) 15,000 บาท สําหรับการจัดซ่อมห้าง

CLAIM : 02-267-7777 และปริมณฑล * การซ่อมห้างของรถตู ้นั นขึ นอยู่กับรุ่น ยีห้อและลักษณะการใช้งาน

3 บริษัท อลิอันซ์ ซี.พ.ี ประกันภัย จํากัด (มหาชน) เชียงใหม่, พิษณุโลก, นครสวรรค,์ ขอนแก่น, ป.1 แผนOne Price, แผนUPC (รถตจว.), ได้ กรณีอยู ่ในช่วงต่ออายุ หรือ ขาดต่อไม่เกิน 15 วัน 7 ปี 3 ปี 7 ปี 7 ปี 30% ไม่มี รถตกแต่งดัดแปลง, รถสปอร์ต,รถตู ้โดยสาร ซ่อมศูนย์ : เบี ยประกันภัยขั นตํ า(รวมภาษีอากร) 16,000.-

ตั งแต่ว ันที 8-15 จะคุ้มครองแบบป.3เท่านั น  หากเกิน 15 ว ัน สินสุดความคุ้มครอง

2.หากติดต่อลูกค้าไม่ได,้ ไม่รับสาย, จนท.ย ังไม่ได้โทรนัดตรวจรถ รับผิดชอบป. 3 

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านั น 

ระหว่างรอตรวจสภาพรถ  ตั งแต่ว ันที 1-7 จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่านั น

313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั น 3 ห้อง ดี2 และชั น 19 ถนนสีลม แขวงสีลม  ชลบุรี,  ระยอง, หัวหิน, สุราษฎร์ธานี, แผนพนง.สํานักงาน,ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ ต้องดําเนินการทําเรืองขอโอนย้ายตัวแทน กะบะบรรทุกเกิน3 ตันและรถNKR(6ล้อ,10 ล้อ) ซ่อมอู่ : เบี ยประกันภัยขั นตํ า(รวมภาษีอากร) 13,500.-

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500     หาดใหญ่, ภูเก็ต ประเภท 5(2+, 3+) ,ประเภท 3 เอกสารโอนโค้ตต้องครบถึงจะเช็คเบียได้ รถยนต์ 4 จว.ภาคใต(้สงขลา,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส)

TAX ID : 0107555000490      CLAIM : 02-638-9333 PackageNonMotor ทีอยู่อาศัย,ธุรกิจขนาดกลาง,เล็ก รอ 7 วันทําการทราบผลการโอนโค้ต อาชีพยกเว้น:นักการเมือง, นักแสดง, นักร้อง, ทหาร/ต ํารวจ

4 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) เชียงราย, ล ําพูน, พิษณุโลก, นครสวรรค,์ เน้นงาน ป.5 ได้* งานโอนโค้ต พิจารณาเป็นรายๆไป 7 ปี 5 ปี 5 ปี ไม่จ ํากัด ไม่ ไม่มี รถรับจ้าง, รถสปอร์ต, รถดัดแปลง, รถตกแต่ง,

71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ อุดรธานี, อุบลราชธานี, เบี ยซ่อมอู่แต่เข้าห้างในสัญญาได้ กรมธรรม์เดิมยังไม่หมดอายุไม่สามารถแจ้งเบียได้ ดูจากทุน รถสาธารณะ, รถเช่า และรถติดไซเรนทุกประเภท

TAX ID : 0107536001427  สุรินทร์, ขอนแก่น, นครราชสีมา, รถToyota ใช้ศูนย์ซ่อมToyota แต่สามารถแจ้งงานก่อนได้เพือคุ้มครองต่อเนืองให้ 1แสนขึ น

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านั น 

ระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเป็นป.3+ และเคลมสดเฉพาะรถชนรถมีคู่กรณี

TAX ID : 0107536001427  สุรินทร์, ขอนแก่น, นครราชสีมา, รถToyota ใช้ศูนย์ซ่อมToyota แต่สามารถแจ้งงานก่อนได้เพือคุ้มครองต่อเนืองให้ 1แสนขึ น

CLAIM : 02-695-0700 สระบุรี, ชลบุรี, พัทยา, ราชบุรี, K Motor ได้ตลอดอายุใช้งาน

หัวหิน, ภูเก็ต, สุราษฏร์ธานี, สงขลา มีระบบ TVI Smart Solution ทีช่วยบอกตําแหน่ง

5 บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เชียงใหม่, เชียงราย, อุดรธานี, ขอนแก่น, นครราชสีมา, เน้นป.1 กลุ่ม 5 / กะบะ ได้ เอกสารโอนโค้ตต้องครบถึงจะเช็คเบียได้ 7 ปี 3 ปี 7 ปี 7 ปี 20% PRO* รถสปอร์ต,รถจดประกอบ,รถดัดแปลงสภาพ, เบี ยรถเก๋งต้องไม่ต ํ ากว่า 15,040 บาท (รวมภาษีแล้ว)

1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, นครปฐม, อยุธยา, นครสวรรค,์ กลุ่ม 3,4,5 รอ 7 วันทําการทราบผลการโอนโค้ต BMW, MINI COOPER, รถนําเข้าดูเป็นเคส เบี ยรถกะบะ ต้องไม่ต ํ ากว่า 16,653 บาท (รวมภาษีแล้ว)

TAX ID : 0107555000414    CLAIM : 02-788-8000 หรือ 02-788-8888 กด 1 สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, หาดใหญ่, ภูเก็ต ป.5(2+, 3+) แผนSAFE GUARD งานของ MAXI  โอนโค้ตไม่ได้ รถบรรทุกลักษณะพิเศษ เช่น 4 ล้อใหญ่, TATA,NKR * โปรโมชั น ถ้าป.5ไม่มีเคลม ปีแรกให้ 500 บ. ปีที 2 ให้ 1000 บ.

6 บริษัท สินมันคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาครอบคลุมทั วกรุงเทพปริมณฑล รับรถหลากหลาย ได้* หากมีเลขกรมธรรม์เดิม สามารถขอเช็คเบียได้ก่อน 10 ปี 5 ปี 10 ปี 5 ปี 10 ปี 20 ปี 20 ปี 15 ปี 40%* ไม่ 50% โครงการ“ประกันซ่อมศูนย”์ โอนประวัติดีได้สูงสุดไม่เกิน 20 %

ระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเป็นป.3 หรือกรณีเคลมสดเฉพาะรถชนรถเท่านั น

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านั น (ประมาณไม่เกิน 3  ว ัน)

ระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเป็นป.3 หรือกรณีเคลมสดเฉพาะรถชนรถเท่านั น

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านั น 

6 บริษัท สินมันคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาครอบคลุมทั วกรุงเทพปริมณฑล รับรถหลากหลาย ได้* หากมีเลขกรมธรรม์เดิม สามารถขอเช็คเบียได้ก่อน 10 ปี 5 ปี 10 ปี 5 ปี 10 ปี 20 ปี 20 ปี 15 ปี 40%* ไม่ 50% โครงการ“ประกันซ่อมศูนย”์ โอนประวัติดีได้สูงสุดไม่เกิน 20 %

313 ถนนศรีนครินทร์  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ และอีก 69 สาขาในภูมิภาค   มาเร็ว เคลมเร็ว เวลาแจ้งงานต้องมีเอกสารโอนโค้ตให้ครบ

TAX ID : 0107537001641 บริการจ่ายค่าสินไหมเบืองต้นได้ทุกสาขา    เอกสารโอนโค้ต : บัตรปชช. + หน้าตารางเดิม

CLAIM : 1596 บางโค้ตเช่น TISCO, TQM, งานWALK IN โอนไม่ได้

7 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จํากัด (มหาชน) เชียงใหม่, นครสวรรค,์ หาดใหญ่, นครราชสีมา  ประเภท 1, 3 แพ็คเกจ ได้ ต้องแนบสําเนาบัตรปชช.ผู้เอาประกันภัยทุกครัง 12 ปี 5  ปี 12 ปี 5  ปี 12 ปี 3  ปี ตลอด ตลอด * ไม่ ไม่มี * ประเภท 1 แพ็คเกจ ราคาตายตัว ไม่ดูประวัติการเคลม 

183 อาคารรีเจ้นท์เฮาส์ ชั น 12 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ประเภท 5 (3+ , 2+) (แม้เป็นงานโอนโค้ตแคมเปญก็ต้องแนบบัตรปชช.) นอกเหนือจาก แพ็คเกจ ต้องโค๊ดเบี ยเป็นรายคัน

สมาชิกสามารถถ่ายรูปเองได้จากSmart Phone โดยผ่านระบบSMK SPEED APP 

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองตามเลขรับแจ้ง

สมาชิกสามารถถ่ายรูปเองได(้ต้องส่งรูปภายใน 7 ว ัน)183 อาคารรีเจ้นท์เฮาส์ ชั น 12 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ นอกเหนือจาก แพ็คเกจ ต้องโค๊ดเบี ยเป็นรายคัน

TAX ID : 0107556000159    CLAIM : 02-254-9977, 02-869-3333  ประเภท 3  กันชน

8 บริษัท ประกันภัยคุ้มภัย จํากัด (มหาชน) สาขาให้บริการมากกว่า 60 สาขา รถเบนซ์ เบี ยถูก ไม่ได้ 7 ปี 3 ปี 7 ปี 1 ปี 7 ปี 1 ปี 15 ปี ตลอด มี

26/5-6 อาคารอรกานต์  ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ซ่อมห้าง กลุ่ม 3,4 เบี ยถูก

TAX ID : 0107536000854

CLAIM : 02-257-8080 บริษัทถ่ายรูปเองเท่านั น (ประมาณไม่เกิน 7  ว ัน)

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดทีมีคู่กรณีเท่านั น

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสด ประเภท 3 เท่านั น

9 บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาทั งหมด 13 สาขา เบี ยสําเร็จรูป ป.1 ขายง่าย ได้ ต้องเช็คเบียใหม่ก่อนเสมอ  10 ปี 3 ปี 10 ปี 3 ปี 15 ปี* 15 ปี ไม่ ไม่ 200 บาท ไม่รับรถตู้ * ป.3 สามารถรับงานต่ออายุต่อเนืองได้ถึง 20 ปี

97และ99 ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพ  โดยเฉพาะกลุ่ม3, 4, 5, กะบะ กรมธรรม์อนุมัติหลังจากหมดอายุแล้ว

TAX ID : 0107537002478      CLAIM : 02-670-4444 กด 1

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดทีมีคู่กรณีเท่านั น

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านั น 

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดทีมีคู่กรณีเท่านั น

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร ์จํากัด // www.srikrungbroker.co.th // Tel : 02-867-3888 หน ้ าท ี1 จาก 3



ชือบริษัทประกันภัย การรับประกันภัย ป. 2 ป. 3 ป. 5 ประวัติดี

ทีอยู ่สําหรับออกใบกํากับภาษี / เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ข้อดี อายุรถ อายุรถ อายุรถ ป. 1 ป. 5 ป.5

เบอร์เคลม กลุ่มเป้าหมาย อู่ ห้าง อู่ ห้าง อู่ ห้าง สูงสุด สูงสุด สูงสุด
โอนโค้ต หมายเหตุ (การโอนโค้ต)

รถเก๋ง รถกะบะ รถตู้No. สาขารองรับการขยายตัวในต่างจังหวัด

เงือนไขการโอนโค้ต อายุรถสําหรับการรับประกันภัยประเภท 1 รับโอนประวัติดี

รถทีไม่รับประกันภัย หมายเหตุ

10 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาทั งหมด 38 สาขา Single Rate LMG SUV ได้ เอกสารโอนโค้ตต้องครบถึงจะเช็คเบียได้ 9 ปี 5 ปี 9 ปี 5 ปี 9 ปี 5 ปี 25 ปี 25 ปี * ไม่มี รถนําเข้าเฉพาะคัน และรถสปอร์ต * ป.5พิจารณารับประกันโดยทุนประกันต้องไม่ต ํ ากว่า100,000 บาท

2 อาคารจัสมินซิตี  ชั น 14,15, 17 และ19 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท เบี ยสําเร็จรุปกลุ่ม 5, Smart City กรณีนิติบุคคล ต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทพร้อม

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ รับรถใหญ่ด้วย บัตรปชช. ของกรรมการ 1 ท่าน(เซ็นต์รับรอง)

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านั น

(นัดถ่ายรูปไม่เกิน 3 ว ัน, แจ้งงานล่วงหน้า 1-2 เดือน นัดถ่ายรูปล่วงหน้าให้ 15 ว ัน)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 

TAX ID : 0107555000171      CLAIM : 1790 รับรถกลุ่ม 2  (เช่น Benz, BMW, รถนําเข้า) รอ 7-15 วันนับจากวันหมดอายุถึงจะออกงานได้

11 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ป.1 รถกะบะเรท Smile Pick up ได้ เอกสารโอนโค้ตครบถึงจะเช็คเบียได้ 10 ปี 3 ปี* 10  ปี 3 ปี* 10  ปี 3 ปี* * ต้องเป็นรถส่วนบุคคลเท่านั น

252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ * หากเป็นรถกลุ่ม 3 สามารถซ่อมห้างได้ถึง 4 ปี

TAX ID : 0107551000151      CLAIM : 1484

12 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาทั วประเทศ 60 สาขา เน้นงาน Taxi ป.3 ได้ เอกสารโอนโค้ตต้องครบถึงจะเช็คเบียได้ 7 ปี 3 ปี 7 ปี 7 ปี 15 ปี** 50%* ไม่ ไม่มี * โครงการ We love Benz รับโอนประวัติดีสูงสุด 30%

126/2 ถนนกรุงธนบุรี  แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพ Motor  High  Sum ถ้าตัวแทนเดิมอนุญาติ โอนได้เลย รถตู ้พาณิชย/์รับจ้างทั วไป/โดยสาร ไม่รับโอนประวัติดี

ต้องส่งรูปก่อนวันคุ้มครองเท่านั น หากส่งหลังจะนับวันทีส่งรูปให้บริษัทเป็นวันคุ้มครอง

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านั น 

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่านั น

สมาชิกถ่ายรูปเองเท่านั น

126/2 ถนนกรุงธนบุรี  แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพ Motor  High  Sum ถ้าตัวแทนเดิมอนุญาติ โอนได้เลย รถตู ้พาณิชย/์รับจ้างทั วไป/โดยสาร ไม่รับโอนประวัติดี

TAX ID : 0107554000224      CLAIM : 02-878-7000 ถ้าไม่อนุญาติ ต้องรอหมดอายุ 7 วันจึงออกงานได้ ** ป.5  รับรถเก๋งอายุสูงสุด 15 ปี รถกะบะรับอายุสูงสุด 10 ปี

13 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) ทั วไป / ไม่เน้นสินค้า ได้ เอกสารโอนโค้ตต้องครบถึงจะเช็คเบียได้ 7 ปี 3 ปี 7 ปี 7 ปี

160 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 งาน ป.3 แคมเปญเรท ไกรทอง พิจารณาผลการโอนโค้ตเคสบายเคส

TAX ID : 0107536000200      CLAIM : 1352

14 บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน) ทั วไป ไม่เน้นสินค้า ได้ รอกรมธรรม์ 7-15 วันนับจากวันแจ้งงาน 7 ปี 7 ปี 7 ปี ไม่ ไม่

364/29 ถนนศรีอยุธยา  แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพ พิจารณาผลการโอนโค้ตเคสบายเคส

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านั น 

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่านั น

สมาชิกถ่ายรูปเองเท่านั น

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านั น

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสด ประเภท 3 เท่านั น

364/29 ถนนศรีอยุธยา  แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพ พิจารณาผลการโอนโค้ตเคสบายเคส

TAX ID : 0107537000394      CLAIM : 02-247-9261

15 บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขารองรับทุกภาคทั วประเทศ 24 สาขา รถใหญ่ ได้ รอ 7 วันทราบผลการโอนโค้ตและเบีย 10 ปี 3 ปี 10 ปี* 10 ปี 20 ปี 20 ปี 30%* ไม่มี ป.1 รหัสรถยนต3์20(เกิน3 ตัน),340,420,520 รับรถยนต์ไม่เกิน15 ปี

767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  แขวงบางซือ  เขตบางซือ กรุงเทพ มีเบี ยสําเร็จรูปสําหรับรถเล็ก, ต้องได้รับการอนุมัติจากตัวแทนเดิมและผจก.การตลาด รหัสรถ 420, 520, 230  ไม่รับโอนประวัติดี

TAX ID : 0107536000196      CLAIM : 02-911-4488 Benz และ B.M.W. ต้องแนบเอกสารประกอบการขอโอนโค้ต

16 บริษัท ธุรกิจศรีอยุธยา จํากัด ทั วไป ไม่เน้นสินค้า ได้ ต้องแนบเอกสารประกอบการขอโอนโค้ต 10 ปี 7 ปี 7 ปี

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสด ประเภท 3 เท่านั น

สมาชิกสามารถถ่ายรูปเองได้

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่านั น

สมาชิกถ่ายรูปเองเท่านั น

16 บริษัท ธุรกิจศรีอยุธยา จํากัด ทั วไป ไม่เน้นสินค้า ได้ ต้องแนบเอกสารประกอบการขอโอนโค้ต 10 ปี 7 ปี 7 ปี

518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์นอธ ชั น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ

TAX ID : 0105513004835     CLAIM : 02-657-2555, 02-657-2525

17 บริษัท เคเอสเค  ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 5 สาขา และอีก 13 ศูนย์บริการ ป.1 กลุ่ม5 ซ่อมอู่และห้าง, ป.1 รถเกิน10 ปี ได้ ต้องแนบสําเนาบัตรปชช./ฟอร์มโอนโค๊ต/หน้าตาราง 10  ปี 3 ปี 10  ปี 3 ปี 10  ปี 3 ปี 40% ไม่มี รถซูปเปอร์คาร์, รถ CLASSIC CAR(DECLINE) เบี ยสุทธิขั นตํ า 13,000 บาท (ซ่อมอู)่  (ยกเว้นกลุ่ม2,กลุ่ม5)

849  อาคารวรวัฒน์ ชั น9 ห้องเลขที901-904 และชั น10 ห้องเลขที1002 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ เบี ยสําเร็จรูป ป.3, ป.5, ขสมก,Taxi ขายได้เลย รอเบียโอนโค้ต 7 วัน รถกลุ่ม1, BIG BIKE, กลุ่มรถเช่า(REFER) เบี ยสุทธิขั นตํ า 15,000 บาท(ซ่อมห้าง)  (ยกเว้นกลุ่ม2,กลุ่ม5)

TAX ID : 0107556000108      CLAIM : 02-635-1234 Taxi เรทพิเศษ 1 ออกงานได้เลย  รหัสรถ 340, 540, 320(ขนส่งรถยนต)์, 801-806 กลุ่ม2 เบี ย20,000(อู)่; 22,000(ห้าง);กลุ่ม5 เบี ย15,000(อู)่; 17,000(ห้าง)

18 บริษัท กมลประกันภัย จํากัด (มหาชน) เชียงใหม่, ลําปาง, นครสวรรค,์ ขอนแก่น, โคราช, ชลบุรี Taxi / ป.3 ได้ สามารถแจ้งงานโอนโค้ตก่อนได้ 10  ปี 10  ปี 5  ปี 15  ปี* ไม่มี รถกลุ่ม 2(รถนําเข้า, รถยุโรป, สปอร์ต, มินิฯลฯ) * ป.5(2+,3+) รับเฉพาะรถกลุ่ม 3, 4, 5 และรถกะบะเท่านั น

สมาชิกสามารถถ่ายรูปเองได้ โดยใช้แบบฟอร์มตรวจสภาพรถของบริษัท

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่านั น

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านั น

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสด ประเภท 3 เท่านั น

18 บริษัท กมลประกันภัย จํากัด (มหาชน) เชียงใหม่, ลําปาง, นครสวรรค,์ ขอนแก่น, โคราช, ชลบุรี Taxi / ป.3 ได้ สามารถแจ้งงานโอนโค้ตก่อนได้ 10  ปี 10  ปี 5  ปี 15  ปี* ไม่มี รถกลุ่ม 2(รถนําเข้า, รถยุโรป, สปอร์ต, มินิฯลฯ) * ป.5(2+,3+) รับเฉพาะรถกลุ่ม 3, 4, 5 และรถกะบะเท่านั น

421,423  ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ฉะเชิงเทรา, ระยอง, พัทยา, กาญจนบุรี, นครปฐม, อยุธยา, ประเภท 5 (2+,3+) แต่บริษัทจะแจ้งเบียหลังจากงานหมดอายุเท่านัน รถจีน

TAX ID : 0107548000013        CLAIM : 02-502-2888 สมุทรสาคร,สุพรรณบุรี,ปราณบุรี,นครศรี,หาดใหญ่,ตะกั วป่า ป.1 รถกะบะส่วนบุคคลอายุ 2 ปี  รอกธ.หมด ถึงจะออกงานได้ 

19 บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จํากัด (มหาชน) พิษณุโลก, จันทบุรี เน้นงาน ป.3, ป.5 (แพ็คเกจ) ได้ กธ.อนุมัติออกหลังจากหมดอายุ 15 ปี 15 ปี 15 ปี ไม่จ ํากัด 20 ปี 40%* ไม่มี * การโอนประวัติดี  ต้องแนบใบเตือนต่ออายุทุกครั ง

3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ ปี 57 จะเปิดเพิมอีก 3 แห่ง มีเบี ยป.1(แพ็คเกจสําเร็จรูป) สําหรับรถ ต้องแนบเอกสารประกอบการขอโอนโค้ต

TAX ID : 0107549000017   CLAIM : 02-648-6666 ต่อ 6512-6518 อุตรดิตถ,์ อ่างทอง, นครศรีธรรมราช อายุ 11-15 ปี 

สมาชิกถ่ายรูปเองเท่านั น

ต้องส่งรูปก่อนวันคุ้มครองเท่านั น หากส่งหลังจะนับวันทีส่งรูปให้บริษัทเป็นวันคุ้มครอง

สมาชิกสามารถถ่ายรูปเองได(้ต้องส่งรูปภายใน 5  ว ัน)

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ(5 ว ัน) จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่านั น

20 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 26 สาขา ประเภท 1 ได้ รอ 7 วันทราบเบีย+ผลการโอนโค้ต 7 ปี 3 ปี 5 ปี 5 ปี 3 ปี 12 ปี 10 ปี 20% ไม่ 50%* รถนําเข้า * ประวัติดีจะมีหรือไม่นั นขึ นอยู่กับแพคเกจทีเลือก

25  ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพ 3 สาขาย่อย รับรถหรู(กลุ่ม1, กลุ่ม 2) กธ.อนุมัติออกหลังจากหมดอายุแล้ว 7 วัน รถ GREY MARKET

TAX ID : 0107536000625      CLAIM : 02-285-8888 หรือ 1620 25 Care Station (ภายในศูนย์การค้า)  เริมรับรถใหญ่ โตโยต้าลิสซิง,ทิสโก้,เบนซ์ลิสซิงไม่สามารถโอนโค้ตได้ รถทีผลิตในประเทศทีไม่ใช่รถตลาด

21 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จํากัด (มหาชน) เชียงใหม่, พิษณุโลก, นครสวรรค,์ อุดรธานี, ป.1 Benz ได้ เอกสารโอนโค้ตต้องครบถึงจะเช็คเบียได้ 7  ปี* 5 ปี 7 ปี 5 ปี 7 ปี 5 ปี 20 ปี 20% ไม่มี รถทีใช้งานในสนามบิน, รถรับจ้าง, รถติดไซเรน, * Package  Save  D  รับรถอายุไม่เกิน 15 ปี

1168/67 ชั น 23 ซี อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระรามสี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ ขอนแก่น, นครราชสีมา, ชลบุรี, พัทยา, ระยอง, ป.5 เลือกทุนได้ มีทั งซ่อมอู่, ห้าง รอ 7 วันทราบผลการโอนโค้ตและเบีย  รถขนวัตถุอันตราย, รถสมรรถนะสูง, รถยีห้อAlfa Romeo

TAX ID : 0107537002729 CLAIM : 02-206-5488 หรือ 02-203-9700 จันทบุรี,หัวหิน,สมุย,สุราษฎร์ธานี,หาดใหญ่,ภูเก็ต ป.1 PACKAGE SAVE D Aston Martin,Ferrari,Jaguar,KIA,Lamborghini ฯลฯ

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองแบบประเภท 3 เท่านั น

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านั น 

เริมคุ้มครองตั งแต่ว ันทีทําการตรวจสภาพรถ

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านั น 

TAX ID : 0107537002729 CLAIM : 02-206-5488 หรือ 02-203-9700 จันทบุรี,หัวหิน,สมุย,สุราษฎร์ธานี,หาดใหญ่,ภูเก็ต ป.1 PACKAGE SAVE D Aston Martin,Ferrari,Jaguar,KIA,Lamborghini ฯลฯ

22 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาทั งหมด 10 สาขาและศูนย์แจ้งเหตุ 4 ศูนย์ เน้นรถ HONDA เบี ยถูก ได้ รอ 15 วันนับจากวันหมดอายุถึงจะออกงานได้ 10 ปี* 3 ปี** 10 ปี*** 1 ปี 10 ปี 20-30% รถนําเข้าจากต่างประเทศ,รถรับจ้างสาธารณะ * งานต่ออายุ ป.1 รถเก๋ง  รับประกันถึงอายุรถไม่เกิน 15 ปี

492-494 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ เบี ยซ่อมอูH่onda  สามารถเข้าซ่อมห้างได้ที รถจักรยานยนต,์รถโดยสารเกิน15ทีนั ง,รถTest Drive ** เบี ยรถเก๋งซ่อมห้าง ป.1  สามารถซ่อมห้างต่อเนืองได้ไม่เกิน 5  ปี

TAX ID : 0107555000201 CLAIM : 02-7925555 กด1หรือ 1729 กด1 ตลิงชัน/ปินเกล้า/พระรามเก้า รถบรรทุกสิบล้อ,รถบรรทุกวัตถุอันตราย, ฯลฯ ** งานต่ออายุ ป.1 รถกะบะ/รถโดยสาร  รับประกันถึงอายุรถไม่เกิน 12 ปี

สมาชิกสามารถถ่ายรูปเองได้ (ต้องส่งรูป+ฟอร์มตรวจรถไม่เกิน 7 ว ันทําการ)

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดทีมีคู่กรณีเท่านั น

เริมคุ้มครองตั งแต่ว ันทีทําการตรวจสภาพรถ

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร ์จํากัด // www.srikrungbroker.co.th // Tel : 02-867-3888 หน ้ าท ี2 จาก 3



ชือบริษัทประกันภัย การรับประกันภัย ป. 2 ป. 3 ป. 5 ประวัติดี

ทีอยู ่สําหรับออกใบกํากับภาษี / เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ข้อดี อายุรถ อายุรถ อายุรถ ป. 1 ป. 5 ป.5

เบอร์เคลม กลุ่มเป้าหมาย อู่ ห้าง อู่ ห้าง อู่ ห้าง สูงสุด สูงสุด สูงสุด
โอนโค้ต หมายเหตุ (การโอนโค้ต)

รถเก๋ง รถกะบะ รถตู้No. สาขารองรับการขยายตัวในต่างจังหวัด

เงือนไขการโอนโค้ต อายุรถสําหรับการรับประกันภัยประเภท 1 รับโอนประวัติดี

รถทีไม่รับประกันภัย หมายเหตุ

23 บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เชียงใหม่, นครสวรรค,์ พิษณุโลก, ลําปาง, เรทปลอดแอลกอฮอล์ ได้ พิจารณาผลการโอนโค้ตเคสบายเคส 10 ปี 3 ปี* 10 ปี 3 ปี 10 ปี 3 ปี 30% มี *หากแจ้งงานต่ออายุต่อเนืองสามารถรับซ่อมห้างได้ถึง 5 ปี

63/2  ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ระยอง, ชลบุรี, นครราชสีมา, มีสาขารองรับกว่า 31 สาขาทั วประเทศ ต้องเช็คเบียใหม่ก่อนเสมอ  รับรถ 110, 210, และ 320 ไม่เกิน 4 ตัน

TAX ID : 0107538000533 มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, สมาชิกสามารถถ่ายรูปเองได้ (ต้องระบุให้ชัดเจนว่าใครถ่ายรูป)TAX ID : 0107538000533

CLAIM : 02-643-2121 กด 1 อุดรธานี, นนทบุรี, เพชรบุรี,

ภูเก็ต,หาดใหญ่, สุราษฎร์, ตรัง,ชุมพร

24 บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) เชียงใหม่, พิษณุโลก, นครปฐม, ลพบุรี, ประเภท5( 3+) คุ ้มค่าอุ่นใจ ได้ รอ 7 วันทราบผลการโอนโค้ต 7 ปี 5 ปี 7 ปี 5 ปี 7 ปี 2 ปี 20 ปี 30% 30% รถซูปเปอร์คาร์ รถยนต์ทีนําไปรับจ้างหรือให้เช่า 

2/4 อาคารไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ชั น 12 โครงการนอร์ธปาร์ค  ขอนแก่น, นครราชสีมา, ประเภท5 (2+) พิจารณาผลการโอนโค้ตเคสบายเคส รถแข่ง, รถดัดแปลง, รถต่อเติมตู,้ ตู ้ทึบ, ตู ้เย็น,

ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กรุงเทพ อุดรธานี, อุบลราชธานี, พัทยา, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสามัคคีอุ่นใจ, บุคคลธรรมดาขอจดหมายโอนโค๊ตและสําเนาบัตรปชช. รถโหลดเตี ย,ยกสูง,รถแต่ง,รถสาธารณะ,รถติดสติกเกอร์

TAX ID :  0107537001510      CLAIM : 02-640-4500  สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, หาดใหญ่ ประกันบ้านสามัคคีอุ่นใจรวมภัยพิบัติรัฐบาล รถทีเลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข,รถติดไซเรนทุกชนิดความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่านั น

(ต้องระบุให้ชัดเจนว่าใครถ่ายรูป มิฉะนั นจะถือว่าลูกค้า/สมาชิกถ่ายรูปเอง)

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสด ไม่เกิน 7 ว ัน

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านั น

TAX ID :  0107537001510      CLAIM : 02-640-4500  สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, หาดใหญ่ ประกันบ้านสามัคคีอุ่นใจรวมภัยพิบัติรัฐบาล
นิติบุคคลขอจดหมายโอนโค๊ตและหนังสือรับรองบริษัทฯ

รถทีเลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข,รถติดไซเรนทุกชนิด

25 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ขณะนี ย ังไม่มีสาขาในต่างจังหวัด รถกลุ่ม 5(ห้าง/อู)่ และกะบะส่วนบุคคล(อู)่ ได้ พิจารณาการขอใช้เบียตามใบเตือนเป็นรายกรณี 10 ปี* 5 ปี 10 ปี* 1 ปี 10 ปี* 1 ปี 30%** ไม่ ไม่มี รถ 6 ล้อ, รถประจําทาง, รถแต่งเพือการแข่งขัน, * หากเป็นงานต่อเนืองของบริษัทสามารถรับได้ถึง 15 ปี

123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ การเข้าซ่อมสามารถเข้าได้ทุกอู/่ศูนย์ทั วประเทศ ประกันภัยบ้านทีอยู่อาศัย รถนําเข้าบางยีห้อ(กลุ่ม 1 และ 2) **  ประเภท 1 บางยีห้ออาจรับโอนประวัติดีถึง 40% 

TAX ID : 0107555000228          CLAIM :  02-209-3299 (โดยแจ้งสินไหมเปิดเคลม ก่อนเข้าซ่อม)  แต่ต้องแสดงใบเตือน พร้อมถ่ายรูปรถประกอบ

26 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทั วไป ไม่เน้นสินค้า ได้ เอกสารโอนโค้ตครบถึงจะเช็คเบียได้ 7 ปี 3 ปี 5 ปี* 7 ปี* 3 ปี* * รับเฉพาะรถส่วนบุคคลเท่านั น

195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 40 ห้อง 4001-4003,4007-4009 พิจารณาผลการโอนโค้ตเคสบายเคส

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่านั น

สมาชิกสามารถถ่ายรูปเองได้ (ถ่าย 4 ด้าน + แนบใบเคลมจากบริษัทเดิม(หากมี))

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถเป็นไปตามปกติภายใต้เงือนไขการรับประกัน

195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 40 ห้อง 4001-4003,4007-4009 พิจารณาผลการโอนโค้ตเคสบายเคส

และ 4012  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ    

TAX ID : 0107555000368      CLAIM : 02-686-8616

27 บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) เชียงใหม่, นครสวรรค,์ พัทยา, นครปฐม, ป.1 กลุ่ม 5 (ซ่อมอู่ / ซ่อมห้าง) ได้ รอกธ.ขาดต่อถึงอนุมัติ 10 ปี 5 ปี 7 ปี 7 ปี 30%* ไม่มี รถนําเข้า, รถสปอร์ต * หากเกินกว่านี ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีและแนบใบเตือนต่ออายุ

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ชั นที 22 และ ชั นที 23 ยูนิต 1  อยุธยา, จันทบุรี, นครราชสีมา, Motor Single Rate กลุ่ม 3 ซ่อมห้าง

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ ขอนแก่น, ภูเก็ต, หาดใหญ่ PACKAGE Sweet Home care

TAX ID :0107555000554      CLAIM : 02-620-8000 ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองแบบประเภท 3 เคลมสดเท่านั น

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านั น 

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านั น 

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะป.3เคลมสดทีมีคู่กรณีเท่านั น

TAX ID :0107555000554      CLAIM : 02-620-8000 PA Buddy

28 บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด เชียงใหม่, พัทยา, ชลบุรี, งานประกันภัยทรัพย์สิน ได้ รอ 7-15 วันนับจากวันแจ้งงานถึงจะออกงานได้ 5 ปี 3 ปี 5 ปี 5 ปี 20% รถซุปเปอร์คาร์

968 อาคารอือจือเหลียง ชั น 15 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ  ตรัง, หาดใหญ่, ภูเก็ต งานประกันภัยเบ็ดเตล็ดทุกชนิด

TAX ID : 0105532028191      CLAIM : 02-238-0837

29 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) เก๋ง (กลุ่ม 3) / กระบะ ได้ รอ 7-15 วันนับจากวันแจ้งงานถึงจะออกงานได้ 7 ปี 4 ปี* 7 ปี 7 ปี

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ต้องแนบเอกสารประกอบการขอโอนโค้ต

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองแบบประเภท 3 เคลมสดเท่านั น

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านั น (ประมาณ 1-2 ว ัน)

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดทีมีคู่กรณีเท่านั น

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านั น ต้องแนบเอกสารประกอบการขอโอนโค้ต

TAX ID : 0107555000121      CLAIM : 02-309-5888

30 บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน เชียงใหม่, นครสวรรค,์ พิษณุโลก, รถยนต์ส่วนบุคคล(เชิงพาณิชย์เฉพาะภูเก็ต) ได้ ต้องได้รับอนุมัติจากตัวแทนเดิมและบริษัทก่อน 10  ปี* 5 ปี 10  ปี 5 ปี 10  ปี 5 ปี 10  ปี 20  ปี 15  ปี 50% มี *ป.1 ทีเป็นงานต่ออายุของAIG  หากไม่มีเคลมจะพิจารณาถึง 15 ปี

ชั น 9 อาคาร วรวิทย์ 222 ถ.สุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 อุดรธานี, ขอนแก่น, นครราชสีมา, ประกันภัยทรัพย์สินมูลค่าเกิน 300 ล้าน รองานขาดต่อถึงจะอนุมัติออกกรมธรรม์

TAX ID : 0107554000283 ชลบุรี, ระยอง, TA ในประเทศและต่างประเทศ เอกสารโอนโค้ต : กรอกเอกสารโอนโค๊ต + 

ภูเก็ต, สุราษรฎ์ธานี, สงขลา งานอัคคีภัย แนบบัตรประชาชน และกธ.เดิมทุกครัง

31 บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย งานประกันเดินทาง

989  อาคารสยามทาวเวอร์ ชั นที 21-23 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 

หากไม่แนบรูปมาพร้อมแจ้งงาน จะคุ้มครองชั วคราว 3 ว ันทําการเท่านั น

สมาชิกถ่ายรูปเองเท่านั น

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดทีมีคู่กรณีเท่านั น

989  อาคารสยามทาวเวอร์ ชั นที 21-23 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 

TAX ID : 0100522000494

หมายเหตุ : Version : Sale //  Update 07/02/57

1. เอกสารโอนโค้ตโดยทัวไป : บัตรปชช. + หน้าตารางกรมธรรม์เดิม + ฟอร์มขอโอนโค้ต

2. บริษัทประกันภัยรับรูดบัตรเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ไม่เกิน 16.00 น.

3. การรูดบัตรบริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด(มหาชน) ต้องส่งเอกสารก่อน 14.00 น. จะทราบผลหลังจากวันทีส่งเอกสาร  2 วัน  หากส่งหลัง 14.00 น. จะทราบผลหลังจากวันทีส่งเอกสาร  3 วัน 

4. กรณีทีผู้เอาประกันรูดบัตรของประกันภัยไปแล้วโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเนืองจากทําประกันภัยกับบริษัทประกันนัน ๆ  ต่อมามีการย้ายทําบริษัทประกันภัยใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 3% 

5. รายละเอียดข้างต้น อาจมีการเปลียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร ์จํากัด // www.srikrungbroker.co.th // Tel : 02-867-3888 หน ้ าท ี3 จาก 3


