
ขับกระบะปลอดภัย 
มั่นใจเพราะมีซมโปะ

ประกนัภยัรถกระบะทีคุ่ม้ครองรถตดิตัง้ตู ้คอก แหนบ
คุม้ครองแมไ้มม่คีูก่รณ ี
พรอ้มบรกิารชว่ยเหลอืฉกุเฉนิ 24 ชัว่โมง 

ประกันรถยนต์ ซีไอเอ็มบี ไทย มอเตอร์ กระบะ เต็มเต็ม

Your Well-being

1263MTTTDB



ผลประโยชนแ์ละความคุม้ครอง

ความคุม้ครอง

ตามทุนประกันภัย

รถกระบะ 2 ประตู

ผู้ขับขี่ 1 คน 200,000 บาท
ผู้ โดยสาร 2 คน คนละ 200,000 บาท

ผู้ขับขี่ 1 คน 300,000 บาท
ผู้ โดยสาร 2 คน คนละ 300,000 บาท

300,000 บาท/ครั้ง

500,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง

2,500,000 บาท/ครั้ง

A. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย 
หรืออนามัย (เฉพาะส่วนเกิน พ.ร.บ.)
สูงสุดไม่เกิน

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน สูงสุดไม่เกิน

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

ภยัธรรมชาต ิ(นํา้ทว่ม)

(ร.ย.01) อุบัติเหตุส่วนบุคคล 
(เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร)

(ร.ย.02)
ค่ารักษาพยาบาล

(ร.ย.03)
การประกันตัวผู้ขับขี่

B. ความเสียหายต่อรถยนต์

เงื่อนไขความคุ้มครองเพิ่มเติม

บรกิารเคลมวอ่งไว ไมส่ะดดุ ! 24 ชัว่โมง
•  ม ีSurveyor เครอืขา่ย 639 บรษิทั 
     เพ่ือไปยงัทีเ่กดิเหตุไดภ้ายใน  25 นาท*ี
•  มัน่ใจดว้ยบรกิารศนูยซ์อ่มมาตรฐานในเครือขา่ย
     มากกว่า 432 อู ่ทัว่ประเทศ สแกน QR Code 

เพ่ือคน้หาอู ่ในเครือ

     แจ้งอุบัตเิหต ุ24 ชม.        
     02-118-7400



บริการและสิทธิพิเศษ
SOMPO Roadside Service

ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม.

บริการ  ใหค้าํปรึกษาผา่นทางโทรศพัท ์โดยช่างเทคนิคตลอด 24 ชัว่โมง ในกรณีทีร่ถเสยีฉุกเฉนิ
บริการ  ชา่งซ่อมรถยนต์ฉกุเฉนิ เพือ่ให้ความช่วยเหลอืเบ้ืองต้นในการซอ่มรถ ณ จุดเกิดเหต ุสามารถใชบ้รกิารได ้1 ครัง้ต่อปี 
             (ไม่รวมคา่อะไหล ่หรอือปุกรณ์เสริมตา่ง ๆ)
บริการ  รถยก-ลากฉุกเฉนิ ภายในระยะทาง 25 กิโลเมตรต่อครั้ง สามารถใช้บรกิารได้ 1 ครัง้ต่อปี สาํหรบัระยะทางท่ีเกิน 25 
              กิโลเมตร คดิคา่บรกิารกโิลเมตรละ 30 บาท
บริการ  เตมินํา้มันฉกุเฉนิ ไมเ่กนิ 10 ลติรตอ่คร้ัง สามารถใชบ้รกิารได ้1 คร้ังต่อปี เฉพาะในกรณีที่น้ํามันหมดฉุกเฉินขณะขบัขี่
             บนท้องถนนและรถไม่สามารถขบัเคลือ่นได้
บริการ  ชา่งกญุแจฉกุเฉนิ เนือ่งมาจากการลมืกุญแจหรอืทาํกญุแจสญูหาย สามารถเลือกใชบ้รกิาร ไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่ดังน้ี
            1. ส่งเจ้าหน้าที่ ไปรับกุญแจสํารอง ภายในระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อครั้ง สามารถใช้บริการ ได้ 1 ครั้งต่อปี 
                ระยะทางท่ีเกินคดิคา่บรกิารกโิลเมตรละ 25 บาท
            2. บริการช่างกุญแจ เพ่ือเปิดประตูรถยนต์ ณ ท่ีเกิดเหตุ โดยลูกคา้เป็นผู้รบัผดิชอบคา่บรกิารช่างกญุแจ

สทิธปิระโยชนเ์พิม่เตมิ เพ่ือเพิ่มความสะดวกสบายแด่ลูกค้า ซึ่งสามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
บริการ  แนะนําสถานพยาบาลทางการแพทย์ต่างๆ
บริการ  ส่งข้อความเร่งด่วน (ส่งผ่านข้อความในนามของลูกค้า)
บริการ  จองเที่ยวบิน และเช็คตารางเท่ียวบิน
บริการ  จองโรงแรม 

บรกิาร  จองรถลีมูซีน หรือรถเช่า
บรกิาร  จองภัตตาคาร 
บรกิาร  สํารองเวลาออกรอบกอล์ฟ

โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นความรับผิดชอบระหว่างลูกค้ากับบุคคลท่ีสาม

02-039-5780

1  รบัประกนัรถกระบะบรรทกุ 
    ไมเ่กนิ 4 ตนั รหสั 320
    อายุรถยนต ์2-15 ปี

2  รถทีมี่การตดิต้ังโครงเหลก็ไม่เกนิ 2 เมตรจากพืน้กระบะ หรอืโครงหลงัคา ตูบ้รรทกุ ตูบ้รรทกุตดิตัง้เครือ่งทาํ
     ความเยน็ (ไมคุ่ม้ครองเครือ่งทาํความเยน็) ไมเ่กิน 2.3 เมตรจากพืน้กระบะ รถทีมี่การเสรมิแหนบ เพลา ลอ้กระทะ
3  รับประกนัภยัรถใชส้ว่นบคุคลหรือรถใช้เพือ่การพาณิชยเ์ทา่นัน้ ไม่ ใชร้บัจา้งหรือให้เชา่
4  ตรวจสภาพรถกอ่นการรบัประกันภัยทกุครัง้ เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบรษิทัฯ กําหนด 
5  ซอ่มอูป่ระกันภยัในเครอืบรษัิทฯ
6  ประเภทรถที ่ไมร่บัประกัน ไดแ้ก่
     • รถท่ีนาํไปใชร้บัจ้างหรอืใหเ้ชา่ รวมถงึรบัจ้างสาธารณะ
     • รถยนต์ทีด่ดัแปลงสภาพจากเดิม เชน่ รถโหลดเตีย้หรอืรถยกสงู
     • รถดดัแปลงเพือ่การแข่งขนัความเรว็ รถทีม่กีารปรับแตง่
        เคร่ืองยนต ์รถสปอรต์

เงือ่นไขในการรบัประกนั

2 เมตร 2.3 เมตร

     แจ้งอุบัติเหต ุ24 ชม.        
     02-118-7400



หมายเหตุ
1. แผนประกนัรถยนต ์ซไีอเอม็บ ีไทย มอเตอร ์กระบะ เต็มเตม็ เป็นชือ่ทางการตลาด สว่นในกรมธรรมจ์ะเป็นชือ่แบบประกัน   
    "ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมัครใจ"
2. การนาํสง่เบีย้ประกนัภยัเป็นหนา้ท่ีของผูเ้อาประกนัภยั การทีน่ายหนา้ประกันวินาศภัยเกบ็เบีย้ประกนัภยัเป็นการให้บริการเท่านัน้ 
    โดยศึกษาขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากคูมื่อผู้เอาประกนัภยั
3. การรบัประกนัภยัและการจ่ายผลประโยชนต่์างๆ จะเป็นไปตามทีก่าํหนดไว ้ในกรมธรรม์ประกนัภัยของบริษทั ซมโปะ ประกันภัย 
    (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) “(บรษัิทฯ)”
4. รบัประกนัภยัอายรุถ 2 - 15  ปี
5. รบัประกนัภยัรถใชส่้วนบคุคลเทา่น้ัน ไม ่ใชเ้พ่ือการพาณชิย์ รบัจา้งหรอืใหเ้ชา่
6. ไมร่บัประกนัภยัรถบรรทุกนํา้มนั กรด แกส๊ เชือ้เพลิงตา่งๆ รถที ่ใช ้ ในการกอ่สรา้ง รถทีต่กแต่ง ดัดแปลงสภาพ รถแขง่
7. ฟร ีซมโปะ โรดไซด ์เซอรว์สิ บรกิารช่วยเหลือฉกุเฉินทุกทีทุ่กเวลา ตลอด 24 ชัว่โมง โทร. 02-039-5780
8. วธิกีารชาํระเบีย้สาํหรบัการสมคัรทําประกนัภยั ใหมแ่ละปีต่ออายุ ดังนี ้ เงินสด  เชค็ หกัผา่นบญัชีธนาคาร บัตรเครดติ
9. ขอ้มลูในเอกสารนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้เพือ่ประกอบการขายเทา่นัน้ ลูกค้าควรศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งความคุ้มครอง 
    ขอ้กําหนด เงือ่นไข ขอ้ยกเวน้ และผลประโยชนจ์ากกรมธรรมป์ระกันภัย 
10. ลกูคา้ควรทาํความเขา้ใจในเงือ่นไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยกอ่นตัดสนิใจสมคัรทาํประกนัภยั 
11. ธนาคาร ซไีอเอม็บี ไทย จาํกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกนัวินาศภัย เป็นผู้นาํเสนอผลติภณัฑด์า้นประกันวินาศภยั และ
      อาํนวยความสะดวกในการชาํระเบีย้ประกันภยัเทา่นัน้ โดย บมจ. ซมโปะ ประกนัภัย (ประเทศไทย) ในฐานะผู้รับประกนัภัย เป็นผูรั้บ
      ผดิชอบในเงือ่นไขความคุม้ครอง และสิทธปิระโยชนต์ามเง่ือนไขทีร่ะบไุว ้ ในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
12. หากมปัีญหา หรอืขอ้สงสัยใดๆ สามารถตดิตอ่ บรษิทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
      ศูนยล์กูคา้สัมพนัธ์ 02-119-3000 (จันทร์ - ศกุร ์เวลา 08:30 - 17:00 น.)
13. ชอ่งทางการตดิตอ่ธนาคาร : ธนาคาร ซไีอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) ทกุสาขา 
      CIMB Thai Care Center  02 626 7777 
      CIMB Thai Website (www.cimbthai.com)

ขอ้ยกเวน้ความคุม้ครอง   
ขอ้ยกเวน้นีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูบางส่วนของข้อยกเว้นทัง้หมดเทา่นัน้ ผูข้อเอาประกันภัยควรศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิและตรวจสอบขอ้ยกเวน้
จากกรมธรรม ์
-   การขบัขี ่โดยบุคคลซึง่ในขณะขบัขี ่ให ้ถือว่าเมาสุราหรอืของเมาอย่างอืน่ตามกฎหมายว่าดว้ยการจราจรทางบก   
-   การขบัขี ่โดยบุคคลซึง่ขณะขบัขีม่สีารเสพตดิตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพตดิให้ โทษ หรือมสีารทีอ่อกฤทธิต์อ่จติและประสาทตาม
    กฎหมายวา่ดว้ยวตัถุทีอ่อกฤทธ์ิต่อจติ และประสาทในรา่งกาย จนถกูดําเนนิคดตีามกฎหมาย  
-   การขบัขี ่โดยบุคคลที ่ไมเ่คยไดร้บัใบอนญุาตขับขี ่ใดๆ หรอืเคยได้รบั แตถ่กูตดัสทิธติามกฎหมายหรอืใชใ้บขบัขีร่ถจกัรยานยนตไ์ป
    ขบัขีร่ถยนต ์    
-   การใชร้ถยนต ์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชงิทรพัย์ หรอืใชข้นยาเสพติด หรอืการใช ้ในการแขง่ขนัความเรว็ 
    

รบัประกนัภยัโดย
บรษิทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
โทร. 02-119-3000 (วันจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.)


