
ประกันตามไมล์

ขับน้อย

     จ่ายน้อย

ประกันชั้น 1

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
(ยกเว้นกรณีผิดเงื่อนไขตามกรมธรรม์ระบุ)

346D/A012

ก็ขับแค่บ้านไปบริษัท

ทำาไมต้องจ่ายเบี้ยแพงๆด้วย

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2378-7000 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2377-3322

Call Center 1596  www.smk.co.th

สาขา เชียงราย 053-719587, 053-719753

สาขา เชียงใหม่ 053-246744-7

สาขา นครสวรรค์ 056-220806-7

สาขา กำาแพงเพชร 055-799971-4

สาขา พะเยา 054-482015-8 

สาขา พิจิตร 056-615226-8, 615216

สาขา พิษณุโลก 055-216978-82

สาขา เพชรบูรณ์ 056-725992-3 

สาขา แพร่ 054-523142

สาขา ลำาปาง 054-224003, 054-218333

สาขา อุตรดิตถ์ 055-494715-18

สาขาย่อย สุโขทัย 055-613262-3

สาขาย่อย น่าน 054-775081,775083 

สาขาย่อย ตาก 055-515698, 055-515749

สาขาย่อย อุทัยธานี 056-571251, 056-571253

สาขาย่อย ประตูเชียงใหม่ 053-233570

สาขาย่อย หางดง 053-442461

สาขาย่อย ฝาง 053-451832

สาขาย่อย ลำาพูน 053-582055

สาขาย่อย แม่สอด 055-531560-1

สาขาย่อย ชัยนาท 056-414384-5

สาขา กาฬสินธ์ุ 043-816200-3

สาขา ขอนแก่น 043-468834-40

สาขา ชัยภูมิ 044-813359-62

สาขา นครราชสีมา 044-261795-802

สาขา บุรีรัมย์ 044-601822-5

สาขา มุกดาหาร 042-515141-8

สาขา ร้อยเอ็ด 043-516022-9

สาขา ศรีสะเกษ 045-644151-54

สาขา สกลนคร 042-713643, 042-713197, 042-713181

สาขา สุรินทร์ 044-513675, 044-513654, 044-513640

สาขา หนองคาย 042-411022, 411079, 411084, 411097

สาขา อุดรธานี 042-126441-8

สาขา อุบลราชธานี 045-283815-6, 045-316920

สาขา เลย 042-814811, 22

สาขาย่อย นครพนม 042-514351, 514353

สาขาย่อย ปากช่อง 044-316771-2

สาขาย่อย ยโสธร 045-712003, 714008

สาขาย่อย มหาสารคาม 043-970616-7

สาขาย่อย บึงกาฬ 042-491593, 042-491594

สาขาย่อย หนองบัวลำาภู 042-312563

สาขา กระบ่ี 075-663859-63

สาขา ชุมพร 077-534629-32

สาขา ตรัง 075-213921-30

สาขา นครศรีธรรมราช 075-357178-80, 075-357280-81

สาขา นครศรีธรรมราช 2 (หัวอิฐ) 075-342027

สาขา พัทลุง 074-671880-3

สาขา ภูเก็ต 076-377921-4

สาขา ยะลา 073-222881-3

สาขา ระนอง 077-823473-5

สาขา สุราษฎร์ธานี  077-221590-9

สาขา หาดใหญ่ 074-343650-7

สาขาย่อย หาดใหญ่ใน 074-258832-3

สาขาย่อย ตะก่ัวป่า 076-424324-26

สาขาย่อย สะเดา 074-411836-38

สาขาย่อย ทุ่งสง 075-411346, 075-411374

สาขาย่อย เกาะสมุย 077-332119-20

สาขาย่อย พังงา 076-413347-8, 076-414124

สาขาย่อย สงขลา 074-322773-4

สาขาย่อย หลังสวน 077-545214-5

สาขาย่อย สตูล 074-725208-9

สาขาย่อย นราธิวาส 073-511780-2

สาขาย่อย เวียงสระ 077-361105, 077-361145

 

สาขา ศรีนครินทร์  02-3787000

สาขา ดอนเมือง  02-5334053, 5334050, 5334059

สาขา เทพารักษ์  3622137-40

สาขา บางแค  02-4543959-66

สาขา พระราม 3  02-2948257-61

สาขา รัตนาธิเบศร์  02-5958011, 02-5958030-2

สาขา สุทธิสาร  02-2754857-9

สาขา หลักส่ี  02-5218713, 02-5218733-5

สาขา ร่มเกล้า  02-5438815  อัตโนมัติ 02-5438908

สาขา ศรีย่าน  02-2417955-8

สาขา อรุณอมรินทร์  02-4340151-4

สาขา อุดมสุข  02-3613139

สาขา เมกา บางนา  02-1051863  

สาขาย่อย ลำาลูกกา  02-5324140-1, 5324158-9

สาขาย่อย พุทธมณฑล สาย 2 02-4103508, 4103531

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ ภาคใต้

สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขา ชลบุรี 038-193700-7

สาขา ระยอง 038-011081-3

สาขา ระยอง 2 (ถนนสุขุมวิท) 038-624026-9

สาขา ปราจีนบุรี  037-414595-6

สาขา สระแก้ว 037-421922-3, 037-421950-1

สาขา กบินทร์บุรี 037-280409-13

สาขา จันทบุรี 039-313189-90

สาขา ลพบุรี 036-784468-71

สาขา พัทยา 038-424976-8

สาขา ฉะเชิงเทรา 038513209-12

สาขา นครปฐม 034-253543-4, 034-272196-7

สาขา สระบุรี 036-213210-2

สาขา พระนครศรีอยุธยา 035-323068-70

สาขา สมุทรสาคร 034-421407-10

สาขา เพชรบุรี  032-474893-6

สาขา ปราณบุรี 032-623639-42

สาขาย่อย ราชบุรี 032-332451-2

สาขาย่อย กาญจนบุรี 034-515060, 515075-7

ภาคกลางและภาคตะวันออก
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ราคาเริ่มต้นแค่ 10,520.-

ไม่เก็บค่าเสียหายส่วนแรก

5,000.-*
*ยกเว้นกรณีผิดเงื่อนไขตามกรมธรรม์ระบุ

จ่ายแพงกว่าทำาไมถ้าแต่ละวันขับไม่ไกล

เลือกประกันตามไมล์จากสินมั่นคง

เงื่อนไข และความคุ้มครอง

1.  รถยนต์ที่รับประกัน

 1.1 รถเก๋งส่วนบุคคล

 1.2 รถปิคอัพมีแค็ปจดชื่อบุคคล

2.  รับประกันภัยช้ัน 1 ราคาเร่ิมต้นท่ี 10,520 บาท ทุนประกันเร่ิมต้น 200,000 บาท

 (โดยคิดทุนประกัน 80% ของราคาซื้อขาย)

3.  อายุรถในการรับประกัน

 3.1 รถเก๋งส่วนบุคคล รับอายุรถ 1-10 ปี

 3.2 รถปิคอัพมีแค็ปจดชื่อบุคคล รับอายุรถ 1-12 ปี

4. ใช้รถยนต์เฉลี่ยไม่เกิน 70 กิโลเมตร/วัน หรือไม่เกิน 25,550 กิโลเมตร/ปี

5. ความคุ้มครอง

 5.1 รถเก๋งส่วนบุคคล มีความคุ้มครองดังนี้

  5.1.1 คุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกไม่เกิน 1 ล้านบาท/คน 

   ไม่เกิน 10 ล้านบาท/ครั้ง

  5.1.2 คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกไม่เกิน 1 ล้านบาท/ครั้ง

  5.1.3 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

              ร.ย. 01 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คนละ 100,000 บาท 

   (คนขับ+ผู้โดยสาร 5 คน)

             ร.ย. 02 ประกันค่ารักษาพยาบาล คนละ 100,000 บาท 

   (คนขับ+ผู้โดยสาร 5 คน)

             ร.ย. 03 ประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา 100,000 บาท/ครั้ง

 5.2 รถปิคอัพมีแค็ปจดชื่อบุคคล มีความคุ้มครองดังนี้

  5.2.1 คุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกไม่เกิน 300,000 บาท/คน

   ไม่เกิน 10 ล้านบาท/ครั้ง

  5.2.2 คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกไม่เกิน 600,000 บาท/ครั้ง

  5.2.3 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

             ร.ย. 01 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คนละ 50,000 บาท

   (คนขับ+ผู้โดยสาร 4 คน)

             ร.ย. 02 ประกันค่ารักษาพยาบาล คนละ 50,000 บาท

   (คนขับ+ผู้โดยสาร 4 คน)

             ร.ย. 03 ประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา 100,000 บาท/ครั้ง


