
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

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

Call Center 1596  www.smk.co.th

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+

  • ประกัน 2+

  • ประกัน 2+ ต�มใจ

  • ประกัน 3+    

  • ประกัน 2+ 3+ ถูกผิดรับเลย

  • ประกัน 2+ 3+ คุ้มครองสุขภ�พ

สาขา เชียงราย 053-712392, 719587, 719453, 719436

สาขา เชียงใหม่ 053-246744-7

สาขา นครสวรรค์ 056-220806-7, 220831, 371718

สาขา กำาแพงเพชร 055-799971-4

สาขา พะเยา 054-482015-8 

สาขา พิจิตร 056-615226-8, 615216

สาขา พิษณุโลก 055-216978-82

สาขา เพชรบูรณ์ 056-720381-2, 725991-2 

สาขา แพร่ 054-523142, 523145, 523249, 523360

สาขา ลำาปาง 054-224003, 224056, 218333

สาขา อุตรดิตถ์ 055-494715-8

สาขาย่อย สุโขทัย 055-613262-3

สาขาย่อย น่าน 054-775081,775083 

สาขาย่อย ตาก 055-515698, 515749

สาขาย่อย อุทัยธานี 056-571251, 571253

สาขาย่อย ประตูเชียงใหม่ 053-449192-3

สาขาย่อย อ.หางดง 053-442461-3

สาขาย่อย อ.ฝาง 053-451832-3

สาขาย่อย ลำาพูน 053-582055-7

สาขา กาฬสินธ์ุ 043-816200-3

สาขา ขอนแก่น 043-468831-32, 043-468834-40

สาขา ชัยภูมิ 044-813359-62

สาขา นครราชสีมา 044-261795-802

สาขา บุรีรัมย์ 044-601822-5

สาขา มุกดาหาร 042-615141-3

สาขา ร้อยเอ็ด 043-516022-9

สาขา ศรีสะเกษ 045-644151-54

สาขา สกลนคร 042-713103, 713181, 713197

สาขา สุรินทร์ 044-513640, 513654, 513970

สาขา หนองคาย 042-411022, 411079, 411084, 411097

สาขา อุดรธานี 042-126443-9

สาขา อุบลราชธานี 045-283815-6, 316920

สาขาย่อย นครพนม 042-514351, 514353

สาขาย่อย ปากช่อง 044-316771-2

สาขาย่อย ยโสธร 045-712003, 714008

สาขาย่อย เลย 042-814811, 22

สาขาย่อย มหาสารคาม 043-970616-7

สาขา กระบ่ี 075-663859-63

สาขา ชุมพร 077-534629-632

สาขา ตรัง 075-213921-28

สาขา นครศรีธรรมราช 075-446060-7, 446238-9

สาขา พัทลุง 074-671880-3

สาขา ภูเก็ต 076-377921-4

สาขา ยะลา 073-222881-3

สาขา ระนอง 077-823473-5

สาขา สุราษฎร์ธานี 077-288781-2 , 221591-8

สาขา หาดใหญ่ 074-343650-7

สาขา หาดใหญ่ใน 074-258832-3

สาขา ตะก่ัวป่า 076-424324-26

สาขา สะเดา 074-411836-38

สาขาย่อย ทุ่งสง 075-411346, 411374

สาขาย่อย เกาะสมุย 077-332119-20

สาขาย่อย พังงา 076-413347-8

สาขาย่อย สงขลา 074-322773-4

สาขาย่อย หลังสวน 077-545214-5

สาขาย่อย สตูล 074-725208-9

สาขาย่อย นราธิวาส 073-511780, 511782

 

สาขา ศรีนครินทร์  02-3787000

สาขา ดอนเมือง  02-5334053, 5334050, 5334059

สาขา เทพารักษ์  02-7595113, 3622137-41

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

สาขาย่อย เมกาบางนา  02-1051863  

สาขาย่อย อุดมสุข  02-3613139

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 2 038-624025-29

สาขา ปราจีนบุรี  037-414595-6

สาขา สระแก้ว 037-421922-3, 037-421951-2

สาขา กบินทร์บุรี 037-280409-13

สาขา จันทบุรี 039-313189-90, 313219-20

สาขา ลพบุรี 036-784468-71

สาขา พัทยา 038-424948, 424976-8

สาขา ฉะเชิงเทรา 038-513209-12

สาขา นครปฐม 034-253543, 272196, 272197

สาขา สระบุรี 036-213210-3

สาขา อยุธยา 035-323068-70, 035-323075-77

สาขา สมุทรสาคร 034-421407-10

สาขา ราชบุรี 032-332452-3, 032-332052-4

สาขา ปราณบุรี 032-623639-42

สาขาย่อย กาญจนบุรี 034-515060, 515075-7

ภาคกลางและภาคตะวันออก



ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ คุ้มครองเฉพาะภัย (อุบัติเหตุกรณีเฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น)

ความคุ้มครอง

แบบประกัน

ประกัน 2+

ประกัน 2+ ตามใจ

ประกัน 3+
ประกัน 2+

ถูกผิดรับเลย

ประกัน 3+

ถูกผิดรับเลย

ประกัน 2+

คุ้มครองสุขภาพ

ประกัน 3+

คุ้มครองสุขภาพ

เบี้ยเริ่มต้น 7,900 บาท เบี้ยเริ่มต้น 7,900 บาท เบี้ยเริ่มต้น 7,020 บาท เบี้ยเริ่มต้น 8,200 บาท เบี้ยเริ่มต้น 7,300 บาท เบี้ยเริ่มต้น 8,200 บาท เบี้ยเริ่มต้น 7,300 บาท

1. ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

   - ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ไม่เกินทุนประกัน ทุนชน ทุนหาย                  

กำาหนดได้ตามใจ                

ไม่ต้องเท่ากัน 

(ขั้นต่ำา 100,000 บาท)

ไม่เกินทุนประกัน ไม่เกินทุนประกัน ไม่เกินทุนประกัน

   - รถยนต์สูญหายไฟไหม้ ไม่เกินทุนประกัน ไม่คุ้มครอง ไม่เกินทุนประกัน ไม่คุ้มครอง ไม่เกินทุนประกัน ไม่คุ้มครอง

2. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

   - ชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก (TPBI)

สูงสุด

1,000,000 บาท/คน

สูงสุด

1,000,000 บาท/คน

สูงสุด

300,000 บาท/คน

สูงสุด

1,000,000 บาท/คน

สูงสุด

300,000 บาท/คน

สูงสุด

1,000,000 บาท/คน

สูงสุด

300,000 บาท/คน

สูงสุด

10,000,000 บาท/ครั้ง

สูงสุด

10,000,000 บาท/ครั้ง

สูงสุด

10,000,000 บาท/ครั้ง

สูงสุด

10,000,000 บาท/ครั้ง

สูงสุด

10,000,000 บาท/ครั้ง

สูงสุด

10,000,000 บาท/ครั้ง

สูงสุด

10,000,000 บาท/ครั้ง

   - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (TPPD)
สูงสุด

1,000,000 บาท/ครั้ง

สูงสุด

1,000,000 บาท/ครั้ง

สูงสุด

1,000,000 บาท/ครั้ง

สูงสุด

1,000,000 บาท/ครั้ง

สูงสุด

1,000,000 บาท/ครั้ง

สูงสุด

1,000,000 บาท/ครั้ง

สูงสุด

1,000,000 บาท/ครั้ง

3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

   - อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสารในรถ   

    (รย.01)
100,000 บาท/คน * 100,000 บาท/คน * 50,000 บาท/คน ** 100,000 บาท/คน * 50,000 บาท/คน ** 100,000 บาท/คน * 50,000 บาท/คน **

   - ค่ารักษาพยาบาล (รย.02) 100,000 บาท/คน * 100,000 บาท/คน * 50,000 บาท/คน ** 100,000 บาท/คน * 50,000 บาท/คน ** 100,000 บาท/คน * 50,000 บาท/คน **

   - ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา (รย.03) 200,000 บาท/ครั้ง 200,000 บาท/ครั้ง 200,000 บาท/ครั้ง 200,000 บาท/ครั้ง 200,000 บาท/ครั้ง 200,000 บาท/ครั้ง 200,000 บาท/ครั้ง

4. เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถประกัน ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
500 บาท/วัน 

(สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท/กรมธรรม์/ปี)
ไม่คุ้มครอง

ความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ (IPD)

1. PAคุ้มครองกรณีเสียชีวิต,ทุพพลภาพ 

   และสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (อบ. 1) 

  *ยกเว้นอบ.จากการขับขี่หรือโดยสารจยย.

ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 50,000

2. กรณีผู้ป่วยใน (IPD)

   2.1 ค่าห้อง/ค่าอาหาร/วัน (สูงสุด 30 วัน)/ครั้ง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 1,000

   2.2 ค่าห้อง ICU/วัน (สูงสุด 10 วัน)/ครั้ง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 2,000

   2.3 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปในโรงพยาบาล/ครั้ง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 10,000

   2.4 ค่าผ่าตัด (ตามตารางผ่าตัด)/ครั้ง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 20,000

   2.5 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้/วัน (ไม่เกิน 30วัน/ครั้ง) ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 500

หมายเหตุ :

1. รับเฉพาะรถเก๋งและรถปิกอัพส่วนบุคคลเท่านั้น

2. ไม่ต้องตรวจสภาพรถ ไม่กำาหนดอายุรถ (ราคาซื้อขายต้องไม่ต่ำากว่า 100,000 บาท)

3. ความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ : ผู้เอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 25-60 ปี

4. ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ความหมายของสัญลักษณ์ :

  * (รถเก๋ง : ผู้ขับขี่ 1 + ผู้โดยสาร 6) / (รถปิกอัพ : ผู้ขับขี่ 1 + ผู้โดยสาร 2)

  **(รถเก๋ง, รถปิกอัพ : ผู้ขับขี่ 1 + ผู้โดยสาร 5)

    

ครั้งแรกของประกันรถ

ที่เลือกคว�มคุ้มครอง

ได้ต�มใจ


