สิทธิประโยชน์
โครงการ Q Mark / Q Cold Chain
ระยะที 4

อุปกรณ์ GPS

ค่ าบริการสั ญญา

ค่ าตรวจประเมิน

รับส่ วนลดพิเศษ

ประกันภัย UD

ผ่ อนค่ าเบียประกันได้

1.1) ฟรี! อุปกรณ์ GPS สําหรับรถ Q MARK

Smart Data จัดทําข้อมูลเพือ
รองรับการตรวจประเมิน Q Mark

เชื อมต่ อข้ อมูลกับสถานีบริการนํามันเพือแจ้ ง
ตําแหน่ งสถานีบริการนํามันและจุดพักรถ

1.1) ฟรี! อุปกรณ์ GPS สําหรับรถ Q MARK
กรมธรรม์ ประเภท 1 รถบรรทุกทีจดทะเบียนใหม่
ขนาด 6 ล้อ ขึนไป ในระยะเวลา 3 ปี (หรื อประเภท 1 ต่อเนือง ถึงปี ที 3)
- รับประกันอุปกรณ์ GPS ตลอดอายุสญ
ั ญาประกันภัย ของ กรมธรรม์ประเภท 1

1.2) ฟรี! อุปกรณ์ GPS + TEMP SENSOR
สํ าหรั บรถ Q COLD CHAIN

1.3) เงือนไขการใช้ สิทธิ เฟส 4
ฟรี! อุปกรณ์ GPS สําหรับรถ Q MARK

กรมธรรม์ ประเภท 1 รถบรรทุกทีจดทะเบียนใหม่ ขนาด 6 ล้อขึนไป ในระยะเวลา 3 ปี (หรื อประเภท 1 ต่ อเนืองจากปี ที 3)
ชําระเบียประกันภัยก่ อนติดตังอุปกรณ์ GPS

1.
2.



3.

การเปลียนแปลงกรมธรรม์ / การยกเลิกกรมธรรม์ หรื อการคืนทุนประกัน Total Loss
การเปลียนแปลงกรมธรรม์ : ภายใน ระยะเวลา 3 ปี หากลูกค้า เปลียนประเภทกรมธรรม์ จากประเภท 1 ไปเป็ นกรมธรรม์ภาคสมัครใจประเภทอืน และยัง




4.
5.

การติดตังอุปกรณ์ : อุปกรณ์จะติดตังหลังจากมีการตัดชําระเบียประกันภัย จากลูกค้า และมีการยืนยันการติดตังจาก บริ ษทั วิริยะประกันภัย จํากัด
(มหาชน) และดําเนินการแจ้งติดตังกับ บริ ษทั เวลาร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด

ทําประกันภัยรถยนต์กบั บริ ษทั วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ลูกค้าจะต้องชําระค่าอุปกรณ์และค่าบริ การสัญญาณ รายปี ให้กบั บริ ษทั เวลาร์ คอร์ ปอเรชัน
จํากัด เป็ นจํานวน 4,200 บาท ต่อปี (รวมภาษี)
การยกเลิกกรมธรรม์ : ภายใน ระยะเวลา 3 ปี หากลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ และไม่ทาํ ประกันภัยรถยนต์กบั บริ ษทั วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ลูกค้า
จะต้องชําระค่าปรับ (ของอุปกรณ์และค่าบริ การสัญญาณ รายปี ) เป็ นจํานวน 50% ของค่าใช้จ่าย ทีเหลือจากระยะเวลา 3 ปี เช่น ใช้ไปอุปกรณ์ 1 ปี แล้วยกเลิก
มีค่าปรับค่ายกเลิกอุปกรณ์ (ยกเลิกกรมธรรม์ ไม่ครบ 3 ปี ) = 4,200 × 2 ปี แล้วลด 50% = 4,200 ให้กบั บริ ษทั เวลาร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด
การคืนกรมธรรม์ Total Loss : ถือว่าสัญญาประกันภัยสิ นสุ ด (ในส่วนอุปกรณ์ลูกค้าจะต้องคืนอุปกรณ์ GPS ให้กบั บริ ษทั เวลาร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด

รับประกันอุปกรณ์ GPS ตลอดอายุสัญญาประกันภัย กรมธรรม์ ประเภท 1
ระยะเวลาการสินสุ ดการให้ บริการ : ระยะเวลา 3 ปี เมือสิ นสุ ดระยะเวลา 3 ปี ลูกค้าจะต้องคืนอุปกรณ์ GPS ให้กบั บริ ษทั เวลาร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด

1.4) ฟรี! อุปกรณ์ GPS + TEMP SENSOR
สํ าหรั บรถ Q COLD CHAIN
• ฟรี อปุ กรณ์ GPS + Temp Sensor
• พร้ อมชํ าระค่ าบริ การ GPS เพียง 2,200 บาท ต่ อปี
 กรมธรรม์ ประเภท 1 รถบรรทุกทีจดทะเบียนใหม่
ขนาด 4 ล้ อขึนไป ในระยะเวลา 3 ปี (หรื อประเภท 1 ต่ อเนือง ถึงปี ที 3)
 รับประกันอุปกรณ์ GPS ตลอดอายุสัญญาประกันภัย ของ กรมธรรม์ประเภท 1

1.5) เงือนไขการใช้ สิทธิ เฟส 4
ฟรี! อุปกรณ์ GPS + TEMP SENSOR สํ าหรับรถ Q COLD CHAIN
1.

กรมธรรม์ ประเภท 1 รถบรรทุกทีจดทะเบียนใหม่ ขนาด 4 ล้อขึนไป ในระยะเวลา 3 ปี (หรื อประเภท 1 ต่ อเนืองจากปี ที 3)

2.

ชําระเบียประกันภัยก่อนติดตังอุปกรณ์ GPS


การติดตังอุปกรณ์ : อุปกรณ์จะติดตังหลังจากมีการตัดชําระเบียประกันภัย จากลูกค้า และมีการยืนยันการติดตังจาก บริ ษทั วิริยะ
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) และดําเนินการแจ้งติดตังกับ บริ ษทั เวลาร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด



ลูกค้าทีเข้าร่ วมโครงการจะต้องชําระค่าบริ การสัญญาณ GPS รายปี จํานวน 2,200 บาท ต่อปี ให้กบั บริ ษทั เวลาร์ คอร์ปอเรชัน
จํากัด ให้แล้วเสร็ จก่อนการติดตังอุปกรณ์



บริ ษทั เวลาร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด จะเรี ยกเก็บค่าบริ การสัญญาณ GPS รายปี กับทางลูกค้า จํานวน 2,200 บาท ต่อปี (ภายใน
ระยะเวลาโครงการ 3 ปี )

1.5) เงือนไขการใช้ สิทธิ เฟส 4
ฟรี! อุปกรณ์ GPS + TEMP SENSOR สํ าหรับรถ Q COLD CHAIN
การเปลียนแปลงกรมธรรม์ / การยกเลิกกรมธรรม์ หรื อการคืนทุนประกัน Total Loss
 การเปลียนแปลงกรมธรรม์ : ภายใน ระยะเวลา 3 ปี หากลูกค้ า เปลียนประเภทกรมธรรม์ จากประเภท 1 ไปเป็ นกรมธรรม์ ภาค
สมัครใจประเภทอืน และยังทําประกันภัยรถยนต์กบั บริ ษทั วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ลูกค้าจะต้องชําระค่าอุ ปกรณ์ และ
ค่าบริ การสัญญาณ รายปี ให้กบั (บริ ษทั เวลาร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด) เป็ นจํานวน 4,400 บาท ต่อปี (รวมภาษี)
 การยกเลิกกรมธรรม์ : ภายใน ระยะเวลา 3 ปี หากลูกค้ ายกเลิกกรมธรรม์ และไม่ ทําประกันภัยรถยนต์ กับบริ ษัท วิริยะประกันภัย
จํากัด (มหาชน) ลูกค้าจะต้องชําระค่าปรับ (ของอุปกรณ์และค่าบริ การสัญญาณ รายปี ) เป็ นจํานวน 50% ของค่าใช้จ่าย ทีเหลือจาก
ระยะเวลา 3 ปี เช่น ใช้ไปอุปกรณ์ 1 ปี แล้วยกเลิก มีค่าปรับค่ายกเลิกอุปกรณ์ (ยกเลิกกรมธรรม์ ไม่ครบ 3 ปี ) = 4,400 × 2 ปี แล้ว
ลด 50% = 4,400 ให้กบั บริ ษทั เวลาร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด
ั บริ ษทั เวลาร์
 การคื นกรมธรรม์ Total Loss : ถือว่าสัญญาประกันภัยสิ นสุ ด (ในส่ วนอุปกรณ์ลูกค้าจะต้องคืนอุปกรณ์ GPS ให้กบ
คอร์ปอเรชัน จํากัด
4. รับประกันอุปกรณ์ GPS ตลอดอายุสัญญาประกันภัย กรมธรรม์ ประเภท 1
ั บริ ษทั เวลาร์ คอร์
5. ระยะเวลาการสิ นสุ ดการให้ บริการ : ระยะเวลา 3 ปี เมือสิ นสุ ดระยะเวลา 3 ปี ลูกค้าจะต้องคืนอุปกรณ์ GPS ให้กบ
ปอเรชัน จํากัด
3.

2) ฟรี! ค่าบริการสั ญญาณ GPS รายปี

Smart Data จัดทําข้ อมูลเพือรองรับการตรวจประเมิน Q Mark
เชื อมต่ อข้อมูลกับสถานีบริการนํามันเพือแจ้ งตําแหน่ งสถานีบริการนํามันและจุดพักรถ

2) ฟรี! ค่าบริการสั ญญาณ GPS รายปี

3) ฟรี! ค่าตรวจประเมิน
สนับสนุ นค่าธรรมเนี ยมการตรวจประเมิน (เฉพาะลูกค้าของบริษทั ฯ)
สนับสนุนค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน
สําหรับกรมธรรมประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
กรมธรรม์ ประเภท 1 ตังแต่ 20 กธ. ขึนไป

ไม่เกิน 15,000

บาท

กรมธรรม์ ประเภท 1 ตังแต่ 11-19 กธ.

10,000

บาท

กรมธรรม์ ประเภท 1 ตังแต่ 6-10 กธ.

6,000

บาท

กรมธรรม์ ประเภท 1 ตังแต่ 3-5 กธ.

3,000

บาท

3) ฟรี! ค่าตรวจประเมิน
สนับสนุ นค่าธรรมเนี ยมการตรวจประเมิน (เฉพาะลูกค้าของบริษทั ฯ)
สนับสนุนค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน
สําหรับกรมธรรมประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
กรมธรรม์ ประเภท 3 ตังแต่ 75 กธ. ขึนไป

ไม่เกิน 15,000

บาท

กรมธรรม์ ประเภท 3 ตังแต่ 60-74 กธ.

10,000

บาท

กรมธรรม์ ประเภท 3 ตังแต่ 50-59 กธ.

6,000

บาท

กรมธรรม์ ประเภท 3 ตังแต่ 30-49 กธ.

3,000

บาท

4) ส่ วนลดประกันรถยนต์ และประกันขนส่ งสินค้า
การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ ง NON-MOTOR
การให้ ส่วนลดอัตราเบียพิเศษ สําหรั บกลุ่มลูกค้ าทีผ่ าน
การรับรองมาตรฐาน Q MARK และ Q COLD CHAIN
ส่ วนลดประกัน เฉพาะสินค้า กลุ่ม 1 , 2 , 3 และ 5

5) ฟรี! ประกันอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขีไม่ระบุชือ
ลูกค้ าสามารถใช้ คะแนน 1,900 คะแนน จากบัตร PT MAX CARD
แลกประกันภัยอุบัตเิ หตุประเภทผู้ขับขีไม่ ระบุชือ
คุ้มครองมูลค่ า 1 แสนบาท โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย

5) ฟรี! ประกันอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขีไม่ระบุชือ
ฟรี ประกันอุบัตเิ หตุประเภทผู้ขบั ขีไม่ ระบุชือ
(Unnamed driven) สําหรับผูป้ ระกอบ
รายละเอียดความคุ้มครอง

จํานวนเงินเอาประกันภัย

การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสินเชิง

 จ่ าย 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย กรณี เสียชีวิต หรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง หรื อ
สู ญเสี ยอวัยวะตังแต่ 2 ข้างขึนไป
 จ่ าย 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย กรณี สู ญเสี ยอวัยวะตังแต่ 1 ข้ าง

100,000.00

6) ผ่ อนชําระค่าเบียประกันภัย
แจ้ งผ่อนชํ าระค่ าเบียประกันภัย และการบริการด้ านสินเชื อให้ กบั ผู้ประกอบการ
การแจ้ งทําประกันภัยผ่ านบริษัท ฮาวเด้ น แมกซี อินชั วรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด
แจ้ งผ่ อนชําระผ่ านบริษัท สบาย แคปปิ ตอล พลัส จํากัด
รายชื อเจ้ าหน้ าทีประสานงานโครงการ (บริษัท ฮาวเด้น แมกซี อินชั วรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด )
1. คุณณัฐนิช มนต์ คงธรรม เบอร์ ติดต่ อ : 02-793-8836 หรื อ 065-984-4143
รายชื อเจ้ าหน้ าทีประสานงานโครงการ (บริษัท สบาย แคปปิ ตอล พลัส จํากัด)
1. นายองอาจ สมิตะเศรษฐ์ เบอร์ ติดต่อ : 082-546-5065
2. นายธีระพงศ์ ดาราแก้ว
เบอร์ ติดต่ อ : 082-545-6965

