เง�อนไขบริการผูชวยสวนบุคคล
คํานยิาม
“รถยนต” หมายถงึ รถยนต 4 ลอ ที่ไมไดใชในเชิงพาณิชย ซึ่งไมรวมถึง รถมอเตอรไซค และรถยนต
ทีใ่ ชในกจิการสาธารณะ อาทิ รถเมล รถแทก็ซี่ รถบรรทกุหนกั และรถเชา
“ปรมิณฑล” หมายถงึ นนทบรุี ปทมุธานี สมทุรปราการ
ROADSIDE ASSISTANCE

บรกิารความชวยเหลอืฉกุเฉนิบนทองถนน*
การบริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนน ธนาคารเปนแตเพียงผูจัดใหมีบริการ มิใชผูใหบริการ แตจะ
ประสานงานให บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เอสโอเอส (ประเทศไทย) จำกัด เปนผูใหบริการ Roadside
Assistance แกผถูอืบตัร เมื่อขับขี่รถยนตภายในประเทศไทย ประกอบดวยการบรกิารตางๆ ดังนี้

TERMS & CONDITIONS

บรกิารรถยกฉกุเฉนิ*
เมื่อรถยนตของผูถือบัตรเสีย หรือเกิดอุบัติเหตุจนไมสามารถขับเคลื่อนได Roadside Assistance จะ
ประสานงาน และจัดใหมีบริการลากจูงรถของทานไปยังอูซอมรถที่ใกลที่สุด ทั้งนี้ Roadside Assistance
จะรบัผดิชอบคาใชจายในการยก-ลากดงักลาวใหฟรี ปี ละ 1 ครั้ง ภายในรศัมเีขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล
หรือรับผิดชอบในวงเงินสูงสุดไมเกิน 1,500 บาท (ประมาณ 15 กิโลเมตรแรก) 1 ครั้งตอป สำหรับการ
ยก-ลากในเขตตางจังหวัด คาใชจายสวนที่เกินจากวงเงินที่กำหนด หรือการใชบริการเกิน 1 ครั้งตอป ผู
ถอืบตัรจะตองรบัผดิชอบเอง
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บรกิารชางซอมรถยนตฉกุเฉนิ*
เมื่อรถยนตของผูถือบัตรเสียขณะขับขี่บนทองถนน และสามารถที่จะซอมแซมไดทันที Roadside Assistance
จะประสานงาน และจดัสงชางซอมรถยนตไปยงัจดุเกดิเหตแุละรบัผดิชอบคาใชจายในการบรกิารในวงเงนิ
สงูสดุไมเกนิ 1,500 บาทตอกรณี 1 ครั้งตอปี โดยคาใชจายนี้ ไมรวมคาอปุกรณ และคาอะไหล คาใชจาย
สวนที่เกินจากวงเงนิที่กำหนด หรอืการใชบรกิารเกนิ 1 ครั้งตอป ผถูอืบตัรจะตองรบัผดิชอบเอง

บรกิารชางกญ
ุ แจรถยนต*
เมื่อรถยนตของผูถือบัตรถูกล็อก ทำใหผูถือบัตรไมสามารถเขารถยนตเพื่อทำการขับขี่ได Roadside
Assistance จะประสานงาน และจดัสงชางกญ
ุ แจรถยนตไปยงัจดุเกดิเหตุ เพื่อทำการปลดล็อกกุญแจ พรอม
ทั้งรับผิดชอบคาใชจายในการบรกิารในวงเงนิสงูสดุไมเกนิ 700 บาท ตอกรณี 1 ครั้งตอป คาใชจายสวนที่
เกนิจากวงเงนิที่กำหนด หรอืการใชบรกิารเกนิ 1 ครั้งตอป ผถูอืบตัรจะตองรบัผดิชอบเอง

บริการติดตอประสานงานเติมน้ำมันฉุกเฉิน*
เมื่อรถยนตของผถูอืบตัรไมสามารถเคลื่อนที่ไปบนทองถนนได เนื่องจากสาเหตุน้ำมันหมดฉุกเฉิน Roadside
Assistance จะประสานงานจัดสงเจาหนาที่เพื่อบริการเติมน้ำมันฉุกเฉินใหกับผูถือบัตร เพื่อใหผูถือบัตร
สามารถขับเคลื่อนรถยนตไปยังสถานีบริการน้ำมันที่อยูใกลที่สุดได โดยผูถือบัตรจะตองรับผิดชอบคา
ใชจายเอง
เมื่อรถยนตของผูถอืบตัรเสยีไมสามารถเคลื่อนที่ไปบนทองถนนได Roadside Assistance จะประสานงาน
จดัหารถเชา โรงแรม ที่พัก หรอืบตัรโดยสารของยานพาหนะที่ทานตองการโดยผถูอืบตัรจะตองรบัผดิชอบ
คาใชจายเอง
* การบรกิารชวยเหลอืฉกุเฉนิทางรถยนตดงักลาวขางตน ใหอางองิถงึเงื่อนไขและขอยกเวนดังนี้
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TERMS & CONDITIONS

บรกิารตดิตอประสานงานใหสามารถเดนิทางไปยงัที่พักอาศัย หรอืจดุหมายของทาน*

เง�อนไขและขอยกเวน

TERMS & CONDITIONS

1. Roadside Assistance จะตองเป็ นผปูระสานงานและจดัสงชาง หรอืจดัใหบรกิารยก-ลากเอง ทั้งนี้หาก
ผถูอืบตัรจาำเปนตองใชผใูหบรกิารอื่นที่ไมใชผใูหบรกิารของ Roadside Assistance ผถูอืบตัรจะตองไดรบั
การยนิยอมจาก Roadside Assistance กอนเสมอ
2. หากผูถือบัตรไมอยูที่รถยนตคันที่เกิดเหตุ Roadside Assistance จะไมสามารถใหบริการชวยเหลือ
ฉกุเฉนิบนทองถนนได
3. การใหบรกิารของ Roadside Assistance จะไมคมุครองคาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตดุงัตอไปนี้
3.1 คาใชจายที่เกิดจากการใชบริการจากผูใหบริการอื่นที่มิใชผูใหบริการของ Roadside Assistance
โดยมไิดรบัความยนิยอมจาก Roadside Assistance
3.2 รถยนตที่บรรทกุผโูดยสารเกนิจำนวนหรอืบรรทกุสิ่งของ หรอืลากสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกวามาตรฐาน
ที่บริษัทผผูลติรถยนตกำห
 นดไว หรอืการใชรถยนตผดิวตัถปุระสงคการใชงาน
3.3 การสูญเสีย หรือเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยออม อันเนื่องมาจากสงคราม การรุกราน เหตุ
สุดวิสัย การกระทำของศัตรู ตางชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชน
กอความวนุวายถงึขนาดลกุฮอืตอตานรฐับาล จลาจล
3.4 ผูขับขี่ไมมีใบขับขี่ หรอืใบขับขี่หมดอายหุรอืไมไดออกโดยกรมการขนสงทางบก
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HOME ASSISTANCE

บรกิารใหความชวยเหลอืฉกุเฉนิภายในที่พักอาศัย
บริการใหความชวยเหลือฉุกเฉินภายในที่พักอาศัย ธนาคารมิใชผูใหบริการแตจะเปนผูประสานงานให
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เอสโอเอส (ประเทศไทย) จำกัด เปน็ผใูหบรกิาร Home Assistance แกผถูอืบตัร
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ดงัรายละเอยีดตอไปนี้

บรกิารชางกญ
ุ แจ

กรณผีถูอืบตัรทำกุญแจหาย หรอืลมืลกูกญ
ุ แจไวภายในที่พักอาศัย และไมสามารถเขาที่พักอาศัยได

บรกิารชางประปา

กรณมีเีหตฉุกุเฉนิอนัเนื่องมาจากการแตกรั่วหรอืการอดุตนัของทอน้ำ

บรกิารชางไฟฟา

กรณเีกดิเหตุเนื่องจากความผดิปกตขิองระบบไฟฟา หรอืไฟฟาลดัวงจรภายในที่พักอาศัย

บรกิารชางแอร

กรณเีกดิเหตุเนื่องจากความผดิปกตขิองระบบแอรในที่พักอาศัย

เง�อนไขการใหบริการชวยเหลือฉุกเฉินภานในที่พักอาศัย
ประสานงานจดัสงชางไปยงัที่พักอาศัยของผถูอืบตัรเพื่อใหความชวยเหลอืในกรณีที่ผูถือบตัรรองขอ
• คาใชจายสำหรับคาบรกิารตางๆ ผถูอืบตัรจะตองเปน็ผรูบัผดิชอบเองทั้งหมด
• การดำเนินการชวยเหลือภายในทีพ่ กั อาศัยนีจ้ ะไมสามารถใหบริการได หากผูถ อื บัตรไมไดอยูใ นทีพ่ กั อาศัย
ขณะที่ใหบริการดังกลาว
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TERMS & CONDITIONS

• Home Assistance จะใหขอมูลรายชื่อชางที่สามารถใหบริการได พรอมทั้งราคา (ถามี) และการ

WORLDWIDE CONCIERGE SERVICES

บรกิารผชูวยสวนบคุคล

บริการผูชวยสวนบุคคล ธนาคารมิใชผูใหบริการแตจะเปนผูประสานงานให บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล
เอสโอเอส (ประเทศไทย) จำากดั เป็ นผใูหบรกิารแกผถูอืบตัรทั้งในประเทศ และตางประเทศ ดงัรายละเอยีด
ตอไปนี้
• บรกิารใหขอมลู และจองสนามกอลฟ
• บรกิารใหขอมลู และจองรถเชา หรอืรถลมีซูนี
• บรกิารชวยเหลอื และทาำการจองเกี่ยวกับโรงแรม
• บรกิารใหความชวยเหลอืดานการสาำรองรานอาหาร
• บรกิารใหขอมลูเกี่ยวกับดานบันเทิง อาทิ การจองตั๋วคอนเสิรต หรอืการแสดงตางๆ
• บรกิารจดัสงของขวญ
ั และดอกไม
• บรกิารใหขอมลูตารางการบนิ และการจองตั๋วเครื่องบิน
• บรกิารใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวสำคัญทั่วโลก

เง�อนไขการใหบริการผูชวยสวนบุคคล

TERMS & CONDITIONS

• การใหบรกิารขางตนเป็ นการใหขอมลูคำแนะนำ และการประสานงานเทานั้น
• คาใชจายสำาหรับสินคาหรือบริการตางๆ ผูถือบัตรจะตองเปนผูรับผิดชอบเองทั้งหมด ซึ่งรวมถึงคาวาง

มัดจำสินคา คาธรรมเนียมในการขนสง คาธรรมเนียมในการโอนเงินใดๆ ที่เกิดขึ้น คาสินคา และคา
ใชจายในการยกเลกิการซื้อสินคา/บริการ
• การบริการนี้ไมรวมถึงการบริการเพื่อการพาณิชย หรอืการบรกิารที่ผิดกฎหมาย หรอืตองหามตามกฎหมาย
ของแตละประเทศ
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