มาสเตอร์การ์ด ประเทศไทย
บัตรเครดิ ต TITANIUM
ระยะเวลาตามกรมธรรม์ประกันภัย
1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2562
สรุปสาระสําคัญความคุ้มครอง
แผนความคุ้มครอง

จํานวนผลประโยชน์ สงู สุด (ดอลลาร์สหรัฐ)
จํานวนจํากัดความรับผิ ดต่อเหตุการณ์

จํานวนจํากัดความรับผิ ดต่อปี

200

200

ความคุ้มครองการซื้อสิ นค้าผ่านระบบพ
าณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์สาํ หรับสมาชิ กผูถ้ ือ
บัตรเครดิ ต TITANIUM

ผลประโยชน์ สงู สุดในแต่ละแผนตามทีร่ ะบุข้างต้น มีหน่ วยเป็ นดอลลาร์สหรัฐ
แต่การชําระค่าสิ นไหมทดแทนจะชําระในเงิ นสกุลท้องถิ น่ กรณี ทีก่ ฎหมายกําหนดให้กระทําการดังกล่าว ทัง้ นี้
อัตราแลกเปลีย่ นจะเป็ นไปตามอัตราแลกเปลีย่ นอย่างเป็ นทางการที ป่ ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ
วันทีม่ ีการชําระค่าสิ นไหมทดแทน

การประกันภัยความคุ้มครองการซื้อสิ นค้าผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
ข้อกําหนดและเงื่อนไข
สําหรับผูถ้ ือบัตรมาสเตอร์การ์ด ที่ ออกในประเทศไทย
ส่วนที่ 1 - คําจํากัดความ
คําทีม่ คี วามหมายโดยเฉพาะได้ถูกระบุไว้ดา้ นล่างนี้ และให้มคี วามหมายดังทีร่ ะบุไว้เมือ่ ปรากฏในรูปของตัวหนา
จํานวนจํากัดความรับผิ ดต่อปี

หมายถึง
จํานวนเงินผลประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือบัตรหนึ่งรายซึง่ บริ ษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอ
บภายในระยะเวลาของกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉ
บับนี้

ธุรกิ จ

หมายถึง

(1) การค้า วิชาชีพ หรืออาชีพ รวมถึงทีเ่ ป็ นการทํางานเต็มเวลา ไม่เต็มเวลา
หรือเป็ นครัง้ คราว หรือ (2) การกระทําอื่นใดทางกฎหมายซึง่ กระทําเพือ่ เงิน
หรือค่าตอบแทนอืน่

ผูถ้ ือบัตร

หมายถึง

บุคคลธรรมดาซึง่ ได้รบั บัตรที่ ได้รบั ความคุ้มครอง รวมถึงผูถ้ อื บัตรเสริม
หรือบัตรเพิม่ เติมภายใต้บญ
ั ชีเดียวกันในอาณาเขตความคุ้มครองซึง่ บัตรที่
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ได้รบั ความคุ้มครอง ถูกออกโดยผูอ้ อกบัตรทีเ่ ข้าร่วมรายการ
ของสะสม

หมายถึง

วัตถุซง่ึ เหมาะสมแก่การสะสม อันได้แก่งานศิลปะหรือโบราณวัตถุ
รวมถึงของต่าง ๆ
ซึง่ สะสมเป็ นงานอดิเรกสําหรับจัดแสดงหรือสําหรับการลงทุนซึง่ มูลค่าอาจเพิ่
มขึน้ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงโบราณวัตถุ ของเล่น เหรียญ หนังสือการ์ตนู
และแสตมป์

บริ ษทั

หมายถึง

บริษทั นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

ผูข้ นส่ง

หมายถึง

บริษทั ขนส่ง

การซื้อที่ได้รบั ความคุ้มครอง

หมายถึง

สิ นค้าซึง่ ซื้อผ่านอินเตอร์เน็ต

บัญชีเครดิ ต

หมายถึง

การทําข้อตกลงเกีย่ วกับเครดิตใด ๆ กับสถาบันการเงินซึง่ ผ่านคุณสมบัติ
สําหรับการใช้ส่วนบุคคล เช่น บัญชีบตั รเครดิต หรือ บัญชีเงินกูร้ ถ/บ้าน

ความเสียหาย

หมายถึง

สินค้าทีไ่ ม่สามารถใช้งานตามทีม่ งุ่ หมายไว้ได้อกี ต่อไป
เนื่องจากชิน้ ส่วนหรือวัสดุทแ่ี ตกหัก
หรือความบกพร่องทางโครงสร้างอันเนื่องจากอุบตั เิ หตุ

บัตรที่ได้รบั ความคุ้มครอง

หมายถึง

บัตรเครดิต TITANIUM ทีอ่ อกในอาณาเขตความคุ้มครอง

ผูถ้ ือบัตรที่ได้รบั ความคุ้มครอง

หมายถึง

ผูถ้ ือบัตรทีม่ บี ตั รที่ ได้รบั ความคุ้มครองซึง่ ยังมีผลใช้ได้ เปิดใช้งานอยู่
และมีสถานะการชําระเงินปกติ (ไม่มกี ารยกเลิก ระงับการใช้งาน
หรือผิดนัดชําระหนี้) ในขณะทีม่ กี ารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
โดยจะมีสทิ ธิได้รบั การจ่ายเงิ น หรือผลประโยชน์อ่นื ๆ
ตามทีร่ ะบุกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

สิ นค้า

หมายถึง

สินค้าต่าง ๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในหมวด 3 (ข้อยกเว้น)
ทัง้ หมดทีซ่ ้อื มาด้วยบัตรที่ ได้รบั ความคุ้มครอง
และ/หรือได้มาจากการคะแนนสะสมของโปรแกรมสะสมคะแนน (Rewards
Program) ทีเ่ กีย่ วข้องกับบัตรที่ ได้รบั ความคุ้มครอง

ผูเ้ อาประกันภัย

หมายถึง

ผูถ้ ือบัตรที่ ได้รบั ความคุ้มครอง
ซึง่ ระบุว่าเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ
หนังสือรับรองการประกันภัย และ/หรือใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย
ซึง่ ได้รบั ประกันและความคุม้ ครองตามผลประโยชน์ทร่ี ะบุในกรมธรรม์ประกั
นภัยฉบับนี้

ผูอ้ อกบัตร

หมายถึง

ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
หรือหน่ วยงานในลักษณะเดียวกันทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตจากมาสเตอร์การ์ดให้ดาํ เนิ
นการโปรแกรมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ดในอาณาเขตความ
คุ้มครอง และได้เข้าร่วมเสนอการประกันภัยแก่ผถ้ ู ือบัตร

การจ่ายเงิ น

หมายถึง
การจ่ายเงินซึง่ กระทําภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือ่ นไขของกรมธรรม์ประกันภัย
โดยบริ ษทั
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จํานวนจํากัดความรับผิ ดต่อเหตุการณ์

หมายถึง
จํานวนเงินผลประโยชน์สงู สุดภายใต้ความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้สาํ หรับการคุม้ ครองความเสียหายในแต่ละครัง้

กรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

สัญญาประกันภัยฉบับนี้

ระยะเวลาตามกรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

1 กรกฎาคม ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562

ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

มาสเตอร์การ์ดเอเชีย/แปซิฟิค พีทอี .ี แอลทีด.ี
ตามทีร่ ะบุเป็ นผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ซึง่ จัดให้มกี ารประกันภัยเพือ่ ประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย
และชําระเบีย้ ประกันภัยแก่บริ ษทั

โปรแกรมสะสมคะแนน

หมายถึง

โปรแกรมทีเ่ สนอโดยผูอ้ อกบัตรซึง่ อนุ ญาตให้ผถ้ ู ือบัตรสะสมมูลค่า (เช่น
แต้ม เงินสด อื่น ๆ) และใช้รบั ของรางวัล (เช่น สินค้า การท่องเทีย่ ว อื่น ๆ)
จากบัตรที่ ได้รบั ความคุ้มครอง

ผูข้ าย

หมายถึง

บุคคลทางออนไลน์ซง่ึ ขายสินค้าโดยถูกต้องตามกฎหมายผ่านอินเตอร์เน็ต

อาณาเขตความคุ้มครอง

หมายถึง

ประเทศไทย

ส่วนที่ 2 - ความคุ้มครอง
แม้ว่ากรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลบังคับใช้ภายใต้ขอ้ กําหนด เงือ่ นไขโดยทั ่วไป เงือ่ นไข ความคุม้ ครอง ข้อยกเว้นความคุม้ ครอง
และใบสลักหลังของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เพือ่ ตอบแทนเบีย้ ประกันภัยทีช่ าํ ระโดยผูถ้ ือกรมธรรม์ให้แก่บริ ษทั อย่างไรก็ดี
บริ ษทั จะคุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยสําหรับการซื้อสินค้าทางออนไลน์ภายใต้ความคุม้ ครองการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
และชําระเงินให้แก่ผเู้ อาประกันภัยในกรณีดงั ต่อไปนี้
ก.

ข.

ค.

การไม่จดั ส่งสินค้า และ/หรือการจัดส่งสินค้าทีไ่ ม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนสําหรับสิ นค้าทีซ่ ้อื ทางอินเทอร์เน็ต/ออนไลน์
โดยสิ นค้าจะได้รบั ความคุม้ ครองในกรณีการไม่จดั ส่งถ้าไม่ได้จดั ส่งสิ นค้าภายใน 30 วันนับแต่กาํ หนดวันจัดส่งสิ นค้า
เว้นแต่ผข้ ู ายได้ระบุเป็ นอย่างอื่น
และผูข้ ายไม่ทาํ การคืนเงินให้ผ้เู อาประกันภัยทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของผูเ้ อาประกันภัยภายใน 60
วันนับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ม่ทาํ การจัดส่ง
ความผิดปกติในการทํางานของสิ นค้าเนื่องจากความเสียหายจากการจัดส่ง
โดยสิ นค้าทีจ่ ดั ส่งจะได้รบั ความคุม้ ครองในกรณีการทํางานไม่ถูกต้องอันเนื่องจากความเสียหายทางกายภาพ
ถ้าผูผ้ ข้ ู ายไม่ทาํ การคืนเงินให้ผเู้ อาประกันภัยเข้าบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของผูเ้ อาประกันภัยภายใน 60
วันนับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ม่ทาํ การจัดส่ง
สิ นค้าต้องมีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐรวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

ในกรณีทม่ี กี ารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยถูกต้อง
บริ ษทั จะจ่ายเงินให้แก่ผเู้ อาประกันภัยสําหรับราคาสินค้าในแต่ละรายการทีผ่ เ้ ู อาประกันภัยซื้อ
โดยจํานวนเงินชดเชยสูงสุดจะเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในตารางผลประโยชน์ ขึน้ อยู่กบั ประเภทของบัตรที่ ได้รบั ความคุ้มครอง

ส่วนที่ 3 – ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะไม่คมุ้ ครองกรณีดงั ต่อไปนี้
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1) ยานยนต์ รถจักรยานยนต์หรือรถสกูต๊ เตอร์ ยานนํ้า อากาศยาน

และอุปกรณ์และ/หรือชิน้ ส่วนทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการใช้งานและ/หรือการบํารุงรักษา

2) บริ ษทั จะไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือความสูญเสียใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ทเ่ี ป็นผลมาจาก
ก.
ข.

การยึดอันชอบด้วยกฎหมายโดยเจ้าหน้าทีต่ ํารวจ หน่ วยงานของรัฐ ศาล หรือหน่วยงานทีม่ อี ํานาจอื่น ๆ
การกระทําโดยฉ้อฉลหรือจงใจของผูเ้ อาประกันภัย

3) บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ในกรณีการไม่จดั ส่งสินค้าดังต่อไปนี้
ก.
ข.
ค.

ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.
ฌ.
ญ.

ฎ.
ฏ.
ฐ.
ฑ.
ฒ.
ณ.
ด.
ต.
ถ.
ท.
ธ.
น.
บ.
ป.

การซื้อสินค้ามูลค่าตํ่ากว่า 50 ดอลล่าสหรัฐ
สัตว์มชี วี ติ หรือต้นไม้
เงินสด ทองแท่ง เงินแท่ง ตราสารเปลีย่ นมือได้ หุน้ เช็คเดินทาง หรือตั ๋วทุกประเภท (ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเพียง
ตั ๋วสําหรับกีฬาและกิจกรรมบันเทิง และการเดินทาง)
สินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทีเ่ น่ าเสียได้ (ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเพียง อาหาร ดอกไม้ เครือ่ งดืม่ ยา อาหารเสริม)
สิ นค้าทีซ่ ้อื เพือ่ ใช้ประโยชน์ทางการค้า ซึง่ รวมถึงสินค้าทีซ่ ้อื เพือ่ การขายต่อ หรือเครือ่ งมือทางการค้าหรือวิชาชีพ
การเข้าถึงเว็บไซต์อนิ เทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ หรือไฟล์ขอ้ มูลทีด่ าวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ซึง่ รวมถึงไฟล์ดนตรี ภาพถ่าย
เนื้อหาสําหรับอ่าน หนังสือและภาพยนตร์
บริการทีใ่ ห้ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น การจองทีพ่ กั ในโรงแรม การเช่ารถ คําปรึกษาทางการเงิน
สิ นค้าทีซ่ ้อื จากบุคคลธรรมดา ไม่ว่าในการซื้อขายส่วนบุคคล หรือผ่านเว็บไซต์ประมูลราคาทางออนไลน์
สินค้าปลอม
ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ สภาพภูมอิ ากาศหรือลมฟ้าอากาศ
การเสือ่ มสภาพจากการใช้งานตามปกติ การเสือ่ มราคา การทยอยเสือ่ มสภาพ นํ้า มลภาวะหรือการปนเปื้อนประเภทใด ๆ
ความบกพร่องในการผลิตหรือการเสือ่ มสภาพในตัวเอง สัตว์พาหะ แมลง ปลวก เชือ้ รา การเน่ าเปียกหรือแห้ง
เชือ้ แบคทีเรีย สนิม การทําความสะอาด การบริการ การบํารุงรักษา การปรับปรุงหรือการซ่อมแซม
ความสูญเสียเนื่องจากความขัดข้องของเครือ่ งจักร ความขัดข้องของระบบไฟฟ้า ความขัดข้องของซอฟต์แวร์หรือข้อมูล
การสูญหายของข้อมูล
สิ นค้าทีซ่ ้อื เพือ่ การขายต่อ หรือสิง่ ทีข่ ณะซื้อเป็ นของใช้แล้ว ของเสียหาย หรือของมือสอง
สิง่ ติดตรึงถาวรภายในบ้านและ/หรือสําหรับธุรกิ จ ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเพียง พรมปูพน้ื วัสดุปพู น้ื และ/หรือกระเบือ้ ง
เครือ่ งปรับอากาศ ตูเ้ ย็น หรือเครือ่ งทําความร้อน
สินค้าทีใ่ ช้ หรือมุง่ หมายทีจ่ ะใช้เพือ่ วัตถุประสงค์ทางพาณิชย์ การค้าปลีก และ/หรือการให้เช่าทรัพย์สนิ หรือธุรกิ จอื่น
สิง่ ทีผ่ เู้ อาประกันภัยเช่าหรือเช่าซื้อ
สิง่ ทีข่ ณะซื้อเป็นของใช้แล้ว ของปรับปรุงใหม่ ของซ่อมแซมแล้ว หรือของนํากลับมาผลิตใหม่
ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ อาวุธปืน และของสะสม
ขนสัตว์ นาฬิกา อัญมณี รัตนชาติ หินมีค่า หรือวัตถุทท่ี าํ จากหรือมีส่วนประกอบของทองคํา (หรือโลหะมีค่าอื่น ๆ
และ/หรือหินมีค่า)
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการซื้อ
ซึง่ ผูเ้ อาประกันภัยชําระโดยใช้บตั รเครดิตหรือบัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ดของผูเ้ อาประกันภัย
ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดขึน้ จากกัมตภาพรังสี อะตอมมิคพิชชัน่ อะตอมมิคฟิวชัน่ ไม่ว่าจะอยู่ในการควบคุมหรือไม่
หรือเหตุการณ์จากนิวเคลียร์
การส่งสินค้าผิดที่
การสูญหายโดยปราศจากร่องรอย หรือ
สินค้าทีห่ น่วยงานของรัฐในท้องถิน่ ถือว่าผิดกฎหมาย

4) บริ ษทั จะไม่ให้ความคุม้ ครอง และบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อเรียกร้อง หรือให้ผลประโยชน์ใด ๆ
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ภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ ในกรณีท่ี การให้ความคุม้ ครอง ค่าสินไหมทดแทนตามข้อเรียกร้อง หรือการให้ผลประโยชน์จะทําให้บริ ษทั
บริษทั แม่ของบริ ษทั หรือบุคคลผูม้ อี ํานาจควบคุมบริ ษทั เกิดความเสีย่ งในการถูกลงโทษ
หรือละเมิดข้อห้ามของมติองค์การสหประชาชาติ หรือการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ กฎหมาย หรือระเบียบของสหภาพยุโรป
หรือสหรัฐอเมริกา
ส่วนที่ 4 - เงื่อนไขความคุ้มครอง
ในการรับความคุม้ ครองภายใต้ประกันความคุม้ ครองการซือ้ สินค้าผ่านระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
เอกสารหรือเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้จะต้องถูกนํามาแสดงหรือเกิดขึน้

1. ทีอ่ ยู่สาํ หรับการจัดส่งสิ นค้าต้องเป็นทีอ่ ยู่ทางไปรษณียข์ องผูเ้ อาประกันภัยในประเทศไทย
2. ผูข้ ายสิ นค้าหรือบริษทั ขนส่งทีไ่ ด้รบั มอบหมายจะต้องกําหนดและแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุ (Shipment Tracking Number)
ให้ถูกต้องและชัดเจน

3. ผูเ้ อาประกันภัยต้องดําเนินการทีจ่ าํ เป็นทัง้ ปวงกับผูข้ ายเพือ่ ให้ส่งสิ นค้าทดแทนหรือคืนราคาซื้อสินค้าให้แก่ผเู้ อาประกันภัย

นอกจากนี้ ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้ผข้ ู ายทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (อนุ ญาตให้ทาํ เป็ นอีเมล์หรือจดหมายลงทะเบียน)
ถึงการไม่ได้รบั สิ นค้า และจะต้องร้องขอให้มกี ารทดแทนสิ นค้า หรือคืนราคาสินค้าเต็มจํานวน แต่ผข้ ู ายไม่ดาํ เนินการดังกล่าว

4. ถ้ามีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีการไม่จดั ส่งสินค้าให้แก่ผเู้ อาประกันภัย และในทีส่ ุดผูเ้ อาประกันภัยได้รบั สิ นค้า
ผูเ้ อาประกันภัยควรคืนเงินค่าสินไหมทดแทนทีไ่ ด้รบั ให้แก่บริ ษทั

5. ในกรณีทม่ี กี ารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากความผิดปกติของการทํางานอันเกิดจากความเสียหายในการขนส่งสิ นค้า
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งให้ผข้ ู ายและบริ ษทั ทราบเรือ่ งดังกล่าวของสิ นค้าภายใน 48 ชัวโมง
่

6. ผูเ้ อาประกันภัยจะร่วมมือกับบริ ษทั

และช่วยเหลือบริษทั ในการบังคับสิทธิตามกฎหมายทีผ่ เ้ ู อาประกันภัยหรือบริ ษทั อาจมีอยู่ในเรือ่ งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดย
ผูเ้ อาประกันภัย

7. บัญชีทม่ี ผี ลสมบูรณ์ บัตรที่ได้รบั ความคุ้มครองต้องยังเปิดใช้งานอยู่ มีผลสมบูรณ์
และมีสถานะการชําระเงินปกติในระหว่างระยะเวลาตามกรมธรรม์ประกันภัย

8. ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิน้ สุดลงทันทีเมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ได้เป็นผูถ้ ือบัตรของผูอ้ อกบัตร
ส่วนที่ 5 - เงื่อนไขโดยทัวไป
่
1. การเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
ในการเรียกร้องผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ผู้เอาประกันภัย หรือ ผูแ้ ทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี
ต้องส่งหลักฐานทีจ่ าํ เป็นทัง้ หมดให้แก่บริ ษทั ด้วยค่าใช้จา่ ยของตนเองภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดในข้อ 1.1
หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
กรณีทไ่ี ม่สามารถยืน่ ข้อเรียกร้องได้ทนั ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดไม่เป็ นการตัดสิทธิในการเรียกร้องของผูเ้ อาประกันภัย
หากสามารถพิสจู น์ได้ว่ามีเหตุอนั สมควรทีไ่ ม่สามารถยืน่ ข้อเรียกร้องได้ทนั ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
และได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
1.1 หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ต้องมีการยืน่ หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันเกิดเหตุ
โดยหนังสือดังกล่าวให้ส่งไปยังแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
หากต้องการยืน่ คําร้องให้เข้าสู่ https://th.mycardbenefits.com หรือส่งการแจ้งเตือนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปที:่
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บริ ษทั นิ วแฮมพ์เชอร์ อิ นชัวรันส์
แผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ชัน้ 21-22 อาคารสยาม
989 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร +66 2649 1518
เวลาทําการ ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
ภาษาทีร่ บั รอง ไทย อังกฤษ
Email: APAC.Mastercard@aig.com

1.2 การพิสจู น์ความเสียหาย
ผูเ้ อาประกันภัยต้องส่งมอบให้บริ ษทั ซึง่ เอกสารดังต่อไปนี้
ก) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หากได้รบั
ข) สําเนาใบเสร็จการซื้อสินค้าแสดงการชําระเงินของการซื้อที่ ได้รบั ความคุ้มครองผ่านทางบัตรที่ ได้รบั ความคุ้มครอง
ค) ใบแสดงฐานะทางการเงินของบัญชีผถู้ ือบัตร
ซึง่ แสดงให้เห็นว่าบัญชีเครดิ ตนัน้ ถูกต้องและมีอยู่ในเวลาทีเ่ รียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2. ค่าสิ นไหมทดแทนความเสียหาย
บริ ษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในสิบห้า (15) วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั หลักฐานทีถ่ ูกต้องสมบูรณ์ของความสูญเสียและความเสียหาย
เพือ่ ประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บริ ษทั จะจ่ายเงินให้แก่ผเ้ ู อาประกันภัย
การจ่ายเงิ นจะทําโดยบริ ษทั ให้แก่ผ้เู อาประกันภัยในอาณาเขตความคุ้มครองเป็ นเงินบาทไทยภายใต้กฎหมายและระเบียบของ รัฐ
ซึง่ บังคับใช้อยู่ในประเทศไทย
ในกรณีทม่ี เี หตุน่าสงสัยอันสมควรว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพือ่ ชดเชยจากผูเ้ อาประกันภัยไม่เป็ นไปตามข้อตกลงการประกันภัย
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดข้างต้นอาจขยายออกไปได้เท่าทีจ่ าํ เป็ นแต่ไม่เกินเก้าสิบ (90) วันนับจากวันทีบ่ ริ ษทั ได้รบั เอกสารครบถ้วน
ในกรณีทบ่ี ริ ษทั ไม่สามารถชําระค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดข้างต้น
บริ ษทั จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจ่ายดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละสิบห้า (15) ต่อปีของเงินทีต่ อ้ งชําระ นับจากวันทีถ่ งึ กําหนดชําระ
3. การเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทนอันฉ้ อฉล
บริ ษทั จะไม่รบั ผิดชอบใน การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใด
ๆภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้สาํ หรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเป็ นการฉ้อฉล หรือ มีการใช้ หรือ
แถลงข้อความอันเป็นเท็จเพือ่ สนับสนุนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านัน้ หรือไม่ว่าในทางใด ๆ
ใช้วธิ กี ารอันฉ้อฉลโดยผูเ้ อาประกันภัยหรือบุคคลอื่นในนามของผูเ้ อาประกันภัยให้ได้รบั ผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยนี้
4. กฎหมายที่ใช้บงั คับและเขตอํานาจ
กรมธรรม์ประ..กันภัยฉบับนี้อยู่ภายใต้เขตอํานาจของศาลไทยและตีความตามกฎหมายของประเทศไท
5. การปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดของกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดใด ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยทําให้การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใด ๆ
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สน้ิ ผล
6. ข้อตกลงเรื่องอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทม่ี ขี อ้ โต้แย้ง ข้อพิพาท หรือ ข้อเรียกร้องภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผูเ้ รียกร้อง และบริ ษทั
ซึง่ ผูเ้ รียกร้องต้องการให้เสนอเรือ่ งดังกล่าวไปยังอนุ ญาโตตุลาการ
บริ ษทั ตกลงปฏิบตั ติ ามคําสังของอนุ
่
ญาโตตุลาการซึง่ เป็ นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุร
กิจประกันภัย
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7. การให้ความยิ นยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ ผูเ้ อาประกันภัย นัน้ จะถือว่าได้อ่าน
เข้าใจและให้ความยินยอมในการเก็บและจัดการซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ ผูเ้ อาประกันภัย
(ไม่ว่าจะได้มาระหว่างการสมัคร หรือ การบริหารกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้)
ตามทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนเรือ่ งข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั ซึง่ ประกาศลงในเว็บไซต์ของบริ ษทั คือ
https://www.aig.co.th/privacy-notice โดยสําเนาของหนังสือดังกล่าวได้มอบให้ให้ผถ้ ู ือกรมธรรม์ประกันภัยไว้ดว้ ย
ในกรณีทผ่ี ถู้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ ผูเ้ อาประกันภัย ส่งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลอื่น ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ
ผูเ้ อาประกันภัย ได้รบั รองและรับประกันว่า ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ
ผูเ้ อาประกันภัยมีอํานาจทีจ่ ะให้ขอ้ มูลซึง่ เกีย่ วข้องกับบุคคลอืน่ แก่บริ ษทั และผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ
ผูเ้ อาประกันภัยได้แจ้งให้บุคคลอื่นทราบถึงวัตถุประสงค์ในการทีข่ อ้ มูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอจะถูกเก็บ ใช้และเปิดเผยเช่นเดียวกันกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สญ
ั ญาซึง่ อาจถูกเปิดเผยโดยบริ ษทั และบุคคลอื่นนัน้ ตกลงและยินยอมให้บริ ษทั เก็บ ใช้
และดําเนินการซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลตามทีบ่ ริ ษทั กําหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนเรือ่ งข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั
8. หน้ าที่ในการเปิ ดเผย
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ ผูเ้ อาประกันภัย
มีหน้าทีใ่ นการใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในการตอบคําถามในแบบฟอร์มคําเสนอหรือในการสมัครการรับประกันภัยนี้
และจะตอบคําถามให้ครบถ้วนและถูกต้อง และจะเปิดเผยเรือ่ งใด ๆ ซึง่ ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ
ผูเ้ อาประกันภัยทราบว่าเกีย่ วข้องกับบริ ษทั ในการตัดสินใจรับความเสีย่ งและตัดสินใจเรือ่ งอัตราเบีย้ ประกันภัยและข้อกําหนดทีจ่ ะบังคับใช้
มิเช่นนัน้ อาจทําให้เกิดผลเป็นการบอกล้างกรมธรรม์ประกันภัย ปฏิเสธหรือลดค่าสินไหมทดแทน
เปลีย่ นแปลงข้อกําหนดหรือเลิกกรมธรรม์ประกันภัย หน้าทีใ่ นการเปิดเผยยังคงมีอยู่จนถึงเวลาทีเ่ ข้าทํา เปลีย่ นแปลง หรือ
ต่อกรมธรรม์ประกันภัยนี้
นอกจากนี้ผถ้ ู ือกรมธรรม์ประกันภัยยังมีหน้าทีใ่ นการบอกกล่าวแก่บริ ษทั ทันทีเวลาใดก็แล้วแต่หลังจากทีไ่ ด้ทาํ เปลีย่ นแปลง
ต่อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ หากข้อมูลทีผ่ ถ้ ู ือกรมธรรม์ประกันภัยให้เมือ่ ตอนสมัคร ได้เปลีย่ นแปลงหรือไม่ถูกต้อง
หมายเหตุ

เอกสารนี้ เป็ นเพียงสรุปสาระสําคัญฉบับภาษาไทยนี้ จดั ทําขึน้ เพื่อใช้ในการอ้างอิ งในเบือ้ งต้นเท่านัน้
รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเงื่อนไขอื่น ๆ
ที่ละเอียดครบถ้วนให้เป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยความคุ้มครองการซื้อสิ นค้าผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอ
นิ กส์ สําหรับผูถ้ ือบัตรมาสเตอร์การ์ดที่ ออกใน ประเทศไทย ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ ผถ้ ู ือกรมธรรม์ประกันภัย
หรือผูเ้ อาประกันภัยได้รบั จากบริ ษทั เท่านัน้
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