มาสเตอร์ การ์ ด ประเทศไทย Platinum
สรุปสาระสาคัญความคุ้มครอง
จานวนผลประโยชน์ สูงสุ ด (ดอลลาร์ สหรัฐ)
แผนความคุ้มครอง
ความคุ้มครองการซื้อสินค้าผ่ านระบบพาณิชย์ อิเ
ล็กทรอนิกส์ สาหรั บสมาชิกผู้ถอื

จานวนจากัดความรับผิดต่ อเหตุการณ์

จานวนจากัดความรับผิดต่ อปี

200

200

ผลประโยชน์ สูงสุ ดในแต่ ละแผนตามที่ระบุข้างต้ น มีหน่ วยเป็ นดอลลาร์ สหรัฐ
แต่ การชาระค่ าสินไหมทดแทนจะชาระในเงินสกุลท้ องถิน่ กรณีที่กฎหมายกาหนดให้ กระทาการดังกล่ าว ทั้งนี้
อัตราแลกเปลี่ยนจะเป็ นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็ นทางการที่ประกาศโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย ณ
วันที่มีการชาระค่าสินไหมทดแทน

การประกันภัยความคุ้มครองการซื้อสินค้ าผ่ านระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
สาหรับผู้ถือบัตรมาสเตอร์ การ์ ด ที่ออกในประเทศไทย
ส่ วนที่ 1 - คาจากัดความ
คำที่มีควำมหมำยโดยเฉพำะได้ถูกระบุไว้ดำ้ นล่ำงนี้ และให้มีควำมหมำยดังที่ระบุไว้เมื่อปรำกฏในรู ปของตัวหนา
จานวนจากัดความรับผิดต่ อปี

หมำยถึง
จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุ ดต่อผู้ถือบัตรหนึ่งรำยซึ่งบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบ
ภำยในระยะเวลาของกรมธรรม์ ประกันภัยภำยใต้กรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี้

ธุรกิจ

หมำยถึง

(1) กำรค้ำ วิชำชีพ หรื ออำชีพ รวมถึงที่เป็ นกำรทำงำนเต็มเวลำ ไม่เต็มเวลำ
หรื อเป็ นครั้งครำว หรื อ (2) กำรกระทำอื่นใดทำงกฎหมำยซึ่งกระทำเพื่อเงิน
หรื อค่ำตอบแทนอื่น

ผู้ถือบัตร

หมำยถึง

บุคคลธรรมดำซึ่งได้รับบัตรที่ได้ รับความคุ้มครอง รวมถึงผูถ้ ือบัตรเสริ ม
หรื อบัตรเพิ่มเติมภำยใต้บญั ชีเดียวกันในอาณาเขตความคุ้มครองซึ่งบัตรที่ได้รับ
ความคุ้มครอง ถูกออกโดยผู้ออกบัตรที่เข้ำร่ วมรำยกำร

ของสะสม

หมำยถึง

วัตถุซ่ ึงเหมำะสมแก่กำรสะสม อันได้แก่งำนศิลปะหรื อโบรำณวัตถุ
รวมถึงของต่ำง ๆ
ซึ่งสะสมเป็ นงำนอดิเรกสำหรับจัดแสดงหรื อสำหรับกำรลงทุนซึ่งมูลค่ำอำจเพิ่ม
ขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโบรำณวัตถุ ของเล่น เหรี ยญ หนังสื อกำร์ตูน
และแสตมป์
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บริษัท

หมำยถึง

บริษัทเอไอจี เอเชีย แปซิฟิก อินชัวรันซ์ จากัด

ผู้ขนส่ ง

หมำยถึง

บริ ษทั ขนส่ ง

การซื้อที่ได้รับความคุ้มครอง

หมำยถึง

สินค้าซึ่งซื้อผ่ำนอินเตอร์เน็ต

บัญชีเครดิต

หมำยถึง

กำรทำข้อตกลงเกี่ยวกับเครดิตใด ๆ กับสถำบันกำรเงินซึ่งผ่ำนคุณสมบัติ
สำหรับกำรใช้ส่วนบุคคล เช่น บัญชีบตั รเครดิต หรื อ บัญชีเงินกูร้ ถ/บ้ำน

ความเสียหาย

หมำยถึง

สิ นค้ำที่ไม่สำมำรถใช้งำนตำมที่มุ่งหมำยไว้ได้อีกต่อไป
เนื่องจำกชิ้นส่ วนหรื อวัสดุที่แตกหัก
หรื อควำมบกพร่ องทำงโครงสร้ำงอันเนื่องจำกอุบตั ิเหตุ

บัตรที่ได้รับความคุ้มครอง

หมำยถึง

บัตรเครดิตPlatinum หรื อ บัตรเดบิต Platinum ที่ออกในอำณำเขตควำมคุม้ ครอง

ผู้ถือบัตรที่ได้รับความคุ้มครอง

หมำยถึง

ผู้ถือบัตรที่มีบัตรทีไ่ ด้ รับความคุ้มครอง โดยจะมีสิทธิได้รับการจ่ ายเงิน
หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ตำมที่ระบุกรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี้

สินค้า

หมำยถึง

สิ นค้ำต่ำง ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหมวด 3 (ข้อยกเว้น)
ทั้งหมดที่ซ้ือมำด้วยบัตรที่ได้ รับความคุ้มครอง
และ/หรื อได้มำจำกกำรคะแนนสะสมของโปรแกรมสะสมคะแนน (Rewards
Program) ที่เกี่ยวข้องกับบัตรที่ได้ รับความคุ้มครอง

ผู้เอาประกันภัย

หมำยถึง

ผู้ถือบัตรที่ได้รับความคุ้มครอง
ซึ่งระบุวำ่ เป็ นผู้เอาประกันภัยในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ
หนังสื อรับรองกำรประกันภัย และ/หรื อใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย
ซึ่งได้รับประกันและควำมคุม้ ครองตำมผลประโยชน์ที่ระบุในกรมธรรม์ ประกัน
ภัยฉบับนี้

ผู้ออกบัตร

หมำยถึง

ธนำคำร หรื อสถำบันกำรเงิน
หรื อหน่วยงำนในลักษณะเดียวกันที่ได้รับอนุญำตจำกมำสเตอร์กำร์ดให้ดำเนิ นก
ำรโปรแกรมบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตมำสเตอร์กำร์ดในอาณาเขตความคุ้มครอง
และได้เข้ำร่ วมเสนอกำรประกันภัยแก่ผ้ ถู ือบัตร

การจ่ ายเงิน

หมำยถึง กำรจ่ำยเงินซึ่งกระทำภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษทั

จานวนจากัดความรับผิดต่ อเหตุการณ์

หมำยถึง
จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดภำยใต้ควำมคุม้ ครองของกรมธรรม์ ประกันภัยฉบั
บนี้สำหรับกำรคุม้ ครองควำมเสี ยหำยในแต่ละครั้ง

กรมธรรม์ ประกันภัย

หมำยถึง

สัญญำประกันภัยฉบับนี้

ผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัย

หมำยถึง

มำสเตอร์กำร์ดเอเชีย/แปซิฟิค พีทีอี. แอลทีดี.
ตำมที่ระบุเป็ นผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัยในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย
ซึ่งจัดให้มีกำรประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
และชำระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัท

โปรแกรมสะสมคะแนน

หมำยถึง

โปรแกรมที่เสนอโดยผู้ออกบัตรซึ่งอนุญำตให้ผ้ ถู ือบัตรสะสมมูลค่ำ (เช่น แต้ม
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เงินสด อื่น ๆ) และใช้รับของรำงวัล (เช่น สิ นค้ำ กำรท่องเที่ยว อื่น ๆ)
จำกบัตรที่ได้ รับความคุ้มครอง
ผู้ขาย

หมำยถึง

บุคคลทำงออนไลน์ซ่ ึงขำยสิ นค้ำโดยถูกต้องตำมกฎหมำยผ่ำนอินเตอร์เน็ต

อาณาเขตความคุ้มครอง

หมำยถึง

ประเทศไทย

ส่ วนที่ 2 - ความคุ้มครอง
แม้วำ่ กรมธรรม์ ประกันภัยจะมีผลบังคับใช้ภำยใต้ขอ้ กำหนด เงื่อนไขโดยทัว่ ไป เงื่อนไข ควำมคุม้ ครอง ข้อยกเว้นควำมคุม้ ครอง
และใบสลักหลังของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เพือ่ ตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ชำระโดยผู้ถือกรมธรรม์ ให้แก่บริษัท อย่ำงไรก็ดี
บริษัทจะคุม้ ครองผู้เอาประกันภัยสำหรับกำรซื้อสิ นค้ำทำงออนไลน์ภำยใต้ควำมคุม้ ครองกำรซื้อสิ นค้ำผ่ำนระบบพำณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
และชำระเงินให้แก่ผเู ้ อำประกันภัยในกรณี ดงั ต่อไปนี้
ก.

ข.

กำรไม่จดั ส่งสิ นค้ำ และ/หรื อกำรจัดส่ งสิ นค้ำที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนสำหรับสินค้าที่ซ้ือทำงอินเทอร์เน็ต/ออนไลน์
โดยสินค้าจะได้รับควำมคุม้ ครองในกรณี กำรไม่จดั ส่ งถ้ำไม่ได้จดั ส่ งสินค้าภำยใน 30 วันนับแต่กำหนดวันจัดส่ งสินค้า
เว้นแต่ผ้ขู ายได้ระบุเป็ นอย่ำงอื่น
และผู้ขายไม่ทำกำรคืนเงินให้ผ้เู อาประกันภัยทำงบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตของผู้เอาประกันภัยภำยใน 60
วันนับตั้งแต่วนั ที่ไม่ทำกำรจัดส่ ง
ควำมผิดปกติในกำรทำงำนของสินค้าเนื่องจำกความเสียหายจำกกำรจัดส่ ง
โดยสินค้าที่จดั ส่ งจะได้รับควำมคุม้ ครองในกรณี กำรทำงำนไม่ถูกต้องอันเนื่องจำกควำมเสี ยหำยทำงกำยภำพ
ถ้ำผู้ผ้ ขู ายไม่ทำกำรคืนเงินให้ผ้เู อาประกันภัยเข้ำบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตของผู้เอาประกันภัยภำยใน 60
วันนับตั้งแต่วนั ที่ไม่ทำกำรจัดส่ ง

ในกรณี ที่มีกำรเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทนโดยถูกต้อง บริษัทจะจ่ำยเงินให้แก่ผ้ เู อาประกันภัยสำหรับรำคำสิ นค้ำในแต่ละรำยกำรที่ผ้ เู อาประกันภัยซื้อ
โดยจำนวนเงินชดเชยสู งสุ ดจะเป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในตำรำงผลประโยชน์ ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของบัตรที่ได้ รับความคุ้มครอง

ส่ วนที่ 3 – ข้ อยกเว้นความคุ้มครอง
กรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี้จะไม่คมุ ้ ครองกรณี ดงั ต่อไปนี้

1) ยำนยนต์ รถจักรยำนยนต์หรื อรถสกู๊ตเตอร์ ยำนน้ ำ อำกำศยำน
และอุปกรณ์และ/หรื อชิ้นส่วนที่จำเป็ นสำหรับกำรใช้งำนและ/หรื อกำรบำรุ งรักษำ

2) บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำใช้จ่ำยหรื อควำมสูญเสี ยใด ๆ ภำยใต้กรมธรรม์ ฉบับนี้ที่เป็ นผลมำจำก
ก.
ข.

กำรยึดอันชอบด้วยกฎหมำยโดยเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ หน่วยงำนของรัฐ ศำล หรื อหน่วยงำนที่มีอำนำจอื่น ๆ
กำรกระทำโดยฉ้อฉลหรื อจงใจของผู้เอาประกันภัย

3) บริษัทไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้ค่ำสิ นไหมทดแทนใด ๆ ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ในกรณี กำรไม่จดั ส่งสิ นค้ำดังต่อไปนี้
ก.
ข.
ค.

สัตว์มีชีวิตหรื อต้นไม้
เงินสด ทองแท่ง เงินแท่ง ตรำสำรเปลี่ยนมือได้ หุน้ เช็คเดินทำง หรื อตัว๋ ทุกประเภท (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง
ตัว๋ สำหรับกีฬำและกิจกรรมบันเทิง และกำรเดินทำง)
สิ นค้ำอุปโภคบริ โภคหรื อสิ นค้ำที่เน่ำเสี ยได้ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง อำหำร ดอกไม้ เครื่ องดื่ม ยำ อำหำรเสริ ม)
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ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.
ฌ.

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

สินค้าที่ซ้ือเพื่อใช้ประโยชน์ทำงกำรค้ำ ซึ่งรวมถึงสิ นค้ำที่ซ้ือเพื่อกำรขำยต่อ หรื อเครื่ องมือทำงกำรค้ำหรื อวิชำชีพ
กำรเข้ำถึงเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ หรื อไฟล์ขอ้ มูลที่ดำวน์โหลดจำกอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงไฟล์ดนตรี ภำพถ่ำย
เนื้อหำสำหรับอ่ำน หนังสื อและภำพยนตร์
บริ กำรที่ให้ผำ่ นอินเทอร์เน็ต เช่น กำรจองที่พกั ในโรงแรม กำรเช่ำรถ คำปรึ กษำทำงกำรเงิน
สินค้าที่ซ้ือจำกบุคคลธรรมดำ ไม่วำ่ ในกำรซื้อขำยส่ วนบุคคล หรื อผ่ำนเว็บไซต์ประมูลรำคำทำงออนไลน์
สิ นค้ำปลอม
ควำมสูญเสี ยหรื อเสี ยหำยอันเนื่องมำจำกภัยธรรมชำติ สภำพภูมิอำกำศหรื อลมฟ้ำอำกำศ
กำรเสื่ อมสภำพจำกกำรใช้งำนตำมปกติ กำรเสื่ อมรำคำ กำรทยอยเสื่ อมสภำพ น้ ำ มลภำวะหรื อกำรปนเปื้ อนประเภทใด ๆ
ควำมบกพร่ องในกำรผลิตหรื อกำรเสื่ อมสภำพในตัวเอง สัตว์พำหะ แมลง ปลวก เชื้อรำ กำรเน่ำเปี ยกหรื อแห้ง เชื้อแบคทีเรี ย
สนิม กำรทำควำมสะอำด กำรบริ กำร กำรบำรุ งรักษำ กำรปรับปรุ งหรื อกำรซ่อมแซม
ควำมสูญเสี ยเนื่องจำกควำมขัดข้องของเครื่ องจักร ควำมขัดข้องของระบบไฟฟ้ำ ควำมขัดข้องของซอฟต์แวร์หรื อข้อมูล
กำรสูญหำยของข้อมูล
สินค้าที่ซ้ือเพื่อกำรขำยต่อ หรื อสิ่ งที่ขณะซื้อเป็ นของใช้แล้ว ของเสี ยหำย หรื อของมือสอง
สิ่ งติดตรึ งถำวรภำยในบ้ำนและ/หรื อสำหรับธุรกิจ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง พรมปูพ้นื วัสดุปูพ้นื และ/หรื อกระเบื้อง
เครื่ องปรับอำกำศ ตูเ้ ย็น หรื อเครื่ องทำควำมร้อน
สิ นค้ำที่ใช้ หรื อมุ่งหมำยที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทำงพำณิ ชย์ กำรค้ำปลีก และ/หรื อกำรให้เช่ำทรัพย์สิน หรื อธุรกิจอื่น
สิ่ งที่ผ้เู อาประกันภัยเช่ำหรื อเช่ำซื้อ
สิ่ งที่ขณะซื้อเป็ นของใช้แล้ว ของปรับปรุ งใหม่ ของซ่อมแซมแล้ว หรื อของนำกลับมำผลิตใหม่
ศิลปวัตถุ โบรำณวัตถุ อำวุธปื น และของสะสม
ขนสัตว์ นำฬิกำ อัญมณี รัตนชำติ หิ นมีค่ำ หรื อวัตถุที่ทำจำกหรื อมีส่วนประกอบของทองคำ (หรื อโลหะมีค่ำอื่น ๆ
และ/หรื อหินมีคำ่ )
ค่ำใช้จ่ำยหรื อค่ำธรรมเนียมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อ
ซึ่งผู้เอาประกันภัยชำระโดยใช้บตั รเครดิตหรื อบัตรเดบิตมำสเตอร์กำร์ดของผู้เอาประกันภัย
ควำมสูญเสี ยหรื อเสี ยหำยอันเกิดขึ้นจำกกัมตภำพรังสี อะตอมมิคพิชชัน่ อะตอมมิคฟิ วชัน่ ไม่วำ่ จะอยูใ่ นกำรควบคุมหรื อไม่
หรื อเหตุกำรณ์จำกนิวเคลียร์
กำรส่ งสิ นค้ำผิดที่
กำรสู ญหำยโดยปรำศจำกร่ องรอย หรื อ
สิ นค้ำที่หน่วยงำนของรัฐในท้องถิ่นถือว่ำผิดกฎหมำย

4) บริษัทจะไม่ให้ควำมคุม้ ครอง และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกำรจ่ำยค่ำสิ นไหมทดแทนตำมข้อเรี ยกร้อง หรื อให้ผลประโยชน์ใด ๆ
ภำยใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ ในกรณี ที่ กำรให้ควำมคุม้ ครอง ค่ำสิ นไหมทดแทนตำมข้อเรี ยกร้อง หรื อกำรให้ผลประโยชน์จะทำให้บริษัท
บริ ษทั แม่ของบริษัท หรื อบุคคลผูม้ ีอำนำจควบคุมบริษัท เกิดควำมเสี่ ยงในกำรถูกลงโทษ หรื อละเมิดข้อห้ำมของมติองค์กำรสหประชำชำติ
หรื อกำรคว่ำบำตรทำงเศรษฐกิจ กฎหมำย หรื อระเบียบของสหภำพยุโรป หรื อสหรัฐอเมริ กำ
ส่ วนที่ 4 - เงื่อนไขความคุ้มครอง
ในกำรรับควำมคุม้ ครองภำยใต้ประกันควำมคุม้ ครองกำรซื้อสิ นค้ำผ่ำนระบบพำณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
เอกสำรหรื อเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้จะต้องถูกนำมำแสดงหรื อเกิดขึ้น

1. ที่อยูส่ ำหรับกำรจัดส่งสินค้าต้องเป็ นที่อยูท่ ำงไปรษณี ยข์ องผู้เอาประกันภัยในประเทศไทย
2. ผูข้ ำยสินค้าหรื อบริ ษทั ขนส่งที่ได้รับมอบหมำยจะต้องกำหนดและแจ้งหมำยเลขติดตำมพัสดุ (Shipment Tracking Number)
ให้ถูกต้องและชัดเจน
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3. ผู้เอาประกันภัยต้องดำเนินกำรที่จำเป็ นทั้งปวงกับผู้ขายเพื่อให้ส่งสินค้าทดแทนหรื อคืนรำคำซื้อสิ นค้ำให้แก่ผ้เู อาประกันภัย นอกจำกนี้
ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้ผ้ขู ายทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร (อนุญำตให้ทำเป็ นอีเมล์หรื อจดหมำยลงทะเบียน) ถึงกำรไม่ได้รับสินค้า
และจะต้องร้องขอให้มีกำรทดแทนสินค้า หรื อคืนรำคำสิ นค้ำเต็มจำนวน แต่ผ้ ขู ายไม่ดำเนินกำรดังกล่ำว

4. ถ้ำมีกำรจ่ำยค่ำสิ นไหมทดแทนกรณี กำรไม่จดั ส่งสิ นค้ำให้แก่ผ้เู อาประกันภัย และในที่สุดผู้เอาประกันภัยได้รับสินค้า
ผู้เอาประกันภัยควรคืนเงินค่ำสิ นไหมทดแทนที่ได้รับให้แก่บริษัท

5. ในกรณีที่มีกำรเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทนอันเนื่องมำจำกควำมผิดปกติของกำรทำงำนอันเกิดจำกควำมเสี ยหำยในกำรขนส่งสินค้า
ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้ผ้ขู ายและบริษัททรำบเรื่ องดังกล่ำวของสินค้าภำยใน 48 ชัว่ โมง

6. ผู้เอาประกันภัยจะร่ วมมือกับบริษัท
และช่วยเหลือบริ ษทั ในกำรบังคับสิ ทธิตำมกฎหมำยที่ผ้ เู อาประกันภัยหรื อบริษัทอำจมีอยูใ่ นเรื่ องกำรเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทนโดยผู้เอา
ประกันภัย

7. ควำมคุม้ ครองภำยใต้กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็ นผู้ถือบัตรของผู้ออกบัตร
ส่ วนที่ 5 - เงื่อนไขโดยทั่วไป
1.

การเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน
ในกำรเรี ยกร้องผลประโยชน์ภำยใต้กรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี้ ผู้เอาประกันภัย หรื อ ผูแ้ ทนของบุคคลดังกล่ำวแล้วแต่กรณี
ต้องส่งหลักฐำนที่จำเป็ นทั้งหมดให้แก่บริษัทด้วยค่ำใช้จ่ำยของตนเองภำยในระยะเวลำที่กำหนดในข้อ 1.1 หนังสื อเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทน
กรณี ที่ไม่สำมำรถยืน่ ข้อเรี ยกร้องได้ทนั ภำยในระยะเวลำที่กำหนดไม่เป็ นกำรตัดสิ ทธิในกำรเรี ยกร้องของผู้เอาประกันภัย
หำกสำมำรถพิสูจน์ได้วำ่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สำมำรถยืน่ ข้อเรี ยกร้องได้ทนั ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
และได้เรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทนโดยเร็ วที่สุดเท่ำที่จะเป็ นไปได้
1.1 หนังสื อเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทน
ต้องมีกำรยืน่ หนังสื อเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรภำยในสำมสิ บ (30) วันนับจำกวันเกิดเหตุ
โดยหนังสื อดังกล่ำวให้ส่งไปยังแผนกเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทน
หำกต้องกำรยืน่ คำร้องให้เข้ำสู่ https://th.mycardbenefits.com หรื อส่ งกำรแจ้งเตือนกำรเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทนไปที่:
บริษัทเอไอจี เอเชีย แปซิฟิก อินชัวรันซ์ จากัด
อำคำรเอไอจี
78 เชนตัน เวย์ #09-16
สิ งคโปร์ 079120
เวลำทำกำร 8.30 น. – 17.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร)
ภำษำที่ได้รับกำรสนับสนุน ภำษำอังกฤษ
อีเมล: APAC.Mastercard@aig.com

ศูนย์บริ กำรข้อมูลลูกค้ำ โทร +66 2649 1518
1.2 กำรพิสูจน์ควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัยต้องส่งมอบให้บริษัทซึ่งเอกสำรดังต่อไปนี้
ก) แบบฟอร์มกำรเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทน หำกได้รับ
ข) เอกสำรใบแจ้งยอดบัญชี หรื อ
สำเนำใบเสร็จกำรซื้อสิ นค้ำแสดงกำรชำระเงินของการซื้อที่ได้ รับความคุ้มครองผ่ำนทำงบัตรที่ได้ รับความคุ้มครอง
2.

ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
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บริษัทจะจ่ำยค่ำสิ นไหมทดแทนภำยในสิ บห้ำ (15) วันนับจำกวันที่ได้รับหลักฐำนที่ถูกต้องสมบูรณ์ของควำมสูญเสี ยและควำมเสี ยหำย
เพื่อประโยชน์ภำยใต้กรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี้บริษัทจะจ่ำยเงินให้แก่ผ้ เู อาประกันภัย
การจ่ ายเงินจะทำโดยบริษัทให้แก่ผ้เู อาประกันภัยในอาณาเขตความคุ้มครองเป็ นเงินบำทไทยภำยใต้กฎหมำยและระเบียบของ รัฐ
ซึ่งบังคับใช้อยูใ่ นประเทศไทย
ในกรณี ที่มีเหตุน่ำสงสัยอันสมควรว่ำกำรเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทนเพื่อชดเชยจำกผู้เอาประกันภัยไม่เป็ นไปตำมข้อตกลงกำรประกันภัย
ระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้นอำจขยำยออกไปได้เท่ำที่จำเป็ นแต่ไม่เกินเก้ำสิ บ (90) วันนับจำกวันที่บริษัทได้รับเอกสำรครบถ้วน
ในกรณี ที่บริษัทไม่สำมำรถชำระค่ำสิ นไหมทดแทนภำยในระยะเวลำที่กำหนดข้ำงต้น
บริษัทจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละสิ บห้ำ (15) ต่อปี ของเงินที่ตอ้ งชำระ นับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
3.

การเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนอันฉ้ อฉล
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใน กำรเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทนใด
ๆภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับกำรเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทนอันเป็ นกำรฉ้อฉล หรื อ มีกำรใช้ หรื อ
แถลงข้อควำมอันเป็ นเท็จเพื่อสนับสนุนกำรเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทนเช่นว่ำนั้น หรื อไม่วำ่ ในทำงใด ๆ
ใช้วิธีกำรอันฉ้อฉลโดยผู้เอาประกันภัยหรื อบุคคลอื่นในนำมของผู้เอาประกันภัยให้ได้รับผลประโยชน์จำกกรมธรรม์ ประกันภัยนี้

4.

กฎหมายที่ใช้ บังคับและเขตอานาจ
กรมธรรม์ ประกันภัยจะอยู่ภายใต้ เขตอานาจศาลของศาลสิงคโปร์ และตีความตามกฎหมายของประเทศสิ งคโปร์

5.

การปฏิบัตติ ามข้ อกาหนดของกรมธรรม์ ประกันภัย
ในกรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดใด ๆ ในกรมธรรม์ ประกันภัยทำให้กำรเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทนใด ๆ
ตำมกรมธรรม์ ประกันภัยนี้สิ้นผล

6.

ข้ อตกลงเรื่ องอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ โต้แย้ง ข้อพิพำท หรื อ ข้อเรี ยกร้องภำยใต้กรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี้ระหว่ำงผูเ้ รี ยกร้อง และบริษัท
ซึ่งผูเ้ รี ยกร้องต้องกำรให้เสนอเรื่ องดังกล่ำวไปยังอนุญำโตตุลำกำร
บริษัทตกลงปฏิบตั ิตำมคำสั่งของอนุญำโตตุลำกำรซึ่งเป็ นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุรกิจป
ระกันภัย

7.

การให้ ความยินยอมในการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
ผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัย นั้นจะถือว่ำได้อ่ำน
เข้ำใจและให้ควำมยินยอมในกำรเก็บและจัดกำรซึ่งข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัย
(ไม่วำ่ จะได้มำระหว่ำงกำรสมัคร หรื อ กำรบริ หำรกรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี้)
ตำมที่ได้กำหนดไว้ในหนังสื อแจ้งเตือนเรื่ องข้อมูลส่ วนบุคคลของบริษัท ซึ่งประกำศลงในเว็บไซต์ของบริษัท คือ http://www.aig.com.sg/sgprivacy โดยสำเนำของหนังสื อดังกล่ำวได้มอบให้ให้ผ้ ถู ือกรมธรรม์ ประกันภัยไว้ดว้ ย
ในกรณี ที่ผ้ถู ือกรมธรรม์ ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัย ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัยและ/หรื อ
ผู้เอาประกันภัย ได้รับรองและรับประกันว่ำ ผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัยและ/หรื อ
ผู้เอาประกันภัยมีอำนำจที่จะให้ขอ้ มูลซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นแก่บริษัท และผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัยและ/หรื อ
ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บุคคลอื่นทรำบถึงวัตถุประสงค์ในกำรที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเขำหรื อเธอจะถูกเก็บ ใช้และเปิ ดเผยเช่นเดียวกันกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สัญญำซึ่งอำจถูกเปิ ดเผยโดยบริษัท และบุคคลอื่นนั้นตกลงและยินยอมให้บริษัทเก็บ ใช้
และดำเนินกำรซึ่งข้อมูลส่ วนบุคคลตำมที่บริษัทกำหนดไว้ในหนังสื อแจ้งเตือนเรื่ องข้อมูลส่ วนบุคคลของบริษัท
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8.

หน้ าที่ในการเปิ ดเผย
ผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัย
มีหน้ำที่ในกำรใช้ควำมระมัดระวังไม่ให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในกำรตอบคำถำมในแบบฟอร์มคำเสนอหรื อในกำรสมัครกำรรับประกันภัยนี้
และจะตอบคำถำมให้ครบถ้วนและถูกต้อง และจะเปิ ดเผยเรื่ องใด ๆ ซึ่ง ผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัยและ/หรื อ
ผู้เอาประกันภัยทรำบว่ำเกี่ยวข้องกับบริษัทในกำรตัดสิ นใจรับควำมเสี่ ยงและตัดสิ นใจเรื่ องอัตรำเบี้ยประกันภัยและข้อกำหนดที่จะบังคับใช้มิเช่น
นั้นอำจทำให้เกิดผลเป็ นกำรบอกล้ำงกรมธรรม์ ประกันภัย ปฏิเสธหรื อลดค่ำสิ นไหมทดแทน
เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรื อเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย หน้ำที่ในกำรเปิ ดเผยยังคงมีอยูจ่ นถึงเวลำที่เข้ำทำ เปลี่ยนแปลง หรื อ
ต่อกรมธรรม์ประกันภัยนี้ นอกจำกนี้ผ้ถู ือกรมธรรม์ ประกันภัยยังมีหน้ำที่ในกำรบอกกล่ำวแก่บริษัททันทีเวลำใดก็แล้วแต่หลังจำกที่ได้ทำ
เปลี่ยนแปลง ต่อกรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี้ หำกข้อมูลที่ผ้ ถู ือกรมธรรม์ ประกันภัยให้เมื่อตอนสมัคร ได้เปลี่ยนแปลงหรื อไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

เอกสารนีเ้ ป็ นเพียงสรุปสาระสาคัญฉบับภาษาไทยนีจ้ ัดทาขึน้ เพื่อใช้ ในการอ้ างอิงในเบื้องต้ นเท่ านั้น
รายละเอียดความคุ้มครอง ข้ อยกเว้ นและเงื่อนไขอื่น ๆ
ที่ละเอียดครบถ้ วนให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์ ประกันภัยความคุ้มครองการซื้อสิ นค้ าผ่ านระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
สาหรับผู้ถือบัตรมาสเตอร์ การ์ ดที่ออกใน ประเทศไทย ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ผ้ ถู ือกรมธรรม์ ประกันภัย
หรื อผู้เอาประกันภัยได้ รับจากบริษัท เท่ านั้น
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