ส่ วน B
การประกันภัยความคุ้มครองการซื้อสิ นค้ าผ่ านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
สาหรับผู้ถือบัตรมาสเตอร์ การ์ ด ที่ออกในประเทศไทย
(E-Commerce Purchase Protection Insurance Terms and Conditions for Thailand Cardholders)
ส่ วนที่ 1 - คาจากัดความ
คาที่มีความหมายโดยเฉพาะได้ถูกระบุไว้ดา้ นล่างนี้ และให้มีความหมายดังที่ระบุไว้เมื่อปรากฏในรู ปของตัวหนา
จานวนจากัดความรับผิดต่ อปี

หมายถึง
จานวนเงินผลประโยชน์สูงสุ ดต่อผู้ถือบัตรหนึ่งรายซึ่งบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบภายในระยะเวลาของกรมธ
รรม์ ประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี้

ธุรกิจ

หมายถึง

(1) การค้า วิชาชีพ หรื ออาชีพ รวมถึงที่เป็ นการทางานเต็มเวลา ไม่เต็มเวลา หรื อเป็ นครั้งคราว หรื อ (2)
การกระทาอื่นใดทางกฎหมายซึ่งกระทาเพื่อเงิน หรื อค่าตอบแทนอื่น

ผู้ถือบัตร

หมายถึง

บุคคลธรรมดาซึ่งได้รับบัตรที่ได้ รับความคุ้มครอง รวมถึงผูถ้ ือบัตรเสริ ม
หรื อบัตรเพิ่มเติมภายใต้บญั ชีเดียวกันในอาณาเขตความคุ้มครองซึ่งบัตรที่ได้ รับความคุ้มครอง
ถูกออกโดยผู้ออกบัตรที่เข้าร่ วมรายการ

ของสะสม

หมายถึง

วัตถุซ่ ึงเหมาะสมแก่การสะสม อันได้แก่งานศิลปะหรื อโบราณวัตถุ รวมถึงของต่าง ๆ
ซึ่งสะสมเป็ นงานอดิเรกสาหรับจัดแสดงหรื อสาหรับการลงทุนซึ่งมูลค่าอาจเพิ่มขึ้น
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงโบราณวัตถุ ของเล่น เหรี ยญ หนังสื อการ์ตูน และแสตมป์

บริษัท

หมายถึง

บริ ษทั เอไอจี เอเชีย แปซิฟิก อินชัวรันซ์ จากัด

ผู้ขนส่ ง

หมายถึง

บริ ษทั ขนส่ ง

การซื้อที่ได้ รับความคุ้มครอง

หมายถึง

สิ นค้ าซึ่งซื้อผ่านอินเตอร์เน็ต

บัญชีเครดิต

หมายถึง

การทาข้อตกลงเกี่ยวกับเครดิตใด ๆ กับสถาบันการเงินซึ่งผ่านคุณสมบัติ สาหรับการใช้ส่วนบุคคล เช่น
บัญชีบตั รเครดิต หรื อ บัญชีเงินกูร้ ถ/บ้าน

ความเสี ยหาย

หมายถึง

สิ นค้ าที่ไม่ สามารถใช้ งานตามที่ม่ งุ หมายไว้ ได้ อีกต่ อไป เนื่องจากชิ ้นส่ วนหรื อวัสดุที่แตกหั ก
หรื อความบกพร่ องทางโครงสร้ างอันเนื่องจากอุบัติเหตุ

บัตรที่ได้ รับความคุ้มครอง

หมายถึง

บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด WORLD ELITE ที่ออกในอาณาเขตความคุ้มครอง

ผู้ถือบัตรที่ได้ รับความคุ้มครอง

หมายถึง

ผู้ถือบัตรที่มีบัตรที่ได้ รับความคุ้มครอง โดยจะมีสิทธิได้รับการจ่ ายเงิน หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ
ตามที่ระบุกรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี้

สิ นค้ า

หมายถึง

สิ นค้ าต่ าง ๆ ที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ในหมวด 3 (ข้ อยกเว้ น) ทั้งหมดที่ซื้อมาด้ วยบัตรที่ได้ รับความคุ้มครอง
และ/หรื อได้ มาจากการคะแนนสะสมของโปรแกรมสะสมคะแนน (Rewards Program)
ที่เกี่ยวข้ องกับบัตรที่ได้ รับความคุ้มครอง

ผู้เอาประกันภัย

หมายถึง

ผู้ถือบัตรที่ได้ รับความคุ้มครอง ซึ่งระบุวา่ เป็ นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ
หนังสื อรับรองการประกันภัย และ/หรื อใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย
ซึ่งได้รับประกันและความคุม้ ครองตามผลประโยชน์ที่ระบุในกรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี้

ผู้ออกบัตร

หมายถึง

ธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน
หรื อหน่ วยงานในลักษณะเดียวกันที่ได้ รับอนุญาตจากมาสเตอร์ การ์ ดให้ ดาเนินการโปรแกรมบัตรเครดิตหรื
อบัตรเดบิตมาสเตอร์ การ์ ดในอาณาเขตความคุ้มครอง และได้ เข้ าร่ วมเสนอการประกันภัยแก่ ผ้ ถู ือบัตร

การจ่ ายเงิน

หมายถึง

การจ่ายเงินซึ่งกระทาภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ ประกันภัยโดยบริษัท

จานวนจากัดความรั บผิดต่ อเหตุการณ์

หมายถึง
จานวนเงินผลประโยชน์ สูงสุดภายใต้ ความคุ้มครองของกรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนีส้ าหรั บการคุ้มครองคว
ามเสียหายในแต่ ละครั้ ง

กรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง

สัญญาประกันภัยฉบับนี้

ผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง

มาสเตอร์ การ์ ดเอเชีย/แปซิ ฟิค พีทีอี. แอลทีดี.
ตามที่ระบุเป็ นผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

The insurance policy referred to in this document is underwritten by AIG Asia Pacific Insurance Pte Ltd ("AIG Singapore”.)
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ซึ่งจัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย และชาระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัท
โปรแกรมสะสมคะแนน

หมายถึง

โปรแกรมที่เสนอโดยผู้ออกบัตรซึ่งอนุญาตให้ผ้ ถู ือบัตรสะสมมูลค่า (เช่น แต้ม เงินสด อื่น ๆ)
และใช้รับของรางวัล (เช่น สิ นค้า การท่องเที่ยว อื่น ๆ) จากบัตรที่ได้ รับความคุ้มครอง

ผู้ขาย

หมายถึง

บุคคลทางออนไลน์ซ่ ึ งขายสิ นค้าโดยถูกต้องตามกฎหมายผ่านอินเตอร์เน็ต

อาณาเขตความคุ้มครอง

หมายถึง

ประเทศไทย

ส่ วนที่ 2 - ความคุ้มครอง
แม้วา่ กรมธรรม์ ประกันภัยจะมีผลบังคับใช้ภายใต้ขอ้ กาหนด เงื่อนไขโดยทัว่ ไป เงื่อนไข ความคุม้ ครอง ข้อยกเว้นความคุม้ ครอง และใบสลักหลังของกรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี้
เพื่อตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ชาระโดยผู้ถือกรมธรรม์ ให้แก่บริษัท อย่างไรก็ดี
บริษัทจะคุม้ ครองผู้เอาประกันภัยสาหรับการซื้อสิ นค้าทางออนไลน์ภายใต้ความคุม้ ครองการซื้อสิ นค้าผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
และชาระเงินให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยในกรณี ดงั ต่อไปนี้
ก.

ข.

การไม่จดั ส่ งสิ นค้า และ/หรื อการจัดส่ งสิ นค้าที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนสาหรับสิ นค้ าที่ซ้ือทางอินเทอร์เน็ต/ออนไลน์
โดยสิ นค้ าจะได้รับความคุม้ ครองในกรณี การไม่จดั ส่ งถ้าไม่ได้จดั ส่ งสิ นค้ าภายใน 30 วันนับแต่กาหนดวันจัดส่ งสิ นค้ า เว้นแต่ผ้ ขู ายได้ระบุเป็ นอย่างอื่น
และผู้ขายไม่ทาการคืนเงินให้ผ้ เู อาประกันภัยทางบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตของผู้เอาประกันภัยภายใน 60 วันนับตั้งแต่วนั ที่ไม่ทาการจัดส่ ง
ความผิดปกติในการทางานของสิ นค้ าเนื่องจากความเสี ยหายจากการจัดส่ ง
โดยสิ นค้ าที่จดั ส่ งจะได้รับความคุม้ ครองในกรณี การทางานไม่ถูกต้องอันเนื่องจากความเสี ยหายทางกายภาพ
ถ้าผู้ผ้ ขู ายไม่ทาการคืนเงินให้ผ้ เู อาประกันภัยเข้าบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตของผู้เอาประกันภัยภายใน 60 วันนับตั้งแต่วนั ที่ไม่ทาการจัดส่ ง

ในกรณี ที่มีการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนโดยถูกต้อง บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผ้ เู อาประกันภัยสาหรับราคาสิ นค้าในแต่ละรายการที่ผ้ เู อาประกันภัยซื้อ
โดยจานวนเงินชดเชยสู งสุ ดจะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของบัตรที่ได้ รับความคุ้มครอง
ส่ วนที่ 3 – ข้ อยกเว้ นความคุ้มครอง
กรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี้จะไม่คุม้ ครองกรณี ดงั ต่อไปนี้
บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรื อความสู ญเสี ยใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ ฉบับนี้ที่เป็ นผลมาจาก
a.
b.
c.

การยึดอันชอบด้วยกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตารวจ หน่วยงานของรัฐ ศาล หรื อหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ๆ
การกระทาโดยฉ้อฉลหรื อจงใจของผู้เอาประกันภัย
ยานยนต์ รถจักรยานยนต์หรื อรถสกู๊ตเตอร์ ยานน้ า อากาศยาน และอุปกรณ์และ/หรื อชิ้นส่ วนที่จาเป็ นสาหรับการใช้งานและ/หรื อการบารุ งรักษา

บริษัทไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี้ ในกรณี การไม่จดั ส่ งสิ นค้าดังต่อไปนี้
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.
l.
m.
n.

สัตว์มีชีวิตหรื อต้นไม้
เงินสด ทองแท่ง เงินแท่ง ตราสารเปลี่ยนมือได้ หุ ้น เช็คเดินทาง หรื อตัว๋ ทุกประเภท (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง ตัว๋ สาหรับกีฬาและกิจกรรมบันเทิง
และการเดินทาง)
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคหรื อสิ นค้าที่เน่าเสี ยได้ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง อาหาร ดอกไม้ เครื่ องดื่ม ยา อาหารเสริ ม)
สิ นค้าที่ซ้ือเพื่อใช้ประโยชน์ทางการค้า ซึ่ งรวมถึงสิ นค้าที่ซ้ือเพื่อการขายต่อ หรื อเครื่ องมือทางการค้าหรื อวิชาชีพ
การเข้าถึงเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ หรื อไฟล์ขอ้ มูลที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงไฟล์ดนตรี ภาพถ่าย เนื้อหาสาหรับอ่าน
หนังสื อและภาพยนตร์
บริ การที่ให้ผา่ นอินเทอร์เน็ต เช่น การจองที่พกั ในโรงแรม การเช่ารถ คาปรึ กษาทางการเงิน
สิ นค้าที่ซ้ือจากบุคคลธรรมดา ไม่วา่ ในการซื้อขายส่ วนบุคคล หรื อผ่านเว็บไซต์ประมูลราคาทางออนไลน์
สิ นค้าปลอม
ความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศหรื อลมฟ้าอากาศ การเสื่ อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การเสื่ อมราคา
การทยอยเสื่ อมสภาพ น้ า มลภาวะหรื อการปนเปื้ อนประเภทใด ๆ ความบกพร่ องในการผลิตหรื อการเสื่ อมสภาพในตัวเอง สัตว์พาหะ แมลง ปลวก เชื้อรา
การเน่าเปี ยกหรื อแห้ง เชื้อแบคทีเรี ย สนิม การทาความสะอาด การบริ การ การบารุ งรักษา การปรับปรุ งหรื อการซ่อมแซม
ความสู ญเสี ยเนื่องจากความขัดข้องของเครื่ องจักร ความขัดข้องของระบบไฟฟ้า ความขัดข้องของซอฟต์แวร์หรื อข้อมูล
การสู ญหายของข้อมูล
สิ นค้าที่ซ้ือเพื่อการขายต่อ หรื อสิ่ งที่ขณะซื้อเป็ นของใช้แล้ว ของเสี ยหาย หรื อของมือสอง
สิ่ งติดตรึ งถาวรภายในบ้านและ/หรื อสาหรับธุรกิจ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง พรมปูพ้นื วัสดุปูพ้นื และ/หรื อกระเบื้อง เครื่ องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น
หรื อเครื่ องทาความร้อน
สิ นค้าที่ใช้ หรื อมุ่งหมายที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางพาณิ ชย์ การค้าปลีก และ/หรื อการให้เช่าทรัพย์สิน หรื อธุรกิจอื่น
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o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.

สิ่ งที่ผเู ้ อาประกันภัยเช่าหรื อเช่าซื้อ
สิ่ งที่ขณะซื้อเป็ นของใช้แล้ว ของปรับปรุ งใหม่ ของซ่อมแซมแล้ว หรื อของนากลับมาผลิตใหม่
ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ อาวุธปื น และของสะสม
ขนสัตว์ นาฬิกา อัญมณี รัตนชาติ หิ นมีค่า หรื อวัตถุที่ทาจากหรื อมีส่วนประกอบของทองคา (หรื อโลหะมีค่าอื่น ๆ และ/หรื อหินมีค่า)
ค่าใช้จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ซึ่งผูเ้ อาประกันภัยชาระโดยใช้บตั รเครดิตหรื อบัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ดของผูเ้ อาประกันภัย
ความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายอันเกิดขึ้นจากกัมตภาพรังสี อะตอมมิคพิชชัน่ อะตอมมิคฟิ วชัน่ ไม่วา่ จะอยูใ่ นการควบคุมหรื อไม่ หรื อเหตุการณ์จากนิวเคลียร์
การส่ งสิ นค้าผิดที่
การสู ญหายโดยปราศจากร่ องรอย หรื อ
สิ นค้าที่หน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นถือว่าผิดกฎหมาย

ส่ วนที่ 4 - เงื่อนไขความคุ้มครอง
ในการรับความคุม้ ครองภายใต้ประกันความคุม้ ครองการซื้อสิ นค้าผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารหรื อเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้จะต้องถูกนามาแสดงหรื อเกิดขึ้น
1.

ที่อยูส่ าหรับการจัดส่ งสิ นค้ าต้องเป็ นที่อยูท่ างไปรษณี ยข์ องผู้เอาประกันภัยในประเทศไทย

2.

ผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ ษทั ขนส่ งที่ได้รับมอบหมายจะต้องกาหนดและแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุ (Shipment Tracking Number) ให้ถูกต้องและชัดเจน

3.

ผู้เอาประกันภัยต้องดาเนินการที่จาเป็ นทั้งปวงกับผู้ขายเพื่อให้ส่งสิ นค้ าทดแทนหรื อคืนราคาซื้อสิ นค้าให้แก่ผ้ เู อาประกันภัย นอกจากนี้
ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้ผ้ ขู ายทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (อนุญาตให้ทาเป็ นอีเมล์หรื อจดหมายลงทะเบียน) ถึงการไม่ได้รับสิ นค้ า
และจะต้องร้องขอให้มีการทดแทนสิ นค้ า หรื อคืนราคาสิ นค้าเต็มจานวน แต่ผ้ ขู ายไม่ดาเนินการดังกล่าว

4.

ถ้ามีการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนกรณี การไม่จดั ส่ งสิ นค้าให้แก่ผ้ ูเอาประกันภัย และในที่สุดผู้เอาประกันภัยได้รับสิ นค้ า
ผู้เอาประกันภัยควรคืนเงินค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับให้แก่บริษัท

5.

ในกรณี ที่มีการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนอันเนื่องมาจากความผิดปกติของการทางานอันเกิดจากความเสี ยหายในการขนส่ งสิ นค้ า
ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้ผ้ ขู ายและบริษัททราบเรื่ องดังกล่าวของสิ นค้ าภายใน 48 ชัว่ โมง

6.

ผู้เอาประกันภัยจะร่ วมมือกับบริษัท
และช่วยเหลือบริ ษทั ในการบังคับสิ ทธิตามกฎหมายที่ผ้ เู อาประกันภัยหรื อบริษัทอาจมีอยูใ่ นเรื่ องการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนโดยผู้เอาประกันภัย

7.

ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้ นสุ ดลงทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็ นผู้ถือบัตรของผู้ออกบัตร

ส่ วนที่ 5 - เงื่อนไขโดยทั่วไป
1. การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน: หนังสื อแจ้งคาขอรับบริ การ / การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนต้องส่ งไม่เกินสามสิ บ (30) วันนับจากวันที่เกิดเหตุ
หากไม่มีการแจ้งให้ทราบภายใน (30) วันนับจากวันที่เกิดเหตุอาจส่ งผลให้มีการปฏิเสธค่าสิ นไหมทดแทน
ยืน่ การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
1.
เข้าสู่ ระบบที่ https://th.mycardbenefits.com;หรื อ
2.
อีเมล: APAC.Mastercard@aig.com;หรื อ
3.
ติดต่อผูใ้ ห้บริ การลูกค้าที่
บริษัทเอไอจี เอเชีย แปซิฟิก อินชัวรันซ์ จากัด
อาคารเอไอจี
78 เชนตัน เวย์ #09-16
สิ งคโปร์ 079120
โทร: +65 6419 1667
เวลาทาการ 8.30 น. – 17.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ภาษาที่ได้รับการสนับสนุน ภาษาอังกฤษ
2. สิ่ งที่ต้องดาเนินการสาหรับความคุ้มครองประกันภัยในแต่ ละครั้ง:
ผูถ้ ือบัตรต้อง:
a.

แบบฟอร์มการอ้างสิ ทธิ์ที่ลงนามแล้วหากได้รับจาก AIG

b.

ข ใบแจ้งยอดบัญชีของผูถ้ ือบัตรหรื อสาเนาใบเสร็ จการซื้อที่แสดงการชาระเงินของการซื้อที่อยูใ่ นขอบข่ายซึ่งทาด้วยบัตรที่มีสิทธิ์ท้ งั หมด;
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c.

ค การไม่ส่งมอบ: ในกรณี ที่มีการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับสิ นค้าที่ไม่ได้จดั ส่ งถึงคุณและในที่สุดสิ นค้าดั้งเดิมมาถึงคุณควรชาระค่าชดเชยที่ได้รับให้กบั เรา

3. การชาระเงินค่ าสิ นไหม: การชาระเงินทั้งหมดจะถูกจ่ายให้กบั ผูถ้ ือบัตรที่ได้รับความคุม้ ครองในประเทศไทยโดยบริ ษทั ประกัน
และการการชาระเงินดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย
4.

สิ ทธิ์ตามกฎหมาย: คุณจะต้องร่ วมมือกับเรา และช่วยเราในการบังคับใช้สิทธิ์ทางกฎหมายใดๆ ที่คุณหรื อเราอาจเกี่ยวข้องกับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมของคุณ

5. การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนอันฉ้ อฉล: บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบในการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมใดๆ ที่ถูกระบุโดยบริ ษทั ประกันว่าเป็ นการฉ้อฉล
และการชาระเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับค่าสิ นไหมทดแทนอันฉ้อฉลจะถูกยึดไว้ตามดุลยพินิจของเรา
6. กฎหมายที่ใช้ บังคับและเขตอานาจศาล: กรมธรรม์น้ ีอยูภ่ ายใต้การควบคุมและการตีความตามกฎหมายของประเทศสิ งคโปร์
ข้อพิพาทใดๆจะอยูภ่ ายใต้เขตอานาจศาลพิเศษของศาลสิ งคโปร์แต่เพียงผูเ้ ดียว
7. การควา่ บาตร: เราจะไม่รับผิดชอบที่จะให้ความคุม้ ครอง หรื อชาระเงินใดๆ หลังจากนี้ หากการกระทานั้นจะเป็ นการฝ่ าฝื นกฏหมายหรื อข้อบังคับการคว่าบาตรที่เปิ ดเผยต่อเรา
บริ ษทั แม่ของเรา หรื อนิติบุคคลที่มีการควบคุมขั้นสู งสุ ดเพื่อเป็ นการลงโทษภายใต้กฎหมายหรื อข้อบังคับการคว่าบาตร
8.

กฎหมายสั ญญา (สิ ทธิของบุคคลที่สาม): บุคคลที่ไม่ได้เป็ นคู่สัญญาของนโยบายกรมธรรม์จะไม่มีสิทธิตามกฎหมายสัญญา (สิ ทธิของบุคคลที่สาม) และการบังคับใช้ขอ้ กาหนดใดๆ
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