ส่ วน A
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขความคุ้มครองการโจรกรรมสิ นค้ าที่ซื้อด้ วยบัตร
สาหรับผู้ถือบัตรในประเทศไทย
(Purchase Protection Insurance Terms and Conditions for Thailand Cardholders)
หมวดที่ 1 คาจากัดความทั่วไป
คาต่าง ๆ ที่มีความหมายเฉพาะมีการนิยามความหมายตามที่ระบุดา้ นล่างนี้ และจะมีความหมายตามที่นิยามไว้ ไม่วา่ จะปรากฏในส่ วนใดของกรมธรรม์น้ ี
กรมธรรม์ ประกันภัย: กรมธรรม์ประกันภัย หมายรวมถึงตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขทัว่ ไป ใบสลักหลัง คารับประกัน และเอกสารแนบท้าย
ผู้รับประกันภัย: บริษัทเอไอจี เอเชีย แปซิฟิก อินชัวรันซ์ จากัด
บัตรที่ได้ รับความคุ้มครอง หมายถึง บัตรเครดิตมาสเตอร์ การ์ ด WORLD ELITE ที่ออกในอาณาเขตความคุ้มครอง
ผู้เอาประกันภัย: ผูเ้ อาประกันภัยที่ระบุชื่อ หรื อคู่สมรสหรื อบุตรที่อยูใ่ นอุปการะซึ่งมีอายุต่ากว่า 21 (ยีส่ ิ บเอ็ด) ปี และอาศัยอยูก่ บั ผูเ้ อาประกันภัยในบ้านของผูเ้ อาประกันภัย
ธุรกิจ: หมายถึง การค้า วิชาชีพ หรื ออาชีพ ที่ทาเป็ นงานเต็มเวลา งานไม่เต็มเวลา (Part-time) หรื องานชัว่ คราว หรื อ กิจกรรมอื่นใดที่ดาเนินการโดยได้รับเงินหรื อค่าตอบแทนอื่น
บัตรชาระเงิน: บัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต บัตรชาร์จการ์ด ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม เพื่อการใช้งานส่ วนบุคคลเท่านั้น
การเดินทางส่ วนบุคคล: การเดินทางเป็ นระยะทางเกินกว่า 80 กิโลเมตร เพื่อทาการที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจ อาทิเช่น การพักผ่อนส่ วนบุคคล การเยีย่ มเพื่อหรื อญาติ
ญาติ: ปู่ ย่าตายาย ลุง ป้า น้า อา หลานสาว หลานชาย ลูกพี่ลูกน้อง และสมาชิกในครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ คู่สมรส บุตร และบิดามารดา
นิวเคลียร์ : ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่มีสาเหตุมาจากอาวุธนิวเคลียร์ และ/หรื อวัสดุนิวเคลียร์ การแผ่รังสี การปนเปื้ อนกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใด ๆ
หรื อจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ และปฏิกิริยาการแตกตัว (Fusion) และการรวมตัว (Fission) ของนิวเคลียร์
สงคราม: สงคราม การรุ กราน การกระทาของศัตรู ต่างชาติ การกระทาอันเป็ นปฏิปักษ์ หรื อการปฏิบตั ิการเยีย่ งสงคราม (ไม่วา่ จะมีการประกาศหรื อไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง
การกาเริ บ การปฏิวตั ิ การกบฏ การก่อความไม่สงบของประชาชน การแข็งเมือง การยึดอานาจการปกครองโดยทหาร การออกกฎอัยการศึก การก่อการร้าย การจลาจล
หรื อการกระทาของหน่วยงานที่จดั ตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงอาวุธชีวภาพ และอาวุธเคมี
วันที่เกิดความเสี ยหาย: วันที่เกิดความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายและอยูภ่ ายในระยะเวลาการประกันภัย
อาณาเขตความคุ้มครอง: ประเทศไทย
การโจรกรรม: การกระทาอันผิดกฎหมายในการเข้าครอบครองทรัพย์สินที่อยูภ่ ายใต้การดูแลและ/หรื อการครอบครองของผูเ้ อาประกันภัย โดยมิได้รับความยินยอม
โดยมีเจตนาในการยึดครองทรัพย์สินนั้น อันเป็ นผลมาจากการชิงทรัพย์ หรื อการลักทรัพย์ ในเคหสถาน
หมวดที่ 2 ความคุ้มครอง
ผูร้ ับประกันภัยจะชดใช้ความเสี ยหายที่เกิดกับสิ นค้าที่ได้รับความคุม้ ครองที่ชาระด้วยบัตรชาระเงิน อันเนื่องมาจากการโจรกรรมที่เกิดขึ้นภายใน 180
วันนับตั้งแต่วนั ที่ซ้ือสิ นค้านั้นตามที่ระบุในใบเสร็ จรับเงินของร้านค้า โดยชดใช้ไม่เกินจานวนจากัดความรับผิดต่อเหตุการณ์
และไม่เกินจานวนจากัดความรับผิดรวมต่อปี ต่อผูเ้ อาประกันภัย
•
•
•

ความคุม้ ครองรวมถึงสิ นค้าที่ได้รับความคุม้ ครองซึ่งมอบให้เป็ นของขวัญ
สิ นค้าที่ได้รับความคุม้ ครองรวมถึงสิ นค้าที่ซ้ือทางอินเตอร์เน็ต
สิ นค้าที่ได้รับความคุม้ ครองไม่ตอ้ งลงทะเบียน

หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้ น
แผนการประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครองรายการดังต่อไปนี้:
1.

ยานยนต์เครื่ องบินลูกกระจ๊อกเรื อรถยนต์และรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ใด ๆ ชิ้นส่ วนหรื ออุปกรณ์เสริ ม

2.

การติดตั้งถาวรรวมถึง แต่ไม่ จากัด เพียงการปูพรมพื้นกระเบื้องเครื่ องปรับอากาศตูเ้ ย็นหรื อเครื่ องทาความร้อน

3.

เช็คเดินทาง, เงินสด, ตัว๋ ทุกชนิด, ตราสารที่เปลี่ยนมือได้, แท่ง, เหรี ยญหรื อของมีค่าที่หายากหรื อมีค่า;

4.

ศิลปะของเก่าของสะสมของสะสมขนเครื่ องประดับอัญมณี อญั มณี และสิ่ งของที่เปราะบาง

5.

รายการบริ โภคหรื อเน่าเสี ยง่าย;

6.

พืชหรื อสัตว์

7.

วัสดุอนั ตรายและสิ่ งของใด ๆ ที่ถูกห้ามในดินแดน;
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8.

เข้าถึงเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันมือถือซอฟต์แวร์หรื อไฟล์ขอ้ มูลที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เ น็ตรวมถึง แต่ไม่ จากัด
เฉพาะไฟล์เพลงภาพถ่ายวัสดุการอ่านหนังสื อและภาพยนตร์ หรื อคืนสถานะหรื อการกูค้ ืน

9.

ใช้สร้างใหม่ตกแต่งใหม่หรื อรายการผลิตซ้ าในเวลาที่ซ้ือ;

10.

การหายตัวไปอย่างลึกลับ;

11.

รายการที่เช่าออกให้เช่าหรื อให้เช่า; รายการที่ซ้ือเพื่อการขายต่อการใช้งานระดับมืออาชีพหรื อเพื่อการค้า

12.

ค่าบริ การการจัดส่ งการจัดการการติดตั้งหรื อการประกอบ

13.

ความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นกับรายการที่คุณซื้อทางออนไลน์ก่อนที่จะมีการครอบครองรายการดังกล่าว;

14.

รายการที่เสี ยหายจากการเปลี่ยนแปลง (รวมถึงการตัดการเลื่อยและการปรับรู ปร่ าง);

15.

รายการที่ไม่ตอ้ งใส่ ในสถานที่ซ่ ึงประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้

16.

รายการใด ๆ ที่ยดึ โดยหน่วยงานของรัฐ;

17.

การสู ญเสี ยที่เกิดจากการละเมิด, ความเสี ยหายโดยเจตนา, การทาลายและแมลง, การสึ กหรอ, ความบกพร่ องของผลิตภัณฑ์โดยธรรมชาติ,
ความล้มเหลวทางกลไกหรื อไฟฟ้า, เหตุการณ์นิวเคลียร์ , ชีวภาพหรื อเคมี, การก่อการร้ายหรื อสงคราม

หมวดที่ 4 เงื่อนไข
1. บริ ษทั จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจว่าจะดาเนินการซ่อมแซม หรื อเปลี่ยนสิ นค้า หรื อจะชดใช้ให้แก่ท่าน (เป็ นเงินสดหรื อเครดิต)
ตามจานวนเงินที่ท่านได้ชาระผ่านบัตรชาระเงินของท่าน และไม่เกินราคาที่ซ้ือมา
2.

หากสิ นค้านั้นเป็ นส่ วนหนึ่งของคู่หรื อชุด ท่านจะได้รับการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเฉพาะส่ วนที่ถูกขโมยไปหรื อเสี ยหายเท่านั้น
เว้นแต่สินค้านั้นไม่สามารถใช้แยกกันได้และ/หรื อไม่สามารถทดแทนชิ้นเดียวได้
การโจรกรรมหรื อความเสี ยหายของสิ นค้าที่เป็ นส่ วนหนึ่งของคู่หรื อชุดนั้นจะถือเป็ นหนึ่งเหตุการณ์และได้รับความคุม้ ครองตามจานวนวงเงินและจานวนจากัดความรับผิดที่
กาหนดไว้

หมวดที่ 5 ข้ อกาหนดร่ วมกัน
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:
1.

แบบฟอร์มการอ้างสิ ทธิ์ที่ลงชื่อถ้ามี

2.

ข ใบแจ้งยอดบัญชีของผูถ้ ือบัตรหรื อสาเนาใบเสร็ จรับเงินที่แสดงการชาระเงินของรายการนั้นทาโดยใช้บตั รที่มีสิทธิ์ท้ งั หมด;

3.

ค สาหรับการเรี ยกร้องการโจรกรรมให้สาเนารายงานตารวจอย่างเป็ นทางการภายในเก้าสิ บ (90) วันของเหตุการณ์

4.

สาหรับการเรี ยกร้องความเสี ยหายสาเนาอย่างเป็ นทางการของการประเมินการซ่อมแซม;

* ผูถ้ ือบัตรอาจจาเป็ นต้องส่ งสิ่ งของที่เสี ยหายโดยมีค่าใช้จ่ายเพื่อประเมินการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนเพิ่มเติม
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3. การชาระเงินค่ าสิ นไหม: การชาระเงินทั้งหมดจะถูกจ่ ายให้ กบั ผู้ถือบัตรที่ได้ รับความคุ้มครองในประเทศไทยโดยบริษัทประกัน
และการการชาระเงินดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ กฎหมายและข้ อบังคับที่มีผลบังคับใช้ ในประเทศไทย
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

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