ข้ อตกลงคุ้มครอง ข้ อยกเว้ น และ เงื่อนไขการจ่ ายค่ าสินไหมทดแทน ข้ อตกลงคุ้มครองการซือ้ สินค้ าผ่ านเว็บไซต์
(Online Purchase Protection) ด้ วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตทีเอ็มบี
ความสูญเสียหรื อเสียหายอันเกิดจากการที่ผ้ เู อาประกันภัยได้ ซื ้อสินค้ า (ซึง่ ไม่ใช่ทรัพย์สนิ ที่ถกู ระบุยกเว้ นไว้ ใน กรมธรรม์
ประกันภัย) ผ่านเว็บไซต์ และชาระเงินผ่านระบบการชาระเงินทางอินเทอร์ เน็ต (Online Payment Gateway) โดยมีหลักฐานในการ
สัง่ ซื ้อและชาระเงินอย่างชัดเจนด้ วยบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตทีเอ็มบี ถูกผู้ขาย สินค้ าฉ้ อฉล อาทิ ผู้ขายไม่สง่ สินค้ ามาให้ ผ้ เู อา
ประกันภัย หรื อผู้ขายส่งสินค้ าไม่ครบจานวน หรื อผู้เอา ประกันภัยได้ รับสินค้ าไม่ตรงตามรายการสินค้ าที่ตกลงกันไว้ เป็ นต้ น บริ ษัท
จะจ่ายเงินชดเชยความสูญเสียหรื อ เสียหายให้ กบั ผู้เอาประกันภัยตามจานวนเงินที่ผ้ เู อาประกันภัยได้ ชาระค่าสินค้ าให้ กบั ผู้ขาย
สินค้ าด้ วยบัตรเครดิต หรื อบัตรเดบิตทีเอ็มบี โดยจะจ่ายสูงสุดไม่เกินวงเงินคุ้มครองที่ระบุไว้
ความคุ้มครองการซือ้ สินค้ าผ่ านเว็บไซต์ (Online Purchase Protection)
5,000 บาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครัง้ และ 10,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตทีเอ็ม
บีแต่ละใบ (กาหนดความคุ้มครองสาหรับการชาระสินค้ าขันต
้ า่ 1,000 บาท)
ข้ อยกเว้ นความคุ้มครอง
1. ความสูญเสียหรื อเสียหายใดๆ ซึง่ สามารถเรียกร้ องจากการรับประกันสินค้ าของผู้ผลิตหรื อผู้ขาย หรื อผู้ขนส่งหรื อได้ รับความ
คุ้มครองจากบริ ษัทประกันภัยอื่น หรื อหน่วยงานอี่นแล้ ว
2. ความสูญเสียหรื อเสียหายใดๆ ซึง่ เกิดขึ ้นจากการซื ้อสินค้ าผ่านเว็บไซต์ซงึ่ จัดขึ ้นโดยบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ เป็ นญาติ สมาชิกใน
ครอบครัว หรื อผู้อยูอ่ าศัยกับผู้เอาประกันภัย
3. การเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนโดยมีเจตนาทุจริ ต หรื อฉ้ อฉลของผู้เอาประกันภัย
4. การสัง่ ซื ้อสินค้ าผิดกฎหมายทุกชนิด
5. การซื ้อสินค้ าเพื่อนามาจาหน่าย
6. เพชรพลอย ทอง ผ้ า เสื ้อขนสัตว์ โลหะมีคา่ หรื ออัญมณีมีคา่ หรื อสิง่ ของที่ประกอบด้ วยวัตถุดงั กล่าว โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ รูป
ปั น้ รูปออกแบบ ภาพเขียน วัตถุหายาก หนังสือหายาก สินค้ าเพือ่ การสะสม แผนผัง แบบลวดลาย แม่พิมพ์ หุน่ จาลอง หรื อแบบ
ทอง เงิน โลหะ หรื อหินมีคา่ และทรัพย์สนิ ประเภทเดียวกัน
7. ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ การบริการ สินค้ าที่จบั ต้ องไม่ได้ ทรัพย์สนิ ที่เช่า หรื อให้ เช่า
ข้ อยกเว้ นอื่นๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัทฯ
เงื่อนไขการจ่ ายค่ าสินไหมทดแทน
1. ผู้เอาประกันภัยจะต้ องชาระค่าสินค้ าด้ วยบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตทีเอ็มบี
2. ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ รับสินค้ า หรือได้ รับสินค้ าที่ผิดไปจากข้ อตกลง เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 30 วันนับจากวันที่ซื ้อและ ชาระ
ค่าสินค้ าเสร็ จสมบูรณ์
3. ผู้เอาประกันภัยจะต้ องแสดงเอกสารประกอบการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้ ระบุไว้
4. ผู้เอาประกันภัยจะได้ รับการชดใช้ สงู สุดไม่เกินวงเงินคุ้มครองหรื อจานวนเงินค่าสินค้ าที่ผ้ เู อาประกันภัยได้ ชาระด้ วยบัตรเครดิต
หรื อบัตรเดบิตทีเอ็มบี แล้ วแต่จานวนใดจะตา่ กว่า
เงื่อนไขอื่นๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัท

ช่ องทางการให้ บริการสมาชิกบัตร อาทิ สาขา หรือ ศูนย์ บริการเพื่อให้ สมาชิกบัตรสามารถติดต่ อ สอบถาม
เพิ่มเติมได้ ตลอด 24 ชั่วโมงรวมถึงขัน้ ตอนการให้ บริการขอค่ าสินไหมทดแทนในช่ องทางต่ างๆ

บริ การข้ อมูลกรมธรรม์
วันจันทร์ -วันศุกร์ 8:30-21:00 น. วันเสาร์ 9:30-18:00 น.

บริ การรับเรื่ องร้ องเรี ยน
วันจันทร์ -วันศุกร์ 8:30-17:00 น.

เอกสารประกอบการเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทน
1. แบบฟอร์ มการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษัท
2. เอกสารหรื อหลักฐานแสดงการชาระเงินสาหรับการซื ้อสินค้ าผ่านทางเว็บไซต์
3. ใบยืนยันการสัง่ ซื ้อสินค้ าที่ได้ รับจากผู้ขายสินค้ า และหลักฐานในการติดต่อกับผู้ขายเพื่อทวงถามสินค้ า เรี ยกร้ องค่าเสียหาย
หรื อขอคืนเงินแล้ ว แต่ได้ รับการปฏิเสธความรับผิดจากผู้ขาย (ถ้ ามี)
4. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริษัทต้ องการตามความจาเป็ น (ถ้ ามี)
5. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้ อยเวรเจ้ าของคดี

วิธีการให้ บริการด้ านสินไหมทดแทนอย่ างมีขนั ้ ตอนชัดเจนเป็ นระบบ (Work Flow) พร้ อมระยะเวลาในการ
จ่ ายสินไหมทดแทน (Service Level Agreement-SLA)

Q&A
1.

การชาระสินค้ าขันต
้ ่า 1,000 บาท หมายถึง จานวนเงิน ตัดซื ้อสินค้ าแต่ละรายการ คือ 1,000 บาทขึ ้นไป
คาถาม - หากในบิลนัน้ ตัดชาระค่าสัง่ ซื ้อสินค้ า 1,200 บาท มีสนิ ค้ า 3 ชิ ้นๆ ละ 400 บาท ได้ รับสินค้ า เพียง 2 ชิ ้น ขาด 1
ชิ ้น จะสามารถยื่นขอสินไหมทดแทน ได้ ถูกต้ องไหมคะ เนื่องจากมูลค่ารวมจากการสัง่ ซื ้อ เกิน 1,000 บาท
คาตอบ ถูกต้ องค่ะ สามารถยื่นเรี ยกร้ องค่าสินไหม แต่บริ ษัทฯ จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ ้นจริง

2.

5,000 บาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครัง้ หมายถึง จานวนเงิน ตัดซื ้อสินค้ าแต่ละรายการ

คาถาม - กรณีที่ผ้ ถู ือบัตร ใช้ ซื ้อสินค้ า ภายในวันเดียวกันมากกว่า 1 รายการ เช่น
รายการที่ 1 สัง่ ซื ้อสินค้ า 1,200 บาท
รายการที่ 2 สัง่ ซื ้อสินค้ า

800 บาท

รายการที่ 3 สัง่ ซื ้อสินค้ า 5,200 บาท

ดังนันจะสามารถยื
้
่นขอสินไหมทดแทน ได้ เฉพาะรายการที่ 1 และ 3 เท่านัน้ โดยรายการที่ 3 จะยื่นขอสินไหมทดแทน ได้
สูงสุด 5,000 บาท ทังนี
้ ้จะดู สูงสุด 5,000 บาท ต่อ 1 Sales slip และรวมกันทุกรายการไม่เกิน 10,000 บาทต่อบัตรต่อปี
ใช่หรื อไม่
คาตอบ ใช่คะ่ ดูทกี่ ารชาระเงินเป็ นสาคัญ ในการชาระเงินแต่ละครัง้ อาจจะมีการรวมชาระค่าสินค้ าหลายรายการได้
ดังนันในค
้ าถามที่ 2 ถ้ าทังสามรายการเป็
้
นการชาระร่วมกันในครัง้ เดียว ก็สามารถ claim ได้ ทงสามรายการถ้
ั้
าสินค้ า
นัน้ เกิดความ เสียหายหรื อสูญหายตามเงื่อนไขกรมธรรม์
แต่ถ้าทังสามรายการเป็
้
นการชาระแยกกันคนละครัง้ รายการที่ 1 & 3 จะได้ รับความคุ้มครองตามวงเงินคะ
3.

กรณีที่ลกู ค้ าต้ องการยื่นขอสินไหมทดแทน ซึง่ ต้ องมีเอกสารการแจ้ งความประกอบนัน้ ลูกค้ าสามาถแจ้ งความได้ ทกุ สถานี
ตารวจ ใช่หรื อไม่
คาตอบ ต้ องแจ้ งดาเนินคดี ณ สน. ที่เกิดเหตุ ซึงหมายถึงท้ องทีท่ ี่อยูข่ องผู้เอาประกันภัยเอง นัน่ คือ สถานที่ที่รับพัสดุ

4.

เมื่อลูกค้ ายื่นขอสินไหมทดแทน ซึง่ ขันตอนเมื
้
่อทาง บ.ประกันรับเรื่ องแล้ ว มี SLA ภายใน 10 วันทาการ หากมีกรณีที่เกิน
จานวนวันดังกล่าว
4.1 กรณีลกู ค้ าต้ องการสอบถามขันตอน
้
หรื อเงื่อนไขการเรียกร้ องค่าสินไหม
คาตอบ สามารถติดต่อที่ Claim Center 1259
4.2 กรณีลกู ค้ ายื่นเอกสารมาแล้ ว และต้ องการตรวจสอบสถานะสินไหม (กรณีเกินกว่า 10 วัน)
นับจากวันที่ยื่นเอกสารครบ สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่ใด
คาตอบ สามารถติดต่อมาที่ฝ่ายสินไหมโดยตรงในเวลาทาการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (8.30 – 17.00 น. )
ได้ ที่ 02-825 8865, 02-825 8867, 02-825 8873

Q & A Debit Card: Contact Center & Branch
Q : บัตรเดบิต TMB และบัตรเครดิต TMB ได้ รับการคุ้มครองประกันการซื ้อสินค้ าออนไลน์จากเว็ปไซด์ ทุกบัตรหรื อไม่ และมี
ค่าใช้ จา่ ยเท่าไร่
A: บัตรเดบิต TMB (รุ่นแบบมี Chip) และบัตรเครดิต TMB ทุกใบ ได้ รับการคุ้มครองประกันการซื ้อสินค้ าออนไลน์
จากเว็ปไซด์ทกุ ใบ โดยลูกค้ าไม่มคี า่ ใช้ จา่ ยเพิ่มเติม
Q : บัตรเดบิต TMB และบัตรเครดิต TMB คุ้มครองการซื ้อสินค้ าออนไลน์จากเว็ปไซด์ ในกรณีใดบ้ าง
A: กรณีผ้ ขู ายไม่สง่ สินค้ า, ผู้ขายส่งสินค้ าไม่ครบจานวน, ได้ รับสินค้ าไม่ตรงตามรายการสินค้ าที่ตกลงกันไว้ โดยต้ องมี
การชาระสินค้ าขันต
้ ่า 1,000 บาทขึ ้นไป
Q: บัตรเดบิต TMB และบัตรเครดิต TMB ได้ รับการคุ้มครองการซื ้อสินค้ าออนไลน์จากเว็ปไซด์ประเภทใดบ้ าง
A: บัตรเดบิต TMB และบัตรเครดิต TMB ได้ รับการคุ้มครองการซื ้อสินค้ าออนไลน์จากเว็ปไซด์ทกุ ประเภท ยกเว้ น การ
สัง่ ซื ้อสินค้ าผิดกฎหมายทุกชนิด, การซื ้อสินค้ าเพื่อนามาจาหน่าย, เครื่ องเพชรพลอย ทอง ผ้ า/เสื ้อขนสัตว์ โลหะมีคา่ เพชร
พลอยหรื ออัญมณีมีคา่ หรื อสิง่ ของที่ประกอบด้ วย วัตถุดงั กล่าว โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ รูปปั น้ รูปออกแบบ ภาพเขียน วัตถุหา

ยาก หนังสือหายาก สินค้ าเพื่อการสะสม แผนผัง แบบลวดลาย แม่พิมพ์ หุน่ จาลอง หรื อแบบทอง เงิน โลหะหรื อหินมีคา่ และ
ทรัพย์สนิ ประเภทเดียวกัน, ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ การบริ การ สินค้ าที่จบั ต้ องไม่ได้ ทรัพย์สนิ ที่เช่า หรื อให้ เช่า
Q : บัตรเดบิต TMB และบัตรเครดิต TMB ได้ รับการคุ้มครองการซื ้อสินค้ าจากเว็ปไซด์ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศหรื อไม่
A: ได้ รับการคุ้มครองการซื ้อสินค้ าจากเว็ปไซด์ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ
Q: ประกันการคุ้มครองการซื ้อสินค้ าจากเว็ปไซด์ออนไลน์มีวงเงินการคุ้มครองเท่าไหร่
A: วงเงินคุ้มครอง 5,000 บาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครัง้ และสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี ต่อบัตร (ขันต
้ ่าต่อเหตุการณ์
คือ 1,000 บาท) ตัวอย่าง กรณีมบี ตั ร 2 ใบ ลูกค้ าจะได้ รับวงเงินคุ้มครอง 20,000 บาท แต่ไม่สามารถเคลมประกันข้ ามบัตรได้
Q : ลูกค้ าสามารถเรี ยกร้ องค่าสินไหมตอบแทนได้ ผา่ นช่องทางใด และต้ องใช้ เอกสารอะไรบ้ าง
A : ศูนย์รับแจ้ งเหตุ MSIG โทร. 1259 หรื อผ่าน MSIG SpeeDi Application พร้ อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงการ
ชาระเงินสาหรับการซื ้อสินค้ าผ่านทางเว็บไซต์, ใบยืนยันการสัง่ ซื ้อสินค้ าที่ได้ รับจากผู้ขายสินค้ า และหลักฐานในการติดต่อกับ
ผู้ขายเพื่อทวงถามสินค้ า เรี ยกร้ องค่าเสียหาย หรื อขอคืนเงินแล้ ว แต่ได้ รับการปฏิเสธความรับผิดจากผู้ขาย (ถ้ ามี), สาเนา
บันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้ อยเวรเจ้ าของคดี เอกสารหรื อหลักฐานตามที่ MSIG ต้ องการตามความจาเป็ น (ถ้ ามี)

