ข้ อตกลงคุ้มครอง ข้ อยกเว้ น และ เงื่อนไขการจ่ ายค่ าสินไหมทดแทน ข้ อตกลงคุ้มครอง
การซือ้ สินค้ าผ่ านเว็บไซต์ (Online Purchase Protection)
ความสูญเสียหรื อเสียหายอันเกิดจากการที่ผ้ เู อาประกันภัยได้ ซื ้อสินค้ า (ซึง่ ไม่ใช่ทรัพย์สนิ ที่ถกู ระบุยกเว้ นไว้ ใน กรมธรรม์
ประกันภัย) ผ่านเว็บไซต์ และชาระเงินผ่านระบบการชาระเงินทางอินเทอร์ เน็ต (Online Payment Gateway) โดยมี
หลักฐานในการสัง่ ซื ้อและชาระเงินอย่างชัดเจนด้ วยบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตทีเอ็มบี ถูกผู้ขาย สินค้ าฉ้ อฉล อาทิ ผู้ขายไม่
ส่งสินค้ ามาให้ ผ้ เู อาประกันภัย หรื อผู้ขายส่งสินค้ าไม่ครบจานวน หรื อผู้เอา ประกันภัยได้ รับสินค้ าไม่ตรงตามรายการสินค้ า
ที่ตกลงกันไว้ เป็ นต้ น บริ ษัทจะจ่ายเงินชดเชยความสูญเสียหรื อ เสียหายให้ กบั ผู้เอาประกันภัยตามจานวนเงินที่ผ้ เู อา
ประกันภัยได้ ชาระค่าสินค้ าให้ กบั ผู้ขายสินค้ าด้ วยบัตรเครดิต หรื อบัตรเดบิตทีเอ็มบี โดยจะจ่ายสูงสุดไม่เกินวงเงินคุ้มครอง
ที่ระบุไว้ (กาหนดความคุ้มครองสาหรับการชาระสินค้ าขันต่
้ า 1,000 บาท )
ข้ อยกเว้ น
1. ความสูญเสียหรื อเสียหายใดๆ ซึง่ สามารถเรียกร้ องจากการรับประกันสินค้ าของผู้ผลิตหรื อผู้ขาย หรื อผู้ขนส่งหรื อได้ รับ
ความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยอื่น หรื อหน่วยงานอี่นแล้ ว
2. ความสูญเสียหรื อเสียหายใดๆ ซึง่ เกิดขึ ้นจากการซื ้อสินค้ าผ่านเว็บไซต์ซงึ่ จัดขึ ้นโดยบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ เป็ นญาติ
สมาชิกในครอบครัว 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 รูปปั น้ รูปออกแบบ ภาพเขียน วัตถุหายาก หนังสือหายาก สินค้ าเพื่อการสะสม แผนผัง แบบลวดลาย แม่พิมพ์
หุน่ จาลอง หรื อแบบทอง 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 หรื อได้ รับสินค้ าที่ผิดไปจากข้ อตกลง เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 30 วันนับจากวันที่ซื ้อและ
ชาระค่าสินค้ าเสร็ จสมบูรณ์
3. ผู้เอาประกันภัยจะต้ องแสดงเอกสารประกอบการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 7.3
4. ผู้เอาประกันภัยจะได้ รับการชดใช้ สงู สุดไม่เกินวงเงินคุ้มครองหรื อจานวนเงินค่าสินค้ าที่ผ้ เู อาประกันภัยได้ ชาระด้ วยบัตร
เครดิตหรื อบัตรเดบิตทีเอ็มบี แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
เงื่อนไขอื่นๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัท

ช่ องทางการให้ บริการสมาชิกบัตร อาทิ สาขา หรือ ศูนย์ บริการเพื่อให้ สมาชิกบัตร
สามารถติดต่ อ สอบถามเพิ่มเติมได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
รวมถึงขัน้ ตอนการให้ บริการขอค่ าสินไหมทดแทนในช่ องทางต่ างๆ

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

บริการรับเรื่องร้ องเรียน
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 อง
ค่าเสียหาย หรื อขอคืนเงินแล้ ว แต่ได้ รับการปฏิเสธความรับผิดจากผู้ขาย (ถ้ ามี)
4. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษัทต้ องการตามความจาเป็ น (ถ้ ามี)
5. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้ อยเวรเจ้ าของคดี
กรุณาอ้ างอิงข้ อมูลการให้ บริ การของบริ ษัทโดยละเอียดในเอกสารแนบ “ข้ อมูลบริ ษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย”

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

