ประกันภัยคุ้มครองการซือ้ สินค้ าผ่ านเว็บไซต์
ให้ แก่สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตที่ร่วมรายการดังนี ้
บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินมั / บัตรเครดิต กรุงศรี มาสเตอร์ การ์ ด แพลทินมั / บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า ดอกเตอร์ การ์ ด / บัตร
เครดิต กรุ งศรี นาว / บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ วีซ่า / บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี / บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า
แพลทินมั / บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินมั / บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด วีซ่า แพลทินมั / บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี ้
ไทเทเนี่ยม
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี ้คุ้มครองความสูญเสียหรื อเสียหายของสินค้ าที่ได้ รับความคุ้มครองซึง่ ผู้เอาประกันภัยได้ ซื ้อและชาระเงินผ่านระบบ
การชาระเงินทางอินเทอร์ เน็ต (Online Payment Gateway) อันเนื่องมาจาก :
1. สินค้ าที่ได้ รับความคุ้มครองชารุดหรื อได้ รับความเสียหายจากอุบตั ิเหตุอนั เนื่องมาจากขันตอนการบรรจุ
้
หีบห่อ หรื อการขนส่ง
2. ไม่ได้ รับสินค้ าที่ได้ รับความคุ้มครอง หรื อสูญหายทังหมด
้
รวมถึงการสูญหายบางส่วน
3. สินค้ าที่ได้ รับความคุ้มครองมีรายการและจานวนไม่ตรงกับที่สงั่ ซื ้อ
ความสูญเสียหรื อเสียหายของสินค้ าที่ได้ รับความคุ้มครองดังกล่าวจะต้ องเกิดขึ ้นภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันซื ้อ และผู้เอา
ประกันภัยได้ ดาเนินการติดต่อกับผู้จดั จาหน่ายและ/หรื อผู้ขนส่งเพื่อทาการขอเปลี่ ยนหรื อขอคืนสินค้ า เรี ยกร้ องค่าเสียหาย หรื อขอ
คืนเงินแล้ ว แต่ได้ รับการเพิกเฉยและ/หรื อปฏิเสธความรับผิดจากผู้จดั จาหน่ายและ/หรื อผู้ขนส่ง
บริ ษัทจะชดใช้ การสูญเสียหรื อเสียหายของสินค้ าที่ได้ รับความคุ้มครองไม่เกินจานวนเงินต่อชิน้ คู่ หรื อชุด ให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัย
ตามความสูญเสียหรื อเสียหายที่แท้ จริ ง หักด้ วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อปี ตามที่
ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
วงเงินความคุ้มครอง
สาหรับบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินมั / บัตรเครดิต กรุงศรี มาสเตอร์ การ์ ด แพลทินมั / บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า ดอกเตอร์ การ์ ด /
บัตรเครดิต กรุงศรี นาว / บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ วีซ่า / บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี / บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า
แพลทินมั / บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินมั / บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด วีซ่า แพลทินมั / บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี ้
ไทเทเนี่ยม
วงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อเหตุการณ์แต่ละครัง้ และสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ปฏิทิน ต่อบัตรแต่ละใบ ไม่จากัดจานวนครัง้
ในการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนต่อปี ในวงเงินสูงสุดรวม ตามแผนความคุ้มครองต่อบัตร / ต่อปี
(โดยกำหนดควำมคุม้ ครองสำหรับกำรชำระสิ นค้ำขัน้ ต่ำ 2,500 บำท)
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ข้ อยกเว้ นสาคัญ
1. ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์ สินดังต่ อไปนี ้
1.1.สินค้ าที่ซื ้อมาเพื่อขายต่อหรื อเพื่อใช้ ในธุรกิจ
1.2.สินค้ าอุปโภค บริโภค สินค้ าที่เน่าเปื่ อยได้ และสินค้ าที่มีอายุการใช้ งานจากัด
1.3.สัตว์หรื อพืชที่มีชีวิต
1.4.เงินสดหรื อสิ่งมีค่าเทียบเท่าเงินสด เช็คเดินทาง ตัว๋ ทุกประเภท ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน เช็คหรื อ แสตมป์ เหรี ยญกษาปณ์ ตัว๋ เงิน
ตราสารหุ้น หรื อตราเอกสารที่เปลี่ยนมือได้ (เช่น บัตรของขวัญ บัตรเติมเงิน บัตรกานัล และเช็คของขวัญ)
1.5.เครื่ องเพชรพลอย ทอง ผ้ า/เสื ้อขนสัตว์ โลหะมีค่า เพชรพลอยหรื ออัญมณีมีค่า หรื อสิ่งของที่ ประกอบด้ วยวัตถุดังกล่าว
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ รูปปั น้ วัตถุหายาก หนังสือหายาก สินค้ าเพื่อการสะสม แผนผัง แบบลวดลาย แม่พิมพ์ หุ่นจาลอง หรื อแบบ
ทอง เงิน โลหะหรื อหินมีค่า และทรัพย์สินประเภทเดียวกัน
1.6.ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้ วยจักรกล ยานพาหนะทางอากาศ และทางนา้ รวมถึงเครื่ องยนต์ อุปกรณ์ เสริ ม เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์สื่อสารของยานพาหนะ
1.7.ที่ดินและอาคาร
1.8.ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ การบริการ สินค้ าที่จบั ต้ องไม่ได้ ทรัพย์สินที่เช่า หรื อให้ เช่า
1.9.สินค้ าใช้ แล้ ว และสินค้ าที่ได้ รับการปรับปรุงใหม่
1.10.สินค้ าลดราคาเนื่องจากยกเลิกกิจการ
1.11.สินค้ าผิดกฎหมาย อาวุธปื น และวัตถุระเบิด
1.12.สินค้ าที่ได้ มาโดยทุจริต หรื อโดยวิธีการอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรื อเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย
2. การประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ มุ ครองความสูญเสียหรือเสียหายจากสาเหตุดังต่ อไปนี ้
2.1.ความสูญเสียหรื อเสียหายจากการซื ้อสินค้ า ที่มิได้ ชาระเงินผ่านระบบการชาระเงินทางอินเทอร์ เน็ต
(Online Payment Gateway)
2.2.ความสูญเสียหรื อเสียหายซึ่งสามารถเรี ยกร้ องได้ จากการรับประกันสินค้ าของผู้ผลิต หรื อผู้ขนส่ง หรื อผู้จัดจาหน่ายตาม
เงื่อนไขการรับประกันสินค้ า หรื อได้ รับความคุ้มครองภายใต้ การประกันภัยอื่น
2.3.การสึกหรอ ความเสื่อมสภาพ หรื อการฉีกขาดเนื่องจากการใช้ ตามปกติ แมลงกัดกิน ปฏิกิริยาของแสงหรื อความร้ อน
บรรยากาศ หรื อสภาพดินฟ้ าอากาศ (ยกเว้ นฟ้ าผ่า) และการปนเปื อ้ นกัมมันตภาพรังสี
2.4.ความเสียหายจากการใช้ ที่ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ถกู วิธี
2.5.จากการลักทรัพย์ ขโมย ฉกชิง วิ่งราว หรื อหลงลืม
2.6.การยึดทรัพย์ หรื อการกักกันทรัพย์ภายใต้ กฎหมายศุลกากร การริ บทรัพย์โดยรัฐบาลการขนส่งสินค้ าผิดกฎหมาย หรื อ
กระทาการอื่นใดที่ขดั ต่อกฎหมาย
2.7.การฉ้ อฉล ทุจริ ตหรื ออาชญากรรมที่กระทาโดยเจตนา หรื อสมรู้ร่วมคิดของผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์
หรื อบุคคลใดที่กระทาการแทน เพื่อให้ ได้ รับผลประโยชน์จากการประกันภัยนี ้
2.8.ความสูญเสียหรื อเสียหายอันเนื่องมาจากคุณภาพของสินค้ า เช่น การสูญเสียน ้าหนัก การหดตัว การระเหย การเสื่อมสภาพ
สนิม เชื ้อรา และการเสื่อมสภาพจากการใช้ งานตามปกติ รวมถึงความคาดหวังในคุณภาพของสินค้ า
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เงื่อนไขอื่นๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ
เงื่อนไขการจ่ ายค่ าสินไหมทดแทน
ผู้เอาประกันภัยจะต้ องซื ้อสินค้ าผ่านเว็บไซต์ และชาระค่าสินค้ าด้ วยบัตรเครดิต ฯ ผ่านระบบการชาระเงินทางอินเทอร์ เน็ต
(Online Payment Gateway)
▪ ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ รับสินค้ า หรื อได้ รับสินค้ าที่ผิดไปจากข้ อตกลง เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 30 วันนับจากวันที่ซื ้อ
และชาระค่าสินค้ าเสร็จสมบูรณ์
▪ ผู้เอาประกันภัยจะต้ องแสดงเอกสารประกอบการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน
▪ ผู้เอาประกันภัยจะได้ รับการชดใช้ สงู สุดไม่เกินวงเงินคุ้มครองหรื อจานวนเงินค่าสินค้ าที่ผ้ เู อาประกันภัยได้ ชาระด้ วย
บัตรเครดิตฯ แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
▪ ทัง้ นี ้ การพิจารณาสินไหมทดแทนจะเกิดขึน้ ภายหลังการได้ รับเอกสารยืนยันการปฏิเสธการชดใช้ ค่าเสียหายจาก
ผู้ขายสินค้ า
เงื่อนไขอื่นๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ
เอกสารประกอบการเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทน
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริษัท
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. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้ อยเวรเจ้ าของคดี
5. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริษัทต้ องการตามความจาเป็ น (ถ้ ามี)
สอบถามข้ อมูลผลิตภัณฑ์
ศูนย์บริการลูกค้ า เอ็ม เอส ไอ จี หมายเลขโทรศัพท์: 02-007-9045
เวลาทาการ : วันจันทร์ -วันศุกร์ 8:30-21:00 น. วันเสาร์ 9:00-18:30 น.(ยกเว้ นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ศูนย์ บริการเคลมฮอตไลน์ 24 ชั่วโมง
โทร 1259
หมายเหตุ: รับประกันภัยโดย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
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วิธีการให้ บริการด้ านสินไหมทดแทนอย่ างมีขนั ้ ตอนชัดเจนเป็ นระบบ (Work Flow) พร้ อมระยะเวลาในการจ่ ายสินไหมทดแทน (Service Level Agreement-SLA)

MSIG_Online Purchase Protection_281221

