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ประกันภัยคุ้มครองการซือ้สนิค้าผ่านเว็บไซต์ 

ให้แก่สมาชิกผู้ ถือบตัรเครดิตโลตสั แพลทินมั บียอนด์ และบตัรเครดิตโลตสั แพลทินมั รีวอร์ด 
 

ความคุ้มครอง 

การประกันภยันีคุ้้มครองความสญูเสียหรือเสียหายของสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองซึง่ผู้ เอาประกันภยัได้ซือ้และช าระเงินผ่านระบบ

การช าระเงินทางอินเทอร์เน็ต (Online Payment Gateway) อนัเนื่องมาจาก : 

1. สินค้าที่ได้รับความคุ้มครองช ารุดหรือได้รับความเสียหายจากอบุตัิเหตอุนัเนื่องมาจากขัน้ตอนการบรรจหุีบห่อ หรือการขนส่ง 
2. ไม่ได้รับสินค้าที่ได้รับความคุ้มครอง หรือสญูหายทัง้หมด รวมถึงการสญูหายบางส่วน 
3. สินค้าที่ได้รับความคุ้มครองมีรายการและจ านวนไม่ตรงกบัท่ีสัง่ซือ้ 

ความสญูเสียหรือเสียหายของสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองดงักล่าวจะต้องเกิดขึน้ภายในระยะเวลา 90 วนั นบัจากวนัซือ้ และผู้ เอา

ประกันภยัได้ด าเนินการติดต่อกบัผู้จดัจ าหน่ายและ/หรือผู้ขนส่งเพื่อท าการขอเปล่ียนหรือขอคืนสินค้า เรียกร้องค่าเสียหาย หรือขอ

คืนเงินแล้ว แต่ได้รับการเพิกเฉยและ/หรือปฏิเสธความรับผิดจากผู้จดัจ าหน่ายและ/หรือผู้ขนส่ง 

บริษัทจะชดใช้การสญูเสียหรือเสียหายของสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองไม่เกินจ านวนเงินต่อชิน้ คู่ หรือชุด ให้แก่ผู้ เอาประกันภัย
ตามความสญูเสียหรือเสียหายที่แท้จริง หกัด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) ทัง้นีไ้ม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภยัสงูสดุต่อปีตามที่
ระบไุว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 

 

วงเงนิความคุ้มครอง  

ส าหรับบตัรเครดติโลตสั แพลทินมั บียอนด์ และบตัรเครดิตโลตสั แพลทินมั รีวอร์ด   

วงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อเหตกุารณ์แต่ละครัง้ และสงูสดุไมเ่กิน 20,000 บาทต่อปีปฏิทิน ต่อบตัรแต่ละใบ ไม่จ ากดัจ านวนครัง้
ในการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนต่อปี ในวงเงินสงูสดุรวม ตามแผนความคุ้มครองต่อบตัร / ต่อปี  

(โดยก ำหนดควำมคุม้ครองส ำหรับกำรช ำระสินคำ้ขัน้ต ่ำ 2,500 บำท) 

 

ข้อยกเว้นส าคัญ 

1. ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินดังต่อไปนี ้

 1.1.สินค้าที่ซือ้มาเพื่อขายต่อหรือเพื่อใช้ในธุรกิจ 

 1.2.สินค้าอปุโภค บริโภค สินค้าที่เน่าเป่ือยได้ และสินค้าที่มีอายกุารใช้งานจ ากดั 

 1.3.สตัว์หรือพืชที่มีชีวิต 

 1.4.เงินสดหรือส่ิงมีค่าเทียบเท่าเงินสด  เช็คเดินทาง ตัว๋ทกุประเภท  ตัว๋สญัญาใช้เงิน เช็คหรือ แสตมป์ เหรียญกษาปณ์ ตัว๋เงิน 

ตราสารหุ้น หรือตราเอกสารที่เปล่ียนมือได้ (เช่น บตัรของขวญั บตัรเติมเงิน บตัรก านลั และเช็คของขวญั) 
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 1.5.เคร่ืองเพชรพลอย ทอง ผ้า/เสือ้ขนสัตว์ โลหะมีค่า เพชรพลอยหรืออัญมณีมีค่า หรือส่ิงของที่ ประกอบด้วยวัตถุดังกล่าว 

โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ รูปปัน้ วตัถุหายาก หนงัสือหายาก สินค้าเพื่อการสะสม แผนผงั แบบลวดลาย แม่พิมพ์ หุ่นจ าลอง หรือแบบ

ทอง เงิน โลหะหรือหินมีค่า และทรัพย์สินประเภทเดียวกนั 

 1.6.ยานพาหนะที่ขับเคล่ือนด้วยจกัรกล ยานพาหนะทางอากาศ และทางน า้ รวมถึงเคร่ืองยนต์ อุปกรณ์เสริม เคร่ืองตกแต่ง 

และอปุกรณ์ส่ือสารของยานพาหนะ 

 1.7.ที่ดินและอาคาร 

 1.8.ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ การบริการ สินค้าที่จบัต้องไม่ได้ ทรัพย์สินท่ีเช่า หรือให้เช่า 

 1.9.สินค้าใช้แล้ว และสินค้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ 

 1.10.สินค้าลดราคาเนื่องจากยกเลิกกิจการ 

 1.11.สินค้าผิดกฎหมาย อาวธุปืน และวตัถรุะเบิด 

 1.12.สินค้าที่ได้มาโดยทจุริต หรือโดยวิธีการอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ เอาประกนัภยั 

 
2. การประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายจากสาเหตดุังต่อไปนี ้

 2.1.ความสญูเสียหรือเสียหายจากการซือ้สินค้า ท่ีมิได้ช าระเงินผ่านระบบการช าระเงินทางอินเทอร์เน็ต  

(Online Payment Gateway) 

 2.2.ความสูญเสียหรือเสียหายซึ่งสามารถเรียกร้องได้จากการรับประกันสินค้าของผู้ผลิต หรือผู้ขนส่ง หรือผู้จัดจ าหน่ายตาม

เงื่อนไขการรับประกนัสินค้า หรือได้รับความคุ้มครองภายใต้การประกนัภยัอื่น 

 2.3.การสึกหรอ ความเส่ือมสภาพ หรือการฉีกขาดเนื่องจากการใช้ตามปกติ แมลงกัดกิน ปฏิกิริยาของแสงหรือความร้อน

บรรยากาศ หรือสภาพดินฟ้าอากาศ (ยกเว้นฟ้าผ่า) และการปนเปือ้นกมัมนัตภาพรังสี 

 2.4.ความเสียหายจากการใช้ที่ไม่ถกูต้องหรือไม่ถกูวิธี 

 2.5.จากการลกัทรัพย์ ขโมย ฉกชิง วิ่งราว หรือหลงลืม 

 2.6.การยึดทรัพย์ หรือการกักกันทรัพย์ภายใต้กฎหมายศุลกากร การริบทรัพย์โดยรัฐบาลการขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย หรือ

กระท าการอื่นใดที่ขดัต่อกฎหมาย 

 2.7.การฉ้อฉล ทุจริตหรืออาชญากรรมที่กระท าโดยเจตนา หรือสมรู้ร่วมคิดของผู้ เอาประกันภยั ผู้ เอาประกนัภยั ผู้ รับประโยชน์ 

หรือบคุคลใดที่กระท าการแทน เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการประกนัภยันี ้

 2.8.ความสญูเสียหรือเสียหายอนัเนื่องมาจากคณุภาพของสินค้า เช่น การสญูเสียน า้หนกั การหดตวั การระเหย การเสื่อมสภาพ 

สนิม เชือ้รา และการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ รวมถึงความคาดหวงัในคณุภาพของสินค้า   

เงื่อนไขอื่นๆ ตามกรมธรรม์ประกนัภยัของบริษัทฯ 
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เงื่อนไขการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

ผู้ เอาประกันภัยจะต้องซือ้สินค้าผ่านเว็บไซต์ และช าระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตฯ ผ่านระบบการช าระเงินทางอินเทอร์เน็ต 
(Online Payment Gateway)  

▪ ผู้ เอาประกันภยัไม่ได้รับสินค้า หรือได้รับสินค้าที่ผิดไปจากข้อตกลง เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วนันบัจากวนัที่ซือ้
และช าระค่าสินค้าเสร็จสมบรูณ์ 

▪ ผู้ เอาประกนัภยัจะต้องแสดงเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
▪ ผู้ เอาประกันภยัจะได้รับการชดใช้สงูสดุไม่เกินวงเงินคุ้มครองหรือจ านวนเงินค่าสินค้าที่ผู้ เอาประกันภยัได้ช าระด้วย

บตัรเครดิตฯ แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 
▪ ทัง้นี ้การพิจารณาสินไหมทดแทนจะเกิดขึน้ภายหลังการได้รับเอกสารยืนยันการปฏิเสธการชดใช้ค่าเสียหายจาก

ผู้ขายสินค้า 

เงื่อนไขอื่นๆ ตามกรมธรรม์ประกนัภยัของบริษัทฯ 

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษัท 
2. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงการช าระเงินส าหรับการซือ้สินค้าผ่านทางเว็บไซต์ 
3. ใบยืนยันการสั่งซือ้สินค้าที่ได้รับจากผู้ขายสินค้า และหลักฐานในการติดต่อกับผู้ขายเพื่อทวงถามสินค้า  เรียกร้อง

ค่าเสียหาย หรือขอคืนเงินแล้ว แต่ได้รับการปฏิเสธความรับผิดจากผู้ขาย (ถ้ามี) 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 
5. เอกสารหรือหลกัฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจ าเป็น (ถ้ามี) 

 

สอบถามข้อมูลผลติภัณฑ์ 

ศนูย์บริการลกูค้า เอม็ เอส ไอ จี หมายเลขโทรศพัท์: 02-007-9045 

เวลาท าการ : วนัจนัทร์-วนัศกุร์ 8:30-21:00 น. วนัเสาร์ 9:00-18:30 น.(ยกเว้นวนัอาทิตย์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 

 

ศูนย์บริการเคลมฮอตไลน์ 24 ชั่วโมง 

โทร 1259  

 

หมายเหตุ: รับประกนัภยัโดย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั (ประเทศไทย)
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วิธีการให้บริการด้านสนิไหมทดแทนอย่างมีขัน้ตอนชดัเจนเป็นระบบ (Work Flow) พร้อมระยะเวลาในการจ่ายสินไหมทดแทน (Service Level Agreement-SLA) 
 

 

 

 


