
ผา่นแอป

ภาพจาํลองบตัรสินเชื�อโลตสั พรเีมยีร์

1  ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

100รบัเครดิตเงนิคนื
รวมสูงสุด

บาท*
ตลอดรายการ

*เมื�อสมคัรรบัใบแจง้ยอดบญัชอีเิลก็ทรอนกิส ์(e-statement)
ครั�งแรก และมยีอดผา่นบตัรฯ ตดิตอ่กนั 2 รอบบญัชี

สมคัรใบแจง้ยอด
บญัชอีเิล็กทรอนิกส์

ลงทะเบียน

*ดเูงื�อนไขเพิ�มเติม

UChoose 100%

สมคัรรบัใบแจง้
ยอดทางอเีมล2. เลอืก        เพื�อ

สมคัร “รบัใบแจง้ยอด
ทางอเีมล”

สมคัรรบัใบแจง้
ยอดทางอเีมล

ขั�นตอนการสมคัรรบั ใบแจง้ยอดทางอเีมล (e-Statement)

UChoose 100%

ยนืยนั

5. ตรวจสอบขอ้มลู
และกด “ยนืยนั”

UChoose

7. กด “ตกลง”
หลงัทาํรายการ

เสรจ็สิ�น

1. กด        เพื�อเป�ดหา
เมน ู“สมคัรรบัใบ

แจง้ยอดทางอเีมล”

UChoose 100% UChoose 100%

สมคัร

3. เลอืกบตัรที�
ตอ้งการสมคัร

UChoose 100%

สมคัร

4. กดปุ�ม “สมคัร”

6. อา่นเงื�อนไข
การสมคัร

และกด “ยนืยนั”

UChoose

ยนืยนั

ยนืยนั

ขอ้มลูบตัรสินเชื�อ ขอ้มลูบตัรสินเชื�อ

ตกลง

100%100%

เงื�อนไข : *คาํนวณจากตารางคา่เบี�ยประกนัภยัแผน 2 • ** ตามตารางผลประโยชนค์วามคุม้ครองแผน 5 
• บมจ.ซกินา่ ประกนัภยัขอสงวนสทิธ์ใินการพจิารณารบัประกนัภยั • โปรดตรวจสอบเงื�อนไขเพิ�มเตมิ ณ 
จดุขาย • บรษัิทฯ ขอสงวน สทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ • เงื�อนไขเป�น
ไปตามที�บรษัิทฯ กาํหนด หากมกีรณ ีพพิาทคาํตดัสนิของบรษัิทฯ ถอืเป�นที�สดุ คาํเตอืน : ผู้ซื�อควรศกึษา 
และทาํความเข้าใจเงื�อนไขความคุม้ครองและข้อยกเวน้ตามกรมธรรม์ประกนัภยั 

วนัจนัทร-์วนัศุกร ์เวลา 8.00 - 19.00 น.
หรอืวนัเสาร ์เวลา 8.30 - 19.30 น. (เวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์

สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิ หรอืสนใจสมคัรวนันี� โทร 1758

คุม้ครองสูงสุดถงึ 3 เทา่ หรอื 3,000,000 บาท**

• ผลประโยชนค์ุม้ครอง สูงสุดถงึ 3,000,000 บาท** เนื�องจากอุบตัเิหตใุนการขนสง่

 สาธารณะทั�งทางบก, นํ�า, และอากาศ

• คุม้ครองการเสยีชวีติ การสูญเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิเนื�องจาก

 อุบตัเิหตทุั�วไป หรอืแมแ้ตอุ่บตัเิหตทุี�เกดิจากการขบัขี� หรอื โดยสารจกัรยานยนต์

• เมื�อเกดิอุบตัเิหตไุมต่อ้งสาํรองจา่ยคา่รกัษาพยาบาล เพียงใชบ้ตัร Cigna Care Card

 จา่ยใหต้ามจรงิ สูงสุดถงึ 25,000 บาท / ครั�ง** 

• ราคาถกูพิเศษ เมื�อสมคัรพรอ้มความคุ้มครอง โรคมะเรง็ (คุ้มครองสูงสุด 100,000

 บาท**) หรอื ประกนัชดเชยรายไดจ้ากความเจบ็ป�วย (ชดเชยสูงสุดวนัละ 2,000 บาท**)

ใหบ้รกิารนายหนา้ประกนัภยัโดย บรษิทั โลตสัส์ เจเนอรลั อนิชวัรนัส์ โบรคเกอร ์จาํกดั

5เริ�มตน้เพียงวนัละ บาท*

แผนประกนัภยั

รบัเครดิตเงนิคืนสูงสุด

20,000บาท*
 ตลอดรายการ

0%*ผ่อน
นานสูงสุด 12 เดือน

ที�โลตสั

แผนก

เครื�องใชไ้ฟฟ�า
ภาพจําลองบตัรสินเชื�อโลตสั พร �เมยีร �

บตัรสินเชื�อ
โลตสั พรเีมยีร์

1 ก.ย. 64 – 31 ธ.ค. 64
*โปรดศึกษาเงื�อนไขและรายละเอยีดเพิ�มเตมิดา้นในสื�อ

อุบติัเหตุ PA  All in 1

บตัรสินเชื�อโลตสั พรเีมยีร ์เป�นสินเชื�อในเครอืกรุงศรี
ซึ�งดาํเนนิการบรหิารโดยบรษัิท โลตสัส์ มนันี� เซอรว์สิเซส จาํกดั

OCT 2021/TP01



สําหรบัยอดผ่อนชําระเครื�องใช้ไฟฟ�าและมือถือตามเงื�อนไขที�บรษิัทฯ กําหนดเฉพาะสินค้าที�รว่มรายการ

0%*ผ่อน 24 เดอืนนานสูงสุด
0.69% - 1.09%*
ผอ่นอตัราดอกเบี�ยพิเศษ

นานสูงสุด 12 เดอืน
0%*ผ่อน

นานสูงสุด 10 เดอืน

1 ต.ค 64 - 31 ธ.ค. 64 1 ก.ย. 64 – 31 ธ.ค. 64

ยอดผอ่นสินค้า
นาน 6 เดอืนขึ�นไป / เซลลส์ลิป ผ่อน 0% รบัเครดติเงนิคืน

200 บาท

500 บาท

800 บาท

ผ่อนอตัราดอกเบี�ยพิเศษ
รบัเครดติเงนิคืน

300 บาท

700 บาท

1,100 บาท

10,000 บาทขึ�นไป

20,000 บาทขึ�นไป

30,000 บาทขึ�นไป

รบัเครดติเงนิคืนสูงสุด 20,000บาท* / หมายเลขบญัชบีตัรหลกั ตลอดรายการ

ผ่อนประกันภัยรถยนต์

หรือประกันภัยสุขภาพ

0%*

นานสูงสุด

10 เดือน

ที�เคาน์เตอรโ์ลตสั มนันี� พลสั 

ที�เคานเ์ตอรโ์ลตสั มนันี� พลสั หรอื โทร. 02-627-8888

สงวนสิทธิ�สมาชิกบตัรใหมท่ี�ไดร้บัการอนมุตัติั�งแตว่นัที� 1 ส.ค. 64 เป�นตน้ไป ไมส่ามารถเขา้รว่มรายการส่งเสรมิการตลาดนี�ได ้

*ใหบ้รกิารนายหนา้ประกนัภยัโดย บรษิทั โลตสัส์ เจเนอรลั อนิชวัรนัส์ โบรคเกอร ์จาํกดั
ผูซื้�อควรทาํความเขา้ใจในรายละเอยีดความคุ้มครองและเงื�อนไข ก่อนการตดัสินใจสมคัรประกนัภยั
เงื�อนไขความคุ้มครองและผลประโยชนเ์ป�นไปตามที�ระบใุนกรมธรรม์

รบัเครดติเงนิคืนสูงสุด

1,200บาท* 

หมายเลขบัญชีบัตรหลัก / เดือน

รบัเครดิตเงนิคืนสูงสุด

1,200บาท*
หมายเลขบญัชบีตัรหลกั / เดือน

ลงทะเบียน

*ดเูงื�อนไขเพิ�มเติม

ลงทะเบียน

*ดเูงื�อนไขเพิ�มเติม

0%*ผ่อน
นานสูงสุด 12 เดือน

ที�โลตสั

แผนก

เครื�องใช้ไฟฟ�า

รบัเครดิตเงนิคืนสูงสุด

20,000บาท*
 ตลอดรายการ

ยอดผอ่นชาํระ
นาน 6 เดอืนขึ�นไป / เซลล์สลิป รบัเครดติเงนิคืน

100 บาท

200 บาท

400 บาท

800 บาท

7,000 บาทขึ�นไป

12,000 บาทขึ�นไป

20,000 บาทขึ�นไป

30,000 บาทขึ�นไป




