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บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
(ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยหลักให้แก่บริษัท
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ำกัด เป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และขอรับ
รองภายใต้ข้อยกเว้น ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อก�ำหนดอื่นๆ ของกรมธรรม์
ประกันภัยนีว้ า่ สมาชิกบัตรผูซ้ งึ่ ถือบัตรทีอ่ อกโดยบริษทั อเมริกนั เอ็กซ์เพรส
(ไทย) จ�ำกัด เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
ใบรับรองนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย ฉะนั้น รายละเอียดของ
เงื่อนไขสัญญาประกันภัย ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อจ�ำกัดความคุ้มครอง ข้อ
ยกเว้น และข้อก�ำหนดอื่นๆ ให้ถือตามที่ก�ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทฯ รับประกันภัยให้แก่บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
(ไทย) จ�ำกัด
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Chubb Samaggi Insurance PCL.
(hereinafter called the “Company”) having issued a Master
Policy to American Express (Thai) Co., Ltd. hereby certifies
that the Cardmember, whose card is issued by American
Express (Thai) Co., Ltd. is eligible for coverage under the Master
Policy, subject to subject to the Exclusions, Provisions and other
terms of the Policy described herein.
This certificate is part of the insurance agreement. Particulars of
the insurance agreement’s conditions, terms of coverage, limits of
liability, exclusions and other provisions are those provided in the
said policy which was underwritten by the Company and issued to
American Express (Thai) Co., Ltd.
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รอบปีความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
การพิจารณารอบปีความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยของสิทธิประโยชน์
ด้านการประกันภัย ที่มาพร้อมกับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะยึดตามรอบ
ปีของการเป็นสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

การสิ้นสุดการประกันภัยของสมาชิกบัตร
บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้ความ
คุ้มครองภายใต้การประกันภัยนี้โดยการแจ้งสมาชิกบัตรให้ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร ณ เวลาใดก็ได้ตามที่บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย)
จ�ำกัด พิจารณาเห็นสมควร
หากสมาชิกบัตรผู้ถือใบรับรองฉบับนี้ ต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
หรือมีขอ้ สงสัยหรือจะขอทราบรายละเอียดใดๆ เกีย่ วกับการประกันภัยตาม
ใบรับรองฉบับนี้โปรดสอบถามหรือติดต่อได้ที่
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บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่ 12 โครงการนอร์ธปาร์ค
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ + 66 0 2611 4330

Insurance Coverage Year
The insurance coverage year for American Express Card's
Insurance Benefits is calculated on a yearly basis starting from
American Express Card membership commencement date.

Termination of Insurance for Cardmember
American Express (Thai) Co., Ltd. reserves the right to terminate
the coverage under this insurance plan at any time by written
notification to the Cardmember at American Express (Thai)
Co., Ltd’s sole and absolute discretion.

For any other inquiries or claims that Cardmembers who hold this
Certificate may have, please contact:
Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12 FL., Northpark Project
Vibhavadi-Rangsit Rd., Thung Song Hong,
Laksi, Bangkok 10210
Tel. : +66 0 2611 4330
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ใบรับรองการประกันภัย
แผนพิทกั ษ์การซือ้ สินค้า
Purchase
Protection Plan

สำ�หรับสมาชิกบัตรทองอเมริกนั เอ็กซ์เพรส
Insurance Certificate for Gold Cardmember
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แผนพิทักษ์การซื้อสินค้า
“ราคาซื้อ” หมายถึง ราคาที่ช�ำระเป็นค่าสินค้าที่อยู่ในความคุ้มครอง (รวม
ถึงภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหมด)

ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษัทจะคุ้มครองการซ่อมแซม การเปลี่ยนทรัพย์สิน หรือการชดเชยเงิน
ค่าเสียหายตามดุลพินิจของบริษัทให้แก่สมาชิกบัตร ส�ำหรับทรัพย์สินที่ได้
รับความเสียหาย ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทีซ่ อื้ เมือ่ ทรัพย์สนิ ดัง
กล่าวซื้อมา และช�ำระด้วยบัตร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส โดยทรัพย์สินนั้น
มิได้ซื้อมาเพื่อการขายต่อหรือใช้ในธุรกิจ ทั้งนี้สมาชิกบัตรจะได้รับความ
คุ้มครองสูงสุดเป็นจ�ำนวนเงิน 48,000 บาทต่อทรัพย์สินหนึ่งรายการและ
สูงสุดไม่เกินจ�ำนวนเงิน 240,000 บาทต่อปีปฏิทินส�ำหรับแต่ละบัญชีบัตร
อเมริกัน เอ็กซ์เพรสที่สมาชิกบัตรถืออยู่ ทั้งนี้จ�ำนวนของบัญชีบัตรเสริม
จะไม่ถูกน�ำมาพิจารณาในการค�ำนวณก�ำหนดจ�ำนวนเงินสูงสุดที่อนุญาต
ให้เรียกร้องได้ในแต่ละปีปฏิทิน
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Purchase Protection Coverage
“Purchase Price” means price which is paid for covered items
(including applicable taxes and other government charges).

Coverage
The Company shall provide for the repair, replacement or
compensation of property at the discretion of the Company, the
indemnification of the Cardmember for property which has been
damaged within 30 days of purchase, if the property was purchased
with the American Express Card, and not for the purpose of resale
or business operation. Coverage is provided up to Baht 48,000
per item of property, and up to a maximum of Baht 240,000 per
calendar year for each American Express Card Account held by
the Cardmember. The member of Supplementary Card Accounts
applied for by the Cardmember shall not be taken into Account
when determining the maximum claim amount permitted per
calendar year.
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ข้อจ�ำกัดความคุ้มครอง
1. การรับประกันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมและมิได้แทนที่การประกันภัยอื่นซึ่ง
คุม้ ครองทรัพย์สนิ ส่วนตัวจากความเสียหาย การรับประกันภัยนีจ้ ะชดใช้
ค่าเสียหายแก่สมาชิกบัตรเฉพาะในส่วนที่ความเสียหายนั้นยังมิได้รับ
การชดใช้โดยการรับประกันภัยใดๆ และภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่
ระบุไว้ ณ ที่นี้
2. ความรั บ ผิ ด ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ในทรั พ ย์ สิ น แต่ ล ะรายการที่ ไ ด้ รั บ
ความคุ้มครองภายใต้การประกันภัยนี้ จะต้องไม่เกินราคาซื้อทั้งหมด
(รวมถึงภาษีและค่าธรรมเนียม) ที่ปรากฏอยู่ในใบเรียกเก็บเงินของ
สมาชิกบัตร หรือใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าที่ซื้อมา หรือไม่เกินจ�ำนวน
เงิน 48,000 บาท ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดจะต�่ำกว่า
3. ส� ำ หรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ก ารช� ำ ระเงิ น ด้ ว ยบั ต รอเมริ กั น เอ็ ก ซ์ เ พรส
เพียงบางส่วน ความรับผิดทั้งหมดจะจ�ำกัดเพียงส่วนที่มีการช�ำระด้วย
บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสเท่านั้น
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Limitations
1. This insurance is supplementary to and is not a substitute for any
other insurance which also insures against damage to personal
property. This insurance will indemnify the Cardmember only
to the extent that the damage has not been indemnified by
any other insurance and is subject to the terms and conditions
contained herein.
2. The total liability of the Company for each item of property
insured under this insurance shall not exceed the total amount
(including applicable taxes and other government charges)
reflected on the Cardmember’s billing statement or store
receipt with respect to that item (hereinafter referred to as the
“Purchase Price”) or Baht 48,000 whichever is lower.
3. For property purchased with a partial payment utilizing the
American Express Card, the Company’s liability will be limited to
the total amount of the partial payment charged to the American
Express Card.
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4. บริษทั อาจเลือกทีจ่ ะชดใช้โดยการซ่อมแซม หรือเปลีย่ นสินค้าทีม่ เี ป็นคู่
หรือชุด ที่เกิดความเสียหาย หรือชดใช้ราคาที่ซื้อมาเป็นคู่หรือทั้งชุดแก่
สมาชิกบัตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยมี
เงือ่ นไขว่าของดังกล่าวไม่สามารถใช้โดยแยกชิน้ เดียวได้และไม่สามารถ
เปลี่ยนชิ้นเดียวได้
5. บริ ษั ท จะไม่ ช ดใช้ ส� ำ หรั บ ความรั บ ผิ ด ส่ ว นแรกที่ ส มาชิ ก บั ต รต้ อ ง
รับผิดชอบเอง เป็นจ�ำนวนเงิน 1,000 บาทแรก หรือ 10% ของราคาซื้อ
ต่อชิ้น แล้วแต่จ�ำนวนใดจะมากกว่า
6. บริษัทไม่มีข้อมูลผูกพันที่จะต้องช�ำระเงินคืนจากแผนพิทักษ์การซื้อ
สินค้า หากในวันทีซ่ อื้ สินค้าหรือในวันทีย่ นื่ ค�ำร้องขอค่าสินไหมทดแทน
นั้น สมาชิกบัตรมียอดค้างช�ำระที่พ้นก�ำหนดช�ำระในบัญชีบัตรอเมริกัน
เอ็กซ์เพรส หรือบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสถูกยกเลิก
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4. The Company shall at its sole discretion either repair or replace
the damaged items belonging to a pair or set or indemnify the
Cardmember for the Purchase Price of the set or pair, provided
that the items are unusable individually and cannot be replaced
individually.
5. The Company shall not be obligated to indemnify the
Cardmember for the first Baht 1,000 or 10% of each valid claim,
whichever is higher.
6. The company shall not be obligated to pay the Purchase
Protection refund, if on the date of purchase of the item, or on
the date of claim filling, any amount due on the Cardmember’s
American Express Account is overdue or cancelled.
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ข้อยกเว้น
1. การประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินอันเกิดจาก
สาเหตุดังต่อไปนี้
ก) น�้ ำ ท่ ว มและแผ่ น ดิ น ไหว สงคราม การบุ ก รุ ก การต่ อ ต้ า น
การก่อกบฏ การจลาจล การถูกยึดทรัพย์โดยค�ำสั่งของรัฐบาล
หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ ความเสี่ ย งจากการลั ก ลอบขน
สิ น ค้ า ต้ อ งห้ า ม หรื อ ความสู ญ เสี ย อั น เกิ ด จากกิ จ กรรม หรื อ
การกระท� ำ ผิ ด กฎหมายการก่ อ วิ น าศกรรม การกระท� ำ อั น มี
เจตนาร้าย
ข) การสึกหรอ ความเสื่อมสภาพ หรือการฉีกขาดเนื่องจากการใช้
ตามปกติ แมลงกัดกิน ปฏิกิริยาของแสง หรือความร้อน บรรยากาศ
หรือสภาพดินฟ้าอากาศ(ยกเว้นฟ้าผ่า) การปนเปือ้ นกัมมันตภาพรังสี
ค) ความเสียหายอันเกิดจากความช�ำรุดบกพร่องของตัวสินค้าเอง
2. การประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองทรัพย์สินดังต่อไปนี้
ก) เงินสด หรือสิ่งมีค่าเทียบเท่าเงินสด เช็คเดินทางตั๋วเงินหรือตราสาร
ที่เปลี่ยนมือได้
ข) สัตว์หรือพืชที่มีชีวิต
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Exclusions
1. This insurance will not cover damage of the property caused by:
a. Flood and earthquake, war, invasion, hostilities, rebellion,
insurrection, confiscation by order of a government or public
authority or risks of contraband or losses arising from illegal
activity or acts, sabotage, infliction of damage by another
person with ill intention; or
b. Normal wear and tear, animals or insect, reaction to light
or heat, atmosphere or climate condition (except lightning)
radioactive contamination; or
c. Damage arising from inherent product defects
2. The following types of property are not covered by this insurance:
a. Cash or its equivalent, travelers cheques, tickets or any
negotiable instruments;
b. Animals or living plants;
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ค) อัญมณี นาฬิกาข้อมือ โลหะและอัญมณีมีค่า ที่สมาชิกบัตรน�ำไป
ระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นกรณีถือติดตัว และ
อยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลโดยตัวของสมาชิกบัตรหรือผูร้ ว่ มเดินทาง
ที่ไปกับสมาชิกบัตร
ง) อุปกรณ์อเิ ลคทรอนิคส์ เช่น โทรศัพท์มอื ถือ คอมพิวเตอร์พกพา หรือ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3. การประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองความเสียหายดังต่อไปนี้
ก) ความเสียหายในทรัพย์สินในกรณีที่สมาชิกบัตรได้ทรัพย์นั้นมาโดย
ทุจริต หรือโดยวิธกี ารอืน่ ๆ ทีผ่ ดิ กฎหมายหรือเกิดจากความประมาท
เลินเล่อของสมาชิกบัตร
ข) ในกรณีทสี่ มาชิกบัตรเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยมีเจตนาทุจริต
หรือฉ้อฉล
ค) ทรัพย์สินที่เสียหายเป็นทรัพย์สินที่ถูกทิ้งไว้ในที่สาธารณะโดยไม่มี
ผู้ดูแล
ง) ทรัพย์สินใดๆ ที่ซื้อและถูกจัดส่งไปยังจุดหมายปลายทาง โดยผู้รับ
ขนส่งทางบก ทางน�้ำ หรือทางอากาศ เว้นแต่ทรัพย์สินนั้น จะถูก
น�ำไปกับสมาชิกบัตรในกระเป๋าที่น�ำติดตัวไป
จ) ความเสียหายของทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นผลจากการใช้ทไี่ ม่ถกู ต้องทางวัตถุ
โดยตรงต่อทรัพย์สินโดยสมาชิกบัตร
ฉ) การสูญหายจากการลักทรัพย์ ขโมย ฉกชิง วิ่งราว ลืม
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c. Jewelry, watches, precious metals and gem stones which the
Cardmember brings with him/her during his/her overseas
travel, unless carried by hand and under the personal
supervision of the Cardmember or the Cardmember’s
traveling companion; and
d. Electronic equipment such as mobile phones, PDA,
computers or computer related equipment.
3. This insurance will not cover damage:
a. where the property was procured by the Cardmember
through fraud or other illegal means or caused by gross
negligence of the Cardmember; or
b. where the Cardmember knowingly makes a false or
fraudulent claim; or
c. where the property was left unattended in a place accessible
to the public; or
d. to any property purchased which is delivered to the
designate destination by any carriers through inland freight
and/or seafreight and/or airfreight; unless such property
is accompanied by the Cardmember in the checked and/or
carry on baggage; or
e. resulting from direct physical abuse to the property by the
Cardmember.
f. loss because of theft, stealing snatching forgetting.
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การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
สมาชิกบัตรจะต้องจัดหาข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดที่บริษัท หรือตัวแทน
ของบริษัทร้องขอ ด้วยค่าใช้จ่ายของสมาชิกบัตร หรือตัวแทนของสมาชิก
บัตร โดยข้อมูลและหลักฐานดังกล่าวจะต้องอยู่ในรูปแบบและลักษณะ
ที่บริษัทก�ำหนด

วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ในกรณีทเี่ กิดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ ซึง่ ได้รบั ความคุม้ ครองสมาชิกบัตร
จะต้อง
1. โทรแจ้งบริษัททันที ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วัน
ที่เกิดความเสียหาย และรับแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2. ในกรณีทมี่ หี น่วยงานรับแจ้งเกีย่ วกับความเสียหาย สมาชิกบัตรต้องแจ้ง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายใน 48 ชัว่ โมง หลังจากพบความเสียหาย และ
ขอรับรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อท�ำการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน
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Claims
All information and evidence required by the Company or its agents
shall be furnished at the expense of the Cardmember or his/her
personal representatives and shall be in such form as the Company
may prescribe.

Claim Procedure
In the event of damage to property covered under Purchase
Protection Insurance, the Cardmember must:
1. Call the Company immediately, but in any event within 15 days
after the date of such damage and obtain a Claim Report Form.
2. Report to the appropriate authorities within 48 hours after the
damage was discovered, and request a written report for claim.
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3. กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และลงลายมือชื่อ
แล้ ว ส่ ง กลั บ มายั ง บริ ษั ท โดยเร็ ว ที่ สุ ด พร้ อ มด้ ว ยเอกสารหลั ก ฐาน
(รายละเอียดตามทีร่ ะบุไว้ในแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน)
ทั้งนี้ไม่วากรณีใดๆ ต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งความเสียหาย
ดังกล่าว
4. สมาชิกบัตรต้องส่งทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายและมีการเรียกร้อง
ค่าสินไหมมายังที่อยู่บริษัท ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง
5. บริ ษั ท เป็ น ผู ้ ใ ช้ สิ ท ธิ์ แ ต่ เ พี ย งผู ้ เ ดี ย วในการเลื อ กวิ ธี ใ นการปฏิ บั ติ
ตามข้อเรียกร้องให้เป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น
การซ่อมแซม หรือเปลี่ยนทรัพย์สินที่เกิดความเสียหาย บริษัทจะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่สมาชิกบัตรด้วยวิธีใดๆ ที่บริษัทเห็นสมควร
ในจ�ำนวนเงินไม่เกินราคาซื้อหรือ 48,000 บาท แล้วแต่จ�ำนวนใด
จะต�่ำกว่า ภายใต้การประกันภัยนี้
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3. Complete and sign the Claim Report Form and return it with
substantiating documentation (details of which will accompany
the Claim Report Form) to an address designated on the Claim
Report Form as soon as possible, but in any event no later than
15 days after the date of claim notification.
4. Upon request from the Company, the Cardmemter will send, at
the Cardmember’s expense, any damaged property for which a
claim is made to an address designated by the Company.
5. Valid claims will be satisfied at the Company’s sole option,
either by repairing or replacing the damaged property or by
indemnifying the Cardmember by such means as the Company
deems appropriate in an amount not exceeding the Purchase
Price or Baht 48,000 whichever is lower, subject always to the
terms and conditions contained herein.
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ใบรับรองการประกันภัย
การรับประกันการรับคืนสินค้า
Return Guarantee

สำ�หรับสมาชิกบัตรทองอเมริกนั เอ็กซ์เพรส
Insurance Certificate for Gold Cardmember
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ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษัทจะคุ้มครองการรับคืนสินค้า เนื่องจากความไม่พึงพอใจในสินค้า
ซึ่งซื้อมาใช้ในการส่วนตัวเท่านั้น และช�ำระค่าสินค้าทั้งหมดด้วยบัตร
อเมริกนั เอ็กซ์เพรส หากสมาชิกบัตรไม่พงึ พอใจในสินค้าทีซ่ อื้ มา และผูข้ าย
ปฏิเสธการรับคืนสินค้านั้นภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ซื้อ สมาชิก
บัตรสามารถคืนสินค้านั้นให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะชดใช้เงินให้แก่สมาชิก
บัตรในมูลค่าเท่ากับราคาซื้อสูงสุดเป็นจ�ำนวนเงิน 10,000 บาทต่อสินค้า
หนึ่งรายการและภายใต้ วงเงินไม่เกินจ�ำนวนเงิน 32,000 บาทส�ำหรับ
แต่ ล ะบั ญ ชี บั ต รอเมริ กั น เอ็ ก ซ์ เ พรส ที่ ส มาชิ ก บั ต รถื อ อยู ่ ต ่ อ ปี ป ฏิ ทิ น
ทั้งนี้จ�ำนวนของบัญชีบัตรเสริมจะไม่ถูกน�ำมาพิจารณาในการค�ำนวณ
ก�ำหนดจ�ำนวนเงินสูงสุดที่อนุญาตให้เรียกร้องได้ในแต่ละปีปฏิทิน

ข้อจ�ำกัดความคุ้มครอง
1. การรับประกันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมและมิได้แทนที่การประกันภัยอื่นซึ่ง
คุ ้ ม ครองการรั บ คื น สิ น ค้ า ที่ ซื้ อ ในประเทศไทยในลั ก ษณะเดี ย วกั น
การประกันภัยนี้จะชดใช้ให้แก่สมาชิกบัตรส�ำหรับสินค้าที่ซื้อมาเฉพาะ
ในส่วนที่การรับประกันการรับคืนสินค้าอื่นๆ มิได้ครอบคลุม และ
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ณ ที่นี้
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Return Guarantee Coverage
The Company provides the Return Guarantee for product
satisfaction on designated items purchased solely for personal
use and entirely with the American Express Card. If, within
7 days of purchase, the Cardmember is dissatisfied with the item
purchased and the retailer refuses to take the purchased item
back, the Cardmember can return it to the Company, which
will indemnify the Cardmember the purchase price of the item,
up to a maximum of Baht 10,000 per item, and subject to a
maximum of Baht 32,000 for each American Express Card
Account held by the Cardmember per calendar year. The number
of Supplementary Cards applied for by the Cardmember shall
not be taken into Account when determining the maximum
claim amount permitted per calendar year.

Limitations
1. This insurance is supplementary to and is not a substitute for
any other insurance which also covers Return Guarantee on
items purchased in Thailand. This insurance will indemnify the
Cardmember only to the extent that the item purchased has not
been covered by any other Return Guarantee insurance and is
subject to the terms and conditions contained herein.
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2. บริษัทไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องช�ำระเงินคืนจากการรับประกันการรับคืน
สินค้า หากในวันทีซ่ อื้ สินค้าหรือในวันทีย่ นื่ ค�ำร้องขอค่าสินไหมทดแทน
นั้น สมาชิกบัตรมียอดค้างช�ำระที่พ้นก�ำหนดช�ำระในบัญชีบัตรอเมริกัน
เอ็กซ์เพรส หรือบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสถูกยกเลิก
3. สินค้านั้นจะต้องซื้อในประเทศไทย และช�ำระเงินเต็มจ�ำนวนด้วยบัตร
ของสมาชิกบัตร เงินที่บริษัทจ่ายคืนจากการรับประกันการรับคืนสินค้า
นั้นมีวงเงินคุ้มครอง 10,000 บาท ต่อสินค้าหนึ่งรายการ เงินที่บริษัท
จะจ่ายคืนส�ำหรับการรับประกันการรับคืนสินค้าจะไม่จ่ายให้กับสินค้า
ที่มีมูลค่าต�่ำกว่า 1,000 บาท
4. บริษัทจะต้องได้รับสินค้าที่สมาชิกบัตรส่งคืนในสภาพใหม่ (โดยที่
ป้ายราคายังติดอยู่) ไม่ช�ำรุดเสียหาย อยู่ในสภาพดีและใช้การได้
5. บริษทั จะไม่ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนในกรณีทสี่ มาชิกบัตรไม่รายงานไป
ยังบริษัทภายใน 7 วันนับจากวันที่ร้านค้าปฏิเสธการรับคืนสินค้า
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2. The Company shall not be obligated to pay the Return Guarantee
refund, if on the date of purchase of the item, or on the date
of clam filing, any amount due on the Cardmember’s American
Express Account is overdue or the Account is cancelled.
3. Purchases must be made in Thailand and charged in full on
the American Express Card. Return Guarantee is limited to a
maximum of Baht 10,000 per item. Return Guarantee Refunds
will not be made for any items with purchase price of not less
than Baht 1,000.
4. The item returned by the Cardmember must be received by
the Company as brand new (with original label still intact),
undamaged, in good condition and in working order.
5. The Company shall not be liable if the Cardmember does not
notify the Company within 7 days of the date the retailer refuses
to take back the purchased item.
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ข้อยกเว้น
1. สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความคุ ้ ม ครองได้ แ ก่ สั ต ว์ ห รื อ พื ช ที่ มี ชี วิ ต สิ น ค้ า
ที่มีลักษณะเฉพาะตัว (ซึ่งรวมถึงวัตถุโบราณ งานศิลปะ และขนสัตว์)
สินค้าทีผ่ ลิตออกมาเป็นรุน่ จ�ำกัด สินค้าลดราคาเนือ่ งจากยกเลิกกิจการ
สินค้าบริโภคและสินค้าทีเ่ น่าเปือ่ ยได้ อัญมณีและเพชรพลอย ค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ได้แก่ ค่าติดตั้ง ค่ารับประกันสินค้า ค่าขนส่ง
หรือค่าสมาชิก) เหรียญมีค่าที่หายาก สินค้าใช้แล้วและสินค้าปรับปรุง
ใหม่ โทรศัพท์เคลื่อนที่/โทรศัพท์มือถือ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี เทปคาสเซ็ท
วีดโี อเทป ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ หนังสือทุกประเภท สินค้าเกีย่ วกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพ (เช่น เครือ่ งวัดความดันและเครือ่ งมือตรวจเบาหวาน)
ตั๋วทุกชนิด ยานพาหนะชนิดที่มีเครื่องยนต์รวมทั้งอะไหล่ อาวุธปืน
อาคารที่ดิน ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ (เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเช็คเดิน
ทาง) เงินสดและสิง่ มีคา่ เทียบเท่าเงินสด แสตมป์ ของทีต่ ดิ อยูก่ บั ตัวบ้าน
ส�ำนักงาน ยานพาหนะ ทรัพย์สินที่ผิดกฎหมาย ชุดราตรี ชุดเจ้าสาว
ชุดทักซิโด้ ชุดแฟนซี หรือชุดที่ใช้เฉพาะโอกาส ชุดชั้นใน และค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับส่วนประกอบของชุดดังกล่าว
2. บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจาก
ก) การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนเกินใดๆ (surcharge)
ข) การกระท�ำอันเป็นการฉ้อฉลของสมาชิกบัตร
ค) การกระท�ำที่ผิดกฎหมายของสมาชิกบัตร
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Exclusions
1. Items not covered are: animals and living plants; one of a
kind items (including antiques, artwork and furs); limited
edition items; going-out-of-business sale item; consumable
and perishable goods; jewelry and precious stones; services
and additional costs (such as installation charges, warranties,
shipping or membership); rare and precious coins; used, rebuilt
and refurbished items; mobile/cellular phones; compact disc;
digital video disc; audiotapes; video-tapes; computer software;
books of any kind; health care items (such as blood pressure
monitors and diabetes equipment); tickets of any kind; motorized
vehicles and their parts; firearms; land and buildings; negotiable
instruments (such as promissory notes and travelers cheques)
cash and it equivalents; stamps; items permanently affixed to
home, office or vehicle; illegal property; evening gowns, wedding
gowns, tuxedos, fancy dress or occasional dress, underwear and
ornament surcharges.
2. The Company shall not pay the Return Guarantee refund in case
of claims:
a. Arising out of the imposition of any surcharge; or
b. Arising out of the fraudulent act of the Cardmember;or
c. Arising from illegal activity of the Cardmember.
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การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ในกรณีที่ร้านค้าปฏิเสธการรับคืนสินค้าที่ซื้อมา สมาชิกบัตรต้อง
1. โทรมายังบริษทั เพือ่ ขอแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีต่ อ้ ง
กรอกให้สมบูรณ์ภายใน 7 วันนับจากวันที่ร้านค้าปฏิเสธ ลงลายมือชื่อ
แล้วส่งกลับมายังบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้แจ้งการปฏิเสธ
การรับคืนสินค้า พร้อมแนบเอกสารดังนี้
1.1 ใบบั น ทึ ก การขาย หรื อ ใบเรี ย กเก็ บ เงิ น ของบั ต รอเมริ กั น
เอ็กซ์เพรส ของสมาชิกบัตรที่มีรายละเอียดการซื้อ
1.2 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับจากร้านค้า/ใบส่งของ และ
1.3 เอกสารอื่นที่บริษัทเห็นสมควรใช้ในการด�ำเนินการเรียกร้อง
2. เมือ่ บริษทั พิจารณาเอกสาร บริษทั จะขอให้สมาชิกบัตรส่งคืนสินค้า (ซึง่
จะต้องอยู่ในสภาพใหม่พร้อมทั้งมีป้ายราคาติดอยู่ในสภาพที่ใช้การได้
ดี) ให้แก่บริษัทภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริษัทขอให้ส่งสินค้าคืน โดย
สมาชิกบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งของนั้นคืน
3. เมื่อข้อเรียกร้องได้รับอนุมัติแล้ว บริษัทจะชดใช้ให้กับสมาชิกบัตรใน
มูลค่าราคาดังที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองข้างต้นด้วยวิธีใดๆ ที่บริษัท
เห็นสมควร
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Claims
In the event that an original retailer refuses to accept the return of
the purchased item, the Cardmember must:
1. Call the Company to request a claim from within 7 days after
the date the retailer refused to take back the purchased item.
The claim form must be completed, signed and returned to
the Company within 14 days after the date of claim notification
accompanied by the following:
1.1

The American Express Card Record of Charge voucher or
Cardmember statement detailing the purchase made;

1.2

Original store receipt/the item’s purchase invoice; and

1.3

Any other item deemed reasonable by the Company to
enable it to process the claim.

2. Once the claim evidence has been considered, the Cardmember
will be asked to forward the item (which must be brand new
with original labels intact, in good working condition) to the
Company within 7 days of the date of the company’s request.
The Cardmember is responsible for the cost of returning the
item.
3. Once the claim is approved and the returned item received, the
Company will indemnify the Cardmember with the Purchase Price
of the item by such means as the Company deems appropriate.
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ใบรับรองการประกันภัย
การรับประกันการรับรองราคาสินค้า
Best Value Guarantee

สำ�หรับสมาชิกบัตรทองอเมริกนั เอ็กซ์เพรส
Insurance Certificate for Gold Cardmember

34

35

ความคุ้มครองการรับรองราคาสินค้า
“เงินส่วนต่าง” หมายความถึง จ�ำนวนเงินส่วนต่างของราคาสินค้าที่
เหมือนกัน ซึ่งจ่ายด้วยบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
“สินค้าทีเ่ หมือนกัน” หมายความถึง สินค้าทีเ่ หมือนกันหรือเท่ากันในทุกๆ
ด้าน ได้แก่ ยี่ห้อ หมายเลขรุ่น วัตถุดิบ วัสดุ งานฝีมือและการรับรองใดๆ
ของสินค้านั้น

ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษัทจะคุ้มครองในกรณีที่สมาชิกบัตรได้ซื้อสินค้า และภายใน 15 วัน
นับจากวันที่ซื้อ หากพบว่าสินค้าที่เหมือนกันมีการโฆษณาราคาที่ต�่ำกว่า
บนสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งมีวันที่ระบุไว้ บริษัทจะจ่ายเงินส่วนต่างของราคาสินค้าที่
สมาชิกบัตรได้ซื้อและจ่ายด้วยบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส โดยบริษัทจะชดใช้
ให้กับสมาชิกบัตรในมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง หรือสูงสุดไม่เกินจ�ำนวนเงิน
10,000 บาทต่อรายการ และภายใต้วงเงินไม่เกินจ�ำนวนเงิน 32,000 บาท
ส�ำหรับแต่ละบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสที่สมาชิกบัตรถืออยู่ต่อปีปฏิทิน
ทั้งนี้จ�ำนวนของบัญชีบัตรเสริมจะไม่ถูกน�ำมาพิจารณาในการค�ำนวณ
ก�ำหนดจ�ำนวนเงินสูงสุดที่อนุญาตให้เรียกร้องได้ในแต่ละปีปฏิทิน
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Best Value Guarantee coverage
“Difference in Price” means the difference between the price paid
by the Cardmember for an item and the price of an identical item.
“Identical Item” means an item that is exactly equal and alike
in every way such as the brand name, model number, materials,
workmanship and any associated warranty with that item.

Coverage
The Company will provide the Best Value Guarantee for covered
items purchased entirely with an American Express Card if within
15 days of the purchased date, an Identical Item is advertised in
print with date of the offer stated to be available at a lower price
than the Cardmember paid. The Company will indemnify the
Cardmember for the Difference in Price or up to a maximum of
Baht 10,000 per item, and subject to a maximum of Baht 32,000
for each American Express Card Account held by the Cardmember
per calendar year. The number of Supplementary Cards applied
for by the Cardmember shall not be taken into Account when
determining the maximum claim amount permitted per calendar
year.
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ข้อจ�ำกัดความคุ้มครอง
1. การรั บ ประกั น นี้ เ ป็ น ส่ ว นเพิ่ ม เติ ม และมิ ไ ด้ แ ทนที่ ก ารประกั น อื่ น
ซึ่งคุ้มครองการรับประกันการรับรองราคาสินค้าที่ซื้อในประเทศไทย
ในลักษณะเดียวกัน การประกันภัยนี้จะชดใช้ให้แก่สมาชิกบัตรส�ำหรับ
สินค้าที่ซื้อมาเฉพาะในส่วนที่การรับประกันการรับรองราคาสินค้าอื่นๆ
มิได้ครอบคลุม และภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองและเงื่อนไขที่ระบุไว้
ณ ที่นี้
2. สินค้านั้นจะต้องซื้อในประเทศไทย และช�ำระเงินเต็มจ�ำนวนด้วยบัตร
อเมริกัน เอ็กซ์เพรสของสมาชิกบัตร
3. บริษัทไม่มีข้อผูกพันที่ต้องช�ำระเงินส่วนต่างจากการรับประกันการ
รั บ รองราคาสิ น ค้ า หากในวั น ที่ ซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ ในวั น ที่ ยื่ น ค� ำ ร้ อ ง
ขอค่าสินไหมทดแทนนัน้ สมาชิกบัตรมียอดค้างช�ำระทีพ่ น้ ก�ำหนดช�ำระ
ในบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
ถูกยกเลิก
4. สินค้าที่มีการโฆษณาในราคาที่ต�่ำกว่าก่อนวันที่สมาชิกบัตรซื้อสินค้า
นั้นๆ หรือหลังจากที่ซื้อสินค้ามานานกว่าจ�ำนวน 15 วัน

38

Limitations
1. This insurance is supplementary to and is not a substitute for
any other insurance which also covers Best Value Guarantee on
items purchased in Thailand. This insurance will indemnify the
Cardmember only to the extent that the item purchased has not
been covered by any other Best Value Guarantee insurance, and
is subject to the terms and conditions contained herein.
2. Purchases must be made in Thailand and charged in full on the
American Express Card.
3. The Company shall not be obligated to pay under the Best Value
Guarantee if on the date of purchase of the item, or on the date
of claim filing, any amount due on the Cardmember’s American
Express Account is overdue or the Account is cancelled.
4. The Best Value Guarantee will not apply where the Identical
Items against which the Difference in Price is claimed was
advertised before the Cardmember purchased the item to which
his/her claim relates or is advertised more than 15 days after the
purchase.
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5. สมาชิกบัตรมีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในสินค้าได้เพียงหนึ่ง
รายการภายในระยะเวลา 15 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้านั้น
6. สมาชิกบัตรไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากรายการสินค้าที่
ซื้อจากร้านค้าเดิมที่เคยท�ำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว
7. เงินส่วนต่างที่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ต้องไม่น้อยกว่า
จ�ำนวนเงิน 500 บาท

ข้อยกเว้น
1. สินค้ารายการที่ซื้อจากร้านค้าที่มีการรับรองว่าถูกที่สุด
2. สินค้ารายการที่ซื้อจากร้านค้าที่มีรายการลดราคาทั้งร้าน หรือบาง
ประเภทของสินค้า
3. สินค้ารายการที่ขายและมีรายการสมนาคุณ หรือสินค้าที่ขายเป็นชุด
รวมกัน
4. สินค้าที่มีรายการส่วนลดและคูปอง
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5. The Cardmember is entitled to one refund request within 15 days
from purchase date.
6. Once the Cardmember has submitted a claim in relation to
an item, he/she is not permitted to submit further claims for
purchases from the same shop.
7. The Difference in Price must be not less than Baht 500.

Exclusions
1. Any items that are purchased from a store that already has an
established lowest price guarantee program.
2. Any items that are purchased or advertised at a discount.
3. Any items that are sold inclusive of special offer or bundle items.
4. Any items which have rebate and coupon offers.
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5. สินค้าที่ร้านค้ารับคืนแล้ว
6. การเปรี ย บเที ย บราคาสิ น ค้ า จากอิ น เทอร์ เ น็ ต เว็ บ ไซต์ จดหมาย
อีเลคทรอนิคส์ โฆษณาสินค้าทางโทรสาร หรือการจัดจ�ำหน่ายอื่นๆ
ที่ผ่านเครือข่าย
7. สินค้าที่ไม่ได้รับความคุ้มครองได้แก่ สัตว์หรือพืชที่มีชีวิต สินค้าที่
มีลักษณะเฉพาะตัว (ซึ่งรวมถึงวัตถุโบราณ งานศิลปะ และขนสัตว์)
สินค้าที่ผลิตออกมาเป็นรุ่นจ�ำกัด สินค้าที่ต้องซื้อด้วยเงินสด สินค้า
เพื่อการสาธิต สินค้าลดราคาเนื่องจากยกเลิกกิจการ สินค้าที่เลิกผลิต
สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าทีเ่ น่าเปือ่ ยได้ทรี่ ะบุวนั หมดอายุหรือระบุ
อายุการใช้งาน อัญมณี ไข่มกุ เพชรพลอย หินมีคา่ แร่ โลหะและเหรียญ
มีค่า นาฬิกาข้อมือ ค่าบริการและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (เช่น ค่าติดตั้ง
ค่ารับประกันสินค้า ค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียมหรือค่าเช่ารถ) สินค้าใช้แล้ว
และสินค้าปรับปรุงใหม่ โทรศัพท์เคลื่อนที่/โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตาม
ตัว ตั๋วทุกชนิด ยานพาหนะชนิดที่มีเครื่องยนต์รวมทั้งอะไหล่ ที่ดินและ
อาคารสิ่งปลูกสร้าง ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ (เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน
แสตมป์ และเช็คเดินทาง) เงินสดและสิ่งมีค่าเทียบเท่าเงินสด
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5. Any items which have been returned to the retailer.
6. Comparison of prices of any items advertised over the Internet,
any and all electronic communications, websites, electronic
mail, promotional facsimiles, or other distribution networks.
7. Items not covered are: animals and living plants; one-of-a-kind
items (including antiques, artwork and furs); limited quantity
items; items that the advertisement states can be purchased
with cash only; demonstration items; going out of business sales
items; “discontinued” items; consumable or perishable items
with expiry date or exact life time; jewelry, gems, pearls, precious
stones, rare metals and coins; watches; services and additional
costs (such as installation charges, warranties, shipping, taxes,
fee, or car rentals); stamps; used; rebuilt and refurbished items;
cellular phones; pagers; tickets of any kind; travelers cheques;
motorized vehicles and their parts; land and buildings; negotiable
instruments (such as promissory notes); cash and its equivalent.
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การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เมื่อเกิดสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สมาชิกบัตรต้องโทรแจ้ง
บริษัทภายใน 15 วันจากวันที่พบโฆษณาราคาสินค้าที่ต�่ำกว่า และต้องส่ง
หลักฐานมายังบริษทั ภายใน 15 วันนับจากวันทีแ่ จ้งการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน อันได้แก่
1. เอกสารการโฆษณาสินค้า ระบุวันที่และระบุราคาที่ต�่ำกว่า
2. ใบบันทึกการขายหรือใบเรียกเก็บเงินของบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
ของสมาชิกบัตรที่มีรายละเอียดการซื้อ
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับจากร้านค้า
4. เอกสารอื่นที่บริษัทเห็นสมควรใช้ในการด�ำเนินการเรียกร้อง
5. เมื่อข้อเรียกร้องได้รับอนุมัติแล้ว บริษัทจะชดใช้ให้กับสมาชิกบัตร
ในมูลค่าราคาดังทีร่ ะบุไว้ในข้อตกลงคุม้ ครองข้างต้นด้วยวิธใี ดๆ ทีบ่ ริษทั
เห็นสมควร
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Claim Procedure
In the event of a claim, the Cardmember must inform the Company
within 15 days of the date of publication of the advertisement on
which the Difference in Price is based. The Cardmember must send
the following evidence to the Company within 15 days after the date
of claim notification.
1. Printed advertisement which shows the date of publication and
offer at a lower price than was paid by the Cardmember.
2. American Express Record of Charge voucher or Cardmember
statement detailing the purchase made.
3. Original store receipt.
4. Any other item deemed reasonable by the Company to enable it
to process the claim.
5. Once the claim is approved and the returned item received, the
Company will indemnify the Cardmember with the Purchase
Price by such means as the Company deems appropriate.
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ใบรับรองการประกันภัย
การประกันภัยอุบตั เิ หตุการเดินทาง
Travel Accident Insurance

สำ�หรับสมาชิกบัตรทองอเมริกนั เอ็กซ์เพรส
Insurance Certificate for Gold Cardmember
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การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
เป็นที่รับรอง ณ ที่นี้ว่า ผู้ถือใบรับรองการประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเป็นสมาชิก
บั ต รเป็ น ผู ้ ไ ด้ รั บ ความคุ ้ ม ครอง ส� ำ หรั บ ความสู ญ เสี ย ในวงเงิ น
2,000,000 บาท ทั้ ง นี้ ภ ายใต้ ข ้ อ ยกเว้ น ข้ อ ก� ำ หนดและเงื่ อ นไขอื่ น ๆ
ของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งได้ชี้แจงไว้ในใบรับรองการประกันภัยฉบับนี้
ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า
1. ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง ได้แก่ สมาชิกบัตรทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นประเทศไทย และ
2. ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม ได้แก่
2.1 คู่สมรสตามกฎหมายของผู้ได้รับความคุ้มครอง
2.2 บุตรที่เกิดจากผู้ได้รับความคุ้มครองกับคู่สมรสตามกฎหมายซึ่ง
มีอายุต�่ำกว่า 23 ปี และอยู่ในความอุปการะของผู้ได้รับความ
คุ้มครอง
2.3 บุ ต รบุ ญ ธรรมที่ จ ดทะเบี ย นตามกฎหมายของผู ้ ไ ด้ รั บ ความ
คุม้ ครอง ซึง่ มีอายุตำ�่ กว่า 23 ปี และอยูใ่ นความอุปการะของผูไ้ ด้
รับความคุ้มครอง
บุคคลดังกล่าวในข้อ 1 และข้อ 2 จะได้รับความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) ออกให้ แ ก่ บ ริ ษั ท อเมริ กั น เอ็ ก ซ์ เ พรส (ไทย) จ� ำ กั ด
ในระหว่างทีก่ รมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีผลบังคับใช้อยู่โดยมีข้อก�ำหนด
ข้อยกเว้นและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้
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Travel Accident Insurance Certificate
It is hereby certified that the holder of this Certificate, as Gold Card
member, is insured against loss in the amount of Baht 2,000,000
subject to the Exclusions, Provisions and other terms of the Policy
described herein.
This Certificate is issued in order to certify that:
1. The Gold Card member, who is a resident of the Kingdom of
Thailand, is an Insured Person for coverage.
2. Other eligible Insured Persons for coverage include:
2.1

The legal spouse of an Insured Person.

2.2 Dependent children under the age of 23, of an Insured
Person and his or her legal spouse who are under the
support of an Insured Person.
2.3 Legally adopted children under the age of 23, who also
under the support of an Insured Person.
The said persons in both (1) and (2) are eligible for coverage under
the Travel Accident Insurance Policy Issued by Chubb Samaggi
Insurance PCL. to American Express (Thai) Co., Ltd. While it is in
force, subject to Provisions. Exclusions and other terms as follows:
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ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจากผู้ได้รับความคุ้มครอง
หรือผู้ได้รับความคุ้มครองร่วมได้เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะทางร่างกาย
อันเกิ ดจากอุ บัติเหตุซึ่ง ได้ป ระสบในระหว่ า งการเดิ น ทางเที่ ย วไปหรื อ
เที่ ย วกลั บ ทั้ ง นี้ บุ ค คลดั ง กล่ า วต้ อ งช� ำ ระค่ า โดยสารผ่ า นบั ญ ชี บั ต ร
และมีเงื่อนไขดังนี้ คือ
1. ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง หรือผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองร่วม ต้องเป็นผูโ้ ดยสาร
(มิ ใ ช่ เ ป็ น ผู ้ ขั บ ขี่ หรื อ พนั ก งานประจ� ำ ยานพาหนะ) ขณะโดยสาร
อยู่ภายใน หรือขณะก�ำลังขึ้น หรือก�ำลังลงยานพาหนะทางบก ทางน�้ำ
หรือทางอากาศที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร
2. ผู ้ ไ ด้ รั บ ความคุ ้ ม ครอง หรื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ ความคุ ้ ม ครองร่ ว มในฐานะที่
เป็นผู้โดยสารยานพาหนะสาธารณะที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบการ
ขนส่ ง ผู ้ โ ดยสาร ขณะเดิ น ทางไปหรื อ กลั บ ระหว่ า งที่ พั ก และ
ท่าอากาศยานเพื่อขึ้น หรือหลังจากลงเครื่องบินซึ่งได้รับความคุ้มครอง
ตามข้อ 1
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Coverage
Indemnities will be paid as a result of the loss of life or suffering
of dismemberment caused by an accident received during a
one-way or round trip taken by the Insured Person(s) provided
the fare for such travel has been charged to the Gold Card and
under the conditions specified as follows:
1. The Insured person(s) must be a passenger (not a pilot or crew
member) while riding, boarding or alighting any air, land or water
conveyance operated under a licence for the transportation of
passengers.
2. The Insured Person(s) receives such injury, while riding as a
passenger in a public conveyance operated under licence for
the transportation of passengers for hire, when going directly to
the airport for the purpose of boarding an aircraft or leaving an
airport after alighting from such an aircraft specified in 1.
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ตารางผลประโยชน์
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท�ำให้ผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือผู้ได้รับความ
คุม้ ครองร่วมเสียชีวติ หรือสูญเสียมือเท้าและสายตาภายใน 100 วัน นับแต่
วันเกิดอุบัติเหตุก็ดี หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท�ำให้ผู้ได้รับความคุ้มครอง
หรือผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม ต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลหรือคลินิกและเสียชีวิตหรือสูญเสียมือ เท้าและสายตา
เพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังรายการต่อไปนี้
การสูญเสียชีวิต

2,000,000

บาท

การสูญเสียมือทั้งสองข้าง
หรือเท้าทั้งสองข้าง

2,000,000

บาท

การสูญเสียมือข้างหนึ่ง
และเท้าข้างหนึ่ง

2,000,000

บาท

การสูญเสียสายตาทั้งสองข้าง

2,000,000

บาท

การสูญเสียสายตาข้างหนึ่ง
และมือข้างหนึ่งหรือเท้าข้างหนึ่ง

2,000,000

บาท
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Schedule of Benefits
When such injury to an insured Person(s) results in the loss of
life or loss of limbs or sight of eyes within 100 days after the date
of the accident; or cases continuing treatments in a hospital,
nursing-home or clinic which also results in the loss of life or loss of
limbs or sight of eyes, the Company will indemnify as follows:
Loss of life

Baht

2,000,000

Loss of both hands

Baht

2,000,000

Baht

2,000,000

Loss of entire sight of both eyes

Baht

2,000,000

Loss of the entire sight of

Baht

2,000,000

or both feet
Loss of one hand
and one foot

one eye and one hand or one foot
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การสูญเสียมือข้างหนึ่งหรือเท้าข้างหนึ่ง

1,000,000

บาท

การสูญเสียสายตาข้างหนึ่ง

1,000,000

บาท

การสูญเสียชีวิต ให้รวมถึงการไม่พบตัวผู้ได้รับความคุ้มครองหรือผู้ได้รับ
ความคุม้ ครองร่วมภายใน 1 ปี นับแต่เมือ่ ได้ประสบอุบตั เิ หตุ ซึง่ ได้รบั ความ
คุ้มครองภายใต้ใบรับรองการประกันภัยฉบับนี้
การสู ญ เสี ย มื อ หรื อ เท้ า หมายความถึง การถูกตัดออกหรือสูญเสีย
สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยสิ้นเชิงถาวร
การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิทและไม่มที างรักษาให้หาย
ได้ตลอดไป
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
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Loss of one hand or one foot

Baht

1,000,000

Loss of the entire sight of one eye

Baht

1,000,000

“Loss of life” is meant to include the disappearance of an Insured
Person(s) who could not be found within one year from the date of
the accident covered by this Certificate.
“Loss of a hand or a foot” means that such a limb is permanently
cut off from the body or the absolute disability of such an organ.
“Loss of eye sight” means the loss of the entire sight of an eye
which is absolutely not curable.
Indemnity provided by the Company will not be paid for more than
one of the losses, only the greatest will be paid.

55

ข้อยกเว้น
ใบรับรองการประกันภัยฉบับนีไ้ ม่คมุ้ ครองความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การล่าสัตว์ในป่า การเข้าแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด การเข้าแข่งม้า
การเล่นสกีน�้ำ การเล่นสเก็ตทุกประเภท การโดดร่วม การเล่นโปโล
การชกมวยอาชีพ
2. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
3. ขณะก�ำลังขึ้นหรือก�ำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้
จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร
4. การกระท�ำของผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม
ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสุรา หรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่
สามารถครองสติได้
5. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท�ำร้ายร่างกายตนเอง
ของผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม
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Exclusions
This Certificate does not cover any loss or injury caused by or
resulting from:
1.

hunting, all kind of auto races or water races, horse races, water
skiing, skating, parachuting, polo, and professional boxing;

2.

driving or riding a motorcycle;

3.

boarding or alighting or riding as a passenger in any air
conveyance not operated under a licence for the transportation
of passengers;

4.

subconscious acts of the Insured Person(s) done under the
influence of alcohol or dangerous drugs;

5.

suicide or an attempted suicide, or self-destruction by the
Insured Person(s);
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6. การได้รบั เชือ้ โรค เว้นแต่การติดเชือ้ โรคมีหนองซึง่ เกิดขึน้ จากบาดแผล
ที่ได้รับจากอุบัติเหตุ หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน�้ำ
7. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ�ำเป็นจะต้องกระท�ำ
เนือ่ งจากได้รบั บาดเจ็บ อันได้รบั การคุม้ ครองตามใบรับรองประกันภัย
ฉบับนี้ และได้กระท�ำภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในใบรับรองการ
ประกันภัยฉบับนี้
8. การแท้งลูกอันเป็นผลเนื่องจากอุบัติเหตุ
9. ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือผู้ได้รับความคุ้มครองร่วมเข้าร่วม
การทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
10. ขณะที่ ผู ้ ไ ด้ รั บ ความคุ ้ ม ครอง หรื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ ความคุ ้ ม ครองร่ ว ม
ก่ อ อาชญากรรมที่ มี ค วามผิ ด สถานหนั ก หรื อ ขณะถู ก จั บ กุ ม โดย
เจ้าหน้าที่ เพราะก่ออาชญากรรมนั้น
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6.

contagion of diseases, except such contagion derived from a
wound caused by the accident or tetanus or hydrophobia;

7.

treatment of medicine or surgery except any treatment which
is deemed necessary resulting from an injury covered by this
Certificate and performed within the time provided in the
Certificate;

8.

miscarriage caused by an accident;

9.

any engagement of the insured Person(s) in a fight or having a
part in the motive of such a fight;

10. committing a serious crime by the insured person(s) or being
arrested by an authority resulting from the commitment of
such a crime.
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11. ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือผู้ได้รับความคุ้มครองร่วมปฏิบัติ
หน้าที่เป็นทหาร ต�ำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการในสงคราม
หรือปราบปราม ในกรณีเช่นนี้ถ้ามีผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือผู้ได้รับ
ความคุม้ ครองร่วมได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า
30 วัน บริษทั จะคืนเบีย้ ประกันภัยให้ตามอัตราส่วน ส�ำหรับระยะเวลา
ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
12. สงคราม (ไม่ ว ่ า จะมี ก ารประกาศหรื อ ไม่ ก็ ต าม) การรุ ก รานหรื อ
การกระท�ำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ
การที่ ป ระชาชนก่ อ ความวุ ่ น วายถึ ง ขนาดลุ ก ฮื อ ต่ อ ต้ า นรั ฐ บาล
การจลาจล การนัดหยุดงาน
13. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รงั สีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิง นิวเคลียร์
หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์
ซึ่งด�ำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง
14. การกระท� ำ ก่ อ การร้ า ย ก่ อ ให้ เ กิ ด การปล่ อ ย การแพร่ ก ระจาย
การรั่วไหล การรั่วซึม การปนเปื้อน ของสาร ก๊าซ วัตถุ หรือ สารเคมี
วัตถุนิวเคลียร์ หรือกัมมันตภาพรังสี หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายทาง
ชีวภาพ
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11. serving as soldier, policeman or volunteer in a war or warlike
operation, in such a case, the Insured Person(s) must serve
continuously for a period longer than 30 days in order to receive
a refund of premium proportioned according to the time served.
12. war (declared or undeclared), invasion, acts of foreign enemies,
civil war, rebellion, revolution, civil commotion assuming the
proportion of or amounting to a popular rising, riot or strike.
13. nuclear weapons material, radiation or contamination by
radioactivity from any nuclear fuel and from any nuclear waste
from the combustion of nuclear fuel and from any self sustaining
process of nuclear fission.
14. Act of terrorism which resulted in discharge, dispersal, seepage,
escape, release or contamination of gas, matter or chemical,
nuclear or radioactive material or any hazardous biological.
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การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วมหรือทายาทของบุคคล
ดังกล่าว จะต้องยื่นเป็นหนังสือขอรับค่าสินไหมทดแทนพร้อมส่งหลักฐาน
ไปยังบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) 2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่
12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 แผนกบริการประกันภัยสมาชิกบัตร โทร 0 2611 4330
ภายใน 30 วั น นั บ แต่ สู ญ เสี ย ชี วิ ต หรื อ สู ญ เสี ย อวั ย วะใดๆ ซึ่ ง ได้ รั บ
ความคุ้มครองตามใบรับรองการประกันภัยฉบับนี้

ผู้รับผลประโยชน์
ค่าสินไหมทดแทนส�ำหรับการเสียชีวิต จะชดใช้ให้แก่ทายาทของผู้ได้รับ
ความคุ้มครองหรือผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม
ค่าสินไหมทดแทนอื่นใดส�ำหรับความเสียหายอื่นๆ จะช�ำระให้แก่ผู้ได้รับ
ความคุ้มครองหรือผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม
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Claims
An Insured Person(s) or his(her)/their heir must submit a notice
of claim along with related documents to Chubb Samaggi
Insurance PCL. 2/4 Chubb Tower, 12 FL., Northpark Project
Vibhavadi-Rangsit

Rd., Thung

Song

Hong, Laksi, Bangkok

10210, Customer Service Department, Tel. 0 2611 4330 within
30 days after the date of the loss of life or the loss of any
limb or sight covered by this Certificate.

Beneficiary
Indemnity for loss of life will be payable to the heir of the Insured
Person(s).
All other indemnities for other losses will be payable to the Insured
Person(s).
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ใบรับรองการประกันภัย
การประกันภัยแผนคุม้ ครอง
ความไม่สะดวกในการเดินทาง
The Centurion
Travel Insurance

สำ�หรับสมาชิกบัตรทองอเมริกนั เอ็กซ์เพรส
Insurance Certificate for Gold Cardmember
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การประกันภัยแผนคุ้มครองความไม่สะดวก
ในการเดินทาง (เซ็นจูเรียน)
เป็นที่รับรอง ณ ที่นี้ว่า ผู้ถือใบรับรองการประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเป็นสมาชิก
บัตรเป็นผู้ได้รับความคุ้มครอง ในแผนคุ้มครองความไม่สะดวกในการเดิน
ทาง (เซ็ น จู เ รี ย น) ทั้ ง นี้ ภ ายใต้ ข ้ อ ยกเว้ น ข้ อ ก�ำ หนดและเงื่ อ นไขอื่ น ๆ
ของกรมธรรม์ประกันภัย ซึง่ ได้ชแี้ จงไว้ในใบรับรองการประกันภัยฉบับนีว้ า่
สมาชิกบัตร ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย คู่สมรส และบุตรอายุต�่ำกว่า
23 ปี ซึ่งอยู่ในความอุปการะของสมาชิกบัตรเป็นผู้มีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้

บุคคลผู้เอาประกันภัย
ผูท้ มี่ สี ทิ ธิได้รบั ความคุม้ ครองแต่ละคน ให้ถอื เป็นบุคคลผูเ้ อาประกันภัยคน
หนึ่งในระหว่างที่เดินทางบนเที่ยวบินที่มีก�ำหนดโดยได้จ่ายค่าโดยสาร
ส�ำหรับการเดินทางในเทีย่ วบินนัน้ จากบัญชีบตั รเป็นการล่วงหน้าก่อนเวลา
ที่จะออกเดินทางตามก�ำหนด
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The Centurion Travel Insurance
It is hereby certified that the holder of this Certificate, as a Gold
Card member, is insured by the Centurion Travel Insurance,
subject to the Exclusions, provisions and other terms of the
Policy described herein.
Certified Cardmember, who is billed in Thai Baht, his or her spouse
and dependent children under 23 years, are eligible for coverage
under the Master Policy, subject to the Exclusions, Provisions and
other terms of the Policy described herein.

Insured Persons
Each eligible person shall be an Insured Person while taking a trip
on a Scheduled Flight, the fare for travel on such a flight having
been charged to the Gold Card Account in advance of the scheduled
departure time.

67

เที่ยวบินที่มีก�ำหนด
เที่ ย วบิ น ที่ มี ก� ำ หนด หมายถึ ง เที่ ย วบิ น ของอากาศยานที่ ด� ำ เนิ น การ
โดยผูข้ นส่งทางอากาศ ทัง้ นี้ ผูข้ นส่งทางอากาศนัน้ ถือใบรับรอง ใบอนุญาต
หรือได้รับอนุญาตท�ำนองเดียวกัน ส�ำหรับการขนส่งทางอากาศโดยมี
ก�ำหนด ซึ่งออกให้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจในประเทศที่อากาศยานนั้นจด
ทะเบี ย นไว้ และผู ้ ข นส่ ง นั้ น ปฏิ บั ติ แ ละประกาศก� ำ หนดเที่ ย วบิ น และ
ค่าโดยสารต่างๆ ส�ำหรับบริการผูโ้ ดยสารระหว่างท่าอากาศยานทีร่ ะบุชอื่ ไว้
ตามเวลาที่ก�ำหนดไว้เป็นปกติ ทั้งนี้ต้องให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตไว้
และเที่ยวบินเช่นนั้นเป็นเที่ยวบินที่บินต่อเนื่อง และประจ�ำบนเส้นทาง
ตามเวลาทีป่ ระกาศไว้ในหนังสือแนะน�ำสายการบินของโลกเอบีซี ซึง่ มีการ
แก้ไขเป็นครั้งคราว
เวลาที่เครื่องบินออก การเปลี่ยนเครื่องบิน และจุดปลายทางให้ถือตามตั๋ว
เที่ยวบินที่มีก�ำหนด ของบุคคลผู้เอาประกันภัยเป็นเกณฑ์
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Scheduled Flight
Scheduled Flight means a flight in an aircraft operated by an air
carrier provided that such air carrier holds a certificate, licence
or similar authorization for scheduled air transportation issued
by the relevant authorities in the country in which the aircraft is
registered, and in accordance with such authorization, maintains
and publishes schedules and tariffs for passenger service between
named airports at regular and specific times.
Such flight is regularly and continually flown on routes and at times
as published in the ABC World Airways Guide as amended from
time to time
Departure times, transfers and destination points will be established
by reference to the Insured Person’s Scheduled Flight ticket.
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ข้อตกลงคุ้มครอง
1. การคลาดการต่อเครื่องบิน
ถ้าเที่ยวบินที่มีก�ำหนดซึ่งจะเชื่อมต่อไปนั้น และซึ่งมีการยืนยันแล้ว
โดยบุคคลผู้เอาประกันภัยต้องคลาดไป ณ จุดที่เปลี่ยนเครื่องบิน
เนื่องจากการมาถึงล่าช้าของเที่ยวบินที่มีก�ำหนดที่เดินทางเข้ามาเพื่อ
เชื่อมต่อกัน และซึ่งมีการยืนยันแล้วโดยบุคคลผู้เอาประกันภัย และ
บุคคลผู้เอาประกันภัยไม่สามารถจะเดินทางต่อไปโดยวิธีอื่นได้ภายใน
4 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่เที่ยวบินที่บุคคลผู้เอาประกันภัยได้มาถึงโดย
แท้จริง บริษัทจะชดใช้บุคคลผู้เอาประกันภัยส�ำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
คิดเอาจากบัตรอเมริกนั เอ็กซ์เพรส อันเป็นค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ในการต้อง
พักในโรงแรม ค่าอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคาร ทั้งนี้ไม่เกิน 5,000
บาท ส�ำหรับสมาชิกบัตรผูเ้ อาประกันภัย และไม่เกิน 5,000 บาท ส�ำหรับ
สมาชิกในครอบครัวทีเ่ อาประกันภัยไว้ในเมือ่ ค่าโดยสารของบุคคลผูเ้ อา
ประกันภัยได้คิดเอาจากบัญชีบัตร หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ส�ำหรับทั้งสมาชิกบัตรผู้เอาประกันภัย คู่สมรส และบุตรซึ่งอยู่ในความ
อุปการะของสมาชิกบัตร
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Cover
1. Missed Connections
If the Insured person’s confirmed onward connecting Scheduled
Flight is missed at the transfer point due to the late arrival of
the Insured Person’s incoming confirmed connecting Scheduled
Flight and no alternative onward transportation is made available
to the Insured Person within 4 hours of the actual arrival time
of his or her incoming flight the Company will indemnify the
Insured Person for the Card charges incurred in respect of hotel
accommodation and restaurant meals or refreshments, up to
Baht 5,000 for the Insured Cardmember and Baht 5,000 for
his/her Insured Family Members whose fare has been charged
to a Card Account or a maximum of Baht 10,000 for both the
Insured Cardmember and Insured Family Members.
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2. ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
ถ้ากระเป๋าเดินทางที่เช็คอินไปกับบุคคลผู้เอาประกันภัย ไม่ได้ส่งมอบ
ให้แก่บุคคลผู้เอาประกันภัยภายใน 6 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่บุคคลผู้เอา
ประกันภัยมาถึง ณ จุดปลายทางของเทีย่ วบินทีม่ กี ำ� หนดเดินทางขาออก
นอกประเทศไทย บริษทั จะชดใช้บคุ คลผูเ้ อาประกันภัยส�ำหรับค่าใช้จา่ ย
ทีค่ ดิ เอาจากบัตรอเมริกนั เอ็กซ์เพรส ทีเ่ กิดขึน้ ณ จุดปลายทางทีก่ ำ� หนด
ไว้ เมื่อบุคคลผู้เอาประกันภัยมีความจ�ำเป็นที่จะต้องซื้อเสื้อผ้าและ
สิ่งจ�ำเป็นต่างๆ นี้ไม่เกิน 5,000 บาท ส�ำหรับสมาชิกบัตรผู้เอาประกัน
ภัย และไม่เกิน 5,000 บาท ส�ำหรับสมาชิกในครอบครัวทีเ่ อาประกันภัย
ไว้ ในเมื่อค่าโดยสารของบุคคลผู้เอาประกันภัยได้คิดเอาจากบัญชีบัตร
หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ส�ำหรับทั้งสมาชิกบัตรผู้เอาประกันภัย
คู่สมรส และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะของสมาชิกบัตร
3. การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง
ถ้ากระเป๋าเดินทางที่เช็คอินไปกับบุคคลผู้เอาประกันภัยไม่ได้ส่งมอบ
ให้แก่บุคคลผู้เอาประกันภัยภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่บุคคล
ผู้เอาประกันภัยมาถึง ณ จุดปลายทางของเที่ยวบินที่มีก�ำหนดเดินทาง
ขาออกนอกประเทศไทย ให้ถือว่ากระเป๋าเดินทางนั้นสูญหายเป็น
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2. Luggage Delay
If the Insured person’s accompanied check-in luggage is not
delivered to him or her within 6 hours of the Insured person’s
arrival at the scheduled destination point of his or her departure
flight from Thailand, the Company will indemnify the Insured
Person for Card charges incurred at such scheduled destination
in respect of the emergency purchase of essential clothing and
requisites, up to Baht 5,000 for the Insured Cardmember and
baht 5,000 for his/her Family Members whose fare has been
charged to a Card Account or a maximum of Baht 10,000 for
both the Insured Cardmember and Insured Family Members.
3. Luggage Loss
If the Insured Person’s accompanied check-in luggage is
not delivered to him or her within 48 hours of the Insured
Person’s arrival at the scheduled destination point of his or her
departure flight from Thailand, such luggage will be assumed
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การถาวร บริษัทจะชดใช้บุคคลผู้เอาประกันภัย ส�ำหรับค่าใช้จ่าย
ที่คิดเอาจากบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส อันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใน
4 วัน นับแต่วันที่บุคคลผู้เอาประกันภัยได้มาถึง ณ จุดปลายทางที่
ก�ำหนดไว้ในเมือ่ บุคคลผูเ้ อาประกันภัย มีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องซือ้ เสือ้ ผ้า
และสิ่งจ�ำเป็นต่างๆ ทั้งนี้ไม่เกิน 10,000 บาท ส�ำหรับสมาชิกบัตรผู้
เอาประกันภัย และไม่เกิน 10,000 บาท ส�ำหรับสมาชิกในครอบครัว
ที่เอาประกันภัยไว้ ในเมื่อค่าโดยสารของบุคคลผู้เอาประกันภัยได้คิด
เอาจากบัญชีบตั ร หรือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ส�ำหรับทัง้ สมาชิกบัตร
ผูเ้ อาประกันภัยคูส่ มรส และบุตรซึง่ อยูใ่ นความอุปการะของสมาชิกบัตร

ข้อยกเว้น
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือ
เป็นผลมาจาก
1. การริบ หรือการเรียกเอาไว้โดยเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร หรือเจ้าหน้าทีร่ ฐั บาล
หน่วยอื่นๆ
2. การไม่ด�ำเนินการตามสมควร เพื่อรักษาหรือเพื่อให้ได้กระเป๋าเดินทาง
ที่สูญหายคืน
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to be permanently lost and the Company will indemnify the
Insured Person for Card charges incurred within 4 days of his
or her arrival at such scheduled destination in respect of the
emergency purchase of essential clothing and requisites up
to Baht 10,000 for the Insured Cardmember and Baht 10,000
for the Insured Family Members whose fare has been charged
to a Card Account, or a maximum of Baht 20,000 for both the
Insured Cardmember and Insured Family Members.

Exclusions
This Insurance does not cover any loss or expenses caused by or
resulting from:
1. Declared or undeclared war;
2. Confiscation or requisition by Customs or any other government
authority;
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3. การละเลยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่สายการบินที่เกี่ยวข้องถึงการสูญหายของ
กระเป๋าเดินทาง ณ จุดปลายทาง และการไม่ได้มาซึ่งใบรายงานบันทึก
แจ้งเหตุสัมภาระล่าช้าหรือสูญหาย
4. สงครามไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม

การเรียกร้องผลประโยชน์
ข้อมูลและหลักฐานทัง้ ปวงทีบ่ ริษทั หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจของบริษทั ต้องการ
จะต้องจัดหามาด้วยค่าใช้จ่ายของบุคคลผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับมอบ
อ�ำนาจของบุคคลผู้เอาประกันภัย และจะต้องกระท�ำตามแบบฟอร์ม และ
ในลักษณะที่บริษัทก�ำหนด
1. บุ ค คลผู ้ เ อาประกั น ภั ย ต้ อ งจั ด ส่ ง หนั ง สื อ แจ้ ง การเรี ย กร้ อ ง
ทั้งปวงให้แก่บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) 2/4 อา
คารชับบ์ ชั้นที่ 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
ทุ ่ ง สองห้ อ ง เขตหลั ก สี่ กรุ ง เทพฯ 10210 แผนกบริ ก าร
ประกันภัยสมาชิกบัตร โทร 0 2611 4330 โดยเร็วเท่าที่จะกระท�ำได้
แต่ต้องไม่ช้ากว่า 21 วัน หลังจากเหตุการณ์ที่ท�ำให้เกิดการเรียกร้อง
ได้เกิดขึ้น
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3. Failure to take reasonable measures to save or recover lost
luggage;
4. Failure to notify relevant airline authorities of missing luggage at
the destination point and obtain a Property Irregularity Report.

Claims
All information and evidence required by the Company or its agent
shall be furnished at the expense of the Insured Person or his or
her personal representative and shall be in such form and of such
nature as the Company may prescribe.
1. Written notice of all claims must be given as soon as possible
but not later than 21 days after the event giving rise to
the claim to Chubb Samaggi Insurance PCL. 2/4 Chubb
Tower, 12 FL., Northpark Project Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung

Song

Hong,

Laksi,

Bangkok

10210,

Customer

Service Department, Tel. 0 2611 4330.
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2. ส� ำ เนาหลั ก ฐานบั น ทึ ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ก ฐานบั น ทึ ก ค่ า ตั๋ ว
เครื่องบินที่ถูกคิดเอาจากบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส บันทึกแจ้ง
เหตุ ก ระเป๋ า ล่ า ช้ า หรื อ สู ญ หายของสายการบิ น นั้ น ๆ อั น ท� ำ ให้ มี
การเรียกร้องเงินชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ต้องส่งให้แก่
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยข้อมูล
ดังต่อไปนี้
2.1 รายละเอี ย ดครบถ้ ว นของเที่ ย วบิ น (หมายเลขเที่ ย วบิ น
ท่าอากาศยานที่ออกเดินทาง จุดปลายทาง เวลาที่ได้ก�ำหนดไว้
และอื่นๆ)
2.2 รายละเอียดครบถ้วนของค่าใช้จ่ายที่ต้องการเรียกร้อง
2.3 รายละเอียดครบถ้วนของความล่าช้าหรือการสูญหายที่เกิดขึ้น
3. ผลประโยชน์ที่จะจ่ายให้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ในเมื่อการ
เรียกร้องนั้นถูกต้อง จะน�ำเข้าบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ของบุคคล
ผู้เอาประกันภัย
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2. The following information must be supplied to Chubb Samaggi
Insurance PCL. together with copies of Record of Charge forms
relating to expenses incurred in respect of which indemnity
is claimed under this insurance, the Record of Charge form
verifying that the relevant flight tickets were charged to the Card
Account and in respect of lost or delayed luggage, the Property
Irregularity Report obtained from the airline.
2.1

Full details of the Flight (Flight Numbers, Departure Airport,
Destination, Scheduled Times, etc.).

2.2 Full details of expenses for which reimbursement is claimed.
2.3 Full details of the delay or loss incurred.
3. Benefit payable under this Insurance in respect of valid claims
will be credited to the Insured Person’s American Express Card
Account.

79

จ�ำนวนจ�ำกัดการชดใช้
การมีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซ�้ำหรือหลายใบไม่ผูกพันให้บริษัทต้องจ่าย
เงินชดใช้ส�ำหรับค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่บุคคลผู้เอาประกันภัย รายหนึ่งรายใด
ได้กอ่ ให้เกิดขึน้ อันเป็นผลเนือ่ งมาจากเหตุการณ์ครัง้ ใดครึง่ หนึง่ ทีไ่ ด้รบั การ
คุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เกินกว่าจ�ำนวนจ�ำกัดการชดใช้ทรี่ ะบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เงินชดใช้ส�ำหรับค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์อนั ใดอันหนึง่ โดยสมาชิกบัตรหลักและสมาชิกบัตรเสริมรายหนึง่
หรือหลายรายภายใต้บัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัญชีเดียวกันในฐานะ
เป็นบุคคลผู้เอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้ทั้งหมดไม่เกิน
จ�ำนวนจ�ำกัดการชดใช้ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
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Indemnity Limitations
Duplicate or multiple Cards shall not obligate the Company in
excess of the limits stated herein for expenses incurred by any one
individual Insured Person as a result of any one incident covered
under the Master policy No. NAC0010003. In the event that a Basic
Cardmember is accompanied by one or more Supplementary
Cardmembers under the same Card Account, cover for all charges
incurred under that Card Account as the result of any one incident
will be limited to the maximum amounts stated herein.
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การสิ้นสุดของการประกันภัย
การประกันภัยของบุคคลผู้มีสิทธิเอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดจะสิ้นสุด
โดยพลัน
1. ในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดลง
2. ในวันทีท่ สี่ มาชิกบัตรพ้นสภาพการเป็นบุคคลผูม้ สี ทิ ธิเอาประกันภัยภาย
ใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ทั้งนี้สุดแต่ว่าวันใดจะมาถึงก่อน
3. ถ้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยไม่ช�ำระเบี้ยประกันภัยในวันที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระเบี้ยประกันภัยส�ำหรับสมาชิกบัตรผู้นั้น เว้นแต่ว่าการไม่ช�ำระเบี้ย
ประกันภัยนั้นเนื่องมาจากความผิดพลาดโดยไม่เจตนา
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Termination
The insurance cover provided for any individual Cardmember will
be terminated as of the date he or she ceases to be an eligible
Cardmember or the date of termination of the Master Policy
whichever is earlier.
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