การสิ้นสุดของการประกันภัย
การประกันภัยของบุคคลผูมีสิทธิเอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดจะสิ้นสุด
โดยพลัน

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.

1. ในวันที่กรมธรรมประกันภัยสิ้นสุดลง
2. ในวันที่ที่สมาชิกบัตรพนสภาพการเปนบุคคลผูมีสิทธิเอาประกันภัย
ภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ ทั้งนี้สุดแตวาวันใดจะมาถึงกอน
3. ถาผูถือกรมธรรมประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัยในวันที่ถึงกําหนด
ชําระเบี้ยประกันภัยสําหรับสมาชิกบัตรผูนั้น เวนแตวาการไมชําระเบี้ย
ประกันภัยนั้นเนื่องมาจากความผิดพลาดโดยไมเจตนา
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ใบรับรองการประกันภัย
INSURANCE CERTIFICATE

ชื่อผูถือกรมธรรมประกันภัย

บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด
โปรดดูรายละเอียดของการเอาประกันภัยดานใน
รับประกันภัยโดย

บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ ชั้นที่ 12 โครงการนอรธปารค
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทฯ 10210
โทร + 66 0 2611 4330
Name of the Policyholder:

American Express (Thai) Co., Ltd.
See inside for description of Insurance

Underwritten by:

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12 FL., Northpark Project
Vibhavadi-Rangsit Rd., Thung Sang Hong
Laksi, Bangkok 10210
Tel. : +66 0 2611 4330

สําหรับสมาชิกบัตรอเมริกนั เอ็กซเพรส
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บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
(ต อ ไปนี้ เ รี ย กว า “บริ ษั ท ”) ได อ อกกรมธรรม ป ระกั น ภั ย หลั ก ให แ ก
บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด เปนผูถือกรมธรรม ประกันภัย และ
ขอรั บ รองภายใต ข  อ ยกเว น ข อ ตกลงคุ  ม ครอง และข อ กํ า หนดอื่ น ๆ
ของกรมธรรมประกันภัยนี้วา สมาชิกบัตรผูซึ่งถือบัตรที่ออกโดยบริษัท
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด เปนผูมีสิทธิ์ไดรับความคุมครองภายใต
กรมธรรมประกันภัยนี้

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

ใบรั บ รองนี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของสั ญ ญาประกั น ภั ย ฉะนั้ น รายละเอี ย ด
ของเงื่อนไขสัญญาประกันภัย ขอตกลงคุมครอง ขอจํากัดความคุมครอง
ข อ ยกเว น และข อ กํ า หนดอื่ น ๆ ให ถื อ ตามที่ กํ า หนดไว ใ นกรมธรรม
ประกันภัยดังกลาวขางตน ซึ่งบริษัทฯ รับประกันภัยใหแกบริษัท อเมริกัน
เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด
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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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รอบปความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย
การพิจารณารอบปความคุมครองกรมธรรมประกันภัยของสิทธิประโยชน
ดานการประกันภัย ที่มาพรอมกับบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส จะยึดตาม
รอบปของการเปนสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส

การสิ้นสุดการประกันภัยของสมาชิกบัตร

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

บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให
ความคุมครองภายใตการประกันภัยนี้โดยการแจงสมาชิกบัตรใหทราบ
เปนลายลักษณอักษร ณ เวลาใดก็ไดตามที่บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส
(ไทย) จํากัด พิจารณาเห็นสมควร

American Express (Thai) Co., Ltd. reserves the right to terminate

หากสมาชิกบัตรผูถือใบรับรองฉบับนี้ ตองการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
หรือมีขอ สงสัยหรือจะขอทราบรายละเอียดใด ๆ เกีย่ วกับการประกันภัยตาม
ใบรับรองฉบับนี้โปรดสอบถามหรือติดตอไดที่

For any other inquiries or claims that Cardmembers who hold this

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.

Certificate may have, please contact:

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12 FL., Northpark Project,

บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ ชั้นที่ 12 โครงการนอรธปารค
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท + 66 0 2611 4330
6

Vibhavadi-Rangsit Rd., Thung Song Hong,
Laksi, Bangkok 10210
Tel. : +66 0 2611 4330

7

ใบรับรองการประกันภัย
แผนพิทกั ษการซือ้ สินคา
Purchase
Protection Plan

สําหรับสมาชิกบัตรอเมริกนั เอ็กซเพรส
Insurance Certificate for American Express Cardmember
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แผนพิทักษการซื้อสินคา
“ราคาซื้อ” หมายถึง ราคาที่ชําระเปนคาสินคาที่อยูในความคุมครอง
(รวมถึงภาษีและคาธรรมเนียมทั้งหมด)

ขอตกลงคุมครอง

Purchase Protection Plan
“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

บริษัทจะคุมครองการซอมแซม การเปลี่ยนทรัพยสิน หรือการชดเชยเงิน
คาเสียหายตามดุลพินิจของบริษัทใหแกสมาชิกบัตร สําหรับทรัพยสิน
ทีไ่ ดรบั ความเสียหาย ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทีซ่ อื้ เมือ่ ทรัพยสนิ
ดังกลาวซื้อมา และชําระดวยบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส โดยทรัพยสินนั้น
มิ ไ ด ซื้ อ มาเพื่ อ การขายต อ หรื อ ใช ใ นธุ ร กิ จ ทั้ ง นี้ ส มาชิ ก บั ต รจะได รั บ
ความคุมครองสูงสุดเปนจํานวนเงิน 20,000 บาทตอทรัพยสินหนึ่งรายการ
และสูงสุดไมเกินจํานวนเงิน 100,000 บาทตอปปฏิทินสําหรับแตละ
บั ญ ชี บั ต รอเมริ กั น เอ็ ก ซ เ พรสที่ ส มาชิ ก บั ต รถื อ อยู  ทั้ ง นี้ จํ า นวนของ
บัญชีบัตรเสริมจะไมถูกนํามาพิจารณาในการคํานวณกําหนดจํานวนเงิน
สูงสุดที่อนุญาตใหเรียกรองไดในแตละปปฏิทิน

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 20,000 per item of property, and up to a maximum of
Baht 100,000 per calendar year for each American Express Card
Accounts held by the Cardmember. The number of Supplementary
Cards Account applied for by the Cardmember shall not be taken
into Account when determining the maximum claim amount
permitted per calendar year.

10

11

ขอจํากัดความคุมครอง

Limitations

1. การรับประกันนี้เปนสวนเพิ่มเติมและมิไดแทนที่การประกันภัยอื่น
ซึ่งคุมครองทรัพยสินสวนตัวจากความเสียหาย การรับประกันภัยนี้
จะชดใชคาเสียหายแกสมาชิกบัตรเฉพาะในสวนที่ความเสียหายนั้น
ยังมิไดรับการชดใชโดยการรับประกันภัยใด ๆ และภายใตขอตกลง
และเงื่อนไขที่ระบุไว ณ ที่นี้

1. This insurance is supplementary to and not a substitute for

2. ความรั บ ผิ ด ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ในทรั พ ย สิ น แต ล ะรายการที่ ไ ด รั บ
ความคุมครองภายใตการประกันภัยนี้ จะตองไมเกินราคาซื้อทั้งหมด
(รวมถึงภาษีและคาธรรมเนียม) ที่ปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินของ
สมาชิกบัตร หรือใบเสร็จรับเงินจากรานคาที่ซื้อมา หรือไมเกินจํานวน
เงิน 20,000 บาท ขึ้นอยูกับวาราคาใดจะตํ่ากวา

2. The total liability of the Company for each item of property

3. สํ า หรั บ ทรั พ ย สิ น ที่ มี ก ารชํ า ระเงิ น ด ว ยบั ต รอเมริ กั น เอ็ ก ซ เ พรส
เพียงบางสวน ความรับผิดทั้งหมดจะจํากัดเพียงสวนที่มีการชําระ
ดวยบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรสเทานั้น
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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.

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 20,000 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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แผนพิทักษการซื้อสินคา
“ราคาซื้อ” หมายถึง ราคาที่ชําระเปนคาสินคาที่อยูในความคุมครอง
(รวมถึงภาษีและคาธรรมเนียมทั้งหมด)

ขอตกลงคุมครอง

Purchase Protection Plan
“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

บริษัทจะคุมครองการซอมแซม การเปลี่ยนทรัพยสิน หรือการชดเชยเงิน
คาเสียหายตามดุลพินิจของบริษัทใหแกสมาชิกบัตร สําหรับทรัพยสิน
ทีไ่ ดรบั ความเสียหาย ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทีซ่ อื้ เมือ่ ทรัพยสนิ
ดังกลาวซื้อมา และชําระดวยบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส โดยทรัพยสินนั้น
มิ ไ ด ซื้ อ มาเพื่ อ การขายต อ หรื อ ใช ใ นธุ ร กิ จ ทั้ ง นี้ ส มาชิ ก บั ต รจะได รั บ
ความคุมครองสูงสุดเปนจํานวนเงิน 20,000 บาทตอทรัพยสินหนึ่งรายการ
และสูงสุดไมเกินจํานวนเงิน 100,000 บาทตอปปฏิทินสําหรับแตละ
บั ญ ชี บั ต รอเมริ กั น เอ็ ก ซ เ พรสที่ ส มาชิ ก บั ต รถื อ อยู  ทั้ ง นี้ จํ า นวนของ
บัญชีบัตรเสริมจะไมถูกนํามาพิจารณาในการคํานวณกําหนดจํานวนเงิน
สูงสุดที่อนุญาตใหเรียกรองไดในแตละปปฏิทิน

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 20,000 per item of property, and up to a maximum of
Baht 100,000 per calendar year for each American Express Card
Accounts held by the Cardmember. The number of Supplementary
Cards Account 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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ขอจํากัดความคุมครอง

Limitations

1. การรับประกันนี้เปนสวนเพิ่มเติมและมิไดแทนที่การประกันภัยอื่น
ซึ่งคุมครองทรัพยสินสวนตัวจากความเสียหาย การรับประกันภัยนี้
จะชดใชคาเสียหายแกสมาชิกบัตรเฉพาะในสวนที่ความเสียหายนั้น
ยังมิไดรับการชดใชโดยการรับประกันภัยใด ๆ และภายใตขอตกลง
และเงื่อนไขที่ระบุไว ณ ที่นี้

1. This insurance is supplementary to and not a substitute for

2. ความรั บ ผิ ด ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ในทรั พ ย สิ น แต ล ะรายการที่ ไ ด รั บ
ความคุมครองภายใตการประกันภัยนี้ จะตองไมเกินราคาซื้อทั้งหมด
(รวมถึงภาษีและคาธรรมเนียม) ที่ปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินของ
สมาชิกบัตร หรือใบเสร็จรับเงินจากรานคาที่ซื้อมา หรือไมเกินจํานวน
เงิน 20,000 บาท ขึ้นอยูกับวาราคาใดจะตํ่ากวา

2. The total liability of the Company for each item of property

3. สํ า หรั บ ทรั พ ย สิ น ที่ มี ก ารชํ า ระเงิ น ด ว ยบั ต รอเมริ กั น เอ็ ก ซ เ พรส
เพียงบางสวน ความรับผิดทั้งหมดจะจํากัดเพียงสวนที่มีการชําระ
ดวยบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรสเทานั้น

12
G16358 HN 8-3-60 IM S Print FJ
Layout: 16358 HN 8-3-60 IM SAN FJ
Marks: NEWSKY #4-3MM
3/8/17 8:54:36 PM

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.

insured under this insurance shall not exceed the total amount
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4. บริษทั อาจเลือกทีจ่ ะชดใชโดยการซอมแซม หรือเปลีย่ นสินคาทีม่ เี ปนคู
หรือชุด ที่เกิดความเสียหาย หรือชดใชราคาที่ซื้อมาเปนคูหรือทั้งชุด
แกสมาชิกบัตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของบริษัทแตเพียงผูเดียว โดยมี
เงือ่ นไขวาของดังกลาวไมสามารถใชโดยแยกชิน้ เดียวไดและไมสามารถ
เปลี่ยนชิ้นเดียวได

4. The Company shall at its sole discretion either repair or replace
the damaged items belonging to a pair or set 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. T h e Co m pa ny s h a l l n o t b e o b l i ga te d to i n d e m n i f y t h e

5. บริ ษั ท จะไม ช ดใช สํ า หรั บ ความรั บ ผิ ด ส ว นแรกที่ ส มาชิ ก บั ต รต อ ง
รับผิดชอบเอง เปนจํานวนเงิน 1,000 บาทแรก หรือ 10% ของราคาซื้อ
ตอชิ้น แลวแตจํานวนใดจะมากกวา
6. บริ ษั ท ไม มี ข  อ มู ล ผู ก พั น ที่ จ ะต อ งชํ า ระเงิ น คื น จากแผนพิ ทั ก ษ
การซื้ อ สิ น ค า หากในวั น ที่ ซื้ อ สิ น ค า หรื อ ในวั น ที่ ยื่ น คํ า ร อ งขอค า
สินไหมทดแทนนั้น สมาชิกบัตรมียอดคางชําระที่พนกําหนดชําระ
ในบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส หรือบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส
ถูกยกเลิก

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 Benefit refund, 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
cancelled.
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ขอยกเวน
Exclusions

1. การประกันภัยนี้จะไมคุมครองความเสียหายของทรัพยสินอันเกิดจาก
สาเหตุดังตอไปนี้
ก) นํา้ ทวมและแผนดินไหว สงคราม การบุกรุก การตอตาน การกอกบฏ
การจลาจล การถูกยึดทรัพยโดยคําสั่งของรัฐบาลหรือหนวยงาน
ของรัฐ หรือความเสี่ยงจากการลักลอบขนสินคาตองหาม หรือ
ความสูญเสียอันเกิดจากกิจกรรม หรือการกระทําผิดกฎหมาย
การกอวินาศกรรม การกระทําอันมีเจตนาราย
ข) การสึกหรอ ความเสื่อมสภาพ หรือการฉีกขาดเนื่องจากการใช
ตามปกติ แมลงกัดกิน ปฏิกริ ยิ าของแสง หรือความรอน บรรยากาศ
หรือสภาพดินฟาอากาศ(ยกเวนฟาผา) การปนเปอ นกัมมันตภาพรังสี
ค) ความเสียหายอันเกิดจากความชํารุดบกพรองของตัวสินคาเอง

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 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

2. การประกันภัยนี้จะไมคุมครองทรัพยสินดังตอไปนี้
ก) เงินสด หรือสิ่งมีคาเทียบเทาเงินสด เช็คเดินทางตั๋วเงินหรือตราสาร
ที่เปลี่ยนมือได
ข) สัตวหรือพืชที่มีชีวิต
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ค) อั ญ มณี นาฬ ก าข อ มื อ โลหะและอั ญ มณี มี ค  า ที่ ส มาชิ ก บั ต ร
นําไประหวางการเดินทางไปตางประเทศ ยกเวนกรณีถอื ติดตัว และ
อยูภ ายใตการควบคุมดูแลโดยตัวของสมาชิกบัตรหรือผูร ว มเดินทาง
ที่ไปกับสมาชิกบัตร
ง) อุปกรณอิเลคทรอนิคส เชน โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอรพกพา
หรืออุปกรณที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

b. Animals or living plants;
c. Jewelry, watches, precious metals and gem stones which
the Cardmember brings with him/her during his/her oversea
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. การประกันภัยนี้จะไมคุมครองความเสียหายดังตอไปนี้
ก) ความเสี ย หายในทรั พ ย สิ น ในกรณี ที่ ส มาชิ ก บั ต รได ท รั พ ย นั้ น
มาโดยทุจริต หรือโดยวิธีการอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือเกิดจากความ
ประมาทเลินเลอของสมาชิกบัตร
ข) ในกรณีทสี่ มาชิกบัตรเรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยมีเจตนาทุจริต
หรือฉอฉล
ค) ทรัพยสินที่เสียหายเปนทรัพยสินที่ถูกทิ้งไวในที่สาธารณะโดยไมมี
ผูดูแล
ง) ทรัพยสินใด ๆ ที่ซื้อและถูกจัดสงไปยังจุดหมายปลายทาง โดยผูรับ
ขนสงทางบก ทางนํ้า หรือทางอากาศ เวนแตทรัพยสินนั้น จะถูก
นําไปกับสมาชิกบัตรในกระเปาที่นําติดตัวไป
จ) ความเสียหายของทรัพยสนิ ทีเ่ ปนผลจากการใชทไี่ มถกู ตองทางวัตถุ
โดยตรงตอทรัพยสินโดยสมาชิกบัตร
ฉ) การสูญหายจากการลักทรัพย ขโมย ฉกชิง วิ่งราว ลืม

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 Insured; 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
designated destination by any carriers through inland
freight and/or sea-freight and/or air freight; 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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การเรียกรองคาสินไหมทดแทน
สมาชิกบัตรจะตองจัดหาขอมูลและหลักฐานทั้งหมดที่บริษัท หรือตัวแทน
ของบริ ษั ท ร อ งขอ ด ว ยค า ใช จ  า ยของสมาชิ ก บั ต ร หรื อ ตั ว แทนของ
สมาชิ ก บั ต ร โดยข อ มู ล และหลั ก ฐานดั ง กล า วจะต อ งอยู  ใ นรู ป แบบ
และลักษณะที่บริษัทกําหนด

Claim
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

วิธีการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ในกรณีทเี่ กิดความเสียหายแกทรัพยสนิ ซึง่ ไดรบั ความคุม ครองสมาชิกบัตร
จะตอง

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.

1. โทรแจงบริษัททันที ทั้งนี้ไมวากรณีใด ๆ จะตองไมเกิน 15 วัน นับแต
วันที่เกิดความเสียหาย และรับแบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน

2. Report to the appropriate authorities within 48 hours after the
damage was discovered, and request a written report for claim.

2. ในกรณีทมี่ หี นวยงานรับแจงเกีย่ วกับความเสียหาย สมาชิกบัตรตองแจง
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของภายใน 48 ชัว่ โมง หลังจากพบความเสียหาย และ
ขอรับรายงานเปนลายลักษณอักษรเพื่อทําการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน
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ค) อั ญ มณี นาฬ ก าข อ มื อ โลหะและอั ญ มณี มี ค  า ที่ ส มาชิ ก บั ต ร
นําไประหวางการเดินทางไปตางประเทศ ยกเวนกรณีถอื ติดตัว และ
อยูภ ายใตการควบคุมดูแลโดยตัวของสมาชิกบัตรหรือผูร ว มเดินทาง
ที่ไปกับสมาชิกบัตร
ง) อุปกรณอิเลคทรอนิคส เชน โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอรพกพา
หรืออุปกรณที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

b. Animals or living plants;
c. Jewelry, watches, precious metals and gem stones which
the Cardmember brings with him/her during his/her oversea
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. การประกันภัยนี้จะไมคุมครองความเสียหายดังตอไปนี้
ก) ความเสี ย หายในทรั พ ย สิ น ในกรณี ที่ ส มาชิ ก บั ต รได ท รั พ ย นั้ น
มาโดยทุจริต หรือโดยวิธีการอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือเกิดจากความ
ประมาทเลินเลอของสมาชิกบัตร
ข) ในกรณีทสี่ มาชิกบัตรเรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยมีเจตนาทุจริต
หรือฉอฉล
ค) ทรัพยสินที่เสียหายเปนทรัพยสินที่ถูกทิ้งไวในที่สาธารณะโดยไมมี
ผูดูแล
ง) ทรัพยสินใด ๆ ที่ซื้อและถูกจัดสงไปยังจุดหมายปลายทาง โดยผูรับ
ขนสงทางบก ทางนํ้า หรือทางอากาศ เวนแตทรัพยสินนั้น จะถูก
นําไปกับสมาชิกบัตรในกระเปาที่นําติดตัวไป
จ) ความเสียหายของทรัพยสนิ ทีเ่ ปนผลจากการใชทไี่ มถกู ตองทางวัตถุ
โดยตรงตอทรัพยสินโดยสมาชิกบัตร
ฉ) การสูญหายจากการลักทรัพย ขโมย ฉกชิง วิ่งราว ลืม

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 Insured; 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
designated destination by any carriers through inland
freight and/or sea-freight and/or air freight; 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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การเรียกรองคาสินไหมทดแทน
สมาชิกบัตรจะตองจัดหาขอมูลและหลักฐานทั้งหมดที่บริษัท หรือตัวแทน
ของบริ ษั ท ร อ งขอ ด ว ยค า ใช จ  า ยของสมาชิ ก บั ต ร หรื อ ตั ว แทนของ
สมาชิ ก บั ต ร โดยข อ มู ล และหลั ก ฐานดั ง กล า วจะต อ งอยู  ใ นรู ป แบบ
และลักษณะที่บริษัทกําหนด

Claim
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

วิธีการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ในกรณีทเี่ กิดความเสียหายแกทรัพยสนิ ซึง่ ไดรบั ความคุม ครองสมาชิกบัตร
จะตอง

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.

1. โทรแจงบริษัททันที ทั้งนี้ไมวากรณีใด ๆ จะตองไมเกิน 15 วัน นับแต
วันที่เกิดความเสียหาย และรับแบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน

2. Report to the appropriate authorities within 48 hours after the
damage was discovered, and request a written report for claim.

2. ในกรณีทมี่ หี นวยงานรับแจงเกีย่ วกับความเสียหาย สมาชิกบัตรตองแจง
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของภายใน 48 ชัว่ โมง หลังจากพบความเสียหาย และ
ขอรับรายงานเปนลายลักษณอักษรเพื่อทําการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน
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3. กรอกแบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทน และลงลายมือชื่อ
แล ว ส ง กลั บ มายั ง บริ ษั ท โดยเร็ ว ที่ สุ ด พร อ มด ว ยเอกสารหลั ก ฐาน
(รายละเอียดตามทีร่ ะบุไวในแบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทน)
ทั้งนี้ไมวากรณีใด ๆ ตองไมเกิน 15 วัน นับแตวันที่ไดแจงความเสียหาย
ดังกลาว

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 Cardmember will send,

4. สมาชิกบัตรตองสงทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายและมีการเรียกรอง
คาสินไหมมายังที่อยูบริษัท ดวยคาใชจายของตนเอง
5. บริษัทเปนผูใชสิทธิ์แตเพียงผูเดียวในการเลือกวิธีในการปฏิบัติตามขอ
เรียกรองใหเปนไปอยางครบถวนและถูกตองไมวา จะเปนการซอมแซม
หรือเปลี่ยนทรัพยสินที่เกิดความเสียหาย บริษัทจะชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกสมาชิกบัตรดวยวิธีใด ๆ ที่บริษัทเห็นสมควร ในจํานวน
เงินไมเกินราคาซื้อหรือ 20,000 บาท แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ภาย
ใตการประกันภัยนี้

22

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 20,000 whichever is lower, subject always to the
terms and conditions contained herein.

23

ใบรับรองการประกันภัย
การประกันภัยอุบตั เิ หตุการเดินทาง
Travel Accident Insurance

สําหรับสมาชิกบัตรอเมริกนั เอ็กซเพรส
Insurance Certificate for American Express Cardmember
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3. กรอกแบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทน และลงลายมือชื่อ
แล ว ส ง กลั บ มายั ง บริ ษั ท โดยเร็ ว ที่ สุ ด พร อ มด ว ยเอกสารหลั ก ฐาน
(รายละเอียดตามทีร่ ะบุไวในแบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทน)
ทั้งนี้ไมวากรณีใด ๆ ตองไมเกิน 15 วัน นับแตวันที่ไดแจงความเสียหาย
ดังกลาว

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 Cardmember will send,

4. สมาชิกบัตรตองสงทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายและมีการเรียกรอง
คาสินไหมมายังที่อยูบริษัท ดวยคาใชจายของตนเอง
5. บริษัทเปนผูใชสิทธิ์แตเพียงผูเดียวในการเลือกวิธีในการปฏิบัติตามขอ
เรียกรองใหเปนไปอยางครบถวนและถูกตองไมวา จะเปนการซอมแซม
หรือเปลี่ยนทรัพยสินที่เกิดความเสียหาย บริษัทจะชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกสมาชิกบัตรดวยวิธีใด ๆ ที่บริษัทเห็นสมควร ในจํานวน
เงินไมเกินราคาซื้อหรือ 20,000 บาท แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ภาย
ใตการประกันภัยนี้

22

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 20,000 whichever is lower, subject always to the
terms and conditions contained herein.
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ใบรับรองการประกันภัย
การประกันภัยอุบตั เิ หตุการเดินทาง
Travel Accident Insurance

สําหรับสมาชิกบัตรอเมริกนั เอ็กซเพรส
Insurance Certificate for American Express Cardmember
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การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
เป น ที่ รั บ รอง ณ ที่ นี้ ว  า ผู  ถื อ ใบรั บ รองการประกั น ภั ย ฉบั บ นี้ ซึ่ ง เป น
สมาชิกบัตรเปนผูไดรับความคุมครอง สําหรับความสูญเสียในวงเงิน
1,500,000 บาท ทั้ ง นี้ ภ ายใต ข  อ ยกเว น ข อ กํ า หนดและเงื่ อ นไขอื่ น ๆ
ของกรมธรรมประกันภัย ซึ่งไดชี้แจงไวในใบรับรองการประกันภัยฉบับนี้
ออกใหไวเพื่อแสดงวา
1. ผูไ ดรบั ความคุม ครอง ไดแก สมาชิกบัตรทีม่ ภี มู ลิ าํ เนาอยูใ นประเทศไทย
และ

Travel Accident Insurance Certificate
It is hereby certified that the holder of this Certificate, as an
American Express Cardmember, is insured against loss in the amount
of Baht 1,500,000 subject to the Exclusions, Provisions and other
terms of the Policy described herein.

This Certificate is issued in order to certify that:

1. The American Express Cardmember, who is a resident of the
Kingdom of Thailand, is an Insured Person for coverage.

2. Other eligible Insured Persons for coverage include:

2. ผูไดรับความคุมครองรวม ไดแก
2.1 คูสมรสตามกฎหมายของผูไดรับความคุมครอง
2.2 บุตรที่เกิดจากผูไดรับความคุมครองกับคูสมรสตามกฎหมาย
ซึ่ ง มี อ ายุ ตํ่ า กว า 23 ป และอยู  ใ นความอุ ป การะของผู  ไ ด รั บ
ความคุมครอง
2.3 บุตรบุญธรรมทีจ่ ดทะเบียนตามกฎหมายของผูไ ดรบั ความคุม ครอง
ซึ่ ง มี อ ายุ ตํ่ า กว า 23 ป และอยู  ใ นความอุ ป การะของผู  ไ ด รั บ
ความคุมครอง

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.

26
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บุคคลดังกลาวในขอ 1 และขอ 2 จะไดรับความคุมครอง ตามกรมธรรม
ประกันภัยอุบัติเหตุการณเดินทางที่บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จํากัด
(มหาชน) ออกใหแกบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด ในระหวางที่
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวมีผลบังคับใชอยูโดยมีขอกําหนด ขอยกเวน
และเงื่อนไขตางๆ ดังนี้

This said Person 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 Provision, Exclusions and other terms as follows:

Coverage

ขอตกลงคุมครอง
บริษัทฯ จะจายคาสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจากผูไดรับความคุมครอง
หรือผูไดรับความคุมครองรวมไดเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะทางรางกาย
อันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งไดประสบในระหวางการเดินทางเที่ยวไปหรือเที่ยว
กลับ ทั้งนี้บุคคลดังกลาวตองชําระคาโดยสารผานบัญชีบัตร และมีเงื่อนไข
ดังนี้ คือ
1. ผูไ ดรบั ความคุม ครอง หรือผูไ ดรบั ความคุม ครองรวม ตองเปนผูโ ดยสาร
(มิใชเปนผูขับขี่ หรือพนักงานประจํายานพาหนะ) ขณะโดยสารอยู
ภายใน หรือขณะกําลังขึน้ หรือกําลังลงยานพาหนะทางบก ทางนํา้ หรือ
ทางอากาศที่ไดรับใบอนุญาต ประกอบการขนสงผูโดยสาร
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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 American Express Card and
under the conditions specified as follows:

1. The Insured Person(s) must be 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.
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การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
เป น ที่ รั บ รอง ณ ที่ นี้ ว  า ผู  ถื อ ใบรั บ รองการประกั น ภั ย ฉบั บ นี้ ซึ่ ง เป น
สมาชิกบัตรเปนผูไดรับความคุมครอง สําหรับความสูญเสียในวงเงิน
1,500,000 บาท ทั้ ง นี้ ภ ายใต ข  อ ยกเว น ข อ กํ า หนดและเงื่ อ นไขอื่ น ๆ
ของกรมธรรมประกันภัย ซึ่งไดชี้แจงไวในใบรับรองการประกันภัยฉบับนี้
ออกใหไวเพื่อแสดงวา
1. ผูไ ดรบั ความคุม ครอง ไดแก สมาชิกบัตรทีม่ ภี มู ลิ าํ เนาอยูใ นประเทศไทย
และ

Travel Accident Insurance Certificate
It is hereby certified that the holder of this Certificate, as an
American Express Cardmember, is insured against loss in the amount
of Baht 1,500,000 subject to the Exclusions, Provisions and other
terms of the Policy described herein.

This Certificate is issued in order to certify that:

1. The American Express Cardmember, who is a resident of the
Kingdom of Thailand, is an Insured Person for coverage.

2. Other eligible Insured Persons for coverage include:

2. ผูไดรับความคุมครองรวม ไดแก
2.1 คูสมรสตามกฎหมายของผูไดรับความคุมครอง
2.2 บุตรที่เกิดจากผูไดรับความคุมครองกับคูสมรสตามกฎหมาย
ซึ่ ง มี อ ายุ ตํ่ า กว า 23 ป และอยู  ใ นความอุ ป การะของผู  ไ ด รั บ
ความคุมครอง
2.3 บุตรบุญธรรมทีจ่ ดทะเบียนตามกฎหมายของผูไ ดรบั ความคุม ครอง
ซึ่ ง มี อ ายุ ตํ่ า กว า 23 ป และอยู  ใ นความอุ ป การะของผู  ไ ด รั บ
ความคุมครอง

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.
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บุคคลดังกลาวในขอ 1 และขอ 2 จะไดรับความคุมครอง ตามกรมธรรม
ประกันภัยอุบัติเหตุการณเดินทางที่บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จํากัด
(มหาชน) ออกใหแกบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด ในระหวางที่
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวมีผลบังคับใชอยูโดยมีขอกําหนด ขอยกเวน
และเงื่อนไขตางๆ ดังนี้

This said Person 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 Provision, Exclusions and other terms as follows:

Coverage

ขอตกลงคุมครอง
บริษัทฯ จะจายคาสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจากผูไดรับความคุมครอง
หรือผูไดรับความคุมครองรวมไดเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะทางรางกาย
อันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งไดประสบในระหวางการเดินทางเที่ยวไปหรือเที่ยว
กลับ ทั้งนี้บุคคลดังกลาวตองชําระคาโดยสารผานบัญชีบัตร และมีเงื่อนไข
ดังนี้ คือ
1. ผูไ ดรบั ความคุม ครอง หรือผูไ ดรบั ความคุม ครองรวม ตองเปนผูโ ดยสาร
(มิใชเปนผูขับขี่ หรือพนักงานประจํายานพาหนะ) ขณะโดยสารอยู
ภายใน หรือขณะกําลังขึน้ หรือกําลังลงยานพาหนะทางบก ทางนํา้ หรือ
ทางอากาศที่ไดรับใบอนุญาต ประกอบการขนสงผูโดยสาร
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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 American Express Card and
under the conditions specified as follows:

1. The Insured Person(s) must be 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.
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2. ผูไดรับความคุมครอง หรือผูไดรับความคุมครองรวมในฐานะที่เปน
ผูโดยสารยานพาหนะสาธารณะที่ไดรับใบอนุญาต ประกอบการขนสง
ผูโดยสาร ขณะเดินทางไปหรือกลับระหวางที่พัก และทาอากาศยาน
เพื่อขึ้น หรือหลังจากลงเครื่องบินซึ่งไดรับความคุมครองตามขอ 1

ตารางผลประโยชน

2. The Insured Person(s) receives such injury, while riding as a
passenger in a public conveyance operated under license for
the transportation of passengers for hire, when going directly to
the airport for purpose of boarding an aircraft or leaving an
airport after alighting from such an aircraft specified in 1.

Schedule of Benefits

ถ า ความบาดเจ็ บ ที่ ไ ด รั บ ทํ า ให ผู  ไ ด รั บ ความคุ  ม ครอง หรื อ ผู  ไ ด รั บ
ความคุมครองรวมเสียชีวิต หรือสูญเสียมือเทาและสายตาภายใน 100 วัน
นั บ แต วั น เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ก็ ดี หรื อ ความบาดเจ็ บ ที่ ไ ด รั บ ทํ า ให ผู  ไ ด รั บ
ความคุมครอง หรือผูไดรับความคุมครองรวม ตองรักษาตัวติดตอกัน
ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหรือคลินิกและเสียชีวิตหรือสูญเสีย
มือ เทาและสายตา เพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี บริษัทฯ จะจายคาทดแทน
ใหดังรายการตอไปนี้
การสูญเสียชีวิต

1,500,000 บาท

การสูญเสียมือทั้งสองขาง หรือเทาทั้งสองขาง

1,500,000 บาท

การสูญเสียมือขางหนึ่งและเทาขางหนึ่ง

1,500,000 บาท

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 causes 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 1,500,000

Loss of both hands or both feet

Baht 1,500,000

Loss of one hand and one foot

Baht 1,500,000
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การสูญเสียสายตาทั้งสองขาง

1,500,000 บาท

Loss of entire sight of both eyes

Baht 1,500,000

การสูญเสียสายตาขางหนึ่ง
และมือขางหนึ่งหรือเทาขางหนึ่ง

1,500,000 บาท

Loss of entire sight of

Baht 1,500,000

การสูญเสียมือขางหนึ่งหรือเทาขางหนึ่ง
การสูญเสียสายตาขางหนึ่ง

one eye and one hand or one foot

Loss of one hand or one foot

Baht 750,000

Loss of the entire sight of one eye

Baht 750,000

750,000 บาท
750,000 บาท
“Loss of Life” is meant to include the disappearance of an Insured

การสู ญ เสี ย ชี วิ ต ให ร วมถึ ง การไม พ บตั ว ผู  ไ ด รั บ ความคุ  ม ครองหรื อ
ผูไดรับความคุมครองรวมภายใน 1 ป นับแตเมื่อไดประสบอุบัติเหตุ
ซึ่งไดรับความคุมครองภายใตใบรับรองการประกันภัยฉบับนี้

Insured Person(s) who could not be found within one year from the
date of the accident covered by this Certificate.

“Loss of hand or foot” means that such a limb is permanently cut
off from the body or the absolute disability of such an organ.

การสู ญ เสี ย มื อ หรื อ เท า หมายความถึง การถูกตัดออกหรือสูญเสีย
สมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะนั้นโดยสิ้นเชิงถาวร
การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิทและไมมที างรักษาใหหาย
ไดตลอดไป

“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 the losses, only the greatest will be paid.

บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น
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2. ผูไดรับความคุมครอง หรือผูไดรับความคุมครองรวมในฐานะที่เปน
ผูโดยสารยานพาหนะสาธารณะที่ไดรับใบอนุญาต ประกอบการขนสง
ผูโดยสาร ขณะเดินทางไปหรือกลับระหวางที่พัก และทาอากาศยาน
เพื่อขึ้น หรือหลังจากลงเครื่องบินซึ่งไดรับความคุมครองตามขอ 1

ตารางผลประโยชน

2. The Insured Person(s) receives such injury, while riding as a
passenger in a public conveyance operated under license for
the transportation of passengers for hire, when going directly to
the airport for purpose of boarding an aircraft or leaving an
airport after alighting from such an aircraft specified in 1.

Schedule of Benefits

ถ า ความบาดเจ็ บ ที่ ไ ด รั บ ทํ า ให ผู  ไ ด รั บ ความคุ  ม ครอง หรื อ ผู  ไ ด รั บ
ความคุมครองรวมเสียชีวิต หรือสูญเสียมือเทาและสายตาภายใน 100 วัน
นั บ แต วั น เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ก็ ดี หรื อ ความบาดเจ็ บ ที่ ไ ด รั บ ทํ า ให ผู  ไ ด รั บ
ความคุมครอง หรือผูไดรับความคุมครองรวม ตองรักษาตัวติดตอกัน
ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหรือคลินิกและเสียชีวิตหรือสูญเสีย
มือ เทาและสายตา เพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี บริษัทฯ จะจายคาทดแทน
ใหดังรายการตอไปนี้
การสูญเสียชีวิต

1,500,000 บาท

การสูญเสียมือทั้งสองขาง หรือเทาทั้งสองขาง

1,500,000 บาท

การสูญเสียมือขางหนึ่งและเทาขางหนึ่ง

1,500,000 บาท

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 causes 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 1,500,000

Loss of both hands or both feet

Baht 1,500,000

Loss of one hand and one foot

Baht 1,500,000

30
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การสูญเสียสายตาทั้งสองขาง

1,500,000 บาท

Loss of entire sight of both eyes

Baht 1,500,000

การสูญเสียสายตาขางหนึ่ง
และมือขางหนึ่งหรือเทาขางหนึ่ง

1,500,000 บาท

Loss of entire sight of

Baht 1,500,000

การสูญเสียมือขางหนึ่งหรือเทาขางหนึ่ง
การสูญเสียสายตาขางหนึ่ง

one eye and one hand or one foot

Loss of one hand or one foot

Baht 750,000

Loss of the entire sight of one eye

Baht 750,000

750,000 บาท
750,000 บาท
“Loss of Life” is meant to include the disappearance of an Insured

การสู ญ เสี ย ชี วิ ต ให ร วมถึ ง การไม พ บตั ว ผู  ไ ด รั บ ความคุ  ม ครองหรื อ
ผูไดรับความคุมครองรวมภายใน 1 ป นับแตเมื่อไดประสบอุบัติเหตุ
ซึ่งไดรับความคุมครองภายใตใบรับรองการประกันภัยฉบับนี้

Insured Person(s) who could not be found within one year from the
date of the accident covered by this Certificate.

“Loss of hand or foot” means that such a limb is permanently cut
off from the body or the absolute disability of such an organ.

การสู ญ เสี ย มื อ หรื อ เท า หมายความถึง การถูกตัดออกหรือสูญเสีย
สมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะนั้นโดยสิ้นเชิงถาวร
การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิทและไมมที างรักษาใหหาย
ไดตลอดไป

“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 the losses, only the greatest will be paid.

บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น

32
G16358 HN 8-3-60 IM S Print FJ
Layout: 16358 HN 8-3-60 IM SAN FJ
Marks: NEWSKY #4-3MM
3/8/17 8:54:36 PM

33
Cyan Magenta Yellow Black

ขอยกเวน

Exclusions

ใบรับรองการประกันภัยฉบับนีไ้ มคมุ ครองความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้

This Certificate does not cover any loss or injury caused by or
resulting from:

1. hunting, all kinds of auto races or water races, horse races, water

1. การลาสัตวในปา การเขาแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด การเขาแขงมา
การเลนสกีนํ้า การเลนสเก็ตทุกประเภท การโดดรวม การเลนโปโล
การชกมวยอาชีพ
2. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

skiing, skating, parachuting, polo, and professional boxing;

2. driving or riding a motorcycle;

3. b oa rd i n g o r a l i g h t i n g o r r i d i n g a s a pa sse n ge r i n a ny
a i r c o n veya n c e n o t o p e ra t e d u n d e r a l i c e n s e fo r t h e
transportation of passengers;

3. ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยูในอากาศยานที่มิได
จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร

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

4. การกระทําของผูไดรับความคุมครอง หรือผูไดรับความคุมครองรวม
ขณะอยูภ ายใตฤทธิข์ องสุรา หรือยาเสพติดใหโทษรายแรงจนไมสามารถ
ครองสติได

5. suicide or attempted suicide, or self destruction by the Insured
Person(s);

5. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง
ของผูไดรับความคุมครอง หรือผูไดรับความคุมครองรวม
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6. การไดรับเชื้อโรค เวนแตการติดเชื้อโรคมีหนองซึ่งเกิดขึ้นจากบาดแผล
ที่ไดรับจากอุบัติเหตุ หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํ้า
7. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จําเปนจะตองกระทํา
เนือ่ งจากไดรบั บาดเจ็บ อันไดรบั การคุม ครองตามใบรับรองประกันภัย
ฉบั บ นี้ และได ก ระทํ า ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดไว ใ นใบรั บ รอง
การประกันภัยฉบับนี้
8. การแทงลูกอันเปนผลเนื่องจากอุบัติเหตุ
9. ขณะที่ผูไดรับความคุมครอง หรือผูไดรับความคุมครองรวมเขารวม
การทะเลาะวิวาท หรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท

6. contagion of diseases, expect 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 of a serious crime by the Insured Person(s) or
being arrested by an authority resulting from the commitment

10. ขณะที่ ผู  ไ ด รั บ ความคุ  ม ครอง หรื อ ผู  ไ ด รั บ ความคุ  ม ครองร ว ม
ก อ อาชญากรรมที่ มี ค วามผิ ด สถานหนั ก หรื อ ขณะถู ก จั บ กุ ม โดย
เจาหนาที่ เพราะกออาชญากรรมนั้น
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ขอยกเวน

Exclusions

ใบรับรองการประกันภัยฉบับนีไ้ มคมุ ครองความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้

This Certificate does not cover any loss or injury caused by or
resulting from:

1. hunting, all kinds of auto races or water races, horse races, water

1. การลาสัตวในปา การเขาแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด การเขาแขงมา
การเลนสกีนํ้า การเลนสเก็ตทุกประเภท การโดดรวม การเลนโปโล
การชกมวยอาชีพ
2. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

skiing, skating, parachuting, polo, and professional boxing;

2. driving or riding a motorcycle;

3. b oa rd i n g o r a l i g h t i n g o r r i d i n g a s a pa sse n ge r i n a ny
a i r c o n veya n c e n o t o p e ra t e d u n d e r a l i c e n s e fo r t h e
transportation of passengers;

3. ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยูในอากาศยานที่มิได
จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร

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

4. การกระทําของผูไดรับความคุมครอง หรือผูไดรับความคุมครองรวม
ขณะอยูภ ายใตฤทธิข์ องสุรา หรือยาเสพติดใหโทษรายแรงจนไมสามารถ
ครองสติได

5. suicide or attempted suicide, or self destruction by the Insured
Person(s);

5. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง
ของผูไดรับความคุมครอง หรือผูไดรับความคุมครองรวม
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6. การไดรับเชื้อโรค เวนแตการติดเชื้อโรคมีหนองซึ่งเกิดขึ้นจากบาดแผล
ที่ไดรับจากอุบัติเหตุ หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํ้า
7. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จําเปนจะตองกระทํา
เนือ่ งจากไดรบั บาดเจ็บ อันไดรบั การคุม ครองตามใบรับรองประกันภัย
ฉบั บ นี้ และได ก ระทํ า ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดไว ใ นใบรั บ รอง
การประกันภัยฉบับนี้
8. การแทงลูกอันเปนผลเนื่องจากอุบัติเหตุ
9. ขณะที่ผูไดรับความคุมครอง หรือผูไดรับความคุมครองรวมเขารวม
การทะเลาะวิวาท หรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท

6. contagion of diseases, expect 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 of a serious crime by the Insured Person(s) or
being arrested by an authority resulting from the commitment

10. ขณะที่ ผู  ไ ด รั บ ความคุ  ม ครอง หรื อ ผู  ไ ด รั บ ความคุ  ม ครองร ว ม
ก อ อาชญากรรมที่ มี ค วามผิ ด สถานหนั ก หรื อ ขณะถู ก จั บ กุ ม โดย
เจาหนาที่ เพราะกออาชญากรรมนั้น
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of such a crime;
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11. ขณะที่ผูไดรับความคุมครอง หรือผูไดรับความคุมครองรวมปฏิบัติ
หนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการในสงคราม
หรือปราบปราม ในกรณีเชนนี้ถามีผูไดรับความคุมครอง หรือผูไดรับ
ความคุ  ม ครองร ว มได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ดั ง กล า วเป น เวลาติ ด ต อ กั น
เกินกวา 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหตามอัตราสวน สําหรับ
ระยะเวลาที่เขาปฏิบัติหนาที่ดังกลาว

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

12. สงคราม (ไม ว  า จะมี ก ารประกาศหรื อ ไม ก็ ต าม) การรุ ก รานหรื อ
การกระทําของศัตรูตางชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ
การที่ ป ระชาชนก อ ความวุ  น วายถึ ง ขนาดลุ ก ฮื อ ต อ ต า นรั ฐ บาล
การจลาจล การนัดหยุดงาน

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

13. อาวุธนิวเคลียร การแผรงั สีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงนิวเคลียร
หรือจากกากนิวเคลียรใด ๆ อันเนื่องจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง
นิวเคลียร และจากกรรมวิธใี ด ๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึง่
ดําเนินการติดตอกันไปโดยตัวเอง

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.

14. การกระทํากอการราย กอใหเกิดการปลอย การแพรกระจาย การรั่ว
ไหล การรั่วซึม การปนเปอน ของสาร กาซ วัตถุ หรือ สารเคมี วัตถุ
นิวเคลียร หรือกัมมันตภาพรังสี หรือสิง่ ทีก่ อ ใหเกิดอันตรายทางชีวภาพ
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การเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ผูไดรับความคุมครอง ผูไดรับความคุมครองรวมหรือทายาทของบุคคล
ดังกลาว จะตองยื่นเปนหนังสือขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมสงหลักฐาน
ไปยังบริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) 2/4 อาคารชับบ ชั้นที่
12 โครงการนอรธปารค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 แผนกบริการประกันภัยสมาชิกบัตร โทร 0 2611 4330
ภายใน 30 วั น นั บ แต สู ญ เสี ย ชี วิ ต หรื อ สู ญ เสี ย อวั ย วะใดๆ ซึ่ ง ได รั บ
ความคุมครองตามใบรับรองการประกันภัยฉบับนี้

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

ผูรับผลประโยชน
คาสินไหมทดแทนสําหรับการเสียชีวิต จะชดใชใหแกทายาทของผูไดรับ
ความคุมครองหรือผูไดรับความคุมครองรวม

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).

คาสินไหมทดแทนอื่นใดสําหรับความเสียหายอื่น ๆ จะชําระใหแกผูไดรับ
ความคุมครองหรือผูไดรับความคุมครองรวม
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11. ขณะที่ผูไดรับความคุมครอง หรือผูไดรับความคุมครองรวมปฏิบัติ
หนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการในสงคราม
หรือปราบปราม ในกรณีเชนนี้ถามีผูไดรับความคุมครอง หรือผูไดรับ
ความคุ  ม ครองร ว มได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ดั ง กล า วเป น เวลาติ ด ต อ กั น
เกินกวา 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหตามอัตราสวน สําหรับ
ระยะเวลาที่เขาปฏิบัติหนาที่ดังกลาว

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

12. สงคราม (ไม ว  า จะมี ก ารประกาศหรื อ ไม ก็ ต าม) การรุ ก รานหรื อ
การกระทําของศัตรูตางชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ
การที่ ป ระชาชนก อ ความวุ  น วายถึ ง ขนาดลุ ก ฮื อ ต อ ต า นรั ฐ บาล
การจลาจล การนัดหยุดงาน

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

13. อาวุธนิวเคลียร การแผรงั สีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงนิวเคลียร
หรือจากกากนิวเคลียรใด ๆ อันเนื่องจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง
นิวเคลียร และจากกรรมวิธใี ด ๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึง่
ดําเนินการติดตอกันไปโดยตัวเอง

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.

14. การกระทํากอการราย กอใหเกิดการปลอย การแพรกระจาย การรั่ว
ไหล การรั่วซึม การปนเปอน ของสาร กาซ วัตถุ หรือ สารเคมี วัตถุ
นิวเคลียร หรือกัมมันตภาพรังสี หรือสิง่ ทีก่ อ ใหเกิดอันตรายทางชีวภาพ
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การเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ผูไดรับความคุมครอง ผูไดรับความคุมครองรวมหรือทายาทของบุคคล
ดังกลาว จะตองยื่นเปนหนังสือขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมสงหลักฐาน
ไปยังบริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) 2/4 อาคารชับบ ชั้นที่
12 โครงการนอรธปารค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 แผนกบริการประกันภัยสมาชิกบัตร โทร 0 2611 4330
ภายใน 30 วั น นั บ แต สู ญ เสี ย ชี วิ ต หรื อ สู ญ เสี ย อวั ย วะใดๆ ซึ่ ง ได รั บ
ความคุมครองตามใบรับรองการประกันภัยฉบับนี้

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

ผูรับผลประโยชน
คาสินไหมทดแทนสําหรับการเสียชีวิต จะชดใชใหแกทายาทของผูไดรับ
ความคุมครองหรือผูไดรับความคุมครองรวม

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).

คาสินไหมทดแทนอื่นใดสําหรับความเสียหายอื่น ๆ จะชําระใหแกผูไดรับ
ความคุมครองหรือผูไดรับความคุมครองรวม

40
G16358 HN 8-3-60 IM S Print FJ
Layout: 16358 HN 8-3-60 IM SAN FJ
Marks: NEWSKY #4-3MM
3/8/17 8:54:36 PM

41
Cyan Magenta Yellow Black

ใบรับรองการประกันภัย
การประกันภัยแผนคุม ครอง
ความไมสะดวกในการเดินทาง
The Centurion
Travel Insurance

สําหรับสมาชิกบัตรอเมริกนั เอ็กซเพรส
Insurance Certificate for American Express Cardmember
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การประกันภัยแผนคุมครองความไมสะดวกในการเดินทาง
(เซ็นจูเรียน)
เป น ที่ รั บ รอง ณ ที่ นี้ ว  า ผู  ถื อ ใบรั บ รองการประกั น ภั ย ฉบั บ นี้ ซึ่ ง เป น
สมาชิกบัตรเปนผูไดรับความคุมครอง ในแผนคุมครองความไมสะดวก
ในการเดินทาง (เซ็นจูเรียน) ทั้งนี้ภายใตขอยกเวนขอกําหนดและเงื่อนไข
อื่นๆ ของกรมธรรมประกันภัย ซึ่งไดชี้แจงไวในใบรับรองการประกันภัย
ฉบับนี้วาสมาชิกบัตร ผูซึ่งมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย คูสมรส และบุตร
อายุตํ่ากวา 23 ป ซึ่งอยูในความอุปการะของสมาชิกบัตรเปนผูมีสิทธิ
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้

The Centurion Travel Insurance
It is hereby certified that the holder of this Certificate, as an
American Express Cardmember, 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

บุคคลผูเอาประกันภัย
ผูที่มีสิทธิไดรับความคุมครองแตละคน ใหถือเปนบุคคลผูเอาประกันภัย
คนหนึ่งในระหวางที่เดินทางบนเที่ยวบินที่มีกําหนดโดยไดจายคาโดยสาร
สําหรับการเดินทางในเทีย่ วบินนัน้ จากบัญชีบตั รเปนการลวงหนากอนเวลา
ที่จะออกเดินทางตามกําหนด
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Each eligible Persons 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 American Express Card Account in advance
of the scheduled departure time.
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ใบรับรองการประกันภัย
การประกันภัยแผนคุม ครอง
ความไมสะดวกในการเดินทาง
The Centurion
Travel Insurance

สําหรับสมาชิกบัตรอเมริกนั เอ็กซเพรส
Insurance Certificate for American Express Cardmember
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การประกันภัยแผนคุมครองความไมสะดวกในการเดินทาง
(เซ็นจูเรียน)
เป น ที่ รั บ รอง ณ ที่ นี้ ว  า ผู  ถื อ ใบรั บ รองการประกั น ภั ย ฉบั บ นี้ ซึ่ ง เป น
สมาชิกบัตรเปนผูไดรับความคุมครอง ในแผนคุมครองความไมสะดวก
ในการเดินทาง (เซ็นจูเรียน) ทั้งนี้ภายใตขอยกเวนขอกําหนดและเงื่อนไข
อื่นๆ ของกรมธรรมประกันภัย ซึ่งไดชี้แจงไวในใบรับรองการประกันภัย
ฉบับนี้วาสมาชิกบัตร ผูซึ่งมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย คูสมรส และบุตร
อายุตํ่ากวา 23 ป ซึ่งอยูในความอุปการะของสมาชิกบัตรเปนผูมีสิทธิ
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้

The Centurion Travel Insurance
It is hereby certified that the holder of this Certificate, as an
American Express Cardmember, 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

บุคคลผูเอาประกันภัย
ผูที่มีสิทธิไดรับความคุมครองแตละคน ใหถือเปนบุคคลผูเอาประกันภัย
คนหนึ่งในระหวางที่เดินทางบนเที่ยวบินที่มีกําหนดโดยไดจายคาโดยสาร
สําหรับการเดินทางในเทีย่ วบินนัน้ จากบัญชีบตั รเปนการลวงหนากอนเวลา
ที่จะออกเดินทางตามกําหนด
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Each eligible Persons 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 American Express Card Account in advance
of the scheduled departure time.
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เที่ยวบินที่มีกําหนด
เที่ยวบินที่มีกําหนด หมายถึงเที่ยวบินของอากาศยานที่ดําเนินการโดย
ผูขนสงทางอากาศ ทั้งนี้ ผูขนสงทางอากาศนั้นถือใบรับรอง ใบอนุญาต
หรื อ ได รั บ อนุ ญ าตทํ า นองเดี ย วกั น สํ า หรั บ การขนส ง ทางอากาศ
โดยมีกําหนด ซึ่งออกใหโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจในประเทศที่อากาศยาน
นั้นจดทะเบียนไว และผูขนสงนั้นปฏิบัติและประกาศกําหนดเที่ยวบิน
และคาโดยสารตาง ๆ สําหรับบริการผูโ ดยสารระหวางทาอากาศยานทีร่ ะบุ
ชือ่ ไวตามเวลาทีก่ าํ หนดไวเปนปกติ ทัง้ นีต้ อ งใหเปนไปตามทีไ่ ดรบั อนุญาต
ไว และเที่ยวบินเชนนั้นเปนเที่ยวบินที่บินตอเนื่อง และประจําบนเสนทาง
ตามเวลาที่ประกาศไวในหนังสือแนะนําสายการบินของโลกเอบีซี ซึ่งมี
การแกไขเปนครั้งคราว

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

เวลาที่เครื่องบินออก การเปลี่ยนเครื่องบิน และจุดปลายทางใหถือตาม
ตั๋วเที่ยวบินที่มีกําหนด ของบุคคลผูเอาประกันภัยเปนเกณฑ

established by reference to the Insured Person’s Scheduled
Flight ticket.
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ขอตกลงคุมครอง
1. การคลาดการตอเครื่องบิน
ถาเทีย่ วบินทีม่ กี าํ หนดซึง่ จะเชือ่ มตอไปนัน้ และซึง่ มีการยืนยันแลวโดย
บุคคลผูเอาประกันภัยตองคลาดไป ณ จุดที่เปลี่ยนเครื่องบิน เนื่องจาก
การมาถึงลาชาของเทีย่ วบินทีม่ กี าํ หนดทีเ่ ดินทางเขามาเพือ่ เชือ่ มตอกัน
และซึ่งมีการยืนยันแลวโดยบุคคลผูเอาประกันภัย และบุคคลผูเอา
ประกันภัยไมสามารถจะเดินทางตอไปโดยวิธอี นื่ ไดภายใน 4 ชัว่ โมง นับ
แตเวลาทีเ่ ทีย่ วบินทีบ่ คุ คลผูเ อาประกันภัยไดมาถึงโดยแทจริง บริษทั จะ
ชดใชบุคคลผูเอาประกันภัยสําหรับคาใชจายตาง ๆ ที่คิดเอาจากบัตร
อเมริกัน เอ็กซเพรส อันเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นในการตองพักในโรงแรม
คาอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคาร ทั้งนี้ไมเกิน 5,000 บาท สําหรับ
สมาชิกบัตรผูเอาประกันภัย และไมเกิน 5,000 บาท สําหรับสมาชิกใน
ครอบครัวที่เอาประกันภัยไวในเมื่อคาโดยสารของบุคคลผูเอาประกัน
ภัยไดคิดเอาจากบัญชีบัตร หรือสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท สําหรับทั้ง
สมาชิกบัตรผูเอาประกันภัย คูสมรส และบุตรซึ่งอยูในความอุปการะ
ของสมาชิกบัตร
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Cover
1. Missed Connections
I f t h e I n s u re d Pe rso n ’s co n f i r m e d o nwa rd co n n e c t i n g
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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เที่ยวบินที่มีกําหนด
เที่ยวบินที่มีกําหนด หมายถึงเที่ยวบินของอากาศยานที่ดําเนินการโดย
ผูขนสงทางอากาศ ทั้งนี้ ผูขนสงทางอากาศนั้นถือใบรับรอง ใบอนุญาต
หรื อ ได รั บ อนุ ญ าตทํ า นองเดี ย วกั น สํ า หรั บ การขนส ง ทางอากาศ
โดยมีกําหนด ซึ่งออกใหโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจในประเทศที่อากาศยาน
นั้นจดทะเบียนไว และผูขนสงนั้นปฏิบัติและประกาศกําหนดเที่ยวบิน
และคาโดยสารตาง ๆ สําหรับบริการผูโ ดยสารระหวางทาอากาศยานทีร่ ะบุ
ชือ่ ไวตามเวลาทีก่ าํ หนดไวเปนปกติ ทัง้ นีต้ อ งใหเปนไปตามทีไ่ ดรบั อนุญาต
ไว และเที่ยวบินเชนนั้นเปนเที่ยวบินที่บินตอเนื่อง และประจําบนเสนทาง
ตามเวลาที่ประกาศไวในหนังสือแนะนําสายการบินของโลกเอบีซี ซึ่งมี
การแกไขเปนครั้งคราว

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

เวลาที่เครื่องบินออก การเปลี่ยนเครื่องบิน และจุดปลายทางใหถือตาม
ตั๋วเที่ยวบินที่มีกําหนด ของบุคคลผูเอาประกันภัยเปนเกณฑ

established by reference to the Insured Person’s Scheduled
Flight ticket.
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ขอตกลงคุมครอง
1. การคลาดการตอเครื่องบิน
ถาเทีย่ วบินทีม่ กี าํ หนดซึง่ จะเชือ่ มตอไปนัน้ และซึง่ มีการยืนยันแลวโดย
บุคคลผูเอาประกันภัยตองคลาดไป ณ จุดที่เปลี่ยนเครื่องบิน เนื่องจาก
การมาถึงลาชาของเทีย่ วบินทีม่ กี าํ หนดทีเ่ ดินทางเขามาเพือ่ เชือ่ มตอกัน
และซึ่งมีการยืนยันแลวโดยบุคคลผูเอาประกันภัย และบุคคลผูเอา
ประกันภัยไมสามารถจะเดินทางตอไปโดยวิธอี นื่ ไดภายใน 4 ชัว่ โมง นับ
แตเวลาทีเ่ ทีย่ วบินทีบ่ คุ คลผูเ อาประกันภัยไดมาถึงโดยแทจริง บริษทั จะ
ชดใชบุคคลผูเอาประกันภัยสําหรับคาใชจายตาง ๆ ที่คิดเอาจากบัตร
อเมริกัน เอ็กซเพรส อันเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นในการตองพักในโรงแรม
คาอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคาร ทั้งนี้ไมเกิน 5,000 บาท สําหรับ
สมาชิกบัตรผูเอาประกันภัย และไมเกิน 5,000 บาท สําหรับสมาชิกใน
ครอบครัวที่เอาประกันภัยไวในเมื่อคาโดยสารของบุคคลผูเอาประกัน
ภัยไดคิดเอาจากบัญชีบัตร หรือสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท สําหรับทั้ง
สมาชิกบัตรผูเอาประกันภัย คูสมรส และบุตรซึ่งอยูในความอุปการะ
ของสมาชิกบัตร
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Cover
1. Missed Connections
I f t h e I n s u re d Pe rso n ’s co n f i r m e d o nwa rd co n n e c t i n g
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.

49
Cyan Magenta Yellow Black

2. ความลาชาของกระเปาเดินทาง
ถากระเปาเดินทางที่เช็คอินไปกับบุคคลผูเอาประกันภัย ไมไดสงมอบ
ใหแกบุคคลผูเอาประกันภัยภายใน 6 ชั่วโมง นับแตเวลาที่บุคคลผูเอา
ประกันภัยมาถึง ณ จุดปลายทางของเทีย่ วบินทีม่ กี าํ หนดเดินทางขาออก
นอกประเทศไทย บริษทั จะชดใชบคุ คลผูเ อาประกันภัยสําหรับคาใชจา ย
ทีค่ ดิ เอาจากบัตรอเมริกนั เอ็กซเพรส ทีเ่ กิดขึน้ ณ จุดปลายทางทีก่ าํ หนด
ไว เมื่อบุคคลผูเอาประกันภัยมีความจําเปนที่จะตองซื้อเสื้อผาและสิ่ง
จําเปนตาง ๆ นี้ไมเกิน 5,000 บาท สําหรับสมาชิกบัตรผูเอาประกันภัย
และไมเกิน 5,000 บาท สําหรับสมาชิกในครอบครัวที่เอาประกันภัยไว
ในเมือ่ คาโดยสารของบุคคลผูเ อาประกันภัยไดคดิ เอาจากบัญชีบตั ร หรือ
สูงสุดไมเกิน 10,000 บาท สําหรับทัง้ สมาชิกบัตรผูเ อาประกันภัย คูส มรส
และบุตรซึ่งอยูในความอุปการะของสมาชิกบัตร

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.
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3. การสูญหายของกระเปาเดินทาง
ถากระเปาเดินทางทีเ่ ช็คอินไปกับบุคคลผูเ อาประกันภัยไมไดสง มอบให
แกบุคคลผูเอาประกันภัยภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลาที่บุคคลผูเอา
ประกันภัยมาถึง ณ จุดปลายทางของเทีย่ วบินทีม่ กี าํ หนดเดินทางขาออก
นอกประเทศไทย ใหถือวากระเปาเดินทางนั้นสูญหายเปนการถาวร
บริษทั จะชดใชบคุ คลผูเ อาประกันภัย สําหรับคาใชจา ยทีค่ ดิ เอาจากบัตร
อเมริกัน เอ็กซเพรส อันเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นภายใน 4 วัน นับแตวันที่
บุคคลผูเ อาประกันภัยไดมาถึง ณ จุดปลายทางทีก่ าํ หนดไวในเมือ่ บุคคล
ผูเอาประกันภัย มีความจําเปนที่จะตองซื้อเสื้อผาและสิ่งจําเปนตาง ๆ
ทั้ ง นี้ ไ ม เ กิ น 10,000 บาท สํ า หรั บ สมาชิ ก บั ต รผู  เ อาประกั น ภั ย
และไมเกิน 10,000 บาท สําหรับสมาชิกในครอบครัวที่เอาประกันภัย
ไว ในเมือ่ คาโดยสารของบุคคลผูเ อาประกันภัยไดคดิ เอาจากบัญชีบตั ร
หรือสูงสุดไมเกิน 20,000 บาท สําหรับทั้งสมาชิกบัตรผูเอาประกันภัย
คูสมรส และบุตรซึ่งอยุในความอุปการะของสมาชิกบัตร
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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
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.
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2. ความลาชาของกระเปาเดินทาง
ถากระเปาเดินทางที่เช็คอินไปกับบุคคลผูเอาประกันภัย ไมไดสงมอบ
ใหแกบุคคลผูเอาประกันภัยภายใน 6 ชั่วโมง นับแตเวลาที่บุคคลผูเอา
ประกันภัยมาถึง ณ จุดปลายทางของเทีย่ วบินทีม่ กี าํ หนดเดินทางขาออก
นอกประเทศไทย บริษทั จะชดใชบคุ คลผูเ อาประกันภัยสําหรับคาใชจา ย
ทีค่ ดิ เอาจากบัตรอเมริกนั เอ็กซเพรส ทีเ่ กิดขึน้ ณ จุดปลายทางทีก่ าํ หนด
ไว เมื่อบุคคลผูเอาประกันภัยมีความจําเปนที่จะตองซื้อเสื้อผาและสิ่ง
จําเปนตาง ๆ นี้ไมเกิน 5,000 บาท สําหรับสมาชิกบัตรผูเอาประกันภัย
และไมเกิน 5,000 บาท สําหรับสมาชิกในครอบครัวที่เอาประกันภัยไว
ในเมือ่ คาโดยสารของบุคคลผูเ อาประกันภัยไดคดิ เอาจากบัญชีบตั ร หรือ
สูงสุดไมเกิน 10,000 บาท สําหรับทัง้ สมาชิกบัตรผูเ อาประกันภัย คูส มรส
และบุตรซึ่งอยูในความอุปการะของสมาชิกบัตร

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.
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3. การสูญหายของกระเปาเดินทาง
ถากระเปาเดินทางทีเ่ ช็คอินไปกับบุคคลผูเ อาประกันภัยไมไดสง มอบให
แกบุคคลผูเอาประกันภัยภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลาที่บุคคลผูเอา
ประกันภัยมาถึง ณ จุดปลายทางของเทีย่ วบินทีม่ กี าํ หนดเดินทางขาออก
นอกประเทศไทย ใหถือวากระเปาเดินทางนั้นสูญหายเปนการถาวร
บริษทั จะชดใชบคุ คลผูเ อาประกันภัย สําหรับคาใชจา ยทีค่ ดิ เอาจากบัตร
อเมริกัน เอ็กซเพรส อันเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นภายใน 4 วัน นับแตวันที่
บุคคลผูเ อาประกันภัยไดมาถึง ณ จุดปลายทางทีก่ าํ หนดไวในเมือ่ บุคคล
ผูเอาประกันภัย มีความจําเปนที่จะตองซื้อเสื้อผาและสิ่งจําเปนตาง ๆ
ทั้ ง นี้ ไ ม เ กิ น 10,000 บาท สํ า หรั บ สมาชิ ก บั ต รผู  เ อาประกั น ภั ย
และไมเกิน 10,000 บาท สําหรับสมาชิกในครอบครัวที่เอาประกันภัย
ไว ในเมือ่ คาโดยสารของบุคคลผูเ อาประกันภัยไดคดิ เอาจากบัญชีบตั ร
หรือสูงสุดไมเกิน 20,000 บาท สําหรับทั้งสมาชิกบัตรผูเอาประกันภัย
คูสมรส และบุตรซึ่งอยุในความอุปการะของสมาชิกบัตร
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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
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.
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ขอยกเวน

Exclusions

กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองการสูญเสีย หรือคาใชจายที่เกิดขึ้น
หรือเปนผลมาจาก

This Insurance does not cover any loss or expenses caused by or
resulting from:

1. Declared or undeclared war;

1. การริบ หรือการเรียกเอาไวโดยเจาหนาทีศ่ ลุ กากร หรือเจาหนาทีร่ ฐั บาล
หนวยอื่น ๆ
2. การไมดําเนินการตามสมควร เพื่อรักษาหรือเพื่อใหไดกระเปาเดินทาง
ที่สูญหายคืน
3. การละเลยไมแจงเจาหนาที่สายการบินที่เกี่ยวของถึงการสูญหาย
ของกระเปาเดินทาง ณ จุดปลายทาง และการไมไดมาซึ่งใบรายงาน
บันทึกแจงเหตุสัมภาระลาชาหรือสูญหาย

2. Confiscation or requisition by Customs or any other government
authority;

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.

4. สงครามไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม
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การเรียกรองผลประโยชน
ขอมูลและหลักฐานทัง้ ปวงทีบ่ ริษทั หรือผูร บั มอบอํานาจของบริษทั ตองการ
จะตองจัดหามาดวยคาใชจายของบุคคลผูเอาประกันภัยหรือผูรับมอบ
อํานาจของบุคคลผูเอาประกันภัย และจะตองกระทําตามแบบฟอรม และ
ในลักษณะที่บริษัทกําหนด

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

1. บุ ค คลผู  เ อาประกั น ภั ย ต อ งจั ด ส ง หนั ง สื อ แจ ง การเรี ย กร อ ง
ทั้งปวงใหแกบริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) 2/4 อา
คารชับบ ชั้นที่ 12 โครงการนอรธปารค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
ทุ  ง สองห อ ง เขตหลั ก สี่ กรุ ง เทพฯ 10210 แผนกบริ ก าร
ประกันภัยสมาชิกบัตร โทร 0 2611 4330 โดยเร็วเทาที่จะกระทําได
แตตองไมชากวา 21 วัน หลังจากเหตุการณที่ทําใหเกิดการเรียกรอง
ไดเกิดขึ้น
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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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ขอยกเวน

Exclusions

กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองการสูญเสีย หรือคาใชจายที่เกิดขึ้น
หรือเปนผลมาจาก

This Insurance does not cover any loss or expenses caused by or
resulting from:

1. Declared or undeclared war;

1. การริบ หรือการเรียกเอาไวโดยเจาหนาทีศ่ ลุ กากร หรือเจาหนาทีร่ ฐั บาล
หนวยอื่น ๆ
2. การไมดําเนินการตามสมควร เพื่อรักษาหรือเพื่อใหไดกระเปาเดินทาง
ที่สูญหายคืน
3. การละเลยไมแจงเจาหนาที่สายการบินที่เกี่ยวของถึงการสูญหาย
ของกระเปาเดินทาง ณ จุดปลายทาง และการไมไดมาซึ่งใบรายงาน
บันทึกแจงเหตุสัมภาระลาชาหรือสูญหาย

2. Confiscation or requisition by Customs or any other government
authority;

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.

4. สงครามไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม
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การเรียกรองผลประโยชน
ขอมูลและหลักฐานทัง้ ปวงทีบ่ ริษทั หรือผูร บั มอบอํานาจของบริษทั ตองการ
จะตองจัดหามาดวยคาใชจายของบุคคลผูเอาประกันภัยหรือผูรับมอบ
อํานาจของบุคคลผูเอาประกันภัย และจะตองกระทําตามแบบฟอรม และ
ในลักษณะที่บริษัทกําหนด

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

1. บุ ค คลผู  เ อาประกั น ภั ย ต อ งจั ด ส ง หนั ง สื อ แจ ง การเรี ย กร อ ง
ทั้งปวงใหแกบริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) 2/4 อา
คารชับบ ชั้นที่ 12 โครงการนอรธปารค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
ทุ  ง สองห อ ง เขตหลั ก สี่ กรุ ง เทพฯ 10210 แผนกบริ ก าร
ประกันภัยสมาชิกบัตร โทร 0 2611 4330 โดยเร็วเทาที่จะกระทําได
แตตองไมชากวา 21 วัน หลังจากเหตุการณที่ทําใหเกิดการเรียกรอง
ไดเกิดขึ้น
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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. สําเนาหลักฐานบันทึกคาใชจายที่เกิดขึ้น หลักฐานบันทึกคาตั๋วเครื่อง
บินทีถ่ กู คิดเอาจากบัญชีบตั รอเมริกนั เอ็กซเพรส บันทึกแจงเหตุกระเปา
ลาชา หรือสูญหายของสายการบินนั้น ๆ อันทําใหมีการเรียกรองเงิน
ชดใชภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ ตองสงใหแกบริษัท ชับบสามัคคี
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) พรอมดวยขอมูลดังตอไปนี้
2.1 รายละเอี ย ดครบถ ว นของเที่ ย วบิ น (หมายเลขเที่ ย วบิ น
ทาอากาศยานที่ออกเดินทาง จุดปลายทาง เวลาที่ไดกําหนดไว
และอื่น ๆ)
2.2 รายละเอียดครบถวนของคาใชจายที่ตองการเรียกรอง
2.3 รายละเอียดครบถวนของความลาชาหรือการสูญหายที่เกิดขึ้น
3. ผลประโยชนที่จะจายใหภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ ในเมื่อการ
เรียกรองนั้นถูกตอง จะนําเขาบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส ของบุคคล
ผูเอาประกันภัย

2. The following information must be supplied to 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.
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จํานวนจํากัดการชดใช
การมีบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส ซํ้าหรือหลายใบไมผูกพันใหบริษัทตองจาย
เงินชดใชสําหรับคาใชจายทั้งปวงที่บุคคลผูเอาประกันภัย รายหนึ่งรายใด
ไดกอ ใหเกิดขึน้ อันเปนผลเนือ่ งมาจากเหตุการณครัง้ ใดครึง่ หนึง่ ทีไ่ ดรบั การ
คุม ครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เกินกวาจํานวนจํากัดการชดใชทรี่ ะบุไว
ในกรมธรรมประกันภัยนี้ เงินชดใชสําหรับคาใชจายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจาก
เหตุการณอนั ใดอันหนึง่ โดยสมาชิกบัตรหลักและสมาชิกบัตรเสริมรายหนึง่
หรือหลายรายภายใตบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส บัญชีเดียวกันในฐานะ
เปนบุคคลผูเอาประกันภัย บริษัทจะจายผลประโยชนใหทั้งหมดไมเกิน
จํานวนจํากัดการชดใชที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยนี้
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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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2. สําเนาหลักฐานบันทึกคาใชจายที่เกิดขึ้น หลักฐานบันทึกคาตั๋วเครื่อง
บินทีถ่ กู คิดเอาจากบัญชีบตั รอเมริกนั เอ็กซเพรส บันทึกแจงเหตุกระเปา
ลาชา หรือสูญหายของสายการบินนั้น ๆ อันทําใหมีการเรียกรองเงิน
ชดใชภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ ตองสงใหแกบริษัท ชับบสามัคคี
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) พรอมดวยขอมูลดังตอไปนี้
2.1 รายละเอี ย ดครบถ ว นของเที่ ย วบิ น (หมายเลขเที่ ย วบิ น
ทาอากาศยานที่ออกเดินทาง จุดปลายทาง เวลาที่ไดกําหนดไว
และอื่น ๆ)
2.2 รายละเอียดครบถวนของคาใชจายที่ตองการเรียกรอง
2.3 รายละเอียดครบถวนของความลาชาหรือการสูญหายที่เกิดขึ้น
3. ผลประโยชนที่จะจายใหภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ ในเมื่อการ
เรียกรองนั้นถูกตอง จะนําเขาบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส ของบุคคล
ผูเอาประกันภัย

2. The following information must be supplied to 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.
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จํานวนจํากัดการชดใช
การมีบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส ซํ้าหรือหลายใบไมผูกพันใหบริษัทตองจาย
เงินชดใชสําหรับคาใชจายทั้งปวงที่บุคคลผูเอาประกันภัย รายหนึ่งรายใด
ไดกอ ใหเกิดขึน้ อันเปนผลเนือ่ งมาจากเหตุการณครัง้ ใดครึง่ หนึง่ ทีไ่ ดรบั การ
คุม ครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เกินกวาจํานวนจํากัดการชดใชทรี่ ะบุไว
ในกรมธรรมประกันภัยนี้ เงินชดใชสําหรับคาใชจายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจาก
เหตุการณอนั ใดอันหนึง่ โดยสมาชิกบัตรหลักและสมาชิกบัตรเสริมรายหนึง่
หรือหลายรายภายใตบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส บัญชีเดียวกันในฐานะ
เปนบุคคลผูเอาประกันภัย บริษัทจะจายผลประโยชนใหทั้งหมดไมเกิน
จํานวนจํากัดการชดใชที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยนี้
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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
การประกันภัยของบุคคลผูมีสิทธิเอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดจะสิ้นสุด
โดยพลัน

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.

1. ในวันที่กรมธรรมประกันภัยสิ้นสุดลง
2. ในวันที่ที่สมาชิกบัตรพนสภาพการเปนบุคคลผูมีสิทธิเอาประกันภัย
ภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ ทั้งนี้สุดแตวาวันใดจะมาถึงกอน
3. ถาผูถือกรมธรรมประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัยในวันที่ถึงกําหนด
ชําระเบี้ยประกันภัยสําหรับสมาชิกบัตรผูนั้น เวนแตวาการไมชําระเบี้ย
ประกันภัยนั้นเนื่องมาจากความผิดพลาดโดยไมเจตนา
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ใบรับรองการประกันภัย
INSURANCE CERTIFICATE

ชื่อผูถือกรมธรรมประกันภัย

บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด
โปรดดูรายละเอียดของการเอาประกันภัยดานใน
รับประกันภัยโดย

บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ ชั้นที่ 12 โครงการนอรธปารค
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทฯ 10210
โทร + 66 0 2611 4330
Name of the Policyholder:

American Express (Thai) Co., Ltd.
See inside for description of Insurance

Underwritten by:

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12 FL., Northpark Project
Vibhavadi-Rangsit Rd., Thung Sang Hong
Laksi, Bangkok 10210
Tel. : +66 0 2611 4330

สําหรับสมาชิกบัตรอเมริกนั เอ็กซเพรส
FOR AMERICAN EXPRESS CARDMEMBER
Rev. 07/13
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