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Purchase Protection
Insurance Certificate

สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซเพรส

For American Express Credit Cardmember

บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”)
ไดออกกรมธรรมประกันภัยหลักใหแกบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด
เปนผูถือกรมธรรมประกันภัยและขอรับรองภายใตขอยกเวน ขอตกลงคุมครอง
และขอกำหนดอ�นๆ ของกรมธรรมประกันภัยนี้วา สมาชิกบัตรผูซึ่งถือบัตรที่
ออกโดยบริษทั อเมริกนั เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด เปนผูม สี ทิ ธิ์ ไดรบั ความคุม ครอง
ภายใตกรมมธรรมประกันภัยนี้

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 the Exclusions,
Provisions and other terms of the Policy described herein.

แผนพิทักษการซื้อสินคา

“ราคาซื้อ” หมายถึง ราคาที่ชำระเปนคาสินคาที่อยูในความคุมครอง (รวมถึง
ภาษีและคาธรรมเนียมทั้งหมด)

ขอตกลงคุมครอง

บริษัท จะคุมครองการซอมแซม การเปลี่ยนทรัพยสิน หรือการชดเชยเงิน
คาเสียหายตามดุลพินิจของบริษัทใหแกสมาชิกบัตร สำหรับทรัพยสินที่ ไดรับ
ความเสียหายภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อ เม�อทรัพยสินดังกลาว
ซื้อมาและชำระดวยบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส โดยทรัพยสินนั้นมิไดซื้อมาเพ�อ
การขายตอ หรือใชในธุรกิจ ทั้งนี้สมาชิกบัตรจะไดรับความคุมครองสูงสุด
เปนจำนวนเงิน 48,000 บาทตอทรัพยสินหนึ่งรายการ และสูงสุดไมเกิน
จำนวนเงิน 240,000 บาทตอปปฏิทนิ สำหรับแตละบัญชีบตั รอเมริกนั เอ็กซเพรส
ที่สมาชิกบัตรถืออยู ทั้งนี้จำนวนของบัญชีบัตรเสริมจะไมถูกนำมาพิจารณา
ในการคำนวณ กำหนดจำนวนเงินสูงสุดทีอ่ นุญาตใหเรียกรองไดในแตละปปฏิทนิ

ขอจำกัดความคุมครอง

1. การรับประกันนีเ้ ปนสวนเพิม่ เติม และมิไดแทนทีก่ ารประกันภัยอ�น ซึง่ คุม ครอง
ทรัพยสินสวนตัวจากความเสียหาย การรับประกันภัยนี้จะชดใชคาเสียหาย
แกสมาชิกบัตรเฉพาะในสวนที่ความเสียหายนั้นยังมิไดรับการชดใชโดยการ
รับประกันภัยใดๆ และภายใตขอตกลง และเง�อนไขที่ระบุไว ณ ที่นี้
2. ความรับผิดทัง้ หมดของบริษทั ในทรัพยสนิ แตละรายการที่ไดรบั ความคุม ครอง
ภายใตการประกันภัยนี้จะตองไมเกินราคาซื้อทั้งหมด (รวมถึงภาษีและคา
ธรรมเนียม) ทีป่ รากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินของสมาชิกบัตร หรือใบเสร็จรับเงิน
จากรานคาที่ซื้อมาหรือไมเกินจำนวนเงิน 48,000 บาท ขึ้นอยูกับวาราคาใด
จะต่ำกวา
3. สำหรับทรัพยสนิ ทีม่ กี ารชำระเงินดวยบัตรอเมริกนั เอ็กซเพรสเพียงบางสวน
ความรับผิดทั้งหมดจะจำกัดเพียงสวนที่มีการชำระดวยบัตรอเมริกัน
เอ็กซเพรส เทานั้น
4. บริษทั อาจเลือกทีจ่ ะชดใชโดยการซอมแซม หรือเปลีย่ นสินคาทีม่ เี ปนคูห รือชุด
ที่เกิดความเสียหาย หรือชดใชราคาที่ซื้อมาเปนคู หรือทั้งชุดแกสมาชิกบัตร
ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั ดุลพินจิ ของบริษทั แตเพียงผูเ ดียว โดยมีเง�อนไขวาของดังกลาว
ไมสามารถใชโดยแยกชิ้นเดียวได และไมสามารถเปลี่ยนชิ้นเดียวได
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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 number 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.
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.
4. The Company shall at its sole discretion either repair or replace
the damaged items belonging to a pair or set or indemnify
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5. บริษทั จะไมชดใชสำหรับความรับผิดสวนแรกทีส่ มาชิกบัตรตองรับผิดชอบเอง
เปนจำนวนเงิน 1,000 บาทแรก หรือ 10% ของราคาซื้อตอชิ้นแลวแต
จำนวนใดจะมากกวา
6. บริษัทไมมีขอผูกพันที่จะตองชำระเงินคืนจากแผนพิทักษการซื้อสินคา หาก
ในวันทีซ่ อ้ื สินคาหรือในวันทีย่ น� คำรองขอคาสินไหมทดแทนนัน้ สมาชิกบัตรมียอด
คางชำระที่พนกำหนดชำระในบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส หรือบัญชีบัตร
อเมริกัน เอ็กซเพรสถูกยกเลิก

ขอยกเวน

1. การประกันภัยนีจ้ ะไมคมุ ครองความเสียหายของทรัพยสนิ อันเกิดจากสาเหตุ
ดังตอไปนี้
ก. น้ำทวมและแผนดินไหว สงคราม การบุกรุก การตอตาน การกอกบฏ
การจลาจล การถูกยึดทรัพยโดยคำสั่งของรัฐบาลหรือหนวยงาน
ของรัฐ หรือความเสี่ยงจากการลักลอบขนสินคาตองหาม หรือความ
สูญเสียอันเกิดจากกิจกรรมหรือการกระทำผิดกฎหมาย การกอวินาศ
กรรม การกระทำอันมีเจตนาราย
ข. การสึกหรอ ความเส�อมสภาพ หรือการฉีกขาดเน�องจากการใชตามปกติ
แมลงกัดกิน ปฏิกิริยาของแสง หรือความรอนบรรยากาศหรือสภาพ
ดินฟาอากาศ (ยกเวนฟาผา) การปนเปอนกัมมันตภาพรังสี
ค. ความเสียหายอันเกิดจากความชำรุดบกพรองของตัวสินคาเอง
2. การประกันภัยนี้จะไมคุมครองทรัพยสินดังตอไปนี้
ก. เงินสด หรือสิ่งมีคาเทียบเทาเงินสด เช็คเดินทาง ตั๋วเงินหรือตราสาร
ที่เปลี่ยนมือได
ข. สัตวหรือพืชที่มีชีวิต
ค. อัญมณี นาฬ�กาขอมือ โลหะและอัญมณีมีคา ที่สมาชิกบัตรนำไประหวาง
การเดินทางไปตางประเทศ ยกเวนกรณีถือติดตัว และอยูภายใตการ
ควบคุมดูแลโดยตัวของสมาชิกบัตร หรือผูรวมเดินทางที่ ไปกับสมาชิก
บัตร
ง. อุปกรณอิเลคทรอนิคส เชน โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอรพกพา หรือ
อุปกรณที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3. การประกันภัยนี้จะไมคุมครองความเสียหายดังตอไปนี้
ก. ความเสียหายในทรัพยสินในกรณีที่สมาชิกบัตรไดทรัพยนั้นมาโดย
ทุจริต หรือโดยวิธีการอ�นๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือเกิดจากความประมาท
เลินเลอของสมาชิกบัตร
ข. ในกรณีที่สมาชิกบัตรเรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยมีเจตนาทุจริต
หรือฉอฉล
ค. ทรัพยสินที่เสียหาย เปนทรัพยสินที่ถูกทิ้งไวในที่สาธารณะโดยไมมีผูดูแล
ง. ทรัพยสนิ ใดๆ ทีซ่ อ้ื และถูกจัดสงไปยังจุดหมายปลายทาง โดยผูร บั ขนสง
ทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ เวนแตทรัพยสินนั้นจะถูกนำไปกับ
สมาชิกบัตรในกระเปาที่นำติดตัวไป
จ. ความเสียหายของทรัพยสินที่เปนผลจากการใชที่ ไมถูกตองทางวัตถุ
โดยตรงตอทรัพยสินโดยสมาชิกบัตร
ฉ. การสูญหายจากการลักทรัพย ขโมย ฉกชิง วิ่งราว ลืม
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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 filing, any amount due on the Cardmember’s
American Express Account is overdue or cancelled.
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;
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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การเรียกรองคาสินไหมทดแทน

สมาชิกบัตรจะตองจัดหาขอมูลและหลักฐานทั้งหมดที่บริษัท หรือตัวแทนของ
บริษัทรองขอ ดวยคาใชจายของสมาชิกบัตร หรือตัวแทนของสมาชิกบัตร
โดยขอมูลและหลักฐานดังกลาวจะตองอยูในรูปแบบและลักษณะที่บริษัทกำหนด

วิธีการเรียกรองคาสินไหมทดแทน

ในกรณีทเ่ี กิดความเสียหายแกทรัพยสนิ ซึง่ ไดรบั ความคุม ครองสมาชิกบัตรจะตอง
1. โทรแจงบริษัททันที ทั้งนี้ ไมวากรณีใดๆ จะตองไมเกิน 15 วัน นับแตวันที่
เกิดความเสียหายและรับแบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
2. ในกรณีที่มีหนวยงานรับแจงเกี่ยวกับความเสียหาย สมาชิกบัตรตองแจง
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของภายใน 48 ชัว่ โมง หลังจากพบความเสียหาย และขอรับ
รายงานเปนลายลักษณอักษรเพ�อทำการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
3. กรอกแบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนและลงลายมือช�อแลวสงกลับ
มายังบริษทั โดยเร็วทีส่ ดุ พรอมดวยเอกสารหลักฐาน (รายละเอียดตามทีร่ ะบุ
ไวในแบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทน) ทัง้ นี้ ไมวา กรณีใดๆ ตองไมเกิน
15 วัน นับแตวันที่ ไดแจงความเสียหายดังกลาว
4. สมาชิกบัตรตองสงทรัพยสินที่ ไดรับความเสียหายและมีการเรียกรองคา
สินไหมมายังที่อยูบริษัท ดวยคาใชจายของตนเอง
5. บริษัทเปนผูใชสิทธิ์แตเพียงผูเดียวในการเลือกวิธี ในการปฏิบัติตามขอ
เรียกรองใหเปนไปอยางครบถวนและถูกตอง ไมวาจะเปนการซอมแซมหรือ
เปลี่ยนทรัพยสินที่เกิดความเสียหาย บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
สมาชิกบัตรดวยวิธีใดๆ ทีบ่ ริษทั เห็นสมควรในจำนวนเงินไมเกินราคาซือ้ หรือ
48,000 บาท แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ภายใตการประกันภัยนี้
หากสมาชิกบัตรผูถ อื หนังสือรับรองฉบับนี้ ตองการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
หรือมีขอสงสัยขอทราบรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับการประกันภัยตามหนังสือ
รับรองฉบับนี้ โปรดติดตอ
บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ ชั้นที่ 12 โครงการนอรธปารค
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท +66 0 2611 4330

การสิ้นสุดการประกันภัยของสมาชิกบัตร

บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให
ความคุมครองภายใตการประกันภัยนี้โดยการแจงสมาชิกบัตรใหทราบเปนลาย
ลักษณอักษร ณ เวลาใดก็ ไดตามที่บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด
พิจารณาเห็นสมควร

รอบปความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย

การพิจารณารอบปความคุมครองกรมธรรมประกันภัยของสิทธิประโยชน
ดานการประกันภัย ที่มาพรอมกับบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส จะยึดตามรอบป
ของการเปนสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส
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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.
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, 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.
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
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.
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.
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