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ใบรับรอง การประกันภัย

การรับประกันการรับคืนสินคา

สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซเพรส

Return Guarantee 
Insurance Certificate

For American Express Credit Cardmember

บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”)  

ไดออกกรมธรรมประกันภัยหลักใหแกบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด 

เปนผูถือกรมธรรมประกันภัยและขอรับรองภายใตขอยกเวน ขอตกลงคุมครอง 

และขอกำหนดอ�นๆ ของกรมธรรมประกันภัยนี้วา สมาชิกบัตรผูซึ่งถือบัตรที่ 

ออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด เปนผูมีสิทธ์ิไดรับความคุมครอง 

ภายใตกรมมธรรมประกันภัยนี้

ขอตกลงคุมครอง

บริษัทจะคุมครองการรับคืนสินคา เน�องจากความไมพึงพอใจในสินคาซ่ึงซ้ือมาใช 

ในการสวนตัวเทานั้น และชำระคาสินคาทั้งหมดดวยบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส 

หากสมาชิกบัตรไมพึงพอใจในสินคาที่ซื้อมาและผูขายปฏิเสธการรับคืนสินคา

นั้นภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ซื้อสมาชิกบัตรสามารถคืนสินคานั้น 

ใหแกบริษัท โดยบริษัทจะชดใชเงินใหแกสมาชิกบัตรในมูลคาเทากับราคาซื้อ 

สูงสุดเปนจำนวนเงิน 10,000 บาท ตอสินคาหนึ่งรายการ และภายใตวงเงิน 

ไมเกินจำนวนเงิน 32,000 บาท สำหรับแตละบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ที่สมาชิกบัตรถืออยูตอปปฏิทิน ทั้งนี้จำนวนของบัญชีบัตรเสริมจะไมถูกนำมา 

พิจารณาในการคำนวณกำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่อนุญาตใหเรียกรองไดใน 

แตละปปฏิทิน

ขอจำกัดความคุมครอง

1. การรับประกันน้ีเปนสวนเพ่ิมเติม และมิไดแทนท่ีการประกันภัยอ�น ซ่ึงคุมครอง 

 การรับคืนสินคาท่ีซ้ือในประเทศไทยในลักษณะเดียวกัน การประกันภัยน้ีจะชดใช 

 ใหแกสมาชิกบัตรสำหรับสินคาท่ีซ้ือมาเฉพาะในสวนท่ีการรับประกันการรับคืน

 สินคาอ�นๆ มิไดครอบคลุม และภายใตขอตกลงและเง�อนไขที่ระบุไว ณ ที่นี้

2. บริษัทไมมีขอมูลผูกพันท่ีจะตองชำระเงินคืนจากการับประกันการรับคืนสินคา 

 หากในวันท่ีซ้ือสินคาหรือในวันท่ีย�นคำรองขอคาสินไหมทดแทนน้ัน สมาชิกบัตร

 มียอดคางชำระท่ีพนกำหนดชำระในบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส หรือบัญชี 

 บัตรอเมริกัน เอ็กซเพรสถูกยกเลิก

3. สินคานั้นจะตองซื้อในประเทศไทยและชำระเงินเต็มจำนวนดวยบัตรอเมริกัน 

 เอ็กซเพรสของสมาชิกบัตร เงินท่ีบริษัทจายคืนจากการรับประกันการรับคืน

 สินคาน้ันมีวงเงินคุมครอง 10,000 บาทตอสินคาหน่ึงรายการ เงินท่ีบริษัทจะ 

 จายคืนสำหรับการรับประกันการรับคืนสินคาจะไมจายใหกับสินคาที่มีมูลคา 

 ต่ำกวา 1,000 บาท

4. บริษัทจะตองไดรับสินคาที่สมาชิกบัตรสงคืนในสภาพใหม (โดยที่ปายราคา 

 ยังติดอยู) ไมชำรุดเสียหาย อยูในสภาพดีและใชการได

5. บริษัทจะไมชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณีท่ีสมาชิกบัตรไมรายงานไปยังบริษัท 

 ภายใน 7 วันนับจากวันที่รานคาปฏิเสธการรับคืนสินคา

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.

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 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.
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 claim 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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ขอยกเวน

1. สินคาที่ ไมไดรับความคุมครองไดแก สัตวหรือพืชที่มีชีวิต สินคาที่มีลักษณะ 

 เฉพาะตัว (ซ่ึงรวมถึงวัตถุโบราณ งานศิลปะ และขนสัตว) สินคาท่ีผลิตออกมา

 เปนรุนจำกัด สินคาลดราคาเน�องจากยกเลิกกิจการ สินคาบริโภคและสินคาท่ี 

 เนาเป�อยได อัญมณีและเพชร พลอย คาบริการและคาใชจายเพ่ิมเติม (ไดแก 

 คาติดต้ัง คารับประกันสินคา คาขนสง หรือคาสมาชิก) เหรียญมีคาท่ีหายาก 

 สินคาท่ีใชแลวและสินคาปรับปรุงใหม โทรศัพทเคล�อนท่ี/โทรศัพทมือถือ แผนซีดี 

 แผนดีวีดี เทปคาสเซ็ท วิดีโอเทป ซอฟแวร คอมพิวเตอร หนังสือทุกประเภท

 สินคาเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ (เชน เคร�องวัดความดันและเคร�องมือ 

 ตรวจเบาหวาน) ตั๋วทุกชนิด ยานพาหนะชนิดที่มีเคร�องยนตรวมทั้งอะไหล

 อาวุธปน อาคารท่ีดิน ตราสารท่ีเปล่ียนมือได (เชน ต๋ัวสัญญาใชเงิน และเช็ค

 เดินทาง) เงินสดและส่ิงมีคาเทียบเทาเงินสด แสตมป ของท่ีติดอยูกับตัวบาน

 สำนักงาน ยานพาหนะ ทรัพยสินท่ีผิดกฎหมาย ชุดราตรี ชุดเจาสาว ชุดทักซิโด

 ชุดแฟนซี หรือชุดท่ีใชเฉพาะโอกาส ชุดช้ันใน และคาใชจายสำหรับสวนประกอบ

 ของชุดดังกลาว

2. บริษัทจะไมชดใชคาสินไหมทดแทนอันเกิดจาก

 ก. การเรียกเก็บคาใชจายสวนเกินใดๆ (surcharge)

 ข. การกระทำอันเปนการฉอฉลของสมาชิกบัตร

 ค. การกระทำที่ผิดกฎหมายของสมาชิกบัตร

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน

ในกรณีที่รานคาปฏิเสธการรับคืนสินคาที่ซื้อมา สมาชิกบัตรตอง

1. โทรมายังบริษัทเพ�อขอแบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่ตอง 

 กรอกใหสมบูรณภายใน 7 วันนับจากวันท่ีรานคาปฏิเสธ ลงลายมือช�อแลวสง

 กลับมายังบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่ ไดแจงการปฏิเสธการรับคืน 

 สินคา พรอมแนบเอกสารดังนี้

 1.1 ใบบันทึกการขายหรือใบเรียกเก็บเงินของบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรสของ

  สมาชิกบัตรที่มีรายละเอียดการซื้อ

 1.2 ใบเสร็จรับเงินตนฉบับจากรานคา/ใบสงของ และ

 1.3 เอกสารอ�นที่บริษัทเห็นสมควรใชในการดำเนินการเรียกรอง 

2. เม�อบริษัทพิจารณาเอกสาร บริษัทจะขอใหสมาชิกบัตรสงคืนสินคา (ซึ่งจะ 

 ตองอยูในสภาพใหมพรอมทั้งมีปายราคาติดอยูในสภาพที่ใชการไดดี) 

 ใหแกบริษัทภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีบริษัทขอใหสงสินคาคืน โดยสมาชิกบัตร 

 ตองรับผิดชอบคาใชจายในการสงของนั้นคืน

3. เม�อขอเรียกรองไดรับอนุมัติแลว บริษัทจะชดใชใหกับสมาชิกบัตรในมูลคา 

 ราคาดังท่ีระบุไวในขอตกลงคุมครองขางตนดวยวิธีใดๆ ท่ีบริษัทเห็นสมควร

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 a�xed to home, 
 o�ce 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.

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 purchased 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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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.

หากสมาชิกบัตรผูถือหนังสือรับรองฉบับน้ี 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 สงวนสิทธิ์ที ่จะยกเลิกการให 

ความคุมครองภายใตการประกันภัยนี้ โดยการแจงสมาชิกบัตรใหทราบเปน 

ลายลักษณอักษร ณ เวลาใดก็ไดตามที่บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) 

จำกัด พิจารณาเห็นสมควร

รอบปความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย

การพิจารณารอบปความคุมครองกรมธรรมประกันภัยของสิทธิประโยชน 

ดานการประกันภัย ที่มาพรอมกับบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส จะยึดตามรอบป 

ของการเปนสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส
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