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บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย 

จำากัด (มหาชน)

CHUbb SAmAggI INSURANCE 
PCL.

(ต่อไปนี้เรียกว่า	“บริษัท”)	

ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยหลักให้แก่	บริษัท	อเมริกัน	 เอ็กซ์เพรส	

(ไทย)	 จ�ากัด	 เป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย	และขอรับรองภายใต ้

ข้อยกเว้น	 ข้อตกลงคุ้มครอง	และข้อก�าหนดอื่นๆ	 ของกรมธรรม์

ประกันภัยนี้ว่า	 สมาชิกบัตรผู้ซ่ึงถือบัตรที่ออกโดยบริษัท	 อเมริกัน	

เอ็กซ์เพรส	 (ไทย)	 จ�ากัด	 เป็นผู้มีสิทธ์ิได้รับความคุ้มครองภายใต้

กรมธรรม์ประกันภัยนี้

(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.
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This certificate is part of the insurance agreement. Particulars 

of the insurance agreement’s conditions, terms of coverage, 

limits of liability, exclusions and other provisions are those 

provided in the said policy which was underwritten by the 

Company and issued to American Express (Thai) Co., Ltd.

ใบรับรองนี้เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาประกันภัย	ฉะนั้นรายละเอียด

ของเงื่อนไขสัญญาประกันภัย	 ข้อตกลงคุ้มครอง	 ข้อจ�ากัดความ

คุ้มครอง	 ข้อยกเว้น	 และข้อก�าหนดอื่นๆ	 ให้ถือตามที่ก�าหนดไว้

ในกรมธรรม์ประกนัภยั	ดงักล่าวข้างต้น	ซ่ึงบรษัิทฯ	รบัประกันภัยให้

แก่บริษัท	อเมริกัน	เอ็กซ์เพรส	(ไทย)	จ�ากัด
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American Express (Thai) Co., Ltd. reserves the right to 

terminate the coverage under this insurance plan at any 

time by written notification to the Cardmember at American 

Express (Thai) Co., Ltd.’s sole and absolute discretion.

For any other inquiries or claims that Cardmember 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

การสิ้นสุด

การประกันภัย

ของสมาชิกบัตร

TERmINATION OF  
INSURANCE FOR
CARDmEmbER

บริษัท	อเมริกัน	เอ็กซ์เพรส	(ไทย)	จ�ากัด	สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการ

ให้ความคุ้มครองภายใต้การประกันภัยนี้	 โดยการแจ้งสมาชิกบัตร

ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร	ณ	 เวลาใดก็ตามที่บริษัท	อเมริกัน	

เอ็กซ์เพรส	(ไทย)	จ�ากัด	พิจารณาเห็นสมควร

หากสมาชิกบัตรผู้ถือใบรับรองฉบับนี้	 ต้องการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทน	หรือมีข้อสงสัยหรือจะขอทราบราบละเอียดใดๆ	 เก่ียวกับ

การประกันภัยตามใบรับรองฉบับนี้	โปรดสอบถามหรือติดต่อได้ที่

	 บริษัท	ชับบ์สามัคคีประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2/4	อาคารชับบ์	ชั้นที่	12	โครงการนอร์ธปาร์ค

	 ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงทุ่งสองห้อง

	 เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210

	 โทรศัพท์	+66	0	2611	4330
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รอบปีความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

การพจิารณารอบปีความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัของสทิธิ

ประโยชน์ด้านการประกนัภยั	ทีม่าพร้อมกบับตัร	อเมรกินั	เอก็ซ์เพรส	

จะยึดตามรอบปีของการเป็นสมาชิกบัตรอเมริกัน	เอ็กซ์เพรส

Insurance Coverage Year

The insurance coverage year for American Express Card’s 

Insurance Benefits is calculated on a yearly basis staring 

from American Express Cardmembership commencement 

date.
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ใบรับรองการประกันภัย 

การประกันภัยอุบัติเหตุ

การเดินทาง

TRAVEL ACCIDENT 
INSURANCE

ส�าหรับสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม 

การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

Insurance Certificate for 

THAI American Express Platinum 

Credit Cardmember
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การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

เป็นที่รับรอง	ณ	ที่นี้ว่า	ผู้ถือใบรับรองการประกันภัยฉบับนี้	ซึ่งเป็น

สมาชิกบัตร	 เป็นผู้ได้รับความคุ้มครอง	ส�าหรับความสูญเสียใน

วงเงิน	 10,000,000	บาท	ทั้งน้ีภายใต้ข้อยกเว้น	 ข้อก�าหนดและ 

เง่ือนไขอืน่ๆ	ของกรมธรรม์ประกนัภยั	ซึง่ได้ชีแ้จงไว้ในใบรบัรองการ

ประกันภัยฉบับนี้	ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า

TRAVEL ACCIDENT INSURANCE CERTIFICATE

It is hereby certified that the holder of this Certificate, as a 

THAI American Express Platinum Cardmember, is insured 

against loss in the amount of Baht 10,000,000 subject to 

the Exclusions, Provisions and other terms of the Policy 

described herein.
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1.	 ผู้ได้รับความคุ้มครอง	 ได้แก่	 สมาชิกบัตรที่มีภูมิล�าเนาอยู่ใน 

	 ประเทศไทย	และ	

2.	 ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม	ได้แก่

	 2.1	 คู่สมรสตามกฎหมายของผู้ได้รับความคุ้มครอง

	 2.2	 บุตรที่เกิดจากผู้ได้รับความคุ้มครองกับคู่สมรสตาม	

	 	 กฎหมาย	ซึง่มอีายตุ�า่กว่า	23	ปี	และอยูใ่นความอปุการะ 

	 	 ของผู้ได้รับความคุ้มครอง

	 2.3	 บุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนตามกฎหมายของผู้ได้รับ 

	 	 ความคุ้มครอง	 ซ่ึงมีอายุต�่ากว่า	 23	ปี	 และอยู่ในความ 

	 	 อุปการะของผู้ได้รับความคุ้มครอง

บุคคลดังกล่าวในข้อ	 1	 และข้อ	 2	 จะได้รับความคุ้มครอง	ตาม

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่บริษัท	 ชับบ์สามัคคี

ประกันภัย	จ�ากัด	 (มหาชน)	ออกให้แก่บริษัท	อเมริกัน	 เอ็กซ์เพรส	

(ไทย)	จ�ากัด	 ในระหว่างท่ีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีผลบังคับ

ใช้อยู่โดยมีข้อก�าหนด	ข้อยกเว้นและเงื่อนไขต่างๆ	ดังนี้

This Certificate is issued in order to certify that:

1. The THAI American Express Platinum Credit  

 Cardmember, who is a resident of the Kingdom of  

 Thailand, is an Insured Person for coverage.

2. Other eligible Insured Persons for coverage include:

 2.1  The legal spouse of an Insured Person.

 2.2  Dependent children under the age of 23, of an  

    Insured Person and his or her legal spouse  

    who are under the support of an Insured Person. 

 2.3  Legally adopted children under the age of 23, who  

    also under the support of an Insured Person.

 

The said Persons in both (1) and (2) are eligible for coverage 

under the Travel Accident Insurance Policy issued by 

Chubb Samaggi Insurance PCL. to American Express  

(Thai) Co., Ltd. while it is in force, subject to Provisions, 

Exclusions and other terms as follows:
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ข้อตกลงคุ้มครอง

บริษัทฯ	 จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน	 อันเนื่องมาจากผู้ได้รับความ

คุ้มครอง	หรือผู้ได้รับความคุ้มครองร่วมได้เสียชีวิต	หรือสูญเสีย

อวัยวะทางร่างกาย	 อันเกิดจากอุบัติเหตุซ่ึงได้ประสบระหว่าง 

การเดินทางเที่ยวไปหรือเที่ยวกลับ	ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวต้องช�าระ 

ค่าโดยสารผ่านบัญชีบัตร	และมีเงื่อนไขดังนี้คือ

1.	 ผู้ได้รับความคุ้มครอง	หรือผู้ได้รับความคุ้มครองร่วมต้องเป็น 

ผู้โดยสาร	 (มิใช่เป็นผู้ขับข่ี	 หรือพนักงานประจ�ายานพาหนะ)	

ขณะโดยสารอยู ่ภายใน	 หรือขณะก�าลังข้ึนหรือก�าลังลง 

ยานพาหนะทางบก	ทางน�้า	หรือทางอากาศ	ที่ได้รับใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร

2.	 ผู้ได้รับความคุ้มครอง	หรือผู้ได้รับความคุ้มครองร่วมในฐานะที่ 

เป็นผู ้โดยสารยานพาหนะสาธารณะ	 ที่ได้รับใบอนุญาต 

ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร	ขณะเดินทางไปหรือกลับระหว่าง 

ทีพ่กั	และท่าอากาศยานเพือ่ข้ึน	หรอืหลังจากลงเครือ่งบนิซ่ึงได้ 

รับความคุ้มครองตามข้อ	1	

Coverage

Indemnities will be paid as a result of the loss of life or 

suffeing 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 

THAI American Express Platinum Credit Card and under the 

conditions specified as follows:

1. The Insured Person(s) must be a passenger (not a pilot 

or crew member) while riding, boarding or alighting any 

air, land or water conveyance operated under a license 

for the transportation of passengers.

2. The Insured Person(s) received such injury, while riding 

as a passenger in a public conveyance operated under 

a license for the transportation of passengers for hire, 

when going directing to the airport for the purpose of 

boarding an aircraft or leaving an airport after alighting 

from such an aircraft specified in 1.
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ตารางผลประโยชน์

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท�าให้ผู้ได้รับความคุ้มครอง	หรือผู้ได้รับ

ความคุ้มครองร่วมเสียชีวิต	หรือสูญเสียมือเท้าและสายตาภายใน	

100	วัน	นบัแต่วนัทีเ่กดิอบุตัเิหตกุด็	ีหรอืความบาดเจบ็ทีไ่ด้รบัท�าให้

ผู้ได้รับความคุ้มครอง	หรือผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม	ต้องรักษาตัว

ติดต่อกันในโรงพยาบาล	หรือสถานพยาบาลหรือคลีนิค	และเสีย

ชีวิต	 หรือสูญเสียมือเท้าและสายตา	 เพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ด	ี

บริษัทฯ	จะจ่ายค่าทดแทนให้	ดังรายการต่อไปนี้

Schedule of Benefits

When such injury to an Insured Person(s) results in the loss 

of life or loss of limbs or sight of eyes within 100 days after 

the date of the accident; or 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:
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การสูญเสียชีวิต	 10,000,000	 บาท

การสูญเสียมือทั้งสองข้าง	 10,000,000		บาท

หรือเท้าทั้งสองข้าง

	

การสูญเสียมือข้างหนึ่ง	 10,000,000	 บาท

และเท้าข้างหนึ่ง	

การสูญเสียสายตาทั้งสองข้าง	 10,000,000	 บาท

การสูญเสียสายตาข้างหนึ่ง	 10,000,000	 บาท

และมือข้างหนึ่งหรือเท้าข้างหนึ่ง	

การสูญเสียมือข้างหนึ่ง	 5,000,000	 บาท

หรือเท้าข้างหนึ่ง	

การสูญเสียสายตาข้างหนึ่ง	 5,000,000	 บาท

Loss of life Baht  10,000,000

Loss of both hands Baht  10,000,000
or both feet  

Loss of one hand Baht  10,000,000
and one foot  

Loss of entire sight Baht  10,000,000 

of both eyes 

Loss of the entire sight Baht  10,000,000
of one eye and one hand

or one foot

   

Loss of one hand Baht  5,000,000
or one foot  

Loss of the entire sight Baht 5,000,000
of one eye  
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การสญูเสยีชวีติ	ให้รวมถงึการไม่พบตัวผูไ้ด้รบัความคุ้มครอง	หรอื

ผูไ้ด้รบัความคุม้ครองร่วมภายใน	1	ปี	นบัแต่เม่ือได้ประสบอุบัติเหตุ	

ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้ใบรับรองการประกันภัยฉบับนี้

การสูญเสียมือหรือเท้า	หมายความถึง	 การถูกตัดออกหรือสูญ

เสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยสิ้นเชิงถาวร

การสญูเสยีสายตา	หมายความถงึ	ตาบอดสนทิและไม่มีทางรกัษา

ให้หายได้ตลอดไป

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพียงรายการที่สูงสุดเพียงรายการ

เดียวเท่านั้น

“Loss of life” is meant to include the disappearance of an 

Insured Person(s) who could not be found within one year 

from the date of the accident covered by this Certificate.

“Loss of a hand or a foot” means that such a limb is 

permanently cut off from the body or the absolute disability 

of such an organ.

“Loss of eye sight” means the loss of the entire sight of an 

eye which is absolutely not curable.

Indemnity provided by the Company will not be paid for 

more than one of the losses, only the greatest will be paid.
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ข้อยกเว้น

ใบรับรองการประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มตรองความสูญเสียหรือความ

เสียหายอันเกิดจาก	หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1.	 การล่าสัตว์ในป่า	การเข้าแข่งรถ	หรือแข่งเรือทุกชนิด	การเข้า

แข่งม้า	การเล่นสกนี�า้	การเล่นสเกต็ทกุประเภท	การโดดร่ม	การ

เล่นโปโล	การชกมวยอาชีพ	

2.	 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

3.	 ขณะก�าลงัข้ึนหรอืก�าลงัลง	หรอืขณะโดยสารอยูใ่นอากาศยาน

ที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร

4.	 การกระท�าของผูไ้ด้รบัความคุม้ครอง	หรอืผูไ้ด้รบัความคุม้ครอง

ร่วม	ขณะอยูภ่ายใต้ฤทธิข์องสรุาหรอืยาเสพติดให้โทษร้ายแรง

จนไม่สามารถครองสติได้

5.	 การฆ่าตัวตาย	พยายามฆ่าตัวตาย	หรือการท�าร้ายร่างกาย

ตนเองของผูไ้ด้รบัความคุม้ครอง	หรอืผูไ้ด้รบัความคุม้ครองร่วม

Exclusions

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 skiing, skating, parachuting, polo, and 

professional boxing;

2. Driving or riding a motorcycle;

3. Boarding or alighting or riding as a passenger in any 

air conveyance not operated under a license for the 

transportation of passengers;

4. Non-deliberate acts of the Insured Person(s) done under 

the influence of alcohol or dangerous drugs;

5. Suicide or an attempted suicide, or self-destruction by 

the Insured Person(s);
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6.	 การได้รับเช้ือโรค	 เว้นแต่การติดเชื้อโรคมีหนองซึ่งเกิดขึ้นจาก

บาดแผลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ	หรือบาดทะยัก	หรือโรคกลัวน�้า

7.	 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม	 เว้นแต่ที่จ�าเป็นจะต้อง

กระท�าเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ	 อันได้รับความคุ้มครองจาก

ใบรบัรองการประกันภยัฉบบันี	้และได้กระท�าภายในระยะเวลา

ที่ก�าหนดไว้ในใบรับรองการประกันภัยฉบับนี้

8.	 การแท้งลูกอันป็นผลเนื่องจากอุบัติเหตุ

9.	 ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง	 หรือผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม 

เข้าร่วมการทะเลาะวิวาท	 หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะ

วิวาท

10.	ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง	 หรือผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม 

ก่ออาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนัก	หรอืขณะถกูจบักมุโดย

เจ้าหน้าที่	เพราะก่ออาชญากรรมนั้น

6. Contagion of diseases, except such contagion derived 

from a wound caused by the accident or tetanus or 

hydrophobia;

7. Treatment of medicine or surgery except any treatment 

which is deemed necessary resulting from an injury 

covered by this Certificate and performed within the 

time provided in the Certificate;

8. Miscarriage caused by an accident;

9. Any engagement of the Insured person(s) in a fight or 

having a part in the motive of such a fight;

10. Commission of a serious crime by the Insured Person(s) 

or being arrested by an authority resulting from the 

commission of such a crime;
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11.	ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง	 หรือผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม

ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร	ต�ารวจ	หรืออาสาสมัครและปฏิบัติการ

ในสงครามหรือปราบปราม	 ในกรณีเช่นนี้ถ้ามีผู้ได้รับความ

คุม้ครอง	หรอืผูไ้ด้รบัความคุม้ครองร่วมได้ปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว

เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า	30	วัน	บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย

ให้ตามอตัราส่วน	ส�าหรบัระยะเวลาทีเ่ข้าปฏิบัติหน้าทีดั่งกล่าว

12.	สงคราม	(ไม่ว่าจะมกีารประกาศหรอืไม่กต็าม)	การรกุรานหรอื

การกระท�าของศัตรูต่างชาติ	 สงครามกลางเมือง	 การปฏิวัติ	 

การกบฎ	 การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือ	 

ต่อต้านรัฐบาล	การจลาจล	การนัดหยุดงาน

13.	อาวุธนิวเคลียร์	 การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิง

นิวเคลียร์	หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ	อันเนื่องจากการเผาไหม้

ของเช้ือเพลงินิวเคลยีร์	และจากกรรมวิธใีดๆ	แห่งการแตกแยกตวั	

ทางนิวเคลียร์	ซึ่งด�าเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง

14.	การกระท�าก่อการร้าย	 ก่อให้เกิดการปล่อย	 การแพร่กระจาย	

การรั่วไหล	การรั่วซึม	การปนเปื้อน	ของสาร	ก๊าซ	วัตถุ	หรือสาร

เคมี	 วัตถุนิวเคลียร์	 หรือกัมมันตภาพรังสี	 หรือสิ่งท่ีก่อให้เกิด

อันตรายทางชีวภาพ

11. Serving as soldier, policeman or volunteer in a war or 

warlike operation, in such a case, the Insured Person(s) 

must serve continuously for a period longer than 30 days 

in order to receive a refund of premium proportioned 

according to the time served;

12. War (declared or undeclared), invasion, acts of foreign 

enemies, civil war, rebellion, revolution, civil commotion 

assuming the proportion of or amounting to a popular 

rising, riot or strike;

13. Nuclear weapons material, radiation or contamination 

by radioactivity from any nuclear fuel and from any 

nuclear waste from the combustion of nuclear fuel and 

from any self sustaining process of nuclear fission;

14. Act of terrorism which results in discharge, dispersal, 

seepage, escape, release or contamination of gas, 

matter or chemical, nuclear or radioactive material or 

any hazardous biological.
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การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ผู ้ได ้รับความคุ ้มครอง	 หรือผู ้ได ้รับความคุ ้มครองร ่วมหรือ 

ทายาทของบุคคลดังกล่าว	 จะต้องย่ืนเป็นหนังสือขอรับค่าสินไหม

ทดแทนพร้อมส่งหลักฐานไปยังบริษัท	 ชับบ์สามัคคีประกันภัย	 

จ�ากัด	 (มหาชน)	 2/4	 อาคารชับบ์	 ช้ันที่	 12	 โครงการนอร์ธปาร์ค	 

ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงทุ่งสองห้อง	 เขตหลักสี่	 กรุงเทพฯ	10210	

แผนกบริการประกันภัยสมาชิกบัตร	 โทร	 0	 2611	 4330	ภายใน	 

30	 วัน	 นับแต่สูญเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะใดๆ	 ซึ่งได้รับ 

ความคุ้มครองตามใบรับรองการประกันภัยฉบับนี้

Claims

An Insured Person(s) or his/her/their heir must submit  

a notice of claim along with related document 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.
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ผู้รับผลประโยชน์

ค่าสินไหมทดแทนส�าหรับการเสียชีวิต	 จะชดใช้ให้แก่ทายาทของ 

ผู้ได้รับความคุ้มครอง	หรือผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม

ค่าสินไหมทดแทนอื่นใดส�าหรับความเสียหายอื่นๆ	 จะช�าระให้แก่	

ผู้ได้รับความคุ้มครอง	หรือผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม

Beneficiary

Indemnity for loss of life will be payable to the heir of the 

Insured Person(s).

All other indemnities for other losses will be payable to the 

Insured Person(s).
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ใบรับรองการประกันภัย 

การประกันภัย

แผนคุ้มครองความไม่สะดวกใน

การเดินทาง

ส�าหรับสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม 

การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

Certificate for
THAI American Express
Platinum Credit Cardmember

THE CENTURION
TRAVEL INSURANCE
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การประกันภัยแผนคุ้มครองความไม่สะดวก

ในการเดินทาง (เซ็นจูเรียน)

เป็นที่รับรอง	ณ	ที่นี้ว่า	ผู้ถือใบรับรองการประกันภัยฉบับนี้	ซึ่งเป็น

สมาชิกบัตร	 เป็นผู้ได้รับความคุ้มครอง	 ในแผนคุ้มครองความ 

ไม่สะดวกในการเดินทาง	 (เซ็นจูเรียน)	 ทั้งนี้ภายใต้ข้อยกเว้น	 

ข้อก�าหนดและเงื่อนไขอื่นๆ	ของกรมธรรม์ประกันภัย	ซึ่งได้ชี้แจงไว้

ในใบรับรองการประกันภัยฉบับนี้ว่าสมาชิกบัตร	 ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ใน

ประเทศไทย	คู่สมรส	และบุตรอายุต�่ากว่า	 23	ปี	 ซึ่งอยู่ในความ

อุปการะของสมาชิกบัตร	 เป็นผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครองภายใต้

กรมธรรม์ประกันภัยนี้

THE CENTURION TRAVEL INSURANCE 

It is hereby certified that the holder of this Certificate , as 

a THAI American Express Platinum Credit Cardmember, 

is insured under the Centurion Travel Insurance program 

managed by Chubb Samaggi Insurance PCL. subject to 

the Exclusions, Provisions and other terms of the Policy 

described herein.

The 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.
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Insured Persons

Each eligible person shall be an Insured Person while taking 

a trip on a Scheduled Flight, the fare for travel on such a 

flight having been charged to the THAI Platinum Credit Card 

Account in advance of the scheduled departure time.

Scheduled Flight

Scheduled Flight means a flight in an aircraft operated 

by an air carrier, provided that such air carrier holds a 

certificate, license 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 published 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 pints will be 

established by reference to the Insured Person’s Scheduled 

Flight Ticket.

บุคคลผู้เอาประกันภัย

ผู ้ที่มีสิทธิได้รับความคุ ้มครองแต่ละคน	 ให้ถือเป็นบุคคลผู  ้

เอาประกันภัยคนหนึ่งในระหว่างที่เดินทางบนเท่ียวบินที่มีก�าหนด	

โดยได้จ่ายค่าโดยสารส�าหรับการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจากบัญชี

บัตรเป็นการล่วงหน้าก่อนเวลาที่จะออกเดินทางตามก�าหนด

เที่ยวบินที่มีก�าหนด

เทีย่วบนิทีม่กี�าหนด	หมายถงึ	เทีย่วบนิของอากาศยานทีด่�าเนนิการ

โดยผู้ขนส่งทางอากาศ	ทั้งนี้	 ผู้ขนส่งทางอากาศนั้นถือใบรับรอง	 

ใบอนญุาต	หรอืได้รบัอนญุาตท�านองเดียวกนั	ส�าหรบัการขนส่งทาง

อากาศโดยมกี�าหนด	ซึง่ออกให้โดยเจ้าหน้าทีผู่ม้อี�านาจในประเทศ

ทีอ่ากาศยานนัน้จดทะเบยีนไว้	และผูข้นส่งนัน้ปฏบิตัแิละประกาศ

ก�าหนดเที่ยวบินและค่าโดยสารต่างๆ	 ส�าหรับบริการผู้โดยสาร

ระหว่างท่าอากาศยานที่ระบุชื่อไว้ตามเวลาที่ก�าหนดไว้เป็นปกติ	

ทั้งนี้	ต้องให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตไว้	และเที่ยวบินเช่นนั้นเป็น

เที่ยวบินที่ต่อเนื่อง	และประจ�า	บนเส้นทางตามเวลาท่ีประกาศไว้

ในหนังสือแนะน�าสายการบินของโลกเอบีซี	 ซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้ง

คราว

เวลาทีเ่ครือ่งบนิออก	การเปลีย่นเครือ่งบนิ	และจดุหมายปลายทาง

ให้ถอืตามตัว๋เทีย่วบนิท่ีมกี�าหนดของบคุคลผู้เอาประกันภัยเป็นเกณฑ์
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Cover

1. Missed Connections

 If the Insured Person’s confirmed onward connection 

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 12,000 for the Insured Cardmember and 

Baht 12,000 for his/her Insured Family Members 

whose fare has been charged to a Card Account subject 

to a maximum of Baht 24,000 for both the Insured 

Cardmember and Insured Family Members.

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, 

ข้อตกลงคุ้มครอง

1.	 การคลาดการต่อเครื่องบิน

	 ถ้าเทีย่วบนิทีมี่ก�าหนดซ่ึงจะเชือ่มต่อไปนัน้	และซึง่มีการยนืยนั

แล้วโดยบุคคลผู้เอาประกันภัยต้องคลาดไป	ณ	จุดที่เปลี่ยน

เครื่องบิน	 เนื่องจากการมาถึงล่าช้าของเท่ียวบินที่มีก�าหนดที่

เดินทางเข้ามาเพื่อเชื่อมต่อกัน	 และซึ่งมีการยืนยันแล้วโดย

บุคคลผู้เอาประกันภัย	และบุคคลผู้เอาประกันภัยไม่สามารถ

จะเดินทางต่อไปโดยวิธีอื่นได้ภายใน	 4	 ชั่วโมง	นับแต่เวลาที่

เที่ยวบินที่บุคคลผู้เอาประกันภัยได้มาถึงโดยแท้จริง	บริษัทจะ

ชดใช้บุคคลผู้เอาประกันภัยส�าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่คิดเอา

จากบัตรอเมริกัน	เอ็กซ์เพรส	อันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการ

ต้องพกัในโรงแรม	ค่าอาหารและค่าเครือ่งดืม่ในภตัตาคาร	ทัง้นี้

ไม่เกิน	12,000	บาท	ส�าหรับสมาชิกบัตรผู้เอาประกันภัย	และ

ไม่เกิน	12,000	บาท	ส�าหรับสมาชิกในครอบครัวที่เอาประกัน

ภัยไว้	 ในเมื่อค่าโดยสารของบุคคลผู้เอาประกันภัยได้คิดเอา

จากบญัชีบตัร	หรือสงูสดุไม่เกนิ	24,000	บาท	ส�าหรบัทัง้สมาชกิ

บัตรผู้เอาประกันภัย	คู่สมรส	และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะ

ของสมาชิกบัตร

2.	 ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

	 ถ้ากระเป๋าเดินทางที่เช็คอินไปกับบุคคลผู้เอาประกันภัยไม่ได้
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up to Baht 30,000 for the Insured Cardmember and 

Baht 30,000 for his/her Family Members whose fare has 

been charged to a Card Account, subject to a maximum 

of Baht 60,000 for both the Insured Cardmember and 

Insured Family Members.

3. Luggage Loss

 If the Insured Person’s accompanied check-in luggage 

is not delivered to him or her within 48 hours of the 

Insured Person’s arrival at the scheduled destination 

point of his or her departure flight from Thailand, such 

luggage will be assumed 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 schedule destination in respect of the emergency 

purchase of essential clothing and requisites up to Baht 

30,000 for the Insured Cardmember and Baht 30,000 

for the Insured Family Members whose fare has been 

charged to a Card Account, subject to a maximum of 

Baht 60,000 for both the Insured Cardmember and 

Insured Family Members.

ส่งมอบให้แก่บุคคลผู้เอาประกันภัยภายใน	6	 ชั่วโมง	นับแต่

เวลาที่บุคคลผู้เอาประกันภัยมาถึง	ณ	จุดหมายปลายทางของ

เทีย่วบนิทีม่กี�าหนดเดนิทางขาออกนอกประเทศไทย	บรษิทัจะ

ชดใช้บคุคลผูเ้อาประกนัภยัส�าหรบัค่าใช้จ่ายทีค่ดิเอาจากบตัร

อเมริกัน	เอ็กซ์เพรส	ที่เกิดขึ้น	ณ	จุดหมายปลายทางที่ก�าหนด

ไว้	เมือ่บคุคลผูเ้อาประกนัภยัมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องซือ้เสือ้ผ้า	

และสิ่งจ�าเป็นต่างๆ	ทั้งนี้ไม่เกิน	30,000	บาท	ส�าหรับสมาชิก

บัตรผู้เอาประกันภัย	และไม่เกิน	30,000	บาท	ส�าหรับสมาชิก

ในครอบครัวที่เอาประกันภัยไว้	ในเมื่อค่าโดยสารของบุคคลผู้

เอาประกนัภยัได้คดิเอาจากบญัชีบตัร	หรอืสูงสุดไม่เกิน	60,000	

บาท	ส�าหรับทั้งสมาชิกบัตรผู้เอาประกันภัย	คู่สมรส	และบุตร

ซึ่งอยู่ในความอุปการะของสมาชิกบัตร

3.	 ความสูญหายของกระเป๋าเดินทาง

	 ถ้ากระเป๋าเดินทางที่เช็คอินไปกับบุคคลผู้เอาประกันภัยไม่ได้

ส่งมอบให้แก่บุคคลผู้เอาประกันภัยภายใน	48	ชั่วโมง	นับแต่

เวลาที่บุคคลผู้เอาประกันภัยมาถึง	ณ	จุดหมายปลายทางของ

เที่ยวบินที่มีก�าหนดเดินทางขาออกนอกประเทศไทย	 ให้ถือว่า

กระเป๋าเดนิทางนัน้สญูหายเป็นการถาวร	บริษทัจะชดใช้บคุคล

ผู้เอาประกันภัยส�าหรับค่าใช้จ่ายที่คิดเอาจากบัตรอเมริกัน	

เอ็กซ์เพรส	อันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใน	4	วัน	นับแต่วันที่

บคุคลผูเ้อาประกันภยัมาถงึ	ณ	จุดหมายปลายทางทีก่�าหนดไว้	
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Exclusions

This insurance does not cover any loss or expenses caused 

by or resulting from:

1. Declared or undeclared war;

2. Confiscation or requisition by Customs or any other  

government authority;

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.

ในเมื่อบุคคลผู้เอาประกันภัยมีความจ�าเป็นที่จะต้องซื้อเสื้อผ้า	

และสิ่งจ�าเป็นต่างๆ	ทั้งนี้ไม่เกิน	30,000	บาท	ส�าหรับสมาชิก

บัตรผู้เอาประกันภัย	และไม่เกิน	30,000	บาท	ส�าหรับสมาชิก

ในครอบครัวที่เอาประกันภัยไว้	ในเมื่อค่าโดยสารของบุคคลผู้

เอาประกนัภยัได้คดิเอาจากบญัชีบตัร	หรอืสูงสุดไม่เกิน	60,000	

บาท	ส�าหรับทั้งสมาชิกบัตรผู้เอาประกันภัย	คู่สมรส	และบุตร

ซึ่งอยู่ในความอุปการะของสมาชิกบัตร

ข้อยกเว้น

กรมธรรม์ประกันภัยน้ีไม่คุ้มครองการสูญเสีย	 หรือค่าใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้น	หรือเป็นผลมาจาก
1.	 การรบิ	หรอืการเรยีกเอาไว้โดยเจ้าหน้าทีศุ่ลกากร	หรอืเจ้าหน้าที่

รัฐบาลหน่วยอื่นๆ

2.	 การไม่ด�าเนินการตามสมควร	เพื่อรักษาหรือเพื่อให้ได้กระเป๋า
เดินทางที่สูญหายคืน

3.	 การละเลยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่สายการบินที่เกี่ยวข้องถึงการ
สูญหายของกระเป๋าเดินทาง	ณ	จุดปลายทาง	และ	การไม่ได้
มาซึ่งใบรายงานบันทึกแจ้งเหตุสัมภาระล่าช้าหรือสูญหาย

4.	 สงครามไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม
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Claims

All information and evidence required by the Company or its 

agent shall be furnished at the expense of the Insured Person 

or his or her personal representative and shall be in such 

form and of such nature as the Company may prescribe.

1.  Written notice of all claims must be given as soon as  

possible but not later than 21 days after the event 

giving rise to the claim to Chubb Samaggi Insurance 

PCL. 2/4 Chubb Tower, 12 Fl., Northpark Project,   

Vibhavadi-Rangsit Rd., Thung Song Hong, Laksi, Bangkok  

10210, Customer Service Department, Tel. 0 2611 4330.

2.  The following information must be supplied to Chubb 

Samaggi Insurance PCL. together with copies of Record 

of Charge forms relating to expenses incurred in respect 

of which indemnity is claimed under this insurance, the 

Record of Charge form verifying that the relevant flight 

tickets were charged to the Card Account and in respect 

of lost or delayed luggage, the Property Irregularity 

Report obtained from the airline.

การเรียกร้องผลประโยชน์

ข้อมูลและหลักฐานทั้งปวงท่ีบริษัทหรือผู้รับมอบอ�านาจของบริษัท

ต้องการ	จะต้องจัดหามาด้วยค่าใช้จ่ายของบุคคลผู้เอาประกันภัย	

หรอืผูร้บัมอบอ�านาจของบคุคลผูเ้อาประกนัภยั	และจะต้องกระท�า

ตามแบบฟอร์ม	และในลักษณะที่บริษัทก�าหนด

1.	 บุคคลผู้เอาประกันภัยต้องจัดส่งหนังสือแจ้งการเรียกร้อง 

ทั้งปวงให้แก่บริษัท	 ชับบ์สามัคคีประกันภัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 

2/4	อาคารชับบ์	ช้ันท่ี	12	โครงการนอร์ธปาร์ค	ถนนวิภาวดีรงัสิต	

แขวงทุ่งสองห้อง	 เขตหลักสี่	 กรุงเทพฯ	10210	แผนกบริการ

ประกันภัยสมาชิกบัตร	 โทร	 	 0	 2611	 4330	 โดยเร็วเท่าที่จะ 

กระท�าได้แต่ต้องไม่ช้ากว่า	 21	วนั	หลงัจากเหตกุารณ์ทีท่�าให้ 

เกิดการเรยีกร้องได้เกดิข้ึน

2.	 ส�าเนาหลักฐานบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น	หลักฐานบันทึกค่า 

ตั๋วเครื่องบินท่ีถูกคิดเอาจากบัญชีบัตรอเมริกัน	 เอ็กซ์เพรส	

บันทึกแจ้งเหตุกระเป๋าล่าช้า	หรือสูญหายของสารการบินนั้นๆ	

อันท�าให้มีการเรียกร้องเงินชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้	

ต้องส่งให้แก่บริษัท	 ชับบ์สามัคคีประกันภัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)

พร้อมด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
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2.1  Full details of the Flight (Fight 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. 

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 state herein.

2.1	 รายละเอียดครบถ้วนของเที่ยวบิน	 (หมายเลขเท่ียวบิน	

ท่าอากาศยานที่ออกเดินทาง	 จุดปลายทาง	 เวลา 

ที่ได้ก�าหนดไว้	และอื่นๆ)

2.2	 รายละเอียดครบถ ้วนของค ่าใช ้จ ่ ายที่ ต ้องการ 

เรียกร้อง

2.3	 รายละเอียดครบถ้วนของความล่าช้าหรือการสูญหาย 

ที่เกิดขึ้น

3.	 ผลประโยชน์ที่จะจ่ายให้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยน้ี	 ในเม่ือ

การเรยีกร้องนัน้ถกูต้อง	จะน�าเข้าบญัชีบัตรอเมรกัิน	เอ็กซ์เพรส	

ของบุคคลผู้เอาประกันภัย

จ�านวนจ�ากัดการชดใช้

การมีบัตรอเมริกัน	 เอ็กซ์เพรส	ซ�้าหรือหลายใบไม่ผูกพันให้บริษัท

ต้องจ่ายเงินชดใช้ส�าหรับค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่บุคคลผู้เอาประกันภัย

รายหนึ่งรายใดได้ก่อให้เกิดขึ้น	 อันเป็นผลเนื่องมาจากเหตุการณ	์

ครั้งใดครั้งหนึ่งที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้	เกิน

กว่าจ�านวนจ�ากัดการชดใช้ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยน้ี	 เงิน

ชดใช้ส�าหรบัค่าใช้จ่ายทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้จากเหตกุารณ์อนัใดอนัหนึง่

โดยสมาชิกบัตรหลักและสมาชิกบัตรเสริมรายหนึ่งหรือหลายราย
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Termination

The insurance cover provided for any individual Cardmember 

will be terminated as of the date he or she ceases to be 

an eligible Cardmember or the date of termination of the 

Master Policy whichever is earlier.

ภายใต้บัญชีบัตรอเมริกัน	 เอ็กซ์เพรส	บัญชีเดียวกันในฐานะเป็น

บุคคลผู้เอาประกันภัย	บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้ทั้งหมดไม่เกิน

จ�านวนจ�ากัดการชดใช้ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

การสิ้นสุดของการประกันภัย

การประกันภัยของบุคคลผู้มีสิทธิเอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดจะ

สิ้นสุดโดยพลัน
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1.	 ในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดลง

2.	 ในวนัทีท่ีส่มาชกิบตัรพ้นสภาพการเป็นบคุคลผูม้สีทิธเิอาประกนั

ภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้	 ทั้งนี้สุดแล้วแต่ว่าวันใดจะมา

ถึงก่อน

3.	 ถ้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยไม่ช�าระเบ้ียประกันภัยในวันที่ถึง

ก�าหนดช�าระเบี้ยประกันภัยส�าหรับสมาชิกบัตรผู้นั้น	 เว้นแต่

ว่าการไม่ช�าระเบีย้ประกนัภัยนัน้เน่ืองมาจากความผิดพลาดโดย

ไม่เจตนา
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