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ประกันภัยคุ้มครองการซือสินค้าผ่านเว็บไซต์ และการประกันสูญเสียเสียหายทางการเงิน 

ให้แก่สมาชิกผู้ถือบัตรเดบิต ทีทีบี ไลท์ 
 
ความคุ้มครอง 

1. คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายทางการเงินของสมาชิกผู้ถือบัตรเดบิต ทีทีบี ไลท์ เมือซือสินค้า
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (ของผู้ประกอบการทังในและต่างประเทศ) และชําระค่าสินค้าทางอินเทอร์เน็ตผ่าน 
Payment Gateway โดยใช้บัตรเดบิต ทีทีบี ไลท์ และถูกฉ้อฉลโดยผู้ขายสินค้า ทําให้ไม่ได้รับสินค้า หรือ
ได้รบัสินค้าไม่ครบถ้วน หรือได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง 

2. คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อสินค้าทีซือผ่านเว็บไซต์ จากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
หรืออุบัติเหตุจากสาเหตุภายนอกทีมิได้มีการระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึงเกิดขึนในระยะเวลาที
สินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่งไปยังสถานทีรับสินค้าปลายทาง 

3. ความสูญเสีย หรือความเสียหายทางการเงินของสมาชิกผู้ถือบัตรเดบิต ทีทีบี ไลท์ กรณบัีตรสูญหายหรือ
ถูกโจรกรรมและถูกนําไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายทางการเงิน กรณีการถูก
บุคคลอืนเบิกถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตร (Cardless Withdrawal) อันเนืองมาจากการทีโทรศัพท์สูญหาย
หรือถกูโจรกรรม ทังนีจะรับผิดชอบความสูญเสีย หรือเสียหายของเงินในบัญชีธนาคารทสูีญหายไปจากที
บัตรกดเงินสดสูญหาย หรือถูกโจรกรรมทีเกิดขึนใน 24 ชัวโมงก่อนเวลาทีผู้เอาประกันภัยได้มีการแจ้ง
ความสูญเสีย หรือความเสียหายดังกล่าวแก่ธนาคารผู้ออกบัตรเงินสด 

 
วงเงินความคุ้มครอง 
 วงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อเหตุการณ์แต่ละครัง และสูงสุดไม่เกนิ 10,000 บาทต่อปปฏิทิน ต่อบตัรแต่ละใบ 
ไม่จํากัดจํานวนครังในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อป ในวงเงินสูงสุดรวม ตามแผนความคุ้มครองทังสาม
หมวดตอ่บัตร / ต่อป โดยกําหนดความคุ้มครองสําหรับการชาํระสินค้าขันตา 1,000 บาท 
 
เงือนไขความคุ้มครอง 

1. ความสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากการทีผู้เอาประกันภัยไดซ้ือสินค้า (ซึงไม่ใช่ทรัพย์สินทีถูกระบุยกเว้น
ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย) ผ่านเว็บไซต์ และชําระเงินผ่านระบบการชําระเงินทางอินเทอร์เน็ต (Online 
Payment Gateway) โดยมีหลักฐานในการสังซือและชําระเงินอย่างชดัเจนด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
ทีทีบี ถูกผู้ขายสินค้าฉ้อฉล อาทิ ผู้ขายไม่ส่งสินค้ามาให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขายส่งสินค้าไม่ครบจํานวน 
หรือผู้เอาประกันภัยได้รับสินค้าไม่ตรงตามรายการสินค้าทีตกลงกันไว้ เปนต้น บริษัทจะจ่ายเงินชดเชย
ความสูญเสีย หรือเสียหายให้กับผู้เอาประกันภัยตามจํานวนเงินทีผู้เอาประกันภัยได้ชําระค่าสินค้าให้กับ
ผู้ขายด้วยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบิตทีทีบี โดยจะจา่ยสูงสุดไม่เกินวงเงินคุ้มครองทีระบุไว ้

2. ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการทีผู้เอาประกันภัยได้ซือสินค้า (ซึงไม่ใช่ทรัพย์สินทีถูกระบุยกเว้น
ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย) ผ่านเว็บไซต์ และชําระเงินผ่านระบบการชําระเงินทางอินเทอร์เน็ต (Online 
Payment Gateway) โดยมีหลักฐานในการสังซือและชําระเงินอย่างชัดเจนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
ทีทีบี ไลท์ เกิดจากการลักทรพัย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรืออุบัติเหตจุากสาเหตุภายนอกทีมิได้มีการระบุไว้
ในข้อยกเว้น ซึงเกิดขนึในระยะเวลาทีสินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่งไปยังสถานทีรับสินคา้ปลายทาง 

3. ความสูญเสีย หรือความเสียหายทางการเงินของสมาชกิผู้ถือ บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ทีทีบี ไลท์ กรณี
บัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรมจนเปนเหตุให้บุคคลอืนนําไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงความสูญเสีย หรือความ
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เสียหายทางการเงิน กรณีการถูกบุคคลอืนเบิกถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตร (Cardless Withdrawal) อัน
เนืองมาจากการทีโทรศัพท์สูญหาย หรือถูกโจรกรรม ทังนีความสูญเสีย หรือเสียหายของเงินในบัญชี
ธนาคารทสูีญหายไปจากทบัีตรกดเงินสดสูญหายหรือถูกโจรกรรมทีเกิดขึนใน 24 ชัวโมง ก่อนเวลาทผีู้เอา
ประกันภัยได้มีการแจ้งความสูญเสีย หรือความเสียหายดังกล่าวแก่ธนาคารผู้ออกบัตรเงินสด ภายใต้
หมวดความคุ้มครองทังสามหมวด บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยความสูญเสีย หรือเสียหายดังกล่าวให้ตาม
จํานวนเงินทีผู้เอาประกันภัยได้ชําระให้กับผู้ขายด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตของผู้ถือกรมธรรม์ โดย
กําหนดความคุ้มครองสําหรับการชําระสินค้าขนัตา 1,000 บาท จ่ายสูงสุดไม่เกินจํานวนเงินผลประโยชน์ที
ระบุไว้ในตารางกรมธรรมป์ระกันภัย 

 
ข้อยกเว้น 

1. ความสูญเสีย หรือเสียหายใด ๆ ซึงสามารถเรียกร้องจากการรับประกันสินค้าของผู้ผลิตหรือผู้ขาย หรือ
ผู้ขนส่งหรอืได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยอืน หรือหน่วยงานอืนแลว้ 

2. ความสูญเสีย หรือเสียหายใด ๆ ซึงเกิดขึนจากการซือสินค้าผ่านเว็บไซต์ซึงจัดขึนโดยบุคคลใดบุคคลหนงึ
ซึงเปนญาต ิสมาชิกในครอบครัว หรือผู้อยู่อาศัยกับผู้เอาประกันภัย 

3. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยมีเจตนาทุจริต หรอืฉ้อฉลของผู้เอาประกันภัย 
4. การสังซอืสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด 
5. การซือสินค้าเพือนํามาจําหนา่ย 
6. เครืองเพชรพลอย ทอง ผ้า/เสือขนสัตว์ โลหะมีค่า เพชรพลอย หรืออัญมณีมีค่า หรือสิงของที

ประกอบด้วยวัตถุดังกล่าว โบราณวัตถุ รูปปน รูปออกแบบ ภาพเขียน วัตถุหายาก หนังสือหายาก สินค้า
เพือการสะสม แผนผัง แบบลวดลาย แมพิ่มพ์ หุ่นจําลอง หรือแบบทอง เงิน โลหะ หรือหินมีค่าและทรัพย์สิน
ประเภทเดียวกัน 

7. ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ การบริการ สินค้าทีจับตอ้งไม่ได้ ทรัพย์สินทีเช่า หรือให้เช่า 
8. ข้อยกเว้นอืนๆจะอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท 

 
เงือนไขการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

1. สําหรับเงือนไขความคุ้มครองข้อ 1 และ ข้อ 2 ผู้เอาประกันภัยจะต้องชําระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือ
บัตรเดบิต ทีทบีี ไลท ์

2. ผู้เอาประกนัภัยไม่ได้รับสินค้า หรือได้รับสินค้าทีผิดไปจากข้อตกลง เปนระยะเวลาอยา่งน้อย 30 วันนับจาก
วันทีซือ และชําระค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์ 

3. ผู้เอาประกนัภัยจะต้องแสดงเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
4. ผู้เอาประกนัภัยจะได้รับการชดใช้สูงสุดไม่เกินวงเงินคุ้มครอง หรือจํานวนเงินค่าสินค้าทีผู้เอาประกันภัยได้

ชําระด้วยบัตรเครดิตหรือ บัตรเดบิต ทีทีบี ไลท์ แลว้แต่จํานวนใดจะตากว่า 
5. สําหรับเงอืนไขความคุ้มครองข้อ 3 
6. ผู้เอาประกนัภัยจะต้องแสดงเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
7. ผู้เอาประกนัภัยจะได้รับการชดใช้สูงสุดไม่เกินวงเงินคุ้มครอง 
8. เงือนไขอืน ๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท 
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เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษัท 
2. เอกสารหรือหลักฐานแสดงการชําระเงินสําหรับการซือสินค้าผ่านทางเว็บไซต ์
3. ใบยืนยันการสังซือสินค้าทีได้รับจากผู้ขายสินค้า และหลักฐานในการติดต่อกับผู้ขายเพือทวงถามสินค้า 

เรียกร้องค่าเสียหาย หรือขอคืนเงินแล้ว แต่ได้รับการปฏเิสธความรับผดิจากผู้ขาย (ถ้ามี) 
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตาํรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 
5. หนังสือรับรองการตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลการถูกโจรกรรมเงินจากบัญชีบัตรกดเงินสดจากเจ้าของ

บัญชี 
6. เอกสารหรือ หลักฐานตามทีบริษัทต้องการตามความจําเปน (ถ้ามี) 

 
สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

 ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี หมายเลขโทรศัพท์: 0 2007 9000 
 เวลาทําการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:30 – 17:00 น. วันเสาร์ 9:00 – 18:30 น. 

 
แจ้งอุบัติเหตุ 24 ชัวโมง ผ่านศูนย์บริการเคลมฮอตไลน์ 24 ชัวโมง 
โทร. 1259 บริษัทเอ็มเอสไอจี มีการจัดตังศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชัวโมง เพืออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าเอ็ม
เอสไอจี ในทุกประเภทการประกันภัย ดว้ยความตังใจในการให้บริการ และการแก้ไขปญหาให้ลูกค้าผ่านศูนย์บริการ
บริษัทฯ ได้รับรางวัล ศูนย์รับเรืองร้องเรียน และแก้ปญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น (Call Center ดีเด่น) ในป 2018 
ต่อเนืองเปนปที 3 จากสํานักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในการให้บริการและแก้ไขปญหาให้ลูกค้า
อย่างมีประสิทธภิาพ 
  
ศูนย์บริการรับเรืองร้องเรียน 

 หมายเลขโทรศัพท์: 0 2825 8700 
 เวลาทําการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:30 – 17:00 น. 
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MSIG SpeeDi Application 
ระบบ E-Claim บริษัท เอ็มเอสไอจิ ได้ทําการพัฒนาระบบแจ้งเคลมโดยผา่น Application Speedi และกําลังพัฒนา
ระบ Straight Through E-claim Process ทลูีกค้าสามารถแจ้งเคลมผ่าน Browser และ/หรือ เว็บไซต์ ซึง E-Claim 
นีสามารถพัฒนาทําการเชือต่อกับ Application และ/หรือ หน้าเว็บไซต์ของคู่ค้าได้ เพืออํานวยความสะดวกให้
ลูกค้าสามารถแจ้งเคลมได้ตลอด 24 ชัวโมง แม้เวลาทีลูกค้าไม่สะดวกในการโทรเข้าศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ และ
เพือให้คู่ค้าสามารถพัฒนา Application ของคู่ค้าเพือเปน One-Stop Solution สําหรับลูกค้าของคู่ค้าได้ 
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วิธีการให้บรกิารดา้นสินไหมทดแทนอย่างมีขันตอนชัดเจนในระบบ (Work Flow) พร้อมระยะเวลาในการจ่ายสินไหม
ทดแทน (Service Level Agreement SLA) 
 

 
 


