ผลิตภัณฑ์ ประกันภัย
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
จุดเด่ นของผลิตภัณฑ์

:
:
:

ประกันภัยคุม้ ครองไซเบอร์
ลูกค้าบัญชีเงินฝาก ที่สมัครบัตร SCB Debit Plus ผ่านช่องทางสาขาของธนาคารไทยพาณิ ชย์
แผนประกันภัยคุม้ ครองไซเบอร์ ให้ความคุม้ ครอง
1. คุม้ ครองการซ่อมแซม การเปลี่ยนทรัพย์สินที่ซ้ือ และชาระเงินผ่าน บัตร SCB Debit Plus
2. ผลประโยชน์ค่าชดเชยความสูญเสี ยของเงิน จากการถอนเงิน โอนเงิน ซื้อสิ นค้า โดย
บุคคลที่ไม่ใช่ผเู ้ อาประกันภัย ผ่านบัตร SCB Debit Plus

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :ข้ อตกลงคุ้มครอง/เอกสารแนบท้ าย
1. คุม้ ครองการซ่อมแซม การเปลี่ยนทรัพย์สิน หรื อชดเชยค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผเู ้ อา
ประกันภัยสาหรับทรัพย์สินที่ได้รับความเสี ยหาย หรื อถูกโจรกรรม ภายในระยะเวลา 30
วันนับจากวันที่ซ้ือ โดยทรัพย์สินดังกล่าวซื้อมา และชาระด้วยบัตร SCB Debit Plus
หรื อ บัญชีที่ผกู ไว้กบั บัตร SCB Debit Plus และทรัพย์สินนั้นมิได้ซ้ือมาเพื่อการขายต่อ
หรื อใช้ในเชิงธุรกิจ
2. ผลประโยชน์ค่าชดเชยความสูญเสี ยของเงิน จากการถอนเงิน โอนเงิน ซื้อสิ นค้า โดย
บุคคลที่ไม่ใช่ผเู ้ อาประกันภัย ในกรณี ที่บตั ร SCB Debit Plus หรื อมือถือที่มีการผูกบัญชี
ไว้ ถูกโจรกรรม บริ ษทั ฯ จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับการทาธุรกรรมใดๆ ที่
เกิดขึ้นโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยจะได้รับความคุม้ ครองเป็ นระยะเวลา 24
ชัว่ โมงแรกก่อนที่ผเู ้ อาประกันภัยจะรายงานเหตุการณ์น้ ีไปยังธนาคารเจ้าของบัญชี

จานวนเงินเอาประกันภัยสู งสุ ดต่อปี
(ต่อครั้ง และรวมสะสมในรอบปี )
100,000

100,000

เงื่อนไขการรับความคุ้มครองไซเบอร์
1. สิ ทธิพิเศษสาหรับลูกค้าที่สมัคร และเปิ ดใช้บตั รเดบิต เอส สมาร์ท พลัส, บัตรเดบิต เอส สมาร์ทเอ็กซ์ตร้าพลัส, บัตรเดบิต เอส
สมาร์ท ซูเปอร์ พลัส, บัตรเดบิต SCB Minions Plus และบัตรเดบิต SCB Minions Super Plus ผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์
2. ระยะเวลาแคมเปญ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561
3. ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี เริ่ มความคุม้ ครองนับจากวันที่ลูกค้าสมัครและชาระค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตพลัสดังกล่าวผ่าน
ช่องทางสาขาของธนาคารไทยพาณิ ชย์เท่านั้น
4. ให้ความคุม้ ครองความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับเงินในบัญชีออมทรัพย์ที่ผกู ไว้กบั บัตรเดบิตพลัสที่สมัครในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น
เท่านั้น
5. รับประกันภัยและให้ความคุม้ ครองโดย บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
6. เงื่อนไขการรับประกันภัย ความคุม้ ครอง ข้อยกเว้นความคุม้ ครอง และข้อกาหนดต่าง ๆ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย
7. ลูกค้าควรทาความเข้าใจรายละเอียดความคุม้ ครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสิ นใจสมัครรับความคุม้ ครองไซเบอร์
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ข้ อตกลงและเงือ่ นไข และข้ อกาหนดการเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทน
ในกรณี ที่ทรัพย์สินที่ได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ ได้รับความเสี ยหาย หรื อถูกโจรกรรม ภายในระยะเวลา 30 วันนับ
จากวันที่ซ้ือ ผูเ้ อาประกันภัยควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1. แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปยังธนาคารโดยทันที หรื อภายใน 24 ชัว่ โมงนับแต่เกิดเหตุการณ์ข้ ึน สาหรับความคุม้ ครองในข้อ 2
2. แจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า และต้องจัดส่งแบบฟอร์มการเรี ยกร้องสิ นไหมทดแทน ที่กรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งส่ งเอกสารหลักฐานอันเกี่ยวกับความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายตามที่บริ ษทั ต้องการ ได้แก่ เอกสารหรื อหลักฐานที่
พิสูจน์วา่ ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเป็ นเจ้าของทรัพย์น้ นั เช่น ใบเสร็ จรับเงิน และ/หรื อรู ปถ่าย และ/หรื อบัตรประกันสิ นค้า และ/
หรื อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิ ด และ/หรื อชื่อพยานในเหตุการณ์ รวมทั้งข้อพิสูจน์เกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหาย
ตามที่ บริ ษทั ต้องการตามสมควรแก่กรณี มายังบริ ษทั ภายใน 14 วัน นับแต่วนั เกิ ดเหตุดว้ ยค่าใช้จ่ายของตนเอง และต้องให้
ความร่ วมมือกับบริ ษทั ตามความจาเป็ น
3. ผูเ้ อาประกันภัยอาจถูกขอให้ส่งทรัพย์สินที่ได้รับความคุม้ ครอง และเสี ยหายนั้นให้แก่บริ ษทั ฯ
4. ในกรณี ทรัพย์สินที่ ได้รับความคุม้ ครองถูกโจรกรรม ผูเ้ อาประกันต้องดาเนิ นการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อลงบันทึ ก
ประจาวันที่แสดงรายละเอียดเหตุการณ์ วันเวลา และสถานที่เกิดเหตุ เพื่อเป็ นหลักฐาน ภายใน 48 ชัว่ โมงนับแต่เกิดเหตุ และ
แจ้งเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนต่อบริ ษทั ภายในเวลา 14 วัน นับจากวันเกิดหตุ เพื่อเริ่ มกระบวนการจัดการสิ นไหมทดแทน
การจ่ ายสินไหมทดแทน
1. บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับความสูญเสี ย หรื อเสี ยหายของทรัพย์สินให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย เฉพาะส่ วนที่ไม่ได้รับ
ความคุม้ ครองจากประกันอื่น หรื อแหล่งอื่นเท่านั้น
2. ความรับผิดทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ในทรัพย์สินแต่ละรายการที่ ได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์น้ ี จะต้องไม่เกิ นราคาซื้ อ
ทั้งหมด (รวมถึงภาษีและค่าธรรมเนียม) ที่ปรากฏอยูใ่ นใบเรี ยกเก็บเงินของผูเ้ อาประกันภัย/ ใบเสร็ จรับเงินจากร้านค้าที่ซ้ือมา
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้ตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1 จ่ายเป็ นเงินตามมูลค่าที่ แท้จริ ง ณ ขณะที่ เกิ ดความเสี ยหายของทรัพย์สินนั้น โดยจากัดจานวนเงินต่อชิ้น หรื อแต่ละคู่
หรื อชุด ในกรณี ที่ไม่สามารถใช้โดยแยกชิ้นเดียวได้ หรื อเปลี่ยนชิ้นเดียวได้ หรื อ
3.2 ซ่อมแซมตามความเสี ยหายที่แท้จริ ง หรื อ
3.3 จัดหาทรัพย์สินที่คล้ายคลึงมาทดแทน
ข้ อยกเว้ นภายใต้ การคุ้มครองการซื้อสินค้ า
การประกันภัยตามข้อตกลงนี้ ไม่คุม้ ครองความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อเป็ นผลมาจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
1. การสูญหายของทรัพย์สินที่รับประกันภัย
2. การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนต่อทรัพย์สินที่ได้รับความคุม้ ครอง ได้รับความเสี ยหายจากการกระทาโดยมีเจตนาร้าย อัน
เกิดจากผูเ้ อาประกันภัย หรื อญาติใกล้ชิด
3. ทรัพย์สินที่ได้รับความคุม้ ครองถูกโจรกรรม และผูเ้ อาประกันไม่ดาเนิ นการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจภายใน 48 ชัว่ โมง
นับแต่เกิดเหตุ
4. การลักทรัพย์ของทรัพย์สินที่รับประกันภัย ที่อยูใ่ นสาธารณะโดยปราศจากคนดูแล
5. การสึ กหรอตามปกติวสิ ยั ของรายการ หรื อทรัพย์สินที่รับประกันภัย
6. ทรัพย์สินที่ผา่ นการใช้งานแล้ว หรื อสิ นค้ามือสอง
7. ความเสี ยหายต่อสิ นค้าที่ รับประกันภัยซึ่ งเกิ ดจากความบกพร่ องของผลิ ตภัณฑ์ หรื อการเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งได้รับการ
คุม้ ครองโดยผูผ้ ลิต
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8. การลักทรัพย์ หรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินที่รับประกันภัยที่อยูใ่ นยานพาหนะ และมองเห็นจากภายนอกไม่วา่ รถจะถูกล็อค
หรื อปลดล็อกก็ตาม
9. การลักทรัพย์ หรื อความเสี ยหายต่อเครื่ องประดับ นาฬิกา (เว้นแต่ขณะสวมใส่ ) โลหะมีค่า และอัญมณี ศิลปะโบราณ อาวุธ
ปื น และของสะสม
10. การลักทรัพย์ หรื อความเสี ยหายต่อเงินสด หรื อสิ่ งที่เทียบเท่าบัตรเช็คเดินทาง ตัว๋ หรื อตราสารที่สามารถต่อรองได้
11. การลักทรัพย์ หรื อความเสี ยหายต่อสัตว์ พืช หรื อของที่เน่าเสี ยง่าย
12. การลักทรัพย์ ต่อเครื่ องมือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ แต่ไม่รวมถึง สเตอริ โอส่ วนตัว เครื่ องเล่น MP3 iPods หรื ออุปกรณ์
ในลักษณะเดี ยวกัน คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อปและหรื ออุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ พีดีเอ และโทรศัพท์มือถื อและ
อุปกรณ์เสริ มของบริ ษทั เหล่านั้นในขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยอยูใ่ นสถานที่ของการจ้างงาน
13. การยึด หรื อทาลายโดยรัฐบาลใด ๆ ศุลกากรหรื อหน่วยงานสาธารณะ
14. สิ นค้าลอกเลียนแบบหรื อของปลอม
15. ความเสี ยหายเนื่องจากการแก้ ไขใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสิ นค้าที่รับประกันภัยหลังจากซื้อ
16. สิ นค้าที่ซ้ือจากบุคคลธรรมดาผ่านธุรกรรมส่วนตัว
17. ยานยนต์ รถจักรยานยนต์หรื อรถมอเตอร์ไซค์ เรื ออากาศยาน อุปกรณ์และ/หรื อชิ้นส่วนที่จาเป็ นสาหรับการใช้งาน และ/หรื อ
ซ่อมบารุ ง
ข้ อยกเว้ นภายใต้ การทาธุรกรรมโดยไม่ ได้ รับอนุญาต
บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ให้กบั
1. การทาธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบัญชีบตั รเดบิตพลัส / บัญชีเงินอิเล็กทรอนิ กส์ที่สูญหายหรื อถูกโจรกรรมเกินกว่า 24
ชัว่ โมงก่อนที่ผเู ้ อาประกันภัยจะรายงานเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นบัตรชาระเงิน / บัญชีผใู ้ ช้บริ การอิเลคทรอนิคส์
2. ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นโดยญาติหรื อสมาชิ กในครอบครัว หรื อโดยบุคคลที่ ผเู ้ อาประกันภัยมีสิทธิ์ ใช้บญ
ั ชี ออมทรัพย์หรื อบัตร
SCB Debit Plus
3. ความเสี ยหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
4. รายการธุรกรรมที่ทาโดยใช้บริ การ "Verified by Visa" หรื อ "MasterCard Secure Code" หรื อบริ การรักษาความปลอดภัยอื่น
ที่คล้ายคลึงกัน
5. การทาธุรกรรมใด ๆ ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ธนาคารทางโทรศัพท์ซ่ ึ งอุปกรณ์อิเลคทรอนิ คส์ยงั ไม่ได้ถูกขโมย และยังอยูใ่ น
ความครอบครองของผูเ้ อาประกันภัย
6. รายการที่มีการใช้ PIN และ/หรื อรหัสผ่าน
7. การสูญเสี ยและ/หรื อค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากระบบมัลแวร์ และ/หรื อแฮ็กข้อมูลและ/หรื อความสู ญเสี ยใด ๆ อัน
เกิ ดจากการโจรกรรมหรื อใช้ขอ้ มูลหรื อฐานข้อมูลที่ ผิดกฎหมายภายใต้การควบคุมของสถาบันการเงิ น , ผูค้ า้ ปลีกหรื อผู ้
ให้บริ การระบบการชาระเงิน
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