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ผลติภัณฑ์ประกนัภัย  : ประกนัภยัคุม้ครองไซเบอร์ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   :   ลูกคา้บญัชีเงินฝาก ท่ีสมคัรบตัร SCB Debit Plus ผา่นช่องทางสาขาของธนาคารไทยพาณิชย ์
จุดเด่นของผลติภัณฑ์  :   แผนประกนัภยัคุม้ครองไซเบอร์ ใหค้วามคุม้ครอง 

1. คุม้ครองการซ่อมแซม การเปล่ียนทรัพยสิ์นท่ีซ้ือ และช าระเงินผา่น บตัร SCB Debit Plus 
2. ผลประโยชนค์่าชดเชยความสูญเสียของเงิน จากการถอนเงิน โอนเงิน ซ้ือสินคา้ โดย

บุคคลท่ีไม่ใช่ผูเ้อาประกนัภยั  ผา่นบตัร SCB Debit Plus 
 
รายละเอยีดผลติภณัฑ์ :- 

ข้อตกลงคุ้มครอง/เอกสารแนบท้าย 
จ านวนเงนิเอาประกนัภัยสูงสุดต่อปี 

(ต่อคร้ัง และรวมสะสมในรอบปี) 

1.      คุม้ครองการซ่อมแซม การเปล่ียนทรัพยสิ์น หรือชดเชยค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อา
ประกนัภยัส าหรับทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเสียหาย หรือถูกโจรกรรม ภายในระยะเวลา 30 
วนันบัจากวนัท่ีซ้ือ โดยทรัพยสิ์นดงักล่าวซ้ือมา และช าระดว้ยบตัร SCB Debit Plus 
หรือ บญัชีท่ีผกูไวก้บับตัร SCB Debit Plus และทรัพยสิ์นนั้นมิไดซ้ื้อมาเพ่ือการขายต่อ 
หรือใชใ้นเชิงธุรกิจ 

100,000 

  

2.     ผลประโยชน์ค่าชดเชยความสูญเสียของเงิน จากการถอนเงิน โอนเงิน ซ้ือสินคา้ โดย
บุคคลท่ีไม่ใช่ผูเ้อาประกนัภยั ในกรณีท่ีบตัร SCB Debit Plus หรือมือถือท่ีมีการผกูบญัชี
ไว ้ ถูกโจรกรรม บริษทัฯ จะชดใชค้่าสินไหมทดแทนส าหรับการท าธุรกรรมใดๆ ท่ี
เกิดข้ึนโดยบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต โดยจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นระยะเวลา 24 
ชัว่โมงแรกก่อนท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะรายงานเหตุการณ์น้ีไปยงัธนาคารเจา้ของบญัชี 

100,000 

  
  

 
เงื่อนไขการรับความคุ้มครองไซเบอร์  

1. สิทธิพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีสมคัร และเปิดใชบ้ตัรเดบิต เอส สมาร์ท พลสั, บตัรเดบิต เอส สมาร์ทเอก็ซ์ตร้าพลสั, บตัรเดบิต เอส 
สมาร์ท ซูเปอร์ พลสั, บตัรเดบิต SCB Minions Plus และบตัรเดบิต SCB Minions Super Plus ผา่นช่องทางสาขาของธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ 

2. ระยะเวลาแคมเปญ 1 กนัยายน – 31 ตุลาคม 2561  
3. ระยะเวลาเอาประกนัภยั 1 ปี เร่ิมความคุม้ครองนบัจากวนัท่ีลูกคา้สมคัรและช าระค่าธรรมเนียมบตัรเดบิตพลสัดงักล่าวผา่น

ช่องทางสาขาของธนาคารไทยพาณิชยเ์ท่านั้น 
4. ใหค้วามคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัเงินในบญัชีออมทรัพยท่ี์ผกูไวก้บับตัรเดบิตพลสัท่ีสมคัรในช่วงเวลาดงักล่าวขา้งตน้

เท่านั้น   
5. รับประกนัภยัและใหค้วามคุม้ครองโดย บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  
6. เง่ือนไขการรับประกนัภยั ความคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ความคุม้ครอง และขอ้ก าหนดต่าง ๆ เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์

ประกนัภยั 
7. ลูกคา้ควรท าความเขา้ใจรายละเอียดความคุม้ครอง และเง่ือนไขก่อนตดัสินใจสมคัรรับความคุม้ครองไซเบอร์ 
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ข้อตกลงและเงือ่นไข และข้อก าหนดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมฉ์บบัน้ี ไดรั้บความเสียหาย หรือถูกโจรกรรม ภายในระยะเวลา 30 วนันบั
จากวนัท่ีซ้ือ ผูเ้อาประกนัภยัควรปฏิบติั ดงัน้ี 

1. แจง้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไปยงัธนาคารโดยทนัที หรือภายใน 24 ชัว่โมงนบัแต่เกิดเหตุการณ์ข้ึน ส าหรับความคุม้ครองในขอ้ 2 
2. แจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ และตอ้งจดัส่งแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน ท่ีกรอกรายละเอียด และลงลายมือช่ือ 

พร้อมทั้งส่งเอกสารหลกัฐานอนัเก่ียวกบัความสูญเสีย หรือความเสียหายตามท่ีบริษทัตอ้งการ ไดแ้ก่ เอกสารหรือหลกัฐานท่ี
พิสูจน์วา่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเป็นเจา้ของทรัพยน์ั้น เช่น ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือรูปถ่าย และ/หรือบตัรประกนัสินคา้ และ/
หรือบนัทึกภาพจากกลอ้งวงจรปิด และ/หรือช่ือพยานในเหตุการณ์ รวมทั้งขอ้พิสูจน์เก่ียวกบัสาเหตุท่ีท าให้เกิดความเสียหาย
ตามท่ีบริษทัตอ้งการตามสมควรแก่กรณี มายงับริษทั ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัเกิดเหตุดว้ยค่าใชจ่้ายของตนเอง และตอ้งให้
ความร่วมมือกบับริษทัตามความจ าเป็น 

3. ผูเ้อาประกนัภยัอาจถูกขอใหส่้งทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความคุม้ครอง และเสียหายนั้นใหแ้ก่บริษทัฯ 
4. ในกรณีทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความคุม้ครองถูกโจรกรรม ผูเ้อาประกนัตอ้งด าเนินการแจง้ความต่อเจา้หน้าท่ีต ารวจเพ่ือลงบนัทึก

ประจ าวนัท่ีแสดงรายละเอียดเหตุการณ์ วนัเวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ เพ่ือเป็นหลกัฐาน ภายใน 48 ชัว่โมงนบัแต่เกิดเหตุ และ
แจง้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษทัภายในเวลา 14 วนั นบัจากวนัเกิดหตุ เพ่ือเร่ิมกระบวนการจดัการสินไหมทดแทน 

 
การจ่ายสินไหมทดแทน  

1. บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนส าหรับความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั เฉพาะส่วนท่ีไม่ไดรั้บ
ความคุม้ครองจากประกนัอ่ืน หรือแหล่งอ่ืนเท่านั้น 

2. ความรับผิดทั้งหมดของบริษทัฯ ในทรัพยสิ์นแต่ละรายการท่ีไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรม์น้ีจะตอ้งไม่เกินราคาซ้ือ
ทั้งหมด (รวมถึงภาษีและค่าธรรมเนียม) ท่ีปรากฏอยูใ่นใบเรียกเก็บเงินของผูเ้อาประกนัภยั/ ใบเสร็จรับเงินจากร้านคา้ท่ีซ้ือมา 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหต้ามวธีิใดวธีิหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
3.1 จ่ายเป็นเงินตามมูลค่าท่ีแทจ้ริง ณ ขณะท่ีเกิดความเสียหายของทรัพยสิ์นนั้น โดยจ ากดัจ านวนเงินต่อช้ิน  หรือแต่ละคู่ 

หรือชุด ในกรณีท่ีไม่สามารถใชโ้ดยแยกช้ินเดียวได ้หรือเปล่ียนช้ินเดียวได ้หรือ 
3.2 ซ่อมแซมตามความเสียหายท่ีแทจ้ริง หรือ 
3.3 จดัหาทรัพยสิ์นท่ีคลา้ยคลึงมาทดแทน  

 
ข้อยกเว้นภายใต้การคุ้มครองการซื้อสินค้า  
การประกนัภยัตามขอ้ตกลงน้ี ไม่คุม้ครองความเสียหายใดๆ อนัเกิดจาก หรือเป็นผลมาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. การสูญหายของทรัพยสิ์นท่ีรับประกนัภยั  
2. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความคุม้ครอง ไดรั้บความเสียหายจากการกระท าโดยมีเจตนาร้าย อนั

เกิดจากผูเ้อาประกนัภยั หรือญาติใกลชิ้ด 
3. ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความคุม้ครองถูกโจรกรรม และผูเ้อาประกนัไม่ด าเนินการแจง้ความต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจภายใน 48 ชัว่โมง

นบัแต่เกิดเหต ุ
4. การลกัทรัพยข์องทรัพยสิ์นท่ีรับประกนัภยั ท่ีอยูใ่นสาธารณะโดยปราศจากคนดูแล 
5. การสึกหรอตามปกติวสิยัของรายการ หรือทรัพยสิ์นท่ีรับประกนัภยั  
6. ทรัพยสิ์นท่ีผา่นการใชง้านแลว้ หรือสินคา้มือสอง 
7. ความเสียหายต่อสินคา้ท่ีรับประกันภยัซ่ึงเกิดจากความบกพร่องของผลิตภณัฑ์ หรือการเรียกคืนผลิตภณัฑ์ซ่ึงไดรั้บการ

คุม้ครองโดยผูผ้ลิต 
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8. การลกัทรัพย ์หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีรับประกนัภยัท่ีอยูใ่นยานพาหนะ และมองเห็นจากภายนอกไม่วา่รถจะถูกลอ็ค 
หรือปลดลอ็กก็ตาม 

9. การลกัทรัพย ์หรือความเสียหายต่อเคร่ืองประดบั นาฬิกา (เวน้แต่ขณะสวมใส่) โลหะมีค่า และอญัมณี ศิลปะโบราณ อาวธุ
ปืน และของสะสม 

10. การลกัทรัพย ์หรือความเสียหายต่อเงินสด หรือส่ิงท่ีเทียบเท่าบตัรเช็คเดินทาง ตัว๋หรือตราสารท่ีสามารถต่อรองได ้
11. การลกัทรัพย ์หรือความเสียหายต่อสตัว ์พืช หรือของท่ีเน่าเสียง่าย 
12. การลกัทรัพย ์ต่อเคร่ืองมือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่รวมถึง สเตอริโอส่วนตวั เคร่ืองเล่น MP3 iPods หรืออุปกรณ์

ในลกัษณะเดียวกนั คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและหรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ พีดีเอ และโทรศพัท์มือถือและ
อุปกรณ์เสริมของบริษทัเหล่านั้นในขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัอยูใ่นสถานท่ีของการจา้งงาน 

13. การยดึ หรือท าลายโดยรัฐบาลใด ๆ ศุลกากรหรือหน่วยงานสาธารณะ 
14. สินคา้ลอกเลียนแบบหรือของปลอม 
15. ความเสียหายเน่ืองจากการแก ้ไขใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัสินคา้ท่ีรับประกนัภยัหลงัจากซ้ือ 
16. สินคา้ท่ีซ้ือจากบุคคลธรรมดาผา่นธุรกรรมส่วนตวั 
17. ยานยนต ์รถจกัรยานยนตห์รือรถมอเตอร์ไซค ์เรืออากาศยาน อุปกรณ์และ/หรือช้ินส่วนท่ีจ าเป็นส าหรับการใชง้าน และ/หรือ

ซ่อมบ ารุง  
 

ข้อยกเว้นภายใต้การท าธุรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต  
บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ใหก้บั  

1. การท าธุรกรรมท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจากบญัชีบตัรเดบิตพลสั / บญัชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสูญหายหรือถูกโจรกรรมเกินกวา่ 24 
ชัว่โมงก่อนท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะรายงานเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นบตัรช าระเงิน / บญัชีผูใ้ชบ้ริการอิเลคทรอนิคส์  

2. ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยญาติหรือสมาชิกในครอบครัว หรือโดยบุคคลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธ์ิใชบ้ญัชีออมทรัพยห์รือบตัร 
SCB Debit Plus 

3. ความเสียหายท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนในระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยั 
4. รายการธุรกรรมท่ีท าโดยใชบ้ริการ "Verified by Visa" หรือ "MasterCard Secure Code" หรือบริการรักษาความปลอดภยัอ่ืน

ท่ีคลา้ยคลึงกนั 
5. การท าธุรกรรมใด ๆ ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ธนาคารทางโทรศพัท์ซ่ึงอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ยงัไม่ไดถู้กขโมย และยงัอยูใ่น

ความครอบครองของผูเ้อาประกนัภยั 
6. รายการท่ีมีการใช ้PIN และ/หรือรหสัผา่น 
7. การสูญเสียและ/หรือค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตเน่ืองจากระบบมลัแวร์และ/หรือแฮ็กขอ้มูลและ/หรือความสูญเสียใด ๆ อนั

เกิดจากการโจรกรรมหรือใชข้อ้มูลหรือฐานขอ้มูลท่ีผิดกฎหมายภายใตก้ารควบคุมของสถาบนัการเงิน , ผูค้า้ปลีกหรือผู ้
ใหบ้ริการระบบการช าระเงิน  

 
         


