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 GSB Premium Credit Card Privileges (สิทธิประโยชน)
อภิสิทธิ์ที่บรรจงคัดสรรมาอยางดี เพื่อสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารออมสินเชนทาน
 ความคุมครองจากการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสินภายในบานจากภัยโจรกรรม
 ผูไดรับความคุมครอง
 สมาชิกผูถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม
 ขอตกลงคุมครอง
ความคุมครองถึงความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย สิน อันเกิดจากการลักทรั พยในสถานที่พักอาศัยของ
ผูถื อบั ตรเครดิ ตธนาคารออมสิ น ในขณะที่ผู ถือ บั ตรเดิ นทาง โดยมีก ารใช กํา ลัง รุน แรง และทํ าใหเ กิด รอ งรอยความ
เสียหายที่เห็นไดอยางชัดเจนตอสถานที่พักอาศัย
โดยผูถื อบั ตรเครดิต ธนาคารออมสิน ตอ งชํ าระค าใช จา ยผ านบัต รระหว างเดิน ทาง เชน ค าโรงแรมที่ พัก
คาพาหนะเดินทาง หรือคาอาหาร และตองเดินทางออกจากสถานที่ พักอาศัย ไมต่ํากว า 24 ชั่วโมง รวมถึงการเดินทาง
นั้นตองมีระยะทางหางจากสถานที่พักอาศัยเกินกวา 50 กิโลเมตร
ทรั พย สิน ภายในสถานที่ พัก อาศัย ที่ไ ดรั บความคุ มครอง อาทิ เฟอรนิ เจอร เสื้อ ผ า เครื่อ งใชไ ฟฟ า และ
อุปกรณเครื่องเสียง รวมถึง โทรทัศน เครื่องเลนซีดี เครื่องเลนดีวีดี ชุดเครื่องเสียง อุปกรณคอมพิวเตอร (Desktop) ตูเย็น
เครื่องดนตรี และกระเปาแบรนดเนม ยกเวน Computer Notebook Tablet iPad โทรศัพทมือถือ อาวุธปน เครื่อ ง
ลายคราม วัตถุโบราณ เงินสด เช็ค ทองคํา อัญมณี และเครื่องประดับ
ทั้ง นี้ การเรีย กร องคา สิ นไหมทดแทน เมื่อ ทรัพยสิ น เสี ยหายตอ งไปแจ งความต อ สถานี ตํ ารวจ และนํ า
บันทึกประจําวันมาเปนหลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
 จํานวนเงินเอาประกัน
 สมาชิกผูถื อบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส ไดรับความคุมครองทรัพยสินภายในสถานที่พักอาศั ย
ในวงเงินสูงสุด 50,000 บาทตอบัตรตอป
 สมาชิกผูถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยมไดรับความคุมครองทรัพยสินภายในสถานที่พักอาศัย ใน
วงเงินสูงสุด 30,000 บาทตอบัตรตอป
 ขอยกเวนความคุมครอง
 เกิดขึ้นในระหวางที่เดินทางมีระยะเวลาเกิน กวา 30 วัน
 ความเสียหายตอทรัพยสินสวนบุคคลที่ผูถือบัตรนําไปดวยในระหวางการเดินทาง
 ความเสียหายตอทรัพยสินอื่นใดที่มิไดกําหนดไวในกรมธรรม ประกันภัย
 ความเสียหายอัน เกิดจากสาเหตุอื่ นใดที่ มิใชก ารโจรกรรม เชน ไฟไหม ควั น ฟา ผา ลมพายุ น้ํา น้ํ าทว ม
แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใตน้ํา การเคลื่อนตัวของดิน ลูกเห็บ หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ
 ความเสียหายอันเนื่องมาจากอาวุธนิวเคลียร อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี
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หมายเหตุ: แผนความคุมครองนี้ บมจ.ทิพยประกันภัย เปนผูรับประกันภัย และจะชดใชคาเสียหายสําหรับคาในการจัดหา
ทรัพยสินมาทดแทนเทานั้น (Replacement Value) โดยขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงแกไขโดยไม ตองแจงใหทราบ
ลวงหนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1736

 Shopping & Dinning
• อภิสิทธิ์และสวนลดพิ เ ศษจากรา นคา รานอาหาร และสถานบริการชั้นนํา
รับส วนลดสุด พิเ ศษ สู งสุด 5% - 50% จากร านอาหาร ร านคา และสถานบริก ารชั้น นํา จากกิ จกรรม
“รานดี๊ดี กับบัตรดี๊ดีรานนี้มีสวนลดกับบัตรธนาคารออมสิน”
 ขอกําหนดและเงื่อนไข
 สิทธิ พิเศษนี้สํ าหรั บผูถื อบั ตรเครดิต ธนาคารออมสิน เพียงทานสมาชิกแสดงบัต รเครดิต หรือ ชําระคาสิ นค าและ
บริการผานบัตร ณ รานคาที่รวมรายการ
 เงื่อนไขเปนไปตามที่ธนาคารกําหนด
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.gsb.or.th
 สํ าหรับ ผู ถื อบั ต รเครดิต ธนาคารออมสิน สามารถตรวจสอบรายละเอีย ดเพิ่ มเติมได ที่ GSB Credit Card Call
Center โทร. 0 2299 8888

 Health & Wellness
• รับสิทธิ์การเขาใชบริการฟตเนสคลับชั้นนําของประเทศ WE FitnessSociety
สัมผัส ประสบการณ สุด พิเศษของการออกกํ าลั งกายที่เหนื อระดั บ ที่คั ดสรรมาให กับ สมาชิ ก

บั ต ร

เครดิ ตธนาคารออมสิน ดว ยมาตรฐานการใหบ ริ การระดับ สากลในคอนเซ็ป ต “Fitness Society” กับ โซไซตี้ สุด ฮิ ป
สําหรับ ผูรัก การออกกํ าลัง กาย ที่ โดดเด นดว ยสไตล การตกแต งที่โ ดดเดน มีชีวิ ตชี วา พร อมด วยอุปกรณ การออกกํ าลั ง
กายครบครัน พรอมโปรแกรมการออกกํา ลังกายสุด ฮ็อ ตจากทั่ว ทุก มุมโลก สั มผัส ประสบการณเ หนื อระดับ ได ที่ WE
Fitness Society สาขาตางๆ ดังนี้
 WE Fitness Society สาขารัชโยธิน

โทร. 02 515 3699

 WE Fitness Society สาขาเอสพลานาส (รัชดา)
 WE Fitness Society สาขาปนเกลา

โทร. 02 640 3939
โทร. 02 119 3399

 WE Fitness Society สาขาสุขมวิท (เอกมัย)
 WE Fitness Society สาขาเจ อเวนิว ทองหลอ

โทร. 02 785 3939
โทร. 02 119 3309

 WE Fitness Society สาขาวี โฮเทล

โทร. 02 309 3939

 We Fitness Society สาขาอื่นๆ ที่จะเปดใหบริการตอไป
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 ขอกําหนดและเงื่อนไข
 สิทธิพิเศษนี้สําหรับทานสมาชิกผูถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินบัตรหลั กเทานั้น
 เพี ยงแสดงบัต รเครดิต ธนาคารออมสิ น หรื อ MyMo Application พร อมบัต รประจํา ตัว ประชาชน กอ น เข าใช
บริการทุกครั้ง
 รับสิทธิพิเศษเขาใช บริการฟรี 1 เดือน (หรือภายใน 30 วั น นับตั้งแตวันที่ท านไดลงทะเบียนเข าใชบริการ) เฉพาะ
ในเดือนเกิดของผูถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เทานั้น
 เลือกรั บสิทธิ พิเศษเขาใช บริการ ฟรี 1 เดือ น (หรือ ภายใน 30 วัน นับ ตั้งแต วันที่ท านได ลงทะเบียนเขาใชบ ริการ)
พรอมผูติดตามอีก 1 ทาน ในเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม 2559 หรือเดือนมกราคม 2560
 ผูถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สามารถเขาใชบริการไดเฉพาะสาขาที่ลงทะเบียนครั้งแรก เทานั้น
 ธนาคารออมสิน และบริ ษัท วี ฟ ตเนส จํ ากัด ขอสงวนสิท ธิ์ในการเปลี่ ยนแปลงขอ กําหนดและเงื่อนไขโดยมิ ตอ ง
แจงใหทราบลวงหนา
 สํ าหรั บ ผู ถือ บั ต รเครดิ ต ธนาคารออมสิน สามารถตรวจสอบรายละเอี ย ดเพิ่ มเติ มได ที่ GSB Credit Card Call
Center โทร. 0 2299 8888

 Entertainment
รับสิทธิ์ในการรับชมภาพยนตรเรื่องโปรดฟรี ที่โรงภาพยนตรชั้นนํา ทั่วประเทศ
 ขอกําหนดและเงื่อนไข
 สิท ธิพิเศษนี้ สําหรับ ท านสมาชิก ผูถื อบั ตรเครดิต ธนาคารออมสิน เฉพาะผู ถือ บัต รหลัก ที่ส มัค รใช บริ การ MyMo
และไดรับขอความยืนยันรับสิทธิ์ เทานั้น
 ท านสมาชิ กผู ถื อบั ต รหลั ก จะต องแสดงบั ต รเครดิ ตธนาคารออมสิ นพร อมข อความยืน ยั น รับ สิ ทธิ์ และแจ งให
พนักงานที่เคานเตอรจําหนายบัตรชมภาพยนตรทราบเมื่อตองการใชสิท ธิ์
 สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์/บัตร (สิทธิ์ละ 1 ที่นั่ง) สิทธิ์มีจํานวนจํากัด
 สิทธิพิเศษนี้เฉพาะทานสมาชิกผูถือบัตรที่ส มัครใชบริการ และไดรับขอความยืนยันรับสิทธิ์ เทานั้น
 สามารถใชสิทธิ์ไดถึง 31 ธ.ค. 59
 ธนาคารออมสิน และโรงภาพยนตร ขอสงวนสิท ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอกํ าหนดและเงื่อนไขโดยมิ ตองแจง ใหทราบ
ลวงหนา
 สํ าหรั บ ผู ถือ บั ต รเครดิ ต ธนาคารออมสิน สามารถตรวจสอบรายละเอี ย ดเพิ่ มเติ มได ที่ GSB Credit Card Call
Center โทร. 0 2299 8888

Benefit Book GSB Premium Credit Card 2016

 GSB Travel Service
บริการดานการทองเที่ยว ที่พรอมใหบริการทานสมาชิกผูถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินเพื่อใหทาน
ไดรับความสะดวกสบายและรื่นรมยในชวงเวลาพั กผอน
 บริก ารให คําปรึกษาเรื่ องรา นอาหาร รานคา สถานประกอบการ ที่ เขาร วมกิ จกรรม “รานดี๊ดี กั บบั ตรดี๊ ดี
รานนี้มีสวนลดกับบัตรธนาคารออมสิน”
 บริ การสํารองที่พัก สํา หรับ โรงแรมที่เ ขาร วมกิจกรรมกับ ธนาคาร ในการมอบสิ ทธิ พิเศษให กับ สมาชิก ผูถื อ
บัตร
 บริ การสํ ารองแพ็ คเก็จ ทอ งเที่ย วสํ าหรับ บริ ษัท ทั วร ที่เข าร วมกิจ กรรมกั บธนาคาร ในการมอบสิท ธิพิเศษ
ใหกับสมาชิกผูถือบัตร
 เงื่อนไขการสํารองที่พักและแพ็คเก็จทองเที่ยว เปนไปตามที่ธนาคารกําหนด
 ธนาคารออมสินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 สํา หรั บผู ถือ บัต รเครดิ ตธนาคารออมสิ น สามารถตรวจสอบรายละเอี ยดเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับ บริ การด านการ
ทองเที่ยวไดที่ โทร. 0 2906 3025 ในวันจั นทร – วั นศุก ร ระหวา งเวลา 9.00 – 11.30 น. และ 13.30 –
17.00 น.

