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  Privileges (สิทธิประโยชน์) 
อภิสิทธิ์ท่ีบรรจงคัดสรรมาอย่างดี เพ่ือสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารออมสินเช่นท่าน 

  ความคุ้มครอง 
เพื่อให้ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน อีคอมเมิร์ซ  (GSB E-Commerce Credit Card)  

ได้อุ่นใจธนาคารขอมอบความคุ้มครองอย่างดีท่ีสุด โดยทุกครั้งท่ีท่านช าระค่าตั๋วโดยสารยานพาหนะ
โดยสารสาธารณะเพื่อเดินทางภายในประเทศหรือต่างประเทศ ผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน  
อีคอมเมิร์ซ (GSB E-Commerce Credit Card) ท่านจะได้รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่าง
เดินทาง และความคุ้มครองการสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง 

 ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 

ผู้ได้รับความคุ้มครอง 
1. สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน อีคอมเมิร์ซ (GSB E-Commerce Credit Card) 
2. ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมายของผู้ได้รับความคุ้มครอง และ/หรือ

บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 23 ปี โดยคู่สมรสหรือบุตรต้องเดินทางพร้อมกับสมาชิกผู้ถือบัตร 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
 ให้ความคุ้มครองต่อสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน อีคอมเมิร์ซ (GSB E-Commerce 
Credit Card) และ/หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วมท่ีเดินทางพร้อมกับสมาชิกผู้ถือบัตรในฐานะของ
ผู้โดยสารหรือนักท่องเท่ียวปกติโดยสารยานพาหนะโดยสารสาธารณะ ส าหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
สายตา หรือทุพพลภาพภาวรสิ้นเชิงจากอุบัติ เหตุ ซึ่งได้ประสบอุบัติ เหตุในระหว่างการเดินทาง
ภายในประเทศหรือต่างประเทศโดยยานพาหนะ (การเดินทางภายในประเทศคุ้มครองเฉพาะการเดินทาง
จากต้นทางถึงปลายทางท่ีมีระยะทางเกินกว่า 150 กิโลเมตร) (ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจาก
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในขณะเดินทาง) 
 ท้ังนี้ บุคคลดังกล่าวต้องช าระค่าโดยสารจ านวนไม่น้อยกว่าครึ่งของค่าโดยสาร หรือโปรแกรม
ทั วร์ ผ่ านตั วแทนหรือผู้ จ าหน่ ายตั๋ วโดยตรงด้ วยบั ต ร เค รดิ ต ธน าค ารออมสิ น  อี คอม เมิ ร์ ซ  
(GSB E-Commerce Credit Card) 

จ านวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
1. สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน อีคอมเมิร์ซ (GSB E-Commerce Credit Card)

ได้รับความคุ้มครอง ในวงเงินสูงสุด 8,000,000 บาท 
2. ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม 
   2.1 คู่สมรสตามกฎหมายของสมาชิกผู้ถือบัตร ในวงเงินสูงสุด 4,000,000 บาท 
   2.2 บุตรชอบด้วยกฎหมายอายุไม่เกิน 23 ปี ของสมาชิกผู้ถือบัตร ในวงเงินสูงสุด 800,000 บาท 
3. ความรับผิดชอบต่อหนึ่งยานพาหนะ สูงสุดไม่เกิน 200,000,000 บาท 



GSB E-Commerce Credit Card 2023 

 

หมายเหตุ: แผนคุ้มครองนี้ บมจ.ทิพยประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัย และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 1736 

 ความคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง  
ผู้ได้รับความคุ้มครอง 
1. สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน อีคอมเมิร์ซ (GSB E-Commerce Credit Card) 
2. ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมายของผู้ได้รับความคุ้มครอง และ/หรือ 

บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 23 ปี โดยคู่สมรสหรือบุตรต้องเดินทางพร้อมกับสมาชิกผู้ถือบัตร 
ข้อตกลงคุ้มครอง 
ให้ความคุ้มครองต่อสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน อีคอมเมิร์ซ (GSB E-Commerce 

Credit Card) และ/หรือผู้ได้รับความคุ้มครองร่วมที่เดินทางพร้อมกับสมาชิกผู้ถือบัตร ในฐานะของ
ผู ้โดยสารหรือนักท่องเที ่ยวปกติโดยยานพาหนะโดยสารสาธารณะในประเทศหรือต่างประเทศ  
(การเดินทางภายในประเทศคุ้มครองเฉพาะการเดินทางจากต้นทางถึงปลายทางท่ีมีระยะทางเกินกว่า 
150 กิโลเมตร) 

ส าหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และเครื่องใช้ส่วนบุคคล ในขณะอยู่ใน
ความควบคุมของพนักงานโรงแรม หรือพนักงานขนส่ง จะต้องได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 
ฝ่ายบริหารของโรงแรมหรือบริษัทผู้ขนส่ง หรือหากเป็นผลจากการบังคับในลักษณะชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์  
เพื่อเอากระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัวนั้น จะต้องแจ้งต ารวจในท้องท่ีเกิดเหตุภายใน 24 ชั่วโมง  
และการเรียกร้อง ชดใช้ค่าทดแทนจะต้องมีบันทึกประจ าวัน  

ท้ังนี้ บุคคลดังกล่าว ต้องช าระค่าโดยสารจ านวนไม่น้อยกว่าครึ่งของค่าโดยสารหรือโปรแกรม
ทัวร์ผ่ านตั วแทนหรือผู้ จ าห น่ ายตั๋ ว โดยตรง ด้ วยบั ตรเครดิ ต ธนาคารออมสิน  อี คอม เมิ ร์ซ 
(GSB E-Commerce Credit Card) 

จ านวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
1. สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน อีคอมเมิร์ซ (GSB E-Commerce Credit Card) 

ได้รับความคุ้มครองในวงเงินสูงสุด 40,000 บาท 
2. ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม 
   2.1 คู่สมรสตามกฎหมายของสมาชิกผู้ถือบัตร ในวงเงินสูงสุด 20,000 บาท 
   2.2 บุตรชอบด้วยกฎหมายอายุไม่เกิน 23 ปี ของสมาชิกผู้ถือบัตร ในวงเงินสูงสุด 20,000 บาท 
3. ความรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหาย ในวงเงินสูงสุด 10,000 บาท ต่อชิ้น/คู่/ชุด 
4. ค่าเสียหายส่วนแรกลูกค้ารับผิดชอบ 600 บาท 

หมายเหตุ: แผนคุ้มครองนี้ บมจ.ทิพยประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัย และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 1736 
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 ความคุ้มครองการการซื้อสินค้าออนไลน์ (E-Commerce Purchase Protection) 

ผู้ได้รับความคุ้มครอง 
สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน อีคอมเมิร์ซ (GSB E-Commerce Credit Card) 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ให้ความคุ้มครองต่อสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน อีคอมเมิร์ซ (GSB E-Commerce 

Credit Card) ส าหรับการซื้อของออนไลน์ภายใต้ความคุ้มครองการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินให้แก่สมาชิกผู้ถือบัตร ดังนี้ 

1. การไม่จัดส่งสินค้าและ/หรือการจัดส่งไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนส าหรับสินค้าท่ีซื้อทาง
ออนไลน์ รวมถึงค่าขนส่ง โดยสินค้าจะได้รับความคุ้มครองในกรณีการไม่จัดส่งภายใน 30 วัน นับจากวัน
ก าหนดส่งสินค้า 

2. ความผิดปกติในการท างานของสินค้า เนื่องจากความเสียหายจากการจัดส่ง โดยสินค้าท่ี
จัดส่งจะได้รับความคุ้มครองในกรณีการท างานไม่ถูกต้อง อันเนื่องจากความเสียหายทางกายภาพ 

3. สินค้ามีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

หมายเหตุ: แผนคุ้มครองนี้ บมจ.ทิพยประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัย และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 1736 

 
 
 
  


