เงือนไขและข้ อกําหนดในการใช้ งาน
ปรับปรุ งครังล่าสุ ดเมือ: .............................
คําชีแจงเกียวกับเงือนไขและข้ อกําหนดในการใช้ งานเว็บไซต์ mticonnect.in.th
โปรดอ่านเงือนไขและข้อกําหนดในการใช้งานฉบับนีรวมถึงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของเราให้ละเอียด
ครบถ้วน เพือให้ท่านทราบถึงเงือนไขและข้อกําหนดในการใช้งานเว็บไซต์ mticonnect.in.th เมือท่านเข้ามา
เยียมชมเว็บไซต์ดงั กล่าวของเรา เราถือว่า ท่านเห็นด้วยและยอมรับข้อตกลงในการใช้งานของเรา ณ ขณะที
ท่านเข้าใช้งานแล้ว ทังนี อาจมีเงือนไข และ/หรื อ ข้อกําหนดเพิมเติมอืนๆ ทีอยูบ่ นเว็บไซต์ ซึ งจะปรากฏขึน
เมือท่านเข้าไปยังหน้าเพจนันๆ บนเว็บไซต์ของเรา หากท่านต้องการสอบถามเพิมเติม เสนอแนะ หรื อติชม
ใดๆ เกียวกับเงือนไขและข้อกําหนดของเรา โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2665-4000 หรื ออีเมล์
มาที info@muangthaiinsurance.com
www.mticonnect.in.th ให้บริ การด้านใด
www.mticonnect.in.th เป็ นเว็บไซต์ ของ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษทั ประกัน
วินาศภัยชันนําทีได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) ในการให้บริ การด้านการประกันภัยผ่านระบบออนไลน์ทีดีมีประสิ ทธิภาพสูงแห่งหนึงในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย
เว็บไซต์ ของเรา
คําว่า “เว็บไซต์ของเรา” หมายถึง ข้อมูล ข้อความ กราฟฟิ ค การบริ การ และข้อมูลอืนๆ ทีปรากฏอยูใ่ น www.
mticonnect.in.th
เว็บไซต์ของเราเป็ นของและบริ หารจัดการโดยบริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เนือหาซึ งปรากฏ
บนเว็บเพจเป็ นการจัดทําในนามของบริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เว็บไซต์ของเราไม่ได้ให้คาํ แนะนําเกียวกับเรื องส่ วนตัว การเงิน การลงทุน หรื อคําแนะนําในด้านอืนๆ
ดังนัน ท่านจึงควรตัดสิ นใจด้วยตนเองก่อนปฏิบตั ิตามข้อมูลทีปรากฏบนเว็บไซต์ของเราหรื อลิงค์อืนๆ ทีมี
อยูใ่ นเว็บไซต์ของเรา
กรรมสิ ทธิในเนือหาบนเว็บไซต์
เราเป็ นเจ้าของและมีสิทธิ ในบรรดาข้อมูลและเนื อหาทังหมดทีปรากฏบน www. mticonnect.in.th รวมไปถึง
เครื องหมายการค้า เครื องหมายบริ การ โลโก้ การออกแบบ ภาพกราฟฟิ ค การจัดวางเนื อหาต่างๆ บน www.
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mticonnect.in.th เว้นแต่เราจะระบุไว้เป็ นอย่างอืน เราและ/หรื อบุคคลทีสามทีได้รับอนุญาตจากเราเท่านันที
เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ ในบรรดาข้อมูลและเนือหาทังหมดทีปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา
ห้ามมิให้ผใู ้ ดใช้ ผลิต ทําซํา ดัดแปลง ลอกเลียน ตีพิมพ์ ขาย ขายต่อ แจกจ่าย เผยแพร่ ต่อสาธารณชน หรื อใช้
ประโยชน์อย่างอืนในข้อมูลหรื อเนื อหาทีปรากฏบน www. mticonnect.in.th ไม่วา่ ทังหมดหรื อ
บางส่ วน เพือวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยชัดแจ้งจากเราก่อน
ในกรณี ทีเราตรวจพบว่ามีการละเมิดสิ ทธิ ใดๆ ของเรา เราจะดําเนินการทางกฎหมายกับผูล้ ะเมิดโดยทันที
หากท่านพบเห็นการละเมิดใดๆ ในสิ ทธิ ของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยเร็ วทีสุ ด
สภาพพร้ อมใช้ งานและความถูกต้องของเว็บไซต์
เว็บไซต์และเนื อหาข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา ถูกจัดให้มีขึนบนพืนฐานของการมีอยูแ่ ละสภาพพร้อมใช้งาน
ตามปกติของเว็บไซต์เท่านัน
เราไม่อาจรับรองได้วา่ การใช้งานเว็บไซต์ของเราจะไม่ถูกรบกวนหรื อไม่มีปัญหาในการเชือมต่อกับเว็บไซต์
ของเรา ทังนี สื บเนื องมาจากเหตุผลทางเทคนิคบางประการทีอยูน่ อกเหนือการควบคุมของเรา ซึ งเราจะ
พยายามทําให้เซิ ร์ฟเวอร์ หรื อเว็บไซต์ของเราอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดจากไวรัสและบักอยูเ่ สมอ
แม้วา่ เราจะได้พยายามทําให้ขอ้ มูลและเนือหาต่างๆ บนเว็บไซต์ของเราถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์แล้ว
เราก็ไม่สามารถรับรองได้วา่ ข้อมูลและเนือหาเหล่านีจะสามารถตอบสนองความต้องการของท่านทังหมด
ได้
เราถือว่าท่านยอมรับในความเสี ยงทีอาจเกิดขึนได้จากการเข้าเยียมชมและใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราไม่
รับประกันว่าการใช้งานเว็บไซต์ของเราหรื อเอกสารทีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเราจะไม่ก่อให้เกิดความ
เสี ยหายต่อทรัพย์สินใดๆ หรื อเป็ นการลดทอนความเสี ยงบนอินเตอร์เน็ตทีอาจเกิดขึนได้ตามปกติ รวมทังไม่
จํากัดขอบเขตของการสู ญหายของข้อมูล การติดไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ มาลแวร์ โทรจัน และเวิร์ม
นอกจากนี เรายังไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการเปลียนแปลงข้อมูลบน
เว็บไซต์ของบุคคลทีสามทีไม่ได้รับอนุญาตจากเรา
เราขอสงวนสิ ทธิ ในการระงับเว็บไซต์เพือซ่ อมหรื อบํารุ งรักษาไม่วา่ ในกรณี ใดๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า
ในการเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เราถือว่า ท่านยินยอมปฏิบตั ิตามกฎหมายทีใช้บงั คับกับเว็บไซต์ของเรา ท่านจะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรื อทําธุรกรรมบนเว็บไซต์ของเราในกรณี ทีกฎหมายไม่อนุญาตให้เข้าถึงหรื อใช้
เว็บไซต์ หรื อถือเป็ นการละเมิดกฎหมาย หรื อเป็ นการทําให้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของเราบังคับใช้ตาม
กฎหมายไม่ได้
โปรดอ่านข้อกําหนดต่อไปนี อย่างละเอียดถีถ้วน เนื องจากข้อกําหนดเหล่านีเป็ นการจํากัดความรับผิดตาม
กฎหมายของเราต่อการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา และ/หรื อ เป็ นข้อกําหนดทีเพิมเติมจากที กฎหมาย
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กําหนดไว้ ทังนี เราขอรับรองว่า ไม่มีขอ้ กําหนดใดทีพยายามตัดความรับผิดชอบของเราซึงไม่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย
เราไม่รับผิดชอบในกรณี ทีข้อมูลของท่านสู ญหายขณะอัพโหลดหรื อส่ งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเรา เราไม่
สามารถประกันได้วา่ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของเราจะอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เราไม่
รับผิดชอบต่อการยกเลิกผลิตภัณฑ์หรื อบริ การหรื อปฏิเสธคําขอสําหรับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของท่านไม่วา่
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ภายใต้ขอบเขตทีกฎหมายอนุญาต เราไม่รับรอง ผูกพัน หรื อแสดงออกทังโดยชัดแจ้งหรื อโดยปริ ยายว่า
เว็บไซต์ของเรา เนือหาหรื อข้อมูลบางส่ วนหรื อทังหมดบนเว็บไซต์ของเรา ความถูกต้อง พร้อมใช้งาน หรื อ
ความสมบูรณ์ของเนื อหาบนเว็บไซต์หรื อบางส่ วนของเนือหาหรื อข้อมูลนัน มีความเหมาะสมหรื อพร้อมใช้
งานในขอบเขตอํานาจตามกฎหมายใดๆ
เรา (หมายความถึงพนักงาน เจ้าหน้าที และผูบ้ ริ หารของ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)ทุกคน)
ไม่เกียวข้องกับสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเว้นหน้าที หรื อกรณี อืนๆ ต่อบุคคล
ใดๆ ทีได้รับจากการใช้ การเข้าถึงหรื อการไม่เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หรื อต่อความผิดพลาดทีมีอยูใ่ นเว็บไซต์
ของเรา หรื อด้วยเหตุทีเว็บไซต์ของเราไม่พร้อมใช้งาน
เรา (หมายความถึงพนักงาน เจ้าหน้าที และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ทุกคน)
ไม่จาํ ต้องรับผิดต่อความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจหรื อการสู ญเสี ยรายได้ ข้อมูล การใช้งาน โอกาสทางธุรกิจ
ความนิ ยม หรื อชือเสี ยง การสู ญหายโดยบังเอิญ ผลเสี ยหายจากการสู ญหาย ความทุกข์หรื อความเสี ยหายที
เกิดขึนซึ งมีเหตุเกียวข้องกับการทีท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา (แม้วา่ จะมีการแจ้งความเสี ยหายนันให้เรา
ทราบ) หรื อการไม่ยอมรับหรื อฝ่ าฝื นเงือนไขและข้อกําหนดของเรา
การเข้ าถึงเว็บไซต์ และการซื อผลิตภัณฑ์
เว็บไซต์ของเราจัดทําขึนสําหรับการใช้งานโดยบุคคลทีมีสัญชาติไทย ผูอ้ าศัยถาวรในประเทศไทยหรื อ
ชาวต่างชาติทีมีถินพํานักในประเทศไทย (กรณี แต่งงานกับชาวไทยหรื อมีใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพใน
ประเทศไทย) คําขอของบุคคลอืนทีไม่ใช่บุคคลตามที กล่าวมาข้างต้นจะไม่สามารถทําธุรกรรมกับเราได้ เว้น
แต่ระบุไว้เป็ นอย่างอืน การทําธุรกรรมทังหมดจะแจ้งราคาและต้องชําระเป็ นสกุลเงินบาทเท่านัน
ผลิตภัณฑ์และบริ การในเว็บไซต์ของเรานันมีไว้จาํ หน่ายหรื อให้บริ การเฉพาะในประเทศไทย และมีไว้
สําหรับประกันภัยความเสี ยงทีเกิดขึนในประเทศไทยเท่านัน
เงือนไขและข้ อกําหนดของผลิตภัณฑ์
เนือหาบนเว็บไซต์ของเราไม่ถือเป็ นข้อเสนอเพือขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ คําขอเพือซื อผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การของท่านเท่านันทีถือเป็ นข้อเสนอซึ งเราอาจตอบรับหรื อตอบปฏิเสธก็ได้โดยพิจารณาจากเงือนไขและ
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ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ของเรา หลังจากทีท่านส่ งคําขอผ่านเว็บไซต์ของเราเพือซื อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
และข้อเสนอของท่านได้รับการตอบรับ ท่านจะได้รับการแจ้งยืนยันการซื อของท่านจากเรา
ข้อมูลและคําอธิ บายบนเว็บไซต์ของเราไม่จาํ เป็ นต้องแสดงรายละเอียดทังหมดเกียวกับเงือนไข ข้อกําหนด
ข้อยกเว้น และการอธิบายความคุม้ ครองเหมือนกับในเวลาทีนําไปปฏิบตั ิจริ ง ข้อมูลเหล่านีรวมถึงตาราง
ความคุม้ ครอง เอกสารกรมธรรม์ และ/หรื อข้อกําหนดในการซื อทีออกให้ท่าน โดยเอกสารดังกล่าวอาจอยู่
ในรู ปของเอกสารหรื อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้
หากท่านส่ งคําขอเพือซื อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใดๆ ผ่านเว็บไซต์ของเรา ท่านจะต้องพิจารณาเงือนไขและ
ข้อกําหนดในการใช้งานฉบับนีประกอบกับเงือนไขและข้อกําหนดเฉพาะทีเกียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การนันๆ ในกรณี ทีเงือนไขและข้อกําหนดทังสองส่ วนนีขัดแย้งกัน ให้ถือตามเงือนไขและข้อกําหนด
เฉพาะ (เงือนไขและข้อกําหนดทีเกียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนันๆ) เป็ นสําคัญ
คําขอทังหลายทีเกียวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริ การบนเว็บไซต์ของเราจะต้องเป็ นไปตามข้อบังคับและ
ขันตอนทีเรากําหนดไว้ รวมทังต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดโดยผูร้ ับประกันภัยทีเกียวข้อง (โปรดดู
รายละเอียดเพิมเติมจากข้อมูลในกรมธรรม์ของท่าน)
ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดและข้อมูล (โดยเฉพาะรายละเอียดเกียวกับการชําระเงิน) ทีท่านส่ ง
ให้เราในขณะทีใช้เว็บไซต์ของเรานันถูกต้องและครบถ้วน สําหรับการชําระค่าผลิตภัณฑ์และบริ การ หรื อ
การขอให้ต่ออายุกรมธรรม์อตั โนมัติ บัตรเครดิตทีท่านใช้จะต้องเป็ นของท่านและไม่อยูใ่ นชือของบุคคลอืน
การทําธุรกรรมออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ของเรา
ท่านสามารถทําธุรกรรมออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์ของเราได้ เช่น การซื อกรมธรรม์ประกันภัย การแจ้งเคลม การ
ต่ออายุกรมธรรม์ เป็ นต้น ซึ งการทําธุรกรรมเหล่านี จะไม่ถือว่าสําเร็ จจนกว่าเราจะได้รับการยืนยันคําขอนัน
ของท่าน
การยืนยันของท่าน หมายถึง การสื อสารใดๆ จากท่านทีส่ งมาถึงเราผ่านทางเว็บไซต์หรื อช่องทางอืนทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ รวมถึงการสื อสารทีเป็ นการตอบรับในข้อเสนอหรื อการยืนยันการชําระเงินของท่าน
เมือทีอยู่อีเมล (email address) ของท่านมีการเปลียนแปลง ท่านมีหน้าทีทีจะต้องแจ้งให้เราทราบถึงการ
เปลียนแปลงนัน อีกทังยังมีหน้าทีรักษาอีเมลของท่านให้ใช้การได้และสามารถรับอีเมลใหม่ได้ เราจะไม่รับ
ผิดในกรณี ส่งอีเมลไปแล้วแต่อีเมลนันไม่สามารถใช้การได้ เว้นแต่เกิดจากความผิดพลาดของเราเอง
เราอาจไม่ได้รับการยืนยันการชําระเงินของท่านอันเนื องมาจากเหตุผลหลายประการ เช่น ความผิดพลาดของ
กลไกคอมพิวเตอร์หรื อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ การล้มเหลวของอุปกรณ์ติดต่อสื อสารหรื ออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ การละเลยของผูใ้ ห้บริ การหรื อการล้มเหลวของระบบการให้บริ การ ซึ งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของเราทังสองฝ่ าย
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ตามขอบเขตของกฎหมาย เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อท่านในความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายจากการ
เชือมต่อหรื อการส่งผ่านโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นเว็บไซต์ของเราหรื อความล้มเหลวในการรับสัญญาณ
อิเล็กทรอนิ กส์ ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
เราอาจปฏิเสธการทําธุรกรรมไม่วา่ ในเวลาใดหรื อด้วยเหตุใด ภายใต้ขอบเขตทีกฎหมายอนุญาต เราจะไม่
รับผิดชอบต่อท่านหรื อบุคคลทีสามหากเราปฏิเสธการทําธุรกรรมนัน
ท่านจะได้รับเอกสารทีเกียวกับการประกันภัยทังหมดทางอิเล็กทรอนิ กส์ แต่มีเอกสารบางอย่างทีเราไม่
สามารถจัดส่ งแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามข้อบังคับทางกฎหมายและข้อจํากัดทางเทคนิ ค ซึ งเราจะจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวให้ท่านทางไปรษณี ย ์
การซื อกรมธรรม์ ประกันภัย
ท่านต้องแจ้งข้อมูลทีเป็ นความจริ งทุกอย่างแก่เรา มิฉะนันท่านอาจไม่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากกรมธรรม์
ของท่าน ข้อมูลทีเราได้รับจากท่านมีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจของเราทีจะให้การประกันภัยกับท่าน
หรื อไม่
ขันตอนการซื อกรมธรรม์ประกันภัย มี 2 ขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1: รับใบเสนอราคา: ยืนยันความคุม้ ครองและเงือนไขต่างๆ อันได้แก่
(1) – เลือกแบบประกันภัย
(2) – กรอกข้อมูลผูเ้ อาประกันภัย
(3) – สังซื อสิ นค้า
ประกันภัยออนไลน์ทีท่านซื อผ่านเว็บไซต์ของเรา (www.mticonnect.in.th) นันจะรับประกันภัยโดย บริ ษทั
เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
การชําระเงิน
ท่านต้องชําระเงินเต็มจํานวนภายในวันทีกําหนดสําหรับการซือกรมธรรม์ประกันภัย การต่ออายุกรมธรรม์
หรื อการซื อบริ การอืนๆ ผ่านเว็บไซต์ของเรา โดยมีวิธีการชําระเงินดังต่อไปนี
1. ชําระเงินผ่านบัตรเครดิต ท่านสามารถสังซื อและชําระเงินผ่านระบบออนไลน์ทีวางใจได้ และมี
ความปลอดภัยสู ง
2. ทีศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ สาขาย่อย หรื อ
ตัวแทนของบริ ษทั ฯ โดย
- เงินสด
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- เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ สังจ่าย "บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)" โดยขีด
คร่ อม "A/C Payee Only" และ ขีดฆ่า "หรื อผูถ้ ือ" พร้อมระบุหมายเลขกรมธรรม์ ชือ-นามสกุลผูเ้ อา
ประกันภัยและเบอร์โทรศัพท์ ทีด้านหลังเช็ค
- บัตรเครดิต
3. ทางไปรษณี ยโ์ ดยแนบใบแจ้งเบียประกันภัยส่ งไปยัง บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
4. ทีเคาน์เตอร์ธนาคาร หรื อ จุดบริ การรับชําระ ทุกสาขาทัวประเทศ (ตามทีระบุในใบแจ้งเบียประกันภัย)
โดยนําใบแจ้งเบียประกันภัยไปแสดงที เคาน์เตอร์ ธนาคาร หรื อ จุดบริ การรับชําระ
5. ด้วยบัตร ATM ผ่านเครื อง ATM ธนาคารเจ้าของบัตร ทุกสาขาทัวประเทศ หรื อ ATM BARCODE โดย
ทําตามขันตอนทีระบบแนะนํา และเลือกใช้บริ การของธนาคารต่างๆ ได้แก่ ธนาคารกสิ กร กรุ งเทพ ทหาร
ไทย ไทยพาณิ ชย์ กรุ งศรี อยุธยา
6. ผ่านระบบโทรศัพท์ โทรสาร โดยเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อ กระแสรายวันทีออกโดยธนาคาร
กสิ กร ไทยพาณิ ชย์ ทหารไทย
7. ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ
8. ผ่าน Internet Banking โดยการสมัครเป็ นสมาชิกภายใต้เว็บไซต์ ของธนาคาร
กสิ กร ไทยพาณิ ชย์ กรุ งไทย ทหารไทย
โดยท่านจะได้รับกรมธรรม์หลังจากชําระเงินแล้วเท่านันยกเว้นประกันเดินทางในต่างประเทศเมืองไทย
Happy Mile Travel
บัญชีผ้ ใู ช้ ของท่ าน
ท่านสามารถลงทะเบียนเพือเข้าเป็ นสมาชิ กของ mticonnect.in.th ได้ ในการลงทะเบียน ท่านจะต้องให้
ข้อมูลที เป็ นปัจจุบนั ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็ นความจริ งเท่านัน หากเรามีขอ้ สงสัยเกียวกับข้อมูลทีท่านมอบ
ให้ เรามีสิทธิ ร้องขอให้ท่านยืนยันความถูกต้องแท้จริ งของข้อมูลนันๆ เราขอสงวนสิ ทธิ ทีจะปฏิเสธการ
ให้บริ การ และ/หรื อยกเลิกบัญชีผใู ้ ช้ของท่านโดยไม่ตอ้ งมีการบอกกล่าวล่วงหน้า หากตรวจพบว่าข้อมูลที
ท่านมอบให้เป็ นเท็จ หรื ออาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่การดําเนินงานของเรา
ท่านสามารถเข้าสู่ ระบบเพือเข้าไปจัดการข้อมูลในบัญชีผใู ้ ช้ของท่านได้ตลอดเวลา โดยข้อมูลดังกล่าวนีรวม
ไปถึงรายละเอียดของกรมธรรม์หรื อธุรกรรมอืนทีท่านทําไว้กบั เราด้วย
ข้อมูลต่างๆ ในบัญชีผใู ้ ช้ถือเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เฉพาะท่านเท่านันทีสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
ได้ ท่านจึงต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชี ชือผูใ้ ช้ และรหัสผ่านของท่านเอง หากท่านได้ให้
ข้อมูลเกียวกับบัญชีผใู ้ ช้ของท่านแก่บุคคลอืน เราถือว่า ท่านได้ยอมรับในความเสี ยหายทีอาจเกิดขึนจากการ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว หากท่านเข้าสู่ ระบบโดยใช้ชือบัญชีของผูอ้ ืน หรื อเข้าไปแก้ไขข้อมูลในบัญชีของ
6

ผูอ้ ืน ท่านต้องรับรองว่าท่านมีอาํ นาจทีจะกระทําการแทนผูน้ นั หากท่านไม่มีอาํ นาจเช่นว่านัน ท่านอาจมี
ความผิดตามกฎหมาย
การใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
เมือท่านได้เข้ามาเยียมชมเว็บไซต์ของเรา และ/หรื อ ใช้บริ การบนเว็บไซต์ของเรา เราถือว่าท่านยอมรับว่า
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจะถูกเรานํามาใช้ตามทีได้ระบุไว้ในเงือนไขและข้อกําหนดฉบับนี รวมถึงนโยบาย
ความเป็ นส่ วนตัวของเรา
การเชื อมต่อไปยังเว็บไซต์ ของบุคคลทีสาม
เราอาจมีการให้ลิงค์เพือเชือมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลทีสาม ซึ งอยูน่ อกเหนือการดูแลของเรา ทังนีเพือ
เป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั ท่านเท่านัน เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนือหา นโยบาย หรื อการกระทําของ
บุคคลทีสาม หรื อความเสี ยหายทีเกิดขึนจากการเข้าชมและใช้เว็บไซต์ดงั กล่าว ดังนัน เมือท่านเลิกหรื อหยุด
ใช้บริ การของ mticonnect.in.th และได้เข้าสู่ เว็บไซต์อืนแล้ว เราถือว่า ท่านได้ยอมรับความเสี ยงทีอาจเกิด
ความเสี ยหายนันแล้ว
เว็บไซต์ของเราอาจมีหรื อเชื อมต่อกับข้อมูลเกียวกับการสมนาคุณพิเศษ การจัดสรร การส่ งเสริ มการขายโดย
ผูอ้ ืนทีไม่ได้เกียวข้องกับเรา เราไม่สนับสนุน แนะนํา หรื อรับรองข้อเสนอใดๆ หรื อบุคคลทีสามที มีส่วน
เกียวข้องกับข้อเสนอเหล่านัน
ข้ อจํากัดในการใช้ งาน
ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี
•
รับใบเสนอราคาสําหรับตัวท่านเองหรื อครอบครัวของท่าน
•
รับทราบข้อมูลเกียวกับราคาของความคุม้ ครองประกันภัยสําหรับตัวท่านเองหรื อครอบครัวของท่าน
หรื อเพือนของท่าน
•
จัดการการทําธุรกรรมหรื อการส่ งคําถามทีเกียวกับการประกันภัย หรื อเกียวกับความคุม้ ครอง
ประกันภัยสําหรับตัวท่านเองหรื อสมาชิกครอบครัวโดยตรงของท่าน (โดยต้องได้รับอนุญาตจากบุคคล
เหล่านันก่อน)
ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเราไปในทางใดๆ ก็ตามทีเป็ นเหตุหรื ออาจเป็ นเหตุให้การเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา
ขัดข้องหรื อแย่ลง ท่านต้องรับทราบและยอมรับว่าท่านต้องรับผิดชอบต่อทุกๆ การติดต่อสื อสารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ทีส่ งออกจากคอมพิวเตอร์ของท่าน
เมือท่านเข้ามาใช้เว็บไซต์ของเรา ท่านต้องไม่กระทําโดยตรงหรื อโดยอ้อมหรื อร่ วมกับหรื อโดยบุคคลทีสาม
ในกรณี ดงั ต่อไปนี
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ใช้เว็บไซต์ของเรา เพือวัตถุประสงค์อืนทีนอกเหนือจาก (a) การเป็ นลูกค้าโดยชอบ หรื อ (b) เพือ
วัตถุประสงค์ทีไม่ใช่ในเชิงพาณิ ชย์
•
กระทําการใดๆ ทีเป็ นหรื ออาจเป็ นการขัดขวางการเข้าสู่ ระบบของเว็บไซต์ของเรา เป็ นเหตุให้เกิด
ความเสี ยหาย หรื อรบกวนการทํางานตามปกติของเว็บไซต์ของเรา
•
กระทําการใดๆ ทีรวมถึงการใช้เครื องมือเก็บสถิติขอ้ มูล เพือรวบรวม แพร่ กระจาย ประมวลผล เฝ้า
ตรวจ หรื อคัดลอกหน้าเว็บเพจใดๆ จากเว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อมูล กราฟฟิ ค หรื อเนือหาส่ วนใดส่ วนหนึ ง
ของเว็บไซต์ของเรา
•
ใช้การประมวลผลอัตโนมัติใดๆ เพือรวบรวมหรื อรวมข้อมูล เนื อหาที อยู่บนเว็บไซต์ของเรา หรื อที
สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของเรา
•
กระทําการใดๆ ทีทําให้เกิดการใช้ ส่ งต่อ ส่ งผ่าน หรื อดาวน์โหลดข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต (แบนด์
วิดท์) สู งมากผิดปกติในโครงข่ายระบบการเชือมต่อของเว็บไซต์ของเรา
•
กระทําการใดๆ ทีก่อให้เกิดการแปลข้อมูลกลับ วิศวกรรมย้อนกลับ (การถอดรหัสโปรแกรมเพือดู
ว่ามีผลกับฮาร์ ดแวร์อย่างไร) ความพยายามทีจะเปิ ดเผยซอร์สโค๊ด หรื อการประมวลผลใดๆ หรื อการเขียน
โปรแกรมใดๆ เกียวกับเว็บไซต์ของเราและซอฟต์แวร์ อืน
•
คัดลอก ทําซํา ปรับเปลียน ดัดแปลง เผยแพร่ ต่อสาธารณะซึ งเนื อหาหรื อข้อมูลส่ วนใดส่ วนหนึ งจาก
เว็บไซต์ของเรา โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเรา
•
นําชือ และ/หรื อ โลโก้ของcom ไปใช้ในการใดๆ รวมถึงการโฆษณาหรื อเผยแพร่ ทีเกียวข้องกับ
เนือหาบนเว็บไซต์นี โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเรา
การเข้าแทรกแซงหรื อเข้าสู่ เว็บไซต์ของเราโดยมีเจตนาไม่สุจริ ต สร้างความเสี ยหาย หรื อปฏิเสธการบริ การ
จากเว็บไซต์ของเรา หรื อเพือประโยชน์ทางการค้าอืนๆ จะถูกพิจารณาและตรวจสอบอย่างเข้มงวด เราจะ
ดําเนิ นการตามความจําเป็ นเพือป้องกันเว็บไซต์ของเราจากการกระทําอันไม่สุจริ ตดังกล่าว และเพือป้องกัน
สิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของเรา
นโยบายการแก้ ปัญหาข้ อร้ องเรียน
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
www.mticonnect.in.th จะปกปิ ดชือ ทีอยู่ หรื อข้อมูลใด ๆ ทีเป็ นการระบุตวั ตนของผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล
และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ เพือเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูร้ ้องเรี ยน
และผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีกระทําการโดยเจตนาสุ จริ ตบน www.mticonnect.in.th
•

ทังนี ผูม้ ีหน้าทีรับผิดชอบในการดําเนิ นการตรวจสอบเรื องร้องเรี ยนเท่านันที จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ โดย
ผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีทีเกียวข้องกับเรื องร้องเรี ยน มีหน้าทีเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรี ยน และเอกสารหลักฐานของผู ้
8

ร้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอืนทีไม่มีหน้าทีเกียวข้อง เว้นแต่เป็ นการ
เปิ ดเผยตามหน้าทีทีกฎหมายกําหนดไว้เท่านัน
การดําเนินการเมือได้รับเรื องร้ องเรียน
www.mticonnect.in.th จะพิจารณาเรื องร้องเรี ยนทีได้รับอย่างรวดเร็ ว และจะแจ้งให้หน่วยงานที เกียวข้อง
ดําเนิ นการสอบสวนข้อเท็จจริ งเกียวกับเรื องทีได้รับการร้องเรี ยนและจะดําเนินการแก้ไขปัญหานันอย่าง
เหมาะสม
www.mticonnect.in.th จะติดตามความคืบหน้าของการดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรี ยน และจะแจ้งผล
การดําเนินการให้แก่ผรู ้ ้องเรี ยนทราบเป็ นระยะๆ ภายใน 7 – 14 วัน (ทังนีขึนอยู่กบั ประเด็นของเรื อง
ร้องเรี ยน) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ช่ องทางการรับเรื องร้ องเรียน
ผูร้ ้องเรี ยนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื องทีจะร้องเรี ยน และแนบเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ทีเกียวกับเรื อง
ร้องเรี ยนนันๆ พร้อมทังระบุชือ-สกุล หมายเลขกรมธรรม์ และหมายเลขโทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้ และส่ ง
เรื องร้องเรี ยนดังกล่าวมายัง www.mticonnect.in.th โดยผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี
ช่องทางที 1 จดหมายทางไปรษณี ย ์
ผูร้ ้องเรี ยนสามารถแจ้งเรื องร้องเรี ยนทางจดหมายไปรษณี ย ์ โดยจ่าหน้าซองถึง “สํานักงานใหญ่ บริ ษทั
เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)” ทีอยู่ 252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางที 2 จดหมายทางอีเมล
ผูร้ ้องเรี ยนสามารถแจ้งเรื องร้องเรี ยนทางอีเมล ได้ที: Info@muangthaiinsurance.com
ช่องทางที 3 ติดต่อผ่านทางโทรสาร
ผูร้ ้องเรี ยนสามารถแจ้งเรื องร้องเรี ยนผ่านทาง แฟกซ์หมายเลข 0-2665-4166, 0-2274-9511, 0-2276-2033

การแก้ ไขเปลียนแปลงเงือนไขและข้อกําหนดในการใช้ งาน
เราขอสงวนสิ ทธิ ทีจะแก้ไขเปลียนแปลงเงือนไขและข้อกําหนดในการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้า เราจะแจ้งให้ท่านทราบเมือมีการปรับปรุ งเงือนไขและข้อกําหนดนีแล้ว และจะแสดง
วันเดือนปี ทีมีการเปลียนแปลงไว้ในส่ วนบนสุ ดของเงือนไขและข้อกําหนด อย่างไรก็ตาม เราแนะนําให้ท่าน
ตรวจสอบเงือนไขและข้อกําหนดทุกครังทีท่านเข้ามาเยียมชม หรื อมีการใช้บริ การบนเว็บไซต์ของเรา
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หากข้อกําหนดใดๆ ในเงือนไขและข้อกําหนดฉบับนีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็ นโมฆะ หรื อไม่สามารถบังคับ
ใช้ได้ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือว่าข้อกําหนดนันๆ ไม่มีอยู่และไม่กระทบต่อความถูกต้องหรื อการ
บังคับใช้ของเงือนไขและข้อกําหนดในการใช้งานอืนทีเหลืออยู่
การบันทึกโทรศัพท์ และอีเมล
การโทรศัพท์และการโต้ตอบทางอีเมลกับเราทีเกียวเนื องกับการเข้าสู่ ระบบของท่านสู่ เว็บไซต์ของเราอาจ
ได้รับการบันทึกเพือจุดประสงค์ในการฝึ กอบรมและช่วยป้องกันการฉ้อโกง การนําข้อมูลการติดต่อดังกล่าว
ไปใช้ถือว่าท่านยินยอมให้ทาํ เช่นนันแล้ว
ขอบเขตและกฎหมายทีบังคับใช้
เงือนไขและข้อกําหนดในการใช้งานเว็บไซต์ของเราเป็ นไปตามกฎหมายแห่ งราชอาณาจักรไทย หากเกิด
กรณี พิพาทขึน ข้อพิพาทดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาตัดสิ นคดีในศาลทีมีเขตอํานาจในประเทศไทย บุคคล
ทีสาม ผูไ้ ม่เห็นด้วยกับเงือนไขและข้อกําหนดในการใช้งานของเราจะไม่มีสิทธิ ในการดําเนิ นการทาง
กฎหมายใดๆ เพือบังคับใช้เหนือเงือนไขและข้อกําหนดดังกล่าว
ค่ าชดเชยและการยกเว้ น
หากท่านละเมิดเงือนไขและข้อกําหนดในการใช้งานของเรา ท่านยินดีทีจะจ่ายค่าชดเชยให้เราสําหรับความ
เสี ยหายใดๆ เกิดขึน รวมทังรายจ่ายและค่าใช้จ่ายทีไม่อาจเรี ยกคืนได้ อันเป็ นผลมาจากการละเมิดของท่าน
หากท่านละเมิดเงือนไขและข้อกําหนดในการใช้งานของเรา แต่เราไม่ได้ดาํ เนิ นการทางกฎหมายกับท่าน
ในทันที เรายังคงสามารถบังคับตามสิ ทธิ ของเราได้และยังสามารถได้รับการเยียวยาอันสื บเนืองมาจากการ
ละเมิดหรื อผลจากการละเมิดของท่านอยู่
ข้ อกําหนดและเงือนไข ส่ วนลดการติดตัง กล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ดซีซีทีวี (CCTV)
•
ลักษณะของกล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ดซี ซีทีวี (CCTV)
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดซี ซีทีวี (CCTV) ทีติดตังกับรถยนต์ หมายถึง กล้องติดรถยนต์ทุกประเภททีใช้ติดตัง
ภายในรถยนต์ทีสามารถบันทึกภาพเคลือนไหว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อืนทีนํามาดัดแปลง เพือให้มีลกั ษณะ
เดียวกับกล้องติดรถยนต์และไม่มีการกําหนดมาตรฐาน คุณภาพ ราคา ของกล้องติดรถยนต์
ประเภทกรมธรรม์
ส่วนลดค่าเบียประกันภัยนี สําหรับผูเ้ อาประกันภัยรายใหม่ทีซื อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุก
ประเภทของรถยนต์เก๋ งส่ วนบุคคลและรถยนต์กระบะส่ วนบุคคลทีแจ้งว่า รถยนต์คนั เอาประกันภัยมีการ
•
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ติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ซี ซีทีวี (CCTV) โดย บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ให้
ส่วนลดสําหรับกรมธรรม์ทีมีระยะเวลาเริ มต้นคุม้ ครองตังแต่วนั ที 3 มี.ค.60 เป็ นต้นไป

ข้ อตกลงเมือผู้ขอเอาประกันภัยร้ องขอส่ วนลด
ในขันตอนการขายกรมธรรม์ประกันภัย พนักงานขายจะสอบถามข้อมูลเพือให้ผเู ้ อาประกันภัยยืนยันการ
ติดตัง กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดซี ซีทีวี (CCTV) ในรถยนต์คนั ขอเอาประกันภัย ตลอดจนการบันทึกไฟล์เสี ยง
การสนทนา ว่าจะติดตังกล้องดังกล่าว ไว้ในส่ วนด้านหน้าของรถยนต์คนั ทีเอาประกันภัยตลอดระยะเวลา
ประกันภัย สําหรับกรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยทําการซือกรมธรรม์ดว้ ยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ บริ ษทั จะ
สอบถามข้อมูลเพือให้ผเู ้ อาประกันภัยยืนยันอีกครังในขันตอนของเวลคัมคอล (Welcome Call)
ผูข้ อเอาประกันภัย ต้องแสดงภาพถ่ายและนําส่ งภาพถ่ายการติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดซี ซีทีวี (CCTV) ที
ติดตังกับรถยนต์คนั เอาประกันภัยให้กบั บริ ษทั ในขณะทีขอใบเสนอราคาทีมีส่วนลด หรื อชําระค่าเบีย
ประกันภัยแบบมีส่วนลดกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดซี ซีทีวี (CCTV) ทีติดตังกับรถยนต์ผา่ นทุกช่องทางบริ ษทั
พร้อมยืนยันว่าจะติดตังกล้องดังภาพถ่ายทีนําส่ งไว้ในส่ วนด้านหน้าของรถยนต์คนั ทีเอาประกันภัยตลอด
ระยะเวลาประกันภัยตามทีระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
ส่วนลดนีจะแสดงในส่ วนของช่องส่ วนลดอืนๆ ของตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
•

การชดใช้ ความเสี ยหายสํ าหรับกรมธรรม์ทีได้ รับส่ วนลด
สําหรับทุกกรมธรรม์ทีได้รับการอนุมตั ิจากบริ ษทั มีผลบังคับและมีชาํ ระค่าเบียประกันภัยแบบมีส่วนลด
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดซี ซีทีวี (CCTV) ทีติดตังกับรถยนต์แล้ว ผูเ้ อาประกันภัยต้องส่ งมอบไฟล์
ภาพเคลือนไหวทีบันทึกเหตุการณ์อุบตั ิเหตุของรถยนต์คนั เอาประกันภัย ผ่านมาทางช่องทางทีบริ ษทั แจ้ง
เพือบริ ษทั จะนําไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการพิจารณาสิ นไหมต่อไปโดยไม่ชกั ช้า
กรณี รถยนต์คนั เอาประกันภัยเกิดอุบตั ิเหตุได้รับความเสี ยหาย เมือมีการแจ้งเคลมและบริ ษทั ตรวจพบว่า
ไม่ได้มีการติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดซี ซีทีวี (CCTV) ในรถยนต์คนั ดังกล่าว หรื อเมือบริ ษทั ร้องขอไฟล์
ภาพเคลือนไหวทีบันทึกเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุ จากกล้องทีติดตังในรถยนต์ดงั กล่าว แต่ผเู ้ อาประกันภัย ไม่
สามารถส่ งมอบไฟล์ภาพเคลือนไหวให้บริ ษทั หรื อไม่ยินยอมส่ งมอบไฟล์ภาพให้บริ ษทั เพือประกอบการ
พิจารณาการจ่ายค่าซ่ อมรถคันเอาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสี ยหายส่ วนแรกสําหรับความ
เสี ยหายทีเกิดกับรถยนต์คนั เอาประกันภัย 2,000 บาทต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง
ค่าเสี ยหายส่ วนแรกนี ผูเ้ อาประกันภัยสามารถนําส่ งบริ ษทั ทีอู่ซ่อมรถยนต์คู่สัญญาของบริ ษทั เมือรถยนต์ทาํ
การซ่อมเสร็ จเรี ยบร้อยพร้อมนําส่ ง และบริ ษทั จะทําการโอนเงินค่าซ่อมรถยนต์คนั ดังกล่าวให้กบั อู่หรื อศูนย์
ซ่อมโดยหักค่าเสี ยหายส่ วนแรกนีจากค่าซ่ อม
•
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การพิจารณาให้ ส่วนลดและค่ าเสียหายส่ วนแรก
ส่วนลดค่าเบียประกันภัย บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียวในการพิจารณาสิ ทธิ ในการให้ส่วนลด 5% การ
ติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดซี ซีทีวี (CCTV) ทังนี ต้องไม่ขดั ต่อประกาศคําสังของ คปภ.เรื องการให้ส่วนลด
การติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดซี ซีทีวี (CCTV)
กรณี มีขอ้ โต้แย้งเกิดขึน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการพิจารณาแต่เพียงผูเ้ ดียว ซึ งถ้าลูกค้าไม่พอใจและขอ
ยกเลิกกรมธรรม์หากมีการชําระเบียประกันภัยก่อนหักส่ วนลดเรี ยบร้อยแล้ว การบอกเลิกกรมธรรม์ดว้ ย
ความประสงค์นี ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิ ได้รับเบียประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบียประกันภัยตามตาราง
การคืนเบียประกันภัยระยะสัน (short rate)
การยกเลิกกรมธรรม์ เจ้าของรถหรื อผูเ้ อาประกันภัย ต้องนําส่ งตารางกรมธรรม์ตน้ ฉบับใบกํากับภาษี พร้อม
ส่วนลดการส่ งเสริ มการขายต่างๆ คืนให้กบั บริ ษทั เมือบริ ษทั ได้รับเอกสารต้นฉบับครบถ้วน จะทําการ
ส่งคืนค่าเบียประกันภัยผ่านบัญชีธนาคารทีแจ้งหรื อผ่านช่องทางบัตรเครดิตหากมีการชําระเงินแบบหักบัตร
เครดิต ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน
การพิจารณาเรี ยกเก็บค่าเสี ยหายส่ วนแรกสําหรับความเสี ยหายทีเกิดกับรถยนต์คนั เอาประกันภัย 2,000 บาท
ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง ทีเกียวเนืองกับกรมธรรม์ทีให้ส่วนลด 5% การติดตัง กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดซี ซีทีวี
(CCTV) นี ไม่ถือเป็ นการจํากัดสิ ทธิ การปฏิเสธการจ่ายค่าสิ นไหม กรณี เคลมทุจริ ตฉ้อฉล ของบริ ษทั
•

* ผูซ้ ื อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุม้ ครองและเงือนไขก่อนตัดสิ นใจทําประกันภัยทุกครัง
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