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 Privileges (สิทธิประโยชน์) 
อภิสิทธิ์ที่บรรจงคัดสรรมาอย่างดี เพ่ือสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารออมสินเช่นท่าน 

 Travelling 

ทุกครั้งที่ท่านช าระค่าตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือต่างประเทศผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส 
(GSB Precious Credit Card) ท่านและครอบครัวจะได้รับอภิสิทธิ์พิเศษการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
พิเศษยิ่งกว่าด้วยเงินชดเชยความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง เพ่ือให้ท่านและครอบครัวได้ อุ่นใจกับ
การดูแลท่านอย่างดีที่สุด โดยมีรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้ 

 ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ส าหรับสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน  
พรีเชียส และครอบครัวของสมาชิกผู้ถือบัตร 

ผู้ได้รับความคุ้มครอง 
1. สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส 
2. ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมายของผู้ได้รับความคุ้มครอง และ/หรือ บุตรชอบด้วย

กฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 23 ปี โดยคู่สมรสหรือบุตรต้องเดินทางพร้อมกับสมาชิกผู้ถือบัตร 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
 ให้ความคุ้มครองต่อสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส และ/หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม  
ที่เดินทางพร้อมกับสมาชิกผู้ถือบัตรในฐานะของผู้โดยสารหรือนั กท่องเที่ยวปกติ โดยยานพาหนะ โดยสาร
สาธารณะ ส าหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (ไม่คุ้มครองค่า
รักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยในขณะเดินทาง) ซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
ภายในประเทศหรือต่างประเทศโดยยานพาหนะ (การเดินทางภายในประเทศคุ้มครองเฉพาะการเดินทางจาก 
ต้นทางถึงปลายทางที่มีระยะทางเกินกว่า 150 กิโลเมตร) ทั้งนี้บุคคลดังกล่าว ต้องช าระค่าโดยสารจ านวนไม่น้อยกว่าครึ่ง
ของค่าโดยสารหรือโปรแกรมทัวร์ผ่านตัวแทนหรือผู้จ าหน่ายตั๋วโดยตรงด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส 

จ านวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
1. สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส ได้รับความคุ้มครอง ในวงเงินสูงสุด 8,000,000 บาท 
2. ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม 

2.1 คู่สมรสตามกฎหมายของสมาชิกผู้ถือบัตร ในวงเงินสูงสุด 4,000,000 บาท 
2.2 บุตรชอบดว้ยกฎหมายอายุไม่เกิน 23 ปี ของสมาชิกผู้ถือบัตรในวงเงินสูงสุด 800,000 บาท 

3. ความรับผิดชอบต่อหนึ่งยานพาหนะ สูงสุดไม่เกิน 200,000,000 บาท 

หมายเหตุ:  แผนคุ้มครองนี้ บมจ.ทิพยประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัย และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดย
ไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1736 

 ความคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ส าหรับสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน 
พรีเชียส และครอบครัวของสมาชิกผู้ถือบัตร 

ผู้ได้รับความคุ้มครอง 
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1. สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส 
2. ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมายของผู้ได้รับความคุ้มครอง และ/หรือ บุตรชอบด้วย

กฎหมายซึ่งมีอายุไม่เกิน 23 ปี โดยคู่สมรสหรือบุตรต้องเดินทางพร้อมกับสมาชิกผู้ถือบัตร 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ให้ความคุ้มครองต่อสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส และ/หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครองร่วม  

ที่เดินทางพร้อมกับสมาชิกผู้ถือบัตร ในฐานะของผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวปกติโดยยานพาหนะโดยสารสาธารณะ  
ในประเทศหรือต่างประเทศ (การเดินทางภายในประเทศคุ้มครองเฉพาะการเดินทางจากต้นทางถึงปลายทางที่มี
ระยะทางเกินกว่า 150 กิโลเมตร) 
 ส าหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและเครื่องใช้ส่วนบุคคล ในขณะอยู่ในความควบคุม
ของพนักงานโรงแรม หรือพนักงานขนส่ง จะต้องได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายบริหารของโรงแรมหรือ
บริษัทผู้ขนส่ง หรือหากเป็นผลจากการบังคับในลักษณะชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์เพ่ือเอากระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว
นั้น จะต้องแจ้งต ารวจในท้องที่เกิดเหตุภายใน 24 ชั่วโมง และการเรียกร้อง ชดใช้ค่าทดแทนจะต้องมีบันทึกประจ าวัน 
 ทั้งนี้บุคคลดังกล่าว ต้องช าระค่าโดยสารจ านวนไม่น้อยกว่าครึ่งของค่าโดยสารหรือโปรแกรมทัวร์ผ่าน
ตัวแทนหรือผู้จ าหน่ายตั๋วโดยตรง ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส 

จ านวนเงินเอาประกันภัยกระเป๋าเดินทางสูญหายหรือเสียหาย 
1. สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส ได้รับความคุ้มครอง ในวงเงินสูงสุด 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 และขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1736 

 ความคุ้มครองจากการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้านจากภัยโจรกรรม 

ผู้ได้รับความคุ้มครอง 

สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส 
สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม 

 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน อันเกิดจากการลักทรัพย์ในสถานที่พักอาศัย

ประจ าของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินในขณะที่ผู้ถือบัตรเดินทาง โดยมีการใช้ก าลังรุนแรง และท าให้เกิดร่องรอย
ความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อสถานที่พักอาศัยประจ าดังกล่าว 
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โดยผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินต้องช าระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรระหว่างเดินทาง เช่น ค่าโรงแรมที่พัก  
ค่าพาหนะเดินทาง หรือค่าอาหารและต้องเดินทางออกจากสถานที่พักอาศัยประจ าเกินกว่า 24 ชั่วโมง รวมถึงการ
เดินทางนั้นต้องมีระยะทางห่างจากสถานที่พักอาศัยเกินกว่า 50 กิโลเมตร 

 ทรัพย์สินที่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องเสียงรวมถึง 
โทรทัศน์ เครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่นดีวีดี ชุดเครื่องเสียง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Desktop) ตู้เย็น เครื่องดนตรี และ
กระเป๋าแบรนด์เนม ยกเว้น Computer Notebook Tablet iPad โทรศัพท์มือถือ อาวุธปืน เครื่องลายคราม 
วัตถุโบราณ เงินสด เช็ค ทองค า อัญมณี และเครื่องประดับ 

 ทั้งนี้ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อทรัพย์สินเสียหายต้องไปแจ้งความต่อสถานีต ารวจ และน าบันทึก
ประจ าวันมาเป็นหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

จ านวนเงินเอาประกัน 
  สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินภายในสถานที่พักอาศัย 

ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อบัตรต่อป ี
  สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินภายในสถานที่พักอาศัย  

ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อบัตรต่อป ี

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง 

 เกิดขึ้นในระหว่างที่เดินทางมีระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน 

 ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ผู้ถือบัตรน าไปด้วยในระหว่างการเดินทาง 

 ความเสียหายต่อทรัพย์สินอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

 ความเสียหายอันเกิดจากสาเหตุอ่ืนใดที่มิใช่การโจรกรรม เช่น ไฟไหม้ ควัน ฟ้าผ่า ลมพายุ น้ า น้ าท่วม แผ่นดินไหว 
ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้ า การเคลื่อนตัวของดิน ลูกเห็บ หรือภัยธรรมชาติอ่ืนๆ และการก่อการร้าย 

 ความเสียหายอันเนื่องมาจากอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี 

หมายเหตุ: แผนความคุ้มครองนี้ บมจ.ทิพยประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัย และจะชดใช้ค่าเสียหายส าหรับค่าในการจัดหา
ทรัพย์สินมาทดแทนเท่านั้น (Replacement Value) โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าสอบถามเพ่ิมเติมโทร. 1736 

 

 


