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เงื�อนไขและข้อกาํหนดในการใช้งาน 
ปรับปรุงครั� งล่าสุดเมื�อ: ............................. 
คําชี�แจงเกี�ยวกบัเงื�อนไขและข้อกาํหนดในการใช้งานเว็บไซต์ mticonnect.in.th 
โปรดอ่านเงื�อนไขและขอ้กาํหนดในการใชง้านฉบบันี�รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตวัของเราใหล้ะเอียด 
ครบถว้น เพื�อใหท่้านทราบถึงเงื�อนไขและขอ้กาํหนดในการใชง้านเวบ็ไซต ์mticonnect.in.th เมื�อท่านเขา้มา
เยี�ยมชมเวบ็ไซตด์งักล่าวของเรา เราถือวา่ ท่านเห็นดว้ยและยอมรับขอ้ตกลงในการใชง้านของเรา ณ ขณะที�
ท่านเขา้ใชง้านแลว้ ทั�งนี�  อาจมีเงื�อนไข และ/หรือ ขอ้กาํหนดเพิ�มเติมอื�นๆ ที�อยูบ่นเวบ็ไซต ์ซึ� งจะปรากฏขึ�น 
เมื�อท่านเขา้ไปยงัหนา้เพจนั�นๆ บนเวบ็ไซตข์องเรา หากท่านตอ้งการสอบถามเพิ�มเติม เสนอแนะ หรือติชม
ใดๆ เกี�ยวกบัเงื�อนไขและขอ้กาํหนดของเรา โปรดติดต่อเราทางโทรศพัท ์หมายเลข 0-2665-4000 หรืออีเมล์
มาที� info@muangthaiinsurance.com 
  
 www.mticonnect.in.th ใหบ้ริการดา้นใด 
www.mticonnect.in.th เป็นเวบ็ไซต ์ของ บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัประกนั
วินาศภยัชั�นนาํที�ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) ในการใหบ้ริการดา้นการประกนัภยัผา่นระบบออนไลนที์�ดีมีประสิทธิภาพสูงแห่งหนึ�งในธุรกิจ
ประกนัวินาศภยั  
 
เวบ็ไซต์ของเรา 
คาํวา่ “เวบ็ไซตข์องเรา” หมายถึง ขอ้มูล ขอ้ความ กราฟฟิค การบริการ และขอ้มลูอื�นๆ ที�ปรากฏอยูใ่น www. 
mticonnect.in.th 
  
เวบ็ไซตข์องเราเป็นของและบริหารจดัการโดยบริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เนื�อหาซึ� งปรากฏ
บนเวบ็เพจเป็นการจดัทาํในนามของบริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
เวบ็ไซตข์องเราไม่ไดใ้หค้าํแนะนาํเกี�ยวกบัเรื�องส่วนตวั การเงิน การลงทุน หรือคาํแนะนาํในดา้นอื�นๆ 
ดงันั�น ท่านจึงควรตดัสินใจดว้ยตนเองก่อนปฏิบติัตามขอ้มูลที�ปรากฏบนเวบ็ไซตข์องเราหรือลิงคอื์�นๆ ที�มี
อยูใ่นเวบ็ไซตข์องเรา 
  
กรรมสิทธิ�ในเนื�อหาบนเวบ็ไซต์ 
เราเป็นเจา้ของและมีสิทธิในบรรดาขอ้มูลและเนื�อหาทั�งหมดที�ปรากฏบน www. mticonnect.in.th รวมไปถึง
เครื�องหมายการคา้ เครื�องหมายบริการ โลโก ้การออกแบบ ภาพกราฟฟิค การจดัวางเนื�อหาต่างๆ บน www. 
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mticonnect.in.th เวน้แต่เราจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น เราและ/หรือบุคคลที�สามที�ไดรั้บอนุญาตจากเราเท่านั�นที�
เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ� ในบรรดาขอ้มูลและเนื�อหาทั�งหมดที�ปรากฏบนเวบ็ไซตข์องเรา 
หา้มมิใหผู้ใ้ดใช ้ผลิต ทาํซํ�า ดดัแปลง ลอกเลียน ตีพิมพ ์ขาย ขายต่อ แจกจ่าย เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือใช้
ประโยชนอ์ยา่งอื�นในขอ้มูลหรือเนื�อหาที�ปรากฏบน www. mticonnect.in.th ไม่วา่ทั�งหมดหรือ
บางส่วน เพื�อวตัถุประสงคใ์ดๆ โดยไม่ไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยชดัแจง้จากเราก่อน 
ในกรณีที�เราตรวจพบวา่มีการละเมิดสิทธิใดๆ ของเรา เราจะดาํเนินการทางกฎหมายกบัผูล้ะเมิดโดยทนัที 
หากท่านพบเห็นการละเมิดใดๆ ในสิทธิของเรา โปรดแจง้ใหเ้ราทราบโดยเร็วที�สุด 
  
สภาพพร้อมใช้งานและความถูกต้องของเว็บไซต์ 
เวบ็ไซตแ์ละเนื�อหาขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องเรา ถูกจดัให้มีขึ�นบนพื�นฐานของการมีอยูแ่ละสภาพพร้อมใชง้าน
ตามปกติของเวบ็ไซตเ์ท่านั�น 
เราไม่อาจรับรองไดว้า่ การใชง้านเวบ็ไซตข์องเราจะไม่ถูกรบกวนหรือไม่มีปัญหาในการเชื�อมต่อกบัเวบ็ไซต์
ของเรา ทั�งนี�  สืบเนื�องมาจากเหตุผลทางเทคนิคบางประการที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของเรา ซึ� งเราจะ
พยายามทาํใหเ้ซิร์ฟเวอร์หรือเวบ็ไซตข์องเราอยู่ในสภาพพร้อมใชง้านและปลอดจากไวรัสและบั�กอยูเ่สมอ 
แมว้า่เราจะไดพ้ยายามทาํใหข้อ้มูลและเนื�อหาต่างๆ บนเวบ็ไซตข์องเราถูกตอ้ง ครบถว้น และสมบูรณ์แลว้ 
เรากไ็ม่สามารถรับรองไดว้า่ ขอ้มูลและเนื�อหาเหล่านี�จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของท่านทั�งหมด
ได ้
เราถือว่าท่านยอมรับในความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นไดจ้ากการเขา้เยี�ยมชมและใชง้านเวบ็ไซตข์องเรา เราไม่
รับประกนัวา่การใชง้านเวบ็ไซตข์องเราหรือเอกสารที�ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องเราจะไม่ก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อทรัพยสิ์นใดๆ หรือเป็นการลดทอนความเสี�ยงบนอินเตอร์เน็ตที�อาจเกิดขึ�นไดต้ามปกติ รวมทั�งไม่
จาํกดัขอบเขตของการสูญหายของขอ้มูล การติดไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ มาลแวร์ โทรจนั และเวิร์ม 
นอกจากนี�  เรายงัไมรั่บผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลบน
เวบ็ไซตข์องบุคคลที�สามที�ไม่ไดร้ับอนุญาตจากเรา 
เราขอสงวนสิทธิ� ในการระงบัเวบ็ไซตเ์พื�อซ่อมหรือบาํรุงรักษาไม่วา่ในกรณีใดๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ท่าน
ทราบล่วงหนา้ 
ในการเขา้สู่เวบ็ไซตข์องเรา เราถือวา่ ท่านยินยอมปฏิบติัตามกฎหมายที�ใชบ้งัคบักบัเวบ็ไซตข์องเรา ท่านจะ
ไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถึงหรือทาํธุรกรรมบนเวบ็ไซตข์องเราในกรณีที�กฎหมายไม่อนุญาตใหเ้ขา้ถึงหรือใช้
เวบ็ไซต ์หรือถือเป็นการละเมิดกฎหมาย หรือเป็นการทาํใหผ้ลิตภณัฑห์รือบริการของเราบงัคบัใชต้าม
กฎหมายไม่ได ้
โปรดอ่านขอ้กาํหนดต่อไปนี�อยา่งละเอียดถี�ถว้น เนื�องจากขอ้กาํหนดเหล่านี� เป็นการจาํกดัความรับผิดตาม
กฎหมายของเราต่อการใชง้านของท่านบนเวบ็ไซตข์องเรา และ/หรือ เป็นขอ้กาํหนดที�เพิ�มเติมจากที�กฎหมาย
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กาํหนดไว ้ทั�งนี�  เราขอรับรองวา่ ไม่มีขอ้กาํหนดใดที�พยายามตดัความรับผิดชอบของเราซึ�งไม่ไดรั้บอนุญาต
ตามกฎหมาย 
เราไม่รับผิดชอบในกรณีที�ขอ้มูลของท่านสูญหายขณะอพัโหลดหรือส่งขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตข์องเรา เราไม่
สามารถประกนัไดว้า่ ผลิตภณัฑห์รือบริการของเราจะอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา เราไม่
รับผิดชอบต่อการยกเลิกผลิตภณัฑห์รือบริการหรือปฏิเสธคาํขอสาํหรับผลิตภณัฑห์รือบริการของท่านไม่วา่
ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม 
ภายใตข้อบเขตที�กฎหมายอนุญาต เราไมรั่บรอง ผูกพนั หรือแสดงออกทั�งโดยชดัแจง้หรือโดยปริยายว่า 
เวบ็ไซตข์องเรา เนื�อหาหรือขอ้มูลบางส่วนหรือทั�งหมดบนเวบ็ไซตข์องเรา ความถูกตอ้ง พร้อมใชง้าน หรือ
ความสมบูรณ์ของเนื�อหาบนเวบ็ไซตห์รือบางส่วนของเนื�อหาหรือขอ้มูลนั�น มีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้
งานในขอบเขตอาํนาจตามกฎหมายใดๆ 
เรา (หมายความถึงพนกังาน เจา้หนา้ที� และผูบ้ริหารของ บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)ทุกคน) 
ไม่เกี�ยวขอ้งกบัสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเวน้หนา้ที� หรือกรณีอื�นๆ ต่อบุคคล
ใดๆ ที�ไดรั้บจากการใช ้การเขา้ถึงหรือการไม่เขา้ถึงเวบ็ไซตข์องเรา หรือต่อความผิดพลาดที�มีอยูใ่นเวบ็ไซต์
ของเรา หรือดว้ยเหตุที�เวบ็ไซตข์องเราไม่พร้อมใชง้าน 
เรา (หมายความถึงพนกังาน เจา้หนา้ที� และผูบ้ริหารของบริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ทุกคน) 
ไม่จาํตอ้งรับผิดต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือการสูญเสียรายได ้ขอ้มูล การใชง้าน โอกาสทางธุรกิจ 
ความนิยม หรือชื�อเสียง การสูญหายโดยบงัเอิญ ผลเสียหายจากการสูญหาย ความทุกขห์รือความเสียหายที�
เกิดขึ�นซึ� งมีเหตุเกี�ยวขอ้งกบัการที�ท่านใชง้านเวบ็ไซตข์องเรา (แมว้า่จะมีการแจง้ความเสียหายนั�นใหเ้รา
ทราบ) หรือการไม่ยอมรับหรือฝ่าฝืนเงื�อนไขและขอ้กาํหนดของเรา 
  
การเข้าถึงเวบ็ไซต์และการซื�อผลิตภณัฑ์ 
เวบ็ไซตข์องเราจดัทาํขึ�นสาํหรับการใชง้านโดยบุคคลที�มีสัญชาติไทย ผูอ้าศยัถาวรในประเทศไทยหรือ
ชาวต่างชาติที�มีถิ�นพาํนกัในประเทศไทย (กรณีแต่งงานกบัชาวไทยหรือมีใบอนุญาตใหป้ระกอบอาชีพใน
ประเทศไทย) คาํขอของบุคคลอื�นที�ไม่ใช่บุคคลตามที�กล่าวมาขา้งตน้จะไม่สามารถทาํธุรกรรมกบัเราได ้เวน้
แต่ระบุไวเ้ป็นอย่างอื�น การทาํธุรกรรมทั�งหมดจะแจง้ราคาและตอ้งชาํระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั�น 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการในเวบ็ไซตข์องเรานั�นมีไวจ้าํหน่ายหรือใหบ้ริการเฉพาะในประเทศไทย และมีไว้
สาํหรับประกนัภยัความเสี�ยงที�เกิดขึ�นในประเทศไทยเท่านั�น 
  
เงื�อนไขและข้อกําหนดของผลติภัณฑ์ 
เนื�อหาบนเวบ็ไซตข์องเราไม่ถือเป็นขอ้เสนอเพื�อขายผลิตภณัฑห์รือบริการ คาํขอเพื�อซื�อผลิตภณัฑห์รือ
บริการของท่านเท่านั�นที�ถือเป็นขอ้เสนอซึ� งเราอาจตอบรับหรือตอบปฏิเสธกไ็ดโ้ดยพิจารณาจากเงื�อนไขและ
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ขอ้กาํหนดของผลิตภณัฑข์องเรา หลงัจากที�ท่านส่งคาํขอผ่านเวบ็ไซตข์องเราเพื�อซื�อผลิตภณัฑห์รือบริการ
และขอ้เสนอของท่านไดรั้บการตอบรับ ท่านจะไดร้ับการแจง้ยืนยนัการซื�อของท่านจากเรา 
ขอ้มูลและคาํอธิบายบนเวบ็ไซตข์องเราไมจ่าํเป็นตอ้งแสดงรายละเอียดทั�งหมดเกี�ยวกบัเงื�อนไข ขอ้กาํหนด 
ขอ้ยกเวน้ และการอธิบายความคุม้ครองเหมือนกบัในเวลาที�นาํไปปฏิบติัจริง ขอ้มูลเหล่านี� รวมถึงตาราง
ความคุม้ครอง เอกสารกรมธรรม ์และ/หรือขอ้กาํหนดในการซื�อที�ออกใหท่้าน โดยเอกสารดงักล่าวอาจอยู่
ในรูปของเอกสารหรือเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์กไ็ด ้
หากท่านส่งคาํขอเพื�อซื�อผลิตภณัฑห์รือบริการใดๆ ผา่นเวบ็ไซตข์องเรา ท่านจะตอ้งพิจารณาเงื�อนไขและ
ขอ้กาํหนดในการใชง้านฉบบันี�ประกอบกบัเงื�อนไขและขอ้กาํหนดเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือ
บริการนั�นๆ ในกรณีที�เงื�อนไขและขอ้กาํหนดทั�งสองส่วนนี�ขดัแยง้กนั ใหถื้อตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนด
เฉพาะ (เงื�อนไขและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบริการนั�นๆ) เป็นสําคญั 
คาํขอทั�งหลายที�เกี�ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการบนเวบ็ไซตข์องเราจะตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัและ
ขั�นตอนที�เรากาํหนดไว ้รวมทั�งตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดโดยผูรั้บประกนัภยัที�เกี�ยวขอ้ง (โปรดดู
รายละเอียดเพิ�มเติมจากขอ้มูลในกรมธรรมข์องท่าน) 
ท่านตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ารายละเอียดและขอ้มูล (โดยเฉพาะรายละเอียดเกี�ยวกบัการชาํระเงิน) ที�ท่านส่ง
ใหเ้ราในขณะที�ใชเ้วบ็ไซตข์องเรานั�นถูกตอ้งและครบถว้น สาํหรับการชาํระค่าผลิตภณัฑแ์ละบริการ หรือ
การขอใหต่้ออายกุรมธรรมอ์ตัโนมติั บตัรเครดิตที�ท่านใชจ้ะตอ้งเป็นของท่านและไม่อยูใ่นชื�อของบุคคลอื�น 
  
การทําธุรกรรมออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์ของเรา 
ท่านสามารถทาํธุรกรรมออนไลนผ์า่นเวบ็ไซตข์องเราได ้เช่น การซื�อกรมธรรมป์ระกนัภยั การแจง้เคลม การ
ต่ออายุกรมธรรม ์เป็นตน้ ซึ� งการทาํธุรกรรมเหล่านี� จะไม่ถือวา่สาํเร็จจนกวา่เราจะไดร้ับการยืนยนัคาํขอนั�น
ของท่าน 
การยืนยนัของท่าน หมายถึง การสื�อสารใดๆ จากท่านที�ส่งมาถึงเราผ่านทางเวบ็ไซตห์รือช่องทางอื�นทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงการสื�อสารที�เป็นการตอบรับในขอ้เสนอหรือการยืนยนัการชาํระเงินของท่าน 
เมื�อที�อยู่อีเมล (email address) ของท่านมีการเปลี�ยนแปลง ท่านมีหนา้ที�ที�จะตอ้งแจง้ให้เราทราบถึงการ
เปลี�ยนแปลงนั�น อีกทั�งยงัมีหนา้ที�รักษาอีเมลของท่านให้ใชก้ารไดแ้ละสามารถรับอีเมลใหม่ได ้เราจะไม่รับ
ผิดในกรณีส่งอีเมลไปแลว้แต่อีเมลนั�นไม่สามารถใชก้ารได ้เวน้แต่เกิดจากความผิดพลาดของเราเอง 
เราอาจไม่ไดรั้บการยืนยนัการชาํระเงินของท่านอนัเนื�องมาจากเหตุผลหลายประการ เช่น ความผิดพลาดของ
กลไกคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ การลม้เหลวของอุปกรณ์ติดต่อสื�อสารหรืออุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ การละเลยของผูใ้หบ้ริการหรือการลม้เหลวของระบบการใหบ้ริการ ซึ� งอยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของเราทั�งสองฝ่าย 
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ตามขอบเขตของกฎหมาย เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อท่านในความสูญเสียหรือความเสียหายจากการ
เชื�อมต่อหรือการส่งผา่นโครงสร้างอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นเวบ็ไซตข์องเราหรือความลม้เหลวในการรับสญัญาณ
อิเลก็ทรอนิกส์ ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
เราอาจปฏิเสธการทาํธุรกรรมไม่วา่ในเวลาใดหรือดว้ยเหตุใด ภายใตข้อบเขตที�กฎหมายอนุญาต เราจะไม่
รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที�สามหากเราปฏิเสธการทาํธุรกรรมนั�น 
ท่านจะไดรั้บเอกสารที�เกี�ยวกบัการประกนัภยัทั�งหมดทางอิเลก็ทรอนิกส์ แต่มีเอกสารบางอย่างที�เราไม่
สามารถจดัส่งแบบอิเลก็ทรอนิกส์ไดต้ามขอ้บงัคบัทางกฎหมายและขอ้จาํกดัทางเทคนิค ซึ� งเราจะจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวให้ท่านทางไปรษณีย ์
  
การซื�อกรมธรรม์ประกนัภยั 
ท่านตอ้งแจง้ขอ้มูลที�เป็นความจริงทุกอยา่งแก่เรา มิฉะนั�นท่านอาจไม่ไดรั้บสิทธิประโยชนจ์ากกรมธรรม์
ของท่าน ขอ้มูลที�เราไดรั้บจากท่านมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจของเราที�จะใหก้ารประกนัภยักบัท่าน
หรือไม่ 
ขั�นตอนการซื�อกรมธรรมป์ระกนัภยั มี 2 ขั�นตอน ดงันี�  
ขั�นตอนที� 1: รับใบเสนอราคา: ยืนยนัความคุม้ครองและเงื�อนไขต่างๆ อนัไดแ้ก่ 
(1) – เลือกแบบประกนัภยั 
(2) – กรอกขอ้มูลผูเ้อาประกนัภยั 
(3) – สั�งซื�อสินคา้ 
ประกนัภยัออนไลน์ที�ท่านซื�อผา่นเวบ็ไซตข์องเรา (www.mticonnect.in.th) นั�นจะรับประกนัภยัโดย บริษทั 
เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  
  
การชําระเงิน 
ท่านตอ้งชาํระเงินเต็มจาํนวนภายในวนัที�กาํหนดสาํหรับการซื�อกรมธรรมป์ระกนัภยั การต่ออายุกรมธรรม ์
หรือการซื�อบริการอื�นๆ ผา่นเวบ็ไซตข์องเรา โดยมีวิธีการชาํระเงินดงัต่อไปนี�  
 1. ชาํระเงินผา่นบตัรเครดิต ท่านสามารถสั�งซื�อและชาํระเงินผา่นระบบออนไลนที์�วางใจได ้และมี
ความปลอดภยัสูง 
 2. ที�ศูนยบ์ริการลูกคา้ บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ สาขาย่อย หรือ 
ตวัแทนของบริษทัฯ โดย 
 - เงินสด 

http://www.mticonnect.in.th)
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  - เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์สั�งจ่าย "บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)" โดยขีด
คร่อม "A/C Payee Only" และ ขีดฆ่า "หรือผูถื้อ" พร้อมระบุหมายเลขกรมธรรม ์ชื�อ-นามสกุลผูเ้อา
ประกนัภยัและเบอร์โทรศพัท ์ที�ดา้นหลงัเช็ค 
  - บตัรเครดิต 
3. ทางไปรษณียโ์ดยแนบใบแจง้เบี�ยประกนัภยัส่งไปยงั บริษทัเมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
4. ที�เคานเ์ตอร์ธนาคาร หรือ จุดบริการรับชาํระ ทุกสาขาทั�วประเทศ (ตามที�ระบุในใบแจง้เบี�ยประกนัภยั) 
โดยนาํใบแจง้เบี�ยประกนัภยัไปแสดงที� เคานเ์ตอร์ธนาคาร หรือ จุดบริการรับชาํระ 
5. ดว้ยบตัร ATM ผา่นเครื�อง ATM ธนาคารเจา้ของบตัร ทุกสาขาทั�วประเทศ หรือ ATM BARCODE โดย
ทาํตามขั�นตอนที�ระบบแนะนาํ และเลือกใชบ้ริการของธนาคารต่างๆ ไดแ้ก่ ธนาคารกสิกร กรุงเทพ  ทหาร
ไทย ไทยพาณิชย ์กรุงศรีอยธุยา 
6. ผา่นระบบโทรศพัท ์โทรสาร โดยเจา้ของบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือ กระแสรายวนัที�ออกโดยธนาคาร  
กสิกร ไทยพาณิชย ์ทหารไทย 
7. ผา่นระบบโทรศพัทมื์อถือ 
8. ผา่น Internet Banking โดยการสมคัรเป็นสมาชิกภายใตเ้วบ็ไซต ์ของธนาคาร 
กสิกร ไทยพาณิชย ์กรุงไทย ทหารไทย 
 
โดยท่านจะไดรั้บกรมธรรมห์ลงัจากชาํระเงินแลว้เท่านั�นยกเวน้ประกนัเดินทางในต่างประเทศเมืองไทย 
Happy Mile Travel  
  
บัญชีผู้ใช้ของท่าน 
ท่านสามารถลงทะเบียนเพื�อเขา้เป็นสมาชิกของ mticonnect.in.th ได ้ในการลงทะเบียน ท่านจะตอ้งให้ 
ขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนั ครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นความจริงเท่านั�น หากเรามีขอ้สงสัยเกี�ยวกบัขอ้มูลที�ท่านมอบ
ให ้เรามีสิทธิร้องขอใหท่้านยืนยนัความถูกตอ้งแทจ้ริงของขอ้มูลนั�นๆ เราขอสงวนสิทธิ� ที�จะปฏิเสธการ
ใหบ้ริการ และ/หรือยกเลิกบญัชีผูใ้ชข้องท่านโดยไม่ตอ้งมีการบอกกล่าวล่วงหนา้ หากตรวจพบว่าขอ้มูลที�
ท่านมอบใหเ้ป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การดาํเนินงานของเรา 
ท่านสามารถเขา้สู่ระบบเพื�อเขา้ไปจดัการขอ้มูลในบญัชีผูใ้ชข้องท่านไดต้ลอดเวลา โดยขอ้มูลดงักล่าวนี�รวม
ไปถึงรายละเอียดของกรมธรรมห์รือธุรกรรมอื�นที�ท่านทาํไวก้บัเราดว้ย 
ขอ้มูลต่างๆ ในบญัชีผูใ้ชถื้อเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะท่านเท่านั�นที�สามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว
ได ้ท่านจึงตอ้งรับผิดชอบในการรักษาความลบัของบญัชี ชื�อผูใ้ช ้และรหสัผา่นของท่านเอง หากท่านไดใ้ห้
ขอ้มูลเกี�ยวกบับญัชีผูใ้ชข้องท่านแก่บุคคลอื�น เราถือวา่ ท่านไดย้อมรับในความเสียหายที�อาจเกิดขึ�นจากการ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแลว้ หากท่านเขา้สู่ระบบโดยใชชื้�อบญัชีของผูอื้�น หรือเขา้ไปแกไ้ขขอ้มูลในบญัชีของ
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ผูอื้�น ท่านตอ้งรับรองวา่ท่านมีอาํนาจที�จะกระทาํการแทนผูน้ั�น หากท่านไม่มีอาํนาจเช่นว่านั�น ท่านอาจมี
ความผิดตามกฎหมาย 
  
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
เมื�อท่านไดเ้ขา้มาเยี�ยมชมเวบ็ไซตข์องเรา และ/หรือ ใชบ้ริการบนเวบ็ไซตข์องเรา เราถือว่าท่านยอมรับวา่
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเรานาํมาใชต้ามที�ไดร้ะบุไวใ้นเงื�อนไขและขอ้กาํหนดฉบบันี�  รวมถึงนโยบาย
ความเป็นส่วนตวัของเรา 
  
การเชื�อมต่อไปยังเวบ็ไซต์ของบุคคลที�สาม 
เราอาจมีการใหลิ้งคเ์พื�อเชื�อมต่อไปยงัเวบ็ไซตข์องบุคคลที�สาม ซึ� งอยูน่อกเหนือการดูแลของเรา ทั�งนี� เพื�อ
เป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านเท่านั�น เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื�อหา นโยบาย หรือการกระทาํของ
บุคคลที�สาม หรือความเสียหายที�เกิดขึ�นจากการเขา้ชมและใชเ้วบ็ไซตด์งักล่าว ดงันั�น เมื�อท่านเลิกหรือหยุด
ใชบ้ริการของ mticonnect.in.th และไดเ้ขา้สู่เวบ็ไซตอื์�นแลว้ เราถือวา่ ท่านไดย้อมรับความเสี�ยงที�อาจเกิด
ความเสียหายนั�นแลว้ 
เวบ็ไซตข์องเราอาจมีหรือเชื�อมต่อกบัขอ้มูลเกี�ยวกบัการสมนาคุณพิเศษ การจดัสรร การส่งเสริมการขายโดย
ผูอื้�นที�ไม่ไดเ้กี�ยวขอ้งกบัเรา เราไม่สนบัสนุน แนะนาํ หรือรับรองขอ้เสนอใดๆ หรือบุคคลที�สามที�มีส่วน
เกี�ยวขอ้งกบัขอ้เสนอเหล่านั�น 
  
ข้อจํากัดในการใช้งาน 
ท่านสามารถใชง้านเวบ็ไซตข์องเราไดต้ามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี�  
· รับใบเสนอราคาสาํหรับตวัท่านเองหรือครอบครัวของท่าน 
· รับทราบขอ้มูลเกี�ยวกบัราคาของความคุม้ครองประกนัภยัสาํหรับตวัท่านเองหรือครอบครัวของท่าน
หรือเพื�อนของท่าน 
· จดัการการทาํธุรกรรมหรือการส่งคาํถามที�เกี�ยวกบัการประกนัภยั หรือเกี�ยวกบัความคุม้ครอง
ประกนัภยัสาํหรับตวัท่านเองหรือสมาชิกครอบครัวโดยตรงของท่าน (โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากบุคคล
เหล่านั�นก่อน) 
ท่านตอ้งไม่ใชเ้วบ็ไซตข์องเราไปในทางใดๆ ก็ตามที�เป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุใหก้ารเขา้ถึงเวบ็ไซตข์องเรา
ขดัขอ้งหรือแย่ลง ท่านตอ้งรับทราบและยอมรับวา่ท่านตอ้งรับผิดชอบต่อทุกๆ การติดต่อสื�อสารทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ที�ส่งออกจากคอมพิวเตอร์ของท่าน 
เมื�อท่านเขา้มาใชเ้วบ็ไซตข์องเรา ท่านตอ้งไม่กระทาํโดยตรงหรือโดยออ้มหรือร่วมกบัหรือโดยบุคคลที�สาม 
ในกรณีดงัต่อไปนี�  
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· ใชเ้วบ็ไซตข์องเรา เพื�อวตัถปุระสงคอื์�นที�นอกเหนือจาก (a) การเป็นลูกคา้โดยชอบ หรือ (b) เพื�อ
วตัถุประสงคที์�ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย ์
· กระทาํการใดๆ ที�เป็นหรืออาจเป็นการขดัขวางการเขา้สู่ระบบของเวบ็ไซตข์องเรา เป็นเหตุใหเ้กิด
ความเสียหาย หรือรบกวนการทาํงานตามปกติของเวบ็ไซตข์องเรา 
· กระทาํการใดๆ ที�รวมถึงการใชเ้ครื�องมือเกบ็สถิติขอ้มลู เพื�อรวบรวม แพร่กระจาย ประมวลผล เฝ้า
ตรวจ หรือคดัลอกหนา้เวบ็เพจใดๆ จากเวบ็ไซตข์องเรา รวมถึงขอ้มูล กราฟฟิค หรือเนื�อหาส่วนใดส่วนหนึ�ง
ของเวบ็ไซตข์องเรา 
· ใชก้ารประมวลผลอตัโนมติัใดๆ เพื�อรวบรวมหรือรวมขอ้มูล เนื�อหาที�อยู่บนเวบ็ไซตข์องเรา หรือที�
สามารถเขา้ถึงไดจ้ากเวบ็ไซตข์องเรา 
· กระทาํการใดๆ ที�ทาํใหเ้กิดการใช ้ส่งต่อ ส่งผา่น หรือดาวนโ์หลดขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (แบนด์
วิดท)์ สูงมากผิดปกติในโครงข่ายระบบการเชื�อมต่อของเวบ็ไซตข์องเรา 
· กระทาํการใดๆ ที�ก่อใหเ้กิดการแปลขอ้มูลกลบั วิศวกรรมยอ้นกลบั (การถอดรหสัโปรแกรมเพื�อดู
วา่มีผลกบัฮาร์ดแวร์อยา่งไร) ความพยายามที�จะเปิดเผยซอร์สโค๊ด หรือการประมวลผลใดๆ หรือการเขียน
โปรแกรมใดๆ เกี�ยวกบัเวบ็ไซตข์องเราและซอฟตแ์วร์อื�น 
· คดัลอก ทาํซํ� า ปรับเปลี�ยน ดดัแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณะซึ� งเนื�อหาหรือขอ้มูลส่วนใดส่วนหนึ�งจาก
เวบ็ไซตข์องเรา โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเรา 
· นาํชื�อ และ/หรือ โลโกข้องcom ไปใชใ้นการใดๆ รวมถึงการโฆษณาหรือเผยแพร่ที�เกี�ยวขอ้งกบั
เนื�อหาบนเวบ็ไซตนี์�  โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเรา 
การเขา้แทรกแซงหรือเขา้สู่เวบ็ไซตข์องเราโดยมีเจตนาไม่สุจริต สร้างความเสียหาย หรือปฏิเสธการบริการ
จากเวบ็ไซตข์องเรา หรือเพื�อประโยชน์ทางการคา้อื�นๆ จะถกูพิจารณาและตรวจสอบอย่างเขม้งวด เราจะ
ดาํเนินการตามความจาํเป็นเพื�อป้องกนัเวบ็ไซตข์องเราจากการกระทาํอนัไมสุ่จริตดงักล่าว และเพื�อป้องกนั
สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของเรา 
นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน 
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ร้องเรียน 
www.mticonnect.in.th จะปกปิดชื�อ ที�อยู่ หรือขอ้มูลใด ๆ ที�เป็นการระบุตวัตนของผูร้้องเรียนหรือผูใ้หข้อ้มูล 
และเก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั เพื�อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียน
และผูใ้หข้อ้มูลที�กระทาํการโดยเจตนาสุจริตบน www.mticonnect.in.th 
  
ทั�งนี�  ผูมี้หนา้ที�รับผิดชอบในการดาํเนินการตรวจสอบเรื�องร้องเรียนเท่านั�นที�จะเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้โดย
ผูป้ฏิบติัหนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องร้องเรียน มีหนา้ที�เก็บรักษาขอ้มูล ขอ้ร้องเรียน และเอกสารหลกัฐานของผู ้

http://www.mticonnect.in.th
http://www.mticonnect.in.th
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ร้องเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื�นที�ไม่มีหนา้ที�เกี�ยวขอ้ง เวน้แต่เป็นการ
เปิดเผยตามหนา้ที�ที�กฎหมายกาํหนดไวเ้ท่านั�น 
  
การดําเนินการเมื�อได้รับเรื�องร้องเรียน 
www.mticonnect.in.th จะพิจารณาเรื�องร้องเรียนที�ไดรั้บอย่างรวดเร็ว และจะแจง้ให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
ดาํเนินการสอบสวนขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัเรื�องที�ไดรั้บการร้องเรียนและจะดาํเนินการแกไ้ขปัญหานั�นอยา่ง
เหมาะสม 
  
www.mticonnect.in.th จะติดตามความคืบหนา้ของการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน และจะแจง้ผล
การดาํเนินการใหแ้ก่ผูร้้องเรียนทราบเป็นระยะๆ ภายใน 7 – 14 วนั (ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัประเดน็ของเรื� อง
ร้องเรียน) โดยไม่มีค่าใชจ่้าย 
  
ช่องทางการรับเรื�องร้องเรียน 
ผูร้้องเรียนจะตอ้งระบุรายละเอียดของเรื�องที�จะร้องเรียน และแนบเอกสาร/หลกัฐานต่างๆ ที�เกี�ยวกบัเรื�อง
ร้องเรียนนั�นๆ พร้อมทั�งระบุชื�อ-สกลุ หมายเลขกรมธรรม ์และหมายเลขโทรศพัทที์�สามารถติดต่อได ้และส่ง
เรื�องร้องเรียนดงักล่าวมายงั www.mticonnect.in.th โดยผา่นช่องทาง 3 ช่องทาง ดงัต่อไปนี�  
  
ช่องทางที� 1 จดหมายทางไปรษณีย ์
ผูร้้องเรียนสามารถแจง้เรื�องร้องเรียนทางจดหมายไปรษณีย ์โดยจ่าหนา้ซองถึง “สาํนกังานใหญ่ บริษทั 
เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)” ที�อยู่ 252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
ช่องทางที� 2 จดหมายทางอีเมล 
ผูร้้องเรียนสามารถแจง้เรื�องร้องเรียนทางอีเมล ไดที้�: Info@muangthaiinsurance.com 
ช่องทางที� 3 ติดต่อผา่นทางโทรสาร 
ผูร้้องเรียนสามารถแจง้เรื�องร้องเรียนผ่านทาง แฟกซ์หมายเลข 0-2665-4166, 0-2274-9511, 0-2276-2033 
  
  
การแก้ไขเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขและข้อกาํหนดในการใช้งาน 
เราขอสงวนสิทธิ� ที�จะแกไ้ขเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขและขอ้กาํหนดในการใชง้านเวบ็ไซตข์องเราโดยไม่ตอ้งแจง้
ใหท่้านทราบล่วงหนา้ เราจะแจง้ใหท่้านทราบเมื�อมีการปรับปรุงเงื�อนไขและขอ้กาํหนดนี�แลว้ และจะแสดง
วนัเดือนปีที�มีการเปลี�ยนแปลงไวใ้นส่วนบนสุดของเงื�อนไขและขอ้กาํหนด อย่างไรกต็าม เราแนะนาํใหท่้าน
ตรวจสอบเงื�อนไขและขอ้กาํหนดทุกครั� งที�ท่านเขา้มาเยี�ยมชม หรือมีการใชบ้ริการบนเวบ็ไซตข์องเรา 

http://www.mticonnect.in.th
http://www.mticonnect.in.th
http://www.mticonnect.in.th
mailto:nfo@muangthaiinsurance.com
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หากขอ้กาํหนดใดๆ ในเงื�อนไขและขอ้กาํหนดฉบบันี�ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบงัคบั
ใชไ้ด ้ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือวา่ขอ้กาํหนดนั�นๆ ไม่มีอยู่และไม่กระทบต่อความถูกตอ้งหรือการ
บงัคบัใชข้องเงื�อนไขและขอ้กาํหนดในการใชง้านอื�นที�เหลืออยู ่
  
การบันทึกโทรศัพท์และอเีมล 
การโทรศพัทแ์ละการโตต้อบทางอีเมลกบัเราที�เกี�ยวเนื�องกบัการเขา้สู่ระบบของท่านสู่เวบ็ไซตข์องเราอาจ
ไดรั้บการบนัทึกเพื�อจุดประสงคใ์นการฝึกอบรมและช่วยป้องกนัการฉอ้โกง การนาํขอ้มูลการติดต่อดงักล่าว
ไปใชถื้อวา่ท่านยินยอมใหท้าํเช่นนั�นแลว้ 
  
ขอบเขตและกฎหมายที�บังคับใช้ 
เงื�อนไขและขอ้กาํหนดในการใชง้านเวบ็ไซตข์องเราเป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจกัรไทย หากเกิด
กรณีพิพาทขึ�น ขอ้พิพาทดงักล่าวจะไดรั้บการพิจารณาตดัสินคดีในศาลที�มีเขตอาํนาจในประเทศไทย บุคคล
ที�สาม ผูไ้ม่เห็นดว้ยกบัเงื�อนไขและขอ้กาํหนดในการใชง้านของเราจะไม่มีสิทธิในการดาํเนินการทาง
กฎหมายใดๆ เพื�อบงัคบัใชเ้หนือเงื�อนไขและขอ้กาํหนดดงักล่าว 
  
ค่าชดเชยและการยกเว้น 
หากท่านละเมิดเงื�อนไขและขอ้กาํหนดในการใชง้านของเรา ท่านยินดีที�จะจ่ายค่าชดเชยใหเ้ราสาํหรับความ
เสียหายใดๆ เกิดขึ�น รวมทั�งรายจ่ายและค่าใชจ่้ายที�ไม่อาจเรียกคืนได ้อนัเป็นผลมาจากการละเมิดของท่าน 
หากท่านละเมิดเงื�อนไขและขอ้กาํหนดในการใชง้านของเรา แต่เราไม่ไดด้าํเนินการทางกฎหมายกบัท่าน
ในทนัที เรายงัคงสามารถบงัคบัตามสิทธิของเราไดแ้ละยงัสามารถไดร้ับการเยียวยาอนัสืบเนื�องมาจากการ
ละเมิดหรือผลจากการละเมิดของท่านอยู่ 
  
ข้อกาํหนดและเงื�อนไข ส่วนลดการติดตั�ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดซีซีทีวี (CCTV) 
· ลกัษณะของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซีซีทีวี (CCTV) 
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดซีซีทีวี (CCTV) ที�ติดตั�งกบัรถยนต ์หมายถึง กลอ้งติดรถยนตทุ์กประเภทที�ใชติ้ดตั�ง
ภายในรถยนตที์�สามารถบนัทึกภาพเคลื�อนไหว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื�นที�นาํมาดดัแปลง เพื�อใหมี้ลกัษณะ
เดียวกบักลอ้งติดรถยนตแ์ละไม่มีการกาํหนดมาตรฐาน คุณภาพ ราคา ของกลอ้งติดรถยนต ์
  
· ประเภทกรมธรรม์ 
ส่วนลดค่าเบี�ยประกนัภยันี�  สาํหรับผูเ้อาประกนัภยัรายใหม่ที�ซื�อกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจทุก
ประเภทของรถยนตเ์ก๋งส่วนบุคคลและรถยนตก์ระบะส่วนบุคคลที�แจง้วา่ รถยนตค์นัเอาประกนัภยัมีการ
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ติดตั�งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ซีซีทีวี (CCTV) โดย บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ให้
ส่วนลดสาํหรับกรมธรรมที์�มีระยะเวลาเริ�มตน้คุม้ครองตั�งแต่วนัที� 3 มี.ค.60 เป็นตน้ไป 
 
  
· ข้อตกลงเมื�อผู้ขอเอาประกนัภัยร้องขอส่วนลด 
ในขั�นตอนการขายกรมธรรมป์ระกนัภยั พนกังานขายจะสอบถามขอ้มูลเพื�อให้ผูเ้อาประกนัภยัยืนยนัการ
ติดตั�ง กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดซีซีทีวี (CCTV) ในรถยนตค์นัขอเอาประกนัภยั ตลอดจนการบนัทึกไฟลเ์สียง
การสนทนา วา่จะติดตั�งกลอ้งดงักล่าว ไวใ้นส่วนดา้นหนา้ของรถยนตค์นัที�เอาประกนัภยัตลอดระยะเวลา
ประกนัภยั สาํหรับกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัทาํการซื�อกรมธรรมด์ว้ยตวัเองผา่นช่องทางออนไลน ์บริษทัจะ
สอบถามขอ้มูลเพื�อใหผู้เ้อาประกนัภยัยืนยนัอีกครั� งในขั�นตอนของเวลคมัคอล (Welcome Call) 
ผูข้อเอาประกนัภยั ตอ้งแสดงภาพถ่ายและนาํส่งภาพถ่ายการติดตั�งกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดซีซีทีวี (CCTV) ที�
ติดตั�งกบัรถยนตค์นัเอาประกนัภยัใหก้บับริษทั ในขณะที�ขอใบเสนอราคาที�มีส่วนลด หรือชาํระค่าเบี�ย
ประกนัภยัแบบมีส่วนลดกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดซีซีทีวี (CCTV) ที�ติดตั�งกบัรถยนตผ์า่นทุกช่องทางบริษทั 
พร้อมยืนยนัวา่จะติดตั�งกลอ้งดงัภาพถ่ายที�นาํส่งไวใ้นส่วนดา้นหนา้ของรถยนตค์นัที�เอาประกนัภยัตลอด
ระยะเวลาประกนัภยัตามที�ระบุในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ส่วนลดนี�จะแสดงในส่วนของช่องส่วนลดอื�นๆ ของตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์
  
· การชดใช้ความเสียหายสําหรับกรมธรรม์ที�ได้รับส่วนลด 
สาํหรับทุกกรมธรรมที์�ไดรั้บการอนุมติัจากบริษทั มีผลบงัคบัและมีชาํระค่าเบี�ยประกนัภยัแบบมีส่วนลด
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดซีซีทีวี (CCTV) ที�ติดตั�งกบัรถยนตแ์ลว้ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งส่งมอบไฟล์
ภาพเคลื�อนไหวที�บนัทึกเหตุการณ์อุบติัเหตุของรถยนตค์นัเอาประกนัภยั ผา่นมาทางช่องทางที�บริษทัแจง้ 
เพื�อบริษทั จะนาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการพิจารณาสินไหมต่อไปโดยไม่ชกัชา้ 
กรณีรถยนตค์นัเอาประกนัภยัเกิดอุบติัเหตุไดรั้บความเสียหาย เมื�อมีการแจง้เคลมและบริษทัตรวจพบวา่
ไม่ไดมี้การติดตั�งกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดซีซีทีวี (CCTV) ในรถยนตค์นัดงักล่าว หรือเมื�อบริษทัร้องขอไฟล์
ภาพเคลื�อนไหวที�บนัทึกเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุ จากกลอ้งที�ติดตั�งในรถยนตด์งักล่าว แต่ผูเ้อาประกนัภยั ไม่
สามารถส่งมอบไฟลภ์าพเคลื�อนไหวใหบ้ริษทั หรือไม่ยินยอมส่งมอบไฟลภ์าพใหบ้ริษทั เพื�อประกอบการ
พิจารณาการจ่ายค่าซ่อมรถคนัเอาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผดิชอบค่าเสียหายส่วนแรกสาํหรับความ
เสียหายที�เกิดกบัรถยนตค์นัเอาประกนัภยั 2,000 บาทต่ออุบติัเหตุแต่ละครั� ง 
ค่าเสียหายส่วนแรกนี�  ผูเ้อาประกนัภยัสามารถนาํส่งบริษทัที�อู่ซ่อมรถยนตค์ู่สัญญาของบริษทัเมื�อรถยนตท์าํ
การซ่อมเสร็จเรียบร้อยพร้อมนาํส่ง และบริษทัจะทาํการโอนเงินค่าซ่อมรถยนตค์นัดงักล่าวใหก้บัอู่หรือศูนย์
ซ่อมโดยหกัค่าเสียหายส่วนแรกนี�จากค่าซ่อม 
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· การพจิารณาให้ส่วนลดและค่าเสียหายส่วนแรก 
ส่วนลดค่าเบี�ยประกนัภยั บริษทัขอสงวนสิทธิ� แต่เพียงผูเ้ดียวในการพิจารณาสิทธิในการใหส่้วนลด 5% การ
ติดตั�งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดซีซีทีวี (CCTV) ทั�งนี�ตอ้งไม่ขดัต่อประกาศคาํสั�งของ คปภ.เรื�องการใหส่้วนลด
การติดตั�งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดซีซีทีวี (CCTV) 
กรณีมีขอ้โตแ้ยง้เกิดขึ�น บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการพิจารณาแต่เพียงผูเ้ดียว ซึ� งถา้ลูกคา้ไมพ่อใจและขอ
ยกเลิกกรมธรรมห์ากมีการชาํระเบี�ยประกนัภยัก่อนหกัส่วนลดเรียบร้อยแลว้ การบอกเลิกกรมธรรมด์ว้ย
ความประสงคนี์�  ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิไดรั้บเบี�ยประกนัภยัคืน ตามอตัราการคืนเบี�ยประกนัภยัตามตาราง
การคืนเบี�ยประกนัภยัระยะสั�น (short rate) 
การยกเลิกกรมธรรม ์เจา้ของรถหรือผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งนาํส่งตารางกรมธรรมต์น้ฉบบัใบกาํกบัภาษี พร้อม
ส่วนลดการส่งเสริมการขายต่างๆ คืนให้กบับริษทั เมื�อบริษทั ไดรั้บเอกสารตน้ฉบบัครบถว้น จะทาํการ
ส่งคืนค่าเบี� ยประกนัภยัผา่นบญัชีธนาคารที�แจง้หรือผา่นช่องทางบตัรเครดิตหากมีการชาํระเงินแบบหกับตัร
เครดิต ภายใน 15 วนั หลงัจากไดร้ับเอกสารครบถว้น 
การพิจารณาเรียกเกบ็ค่าเสียหายส่วนแรกสาํหรับความเสียหายที�เกิดกบัรถยนตค์นัเอาประกนัภยั 2,000 บาท 
ต่ออุบติัเหตุแต่ละครั� ง ที�เกี�ยวเนื�องกบักรมธรรมที์�ใหส่้วนลด 5% การติดตั�ง กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดซีซีทีวี 
(CCTV) นี�  ไม่ถือเป็นการจาํกดัสิทธิ�  การปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหม กรณีเคลมทุจริตฉอ้ฉล ของบริษทั 
  
 * ผูซื้�อควรทาํความเขา้ใจในรายละเอียดความคุม้ครองและเงื�อนไขก่อนตดัสินใจทาํประกนัภยัทุกครั� ง 
 
 


