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ประกันภยัช้อปออนไลน์ F เก่ง 

เงื่อนไขการรับประกันภยั 
1.ผู้มีสญัชาติไทย อาย ุ15 ปีขึน้ไป และอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเทา่นัน้ 
2.สามารถท าประกนัภยัได้ 1 คนตอ่ 1 กรมธรรม์ 
3.มลูคา่สนิค้าตัง้แต ่500 บาทขึน้ไปตอ่การสัง่ซือ้สนิค้า 1 ครัง้ (ทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย) (ไมร่วมคา่ขนสง่) 

ตัวอย่างสินค้าคุ้มครอง ตัวอย่างสินค้าไม่คุ้มครอง 

1. เสือ้ผ้า เคร่ืองแตง่กาย และเคร่ืองส าอาง 
2. อาหารเสริม และผลติภณัฑ์สขุภาพ 
3. เคร่ืองใช้ไฟฟา้ อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ แลป็ท๊อป กล้อง  
    อปุกรณ์ถ่ายภาพ  มือถือและอปุกรณ์เสริม เคร่ืองเลน่เกม 
    และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส ์
4. อปุกรณ์ส านกังาน เคร่ืองเขียน และหนงัสอื 
5. สนิค้าแมแ่ละเด็ก  
6. อปุกรณ์กีฬาและสนิค้าอื่นๆ ที่ไมไ่ด้อยูใ่นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ 

1. สนิค้าผิดกฎหมายทกุชนิด   
2. เงินสด ทองค าแทง่ เช็ค ตราสารทางการเงิน ตัว๋ บตัรก านลั  
    และคปูองสว่นลดทกุชนิด 
3. เพชรพลอย และอญัมณี 
4. แสตมป์ เหรียญ โบราณวตัถ ุพระเคร่ือง และเคร่ืองรางของขลงั 
5. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ข้อมลูทกุชนิด แมพ่ิมพ์ แผนผงั แบบแปลน  
    พิมพ์เขียว แบบบ้าน และแบบลายผ้า 
6. เคร่ืองแก้ว เคร่ืองกระเบือ้ง เคร่ืองลายคราม และกระจก 
7. อาหารสด และเคร่ืองดื่มทกุชนิด 
8. พืช ต้นไม้ และสตัว์ 
9. สนิค้าประมลู สนิค้าพรีออเดอร์ ฯลฯ 

ค าเตือน : โปรดท าความเข้าใจในรายละเอียดความคุม้ครองและเงือ่นไขก่อนตดัสินใจท าประกนัภยัทกุครั้ง 
หมายเหต ุ: รายละเอียดความคุม้ครอง และเงือ่นไขเป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม์ประกนัภยั 

 
 

ตารางความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 

วงเงนิรวมสูงสุดไม่เกินต่อปี (รวมข้อ 1-3) 5,000 25,000 160,000 

ส่วนที่ 1  คุ้มครองเงนิส่วนตัวที่หายจากบัตร บัญชี หรือกระเป๋าเงนิออนไลน์ (E-Wallet) ผ่านช่องทาง 
            ออนไลน์  
คุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ (จา่ยตามจริงและไมเ่กินจ านวนเงินเอาประกนัภยั และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั) 
บริษัทจะชดใช้คา่สินไหม กรณีผู้ออกบตัร/ธนาคาร/หน่วยงานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ปฏิเสธที่จะคืนเงินแก่ผู้ เอาประกนัภยั 

 
 
- 

 
 

15,000 

 
 

100,000 

ส่วนที่ 2 คุ้มครองผู้ซือ้สินค้าออนไลน์ ทัง้ในและต่างประเทศ จากสาเหตุต่อไปนี ้(วงเงนิรวมข้อ 2.1 - 2.2) 
คุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ (จา่ยตามจริงสงูสดุไมเ่กินมลูคา่สินค้า และไมเ่กินจ านวนเงินเอาประกนัภยัและตลอด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั)  

 
5,000 

 
10,000 

 
30,000 

    2.1 กรณีผู้ขายไมส่ง่สินค้าภายใน 7 วนั นบัจากวนัที่แจ้งวา่จะจดัสง่ (ไมร่วมสินค้าพรีออเดอร์) 
    2.2  ได้รับสินค้าไมค่รบจ านวนตามรายการสัง่ซือ้  

            สินค้าที่ได้รับเสียหายทางกายภาพโดยสิน้เชิง* 
            สินค้าไมเ่ป็นไปตามที่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
*ลกัษณะ หมายถึง สมบติัเฉพาะตวัของสินคา้ ไดแ้ก่ รูปร่าง สี ขนาด  กายภาพ หมายถึง ลกัษณะภายนอกของสินค้า  
 เสียหายโดยส้ินเชิง หมายถึง ความเสียหายทีผู่เ้อาประกนัภยัไม่สามารถใช้งานไดจ้ากสินคา้ตามรายการทีส่ัง่ซื้อ 

จ่าย 
ตามจริง 
ไม่เกิน 

1,000 บาท

ตอ่ครัง้ 

 
จา่ย 

ตามจริง 
ไมเ่กินทนุ
ประกนัภยั 

 

 
จา่ย 

ตามจริง 
ไมเ่กินทนุ
ประกนัภยั 

 

ส่วนที่ 3  คุ้มครองผู้ขายสินค้าออนไลน์จากการถูกหลอกลวงให้จัดส่งสินค้า และไม่ได้รับเงนิภายใน 7 วัน  
            นับจากวันที่แจ้งว่าจะจัดส่ง (ไม่รวมสินค้าพรีออเดอร์) 
(จา่ยตามจริง สงูสดุไมเ่กินมลูคา่สินค้า และไมเ่กินจ านวนเงินเอาประกนัภยั และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

- - 30,000 

เบีย้ประกันภัยต่อปี (บาท) 129 บาท 299 บาท 999 บาท 
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ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ 
ส่วนที่ 1.ข้อยกเว้นส าหรับหมวดข้อตกลงคุ้มครองการโจรกรรมเงนิส่วนบุคคลผ่านการเชือ่มต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อตกลงความคุ้มครองนีไ้มคุ่้มครองความสญูเสยีหรือความเสยีหาย อนัเกิดจากหรือสบืเนื่องจากสาเหต ุหรือเกิดขึน้ในเวลาตอ่ไปนี ้
1.ความสญูเสยี หรือความเสยีหายที่ได้รับการชดใช้จากธนาคาร หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ  
2.คา่ปรับหรือคา่ธรรมเนียมอื่นๆจากการจ่ายเงินลา่ช้าและดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ (ถ้ามี) 
3. การโจรกรรมเงินท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีธนาคารทางเครือขา่ยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบตัรช าระเงินท่ีออกโดยผู้ออกบตัร ซึง่ไมไ่ด้อยูภ่ายใต้การ 
    ก ากบัดแูลของหนว่ยงานก ากบัดแูลการด าเนินงานของสถาบนัการเงิน  
4. การกระท าที่ไมส่จุริตของบคุคลภายนอกที่ได้รับหรือเคยได้รับอนญุาตจากผู้ เอาประกนัภยั (ไมว่า่จะมีการยกเลกิการอนญุาตดงักลา่ว 
    หรือไม)่ เพื่อเข้าถึงบ้านของผู้ เอาประกนัภยั หรือรหสัผา่น หรือการรับรองการเข้าถึงอื่นๆระบบคอมพิวเตอร์ บตัรช าระเงิน บญัชีธนาคารทาง 
    เครือขา่ยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือกระเป๋าเงินทางเครือขา่ยอิเลก็ทรอนิกส์ (Online Wallet) ของผู้ เอาประกนัภยั 
5. การฉ้อโกงคา่ธรรมเนียมลว่งหน้าที่ผู้ เอาประกนัภยัถกูบคุคลภายนอกหลอกลวงโดยทจุริต เพื่อให้ช าระเงินลว่งหน้าโดยสญัญาวา่ใน 
    ภายหลงัจะช าระเงิน หรือให้สนิค้าหรือบริการท่ีมีมลูคา่มากกวา่แก่ผู้ เอาประกนัภยั 

ส่วนที่ 2 (รวมข้อ 2.1-2.2) ข้อยกเว้นส าหรับหมวดข้อตกลงคุ้มครองการทุจริตในการซือ้สินค้าผ่านการเชือ่มต่อทางเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ : ส าหรับผู้ซือ้สินค้าออนไลน์ 

ข้อตกลงความคุ้มครองนีไ้มคุ่้มครองความสญูเสยีหรือความเสยีหาย อนัเกิดจากหรือสบืเนื่องจากสาเหต ุหรือเกิดขึน้ในเวลาตอ่ไปนี  ้
1. การละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 
2. การโอนเงินหรือการช าระเงินท่ีกระท าเพื่อหวงัวา่จะได้รับเงินสด สิง่เทียบเทา่เงินสด (ทองค าแทง่ เช็ค ตราสารทางการเงิน       ตัว๋หรือบตัร 
    ก านลัทกุชนิด) สิง่ของในเกม เคร่ืองประดบั สตัว์ที่มีชีวิต พืช สนิค้าหรือบริการท่ีผิดกฎหมายหรือ มีข้อจ ากดั แสตมป์เพื่อการสะสม เหรียญ 
    เพื่อการสะสม โบราณวตัถ ุพระเคร่ือง เคร่ืองรางของคลงั ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ข้อมลูที่อยูใ่นเทป, ซีดี, ดีวีดี, แผน่สยีง แมพ่ิมพ์ แผนผงั  
    แบบแปลน เช่น พิมพ์เขียว แบบบ้าน แบบลายผ้า หรือสิง่อื่นท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั เพชรพลอย อัญมณีมีคา่ สิง่ของที่ประกอบด้วยวตัถ ุ
   ดงักลา่ว สนิค้าที่แตกง่าย เช่น เคร่ืองแก้ว เคร่ืองกระเบือ้ง เคร่ืองลายคราม กระจก  ของสดประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มทกุชนิด สนิค้าที ่
   เนา่เสยีได้ง่าย  สนิค้าซึง่ซือ้ผา่นการประมลูในเว็บไซต์หรือแอพพลเิคชัน่ 
3. คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่สนิค้า คา่ประกนัภยัสนิค้า 
4. ความสญูเสยีหรือความเสยีหายของสนิค้าอนัเนื่องมากจากการขนสง่สนิค้า 
5. การริบทรัพย์โดยศลุกากร 
6. ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ 
7. คณุภาพของสนิค้า 
ส่วนที่ 3 ข้อยกเว้นส าหรับหมวดข้อตกลงคุ้มครองการถกูฉ้อโกงในการขายสินค้าผ่านการเชือ่มต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ : 

ส าหรับผู้ขายสินค้าออนไลน์ 
ข้อตกลงความคุ้มครองนีไ้มคุ่้มครองความสญูเสยีหรือความเสยีหาย อนัเกิดจากหรือสบืเนื่องจากสาเหต ุหรือเกิดขึน้ในเวลาตอ่ไปนี  ้
1. การละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 
2. การโอนเงินหรือการช าระเงินท่ีกระท าเพื่อหวงัว่าจะได้รับเงินสด สิง่เทียบเทา่เงินสด (ทองค าแทง่ เช็ค ตราสารทางการเงิน ตัว๋ หรือบตัรก านลั 
    ทกุชนิด)  สิง่ของในเกมส์ เคร่ืองประดบั สตัว์ที่มีชีวิต พืช สนิค้าหรือบริการท่ีผิดกฎหมายหรือมีข้อจ ากดั แสตมป์เพื่อการสะสม เหรียญเพื่อ 
    การสะสม โบราณวตัถ ุพระเคร่ือง เคร่ืองรางของคลงั ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ข้อมลูที่อยูใ่นเทป,ซีดี, ดีวีดี, แผน่สยีง แมพ่ิมพ์ แผนผงั  
    แบบแปลน เช่น พิมพ์เขียว แบบบ้าน แบบลายผ้า หรือสิง่อื่นท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั เพชรพลอย อญัมณีมีคา่ สิง่ของที่ประกอบด้วยวตัถุ 
    ดงักลา่ว สนิค้าที่แตกง่าย เช่น เคร่ืองแก้ว เคร่ืองกระเบือ้ง เคร่ืองลายคราม กระจก  ของสดประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มทกุชนิด สนิค้าที ่
    เนา่เสยีได้ง่าย  สนิค้าซึง่ซือ้ ผา่นการประมลูในเว็บไซต์หรือแอพพลเิคชัน่ 
3. คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่สนิค้า คา่ประกนัภยัสนิค้า 
4. ความสญูเสยีหรือความเสยีหายของสนิค้าอนัเนื่องมากจากการขนสง่สนิค้า 
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5. การริบทรัพย์โดยศลุกากร 
6. ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ 
7. คณุภาพของสนิค้า 
8. การตกเป็นบคุคลล้มละลายของผู้ขายหรือผู้จดัหาสนิค้า 

ข้อยกเว้นทั่วไป 
การประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยันี ้ไมคุ่้มครองความสญูเสยี หรือความเสยีหายอนัเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก 
1. การกระท าผิดทางอาญา การทจุริต ความประมาท การกระท าโดยเจตนา หรือการกระท าโดยประสงค์ร้ายใดๆ ของสมาชิกในครอบครัวของ 
    ผู้ เอาประกนัภยั ลกูจ้าง ผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงของผู้ เอาประกนัภยั 
2. ความสญูเสยีหรือความเสยีหาย ที่เกิดขึน้ภายหลงัจากบตัรช าระเงิน ถกูโจรกรรมหรือสญูหาย 
3. การบาดเจ็บทางร่างกายแก่บคุคล ความเสยีหายทางกายภาพตอ่ทรัพย์สนิ รวมทัง้การสกึหรอ 
4. กิจกรรมใดๆ ที่ด าเนินการโดยผู้ เอาประกนัภยัเพื่อวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจหรือวิชาชีพ 
5. สงคราม การกระท าที่มุง่ร้ายของศตัรูตา่งชาติ หรือการกระท าที่มุง่ร้ายคล้ายสงคราม (ไมว่า่จะมีการประกาศสงครามหรือไมก็่ตาม)  
    การรุกราน การลกุฮือของพลเมือง การจลาจล การก่อกบฏ การปฏิวตัิ การนดัหยดุงานโดยผิดกฎหมาย ค าสัง่ของรัฐบาล รัฐ หรือหนว่ยงาน 
    ที่มีอ านาจ 
6. การใช้ข้อมลูซึง่ผู้ เอาประกนัภยัไมไ่ด้รับอนญุาตให้ใช้ 
7. ความสญูเสยีใดๆ ซึง่เกิดขึน้ก่อนวนัท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัของกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี ้
8. การล้มเหลวหรือหยดุชะงกัของการให้บริการโดยบคุคลภายนอก ได้แก่ ระบบโทรคมนาคม การให้บริการอินเทอร์เน็ต ดาวเทียม เคเบิล 
    ไฟฟา้ แก๊ส น า้ประปา หรือการให้บริการสาธารณปูโภคอื่นๆไมว่า่จะเกิดจากเหตใุด 
9. การแผรั่งส ีหรือการแพร่ หรือการปนเปือ้น หรือการระเบิดของคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ กมัมนัตภาพรังสจีากเชือ้เพลงินิวเคลยีร์ หรือจากกาก 
    นิวเคลยีร์ใดๆ อนัเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชือ้เพลงินิวเคลยีร์ และจากกรรมวิธใดๆแหง่การแตกแยกตวัทาง นิวเคลยีร์ซึง่ด าเนินติดตอ่กนั 
    ไปด้วยตวัเอง 
10. เนือ้หาที่ลามกอนาจาร ผิดกฎหมาย แตข้่อยกเว้นนีจ้ะไมใ่ช้กบัความคุ้มครองที่อยูภ่ายใต้หมวดความคุ้มครองความสญูเสยีจากการดหูมิ่น 
      ทางระบบเครือขา่ยอิเลก็ทรอนิกส์หรือการหมิ่นประมาท 
11. การจบักมุ การยดึ การเกณฑ์ การท าลายหรือท าให้เสยีหายโดยกฎหมายหรือค าสัง่โดยของหนว่ยงานราชการ รัฐ สาธารณะ   ทัง้พลเรือน 
      หรือทางทหาร 
12. เงินท่ีอยูก่ระเป๋าเงินทางเครือขา่ยอิเลก็ทรอนิกส์ (Online Wallet) ซึง่เก็บอยูใ่นสกลุเงินอื่นนอกเหนือจากสกลุเงินบาท 
13. สกลุเงินในเกมส์ สกลุเงินดิจิทลั แต้มรางวลั และระยะการบินสะสม 
14. การตกเป็นบคุคลล้มละลายของธนาคารหรือผู้ออกบตัร 
15. ความสญูเสยีใดๆ ที่ผู้ เอาประกนัภยัมีสทิธิได้รับคา่เสยีหายหรือคา่สนิไหมทดแทนหรือการคืนเงินจากผู้ออกบตัร ธนาคาร หรือผู้ขาย หรือผู้  
      จดัหาสนิค้าหรือบริการ เว้นแตใ่นกรณีที่ผู้ เอาประกนัภยัได้เรียกร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรและไมไ่ด้รับภายในระยะเวลาอนัควร 
16. ความสญูเสยีจากการลงทนุ การแขง่ขนั ชิงรางวลั หรือการเสีย่งโชค (games of chance) 
17. การก่อการร้าย เว้นแตใ่นกรณีของการก่อการร้ายทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการกระท าผิดกฎหมายโดยเจตนา ไตร่ตรองไว้ก่อนและโจมตีโดย 
       มุง่ประสงค์ทางการเมือง หรือการขูว่า่จะโจมตีโดยบคุคลภายนอกตอ่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือขา่ยที่น าไปสูค่วามสญูเสยีภายใต้ 
       กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี ้เว้นแตเ่ป็นความสญูเสยีที่เกิดจากการขูก่รรโชกให้ซือ้ ขูก่รรโชกให้ช าระเงินหรือโอน หรือการช าระเงินท่ีกระท า 
       เพราะคาดหวงัวา่จะได้รับเงินสด หรือสิง่เทียบเทา่เงิน สด สนิค้าหรือบริการท่ีผิดกฎหมายหรือถกูจ ากดั 
18. การประท้วง หรือสภาพอากาศแปรปรวน 
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ขัน้ตอนการเรียกร้องสินไหม 

                                          

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม 

กรณี 
เงนิส่วนตัวท่ีหาย

จากบัตร/บัญชี หรือ 
e-Wallet 

กรณี  
ผู้ขายไม่ส่งสินค้า

ภายใน 7 วันนับจาก
วันท่ีแจ้งว่าจะจัดส่ง
(ไม่รวมพรีออเดอร์) 

กรณี 
ได้รับสินค้าไม่
ครบ/เสียหาย 
หรือไม่เป็นไป
ตามท่ีโฆษณา 

กรณี 
ผู้ขายถูกหลอกลวง 
ให้จัดส่งสินค้าและ
ไม่ได้รับเงนิภายใน 7
วัน(ไม่รวมพรีออเดอร์) 

1.แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหม ฯ ท่ีก าหนดโดยบริษัท √ √ √ √ 

2.ส าเนาบนัทกึประจ าวนัของต ารวจ ฉบบัรับรองส าเนาถกูต้อง  √ √  √ 

3.หลกัฐาน และ/หรือเอกสารการตดิตอ่ส่ือสารกบั    

  บคุคลภายนอก และ/หรือผู้ขายสินค้าออนไลน์ 
 √ √  

4.หลกัฐาน และ/หรือเอกสารแสดงการสัง่ซือ้ และการช าระเงิน 

  ให้กบับคุคลภายนอกและ/หรือผู้ขายสินค้าออนไลน์ 
 √ √  

5.รูปภาพสินค้า หรือเอกสารแสดงรายละเอียดของสินค้าท่ี 

  ผู้ เอาประกนัภยัสัง่ซือ้กบับคุคลภายนอก และ/หรือผู้ขาย 

  สินค้าออนไลน์ 

 √ √  

6.หลกัฐาน และ/หรือเอกสารการตดิตอ่ส่ือสารกบั 

  บคุคลภายนอก และ/หรือผู้ซือ้สินค้าออนไลน์ 
   √ 

7.หลกัฐาน และ/หรือเอกสารแสดงการสัง่ซือ้ และการจดัส่ง 

   สินค้าให้กบับคุคลภายนอก และ/หรือผู้ซือ้สินค้าออนไลน์ 
   √ 

8.รูปภาพสินค้า หรือเอกสารแสดงรายละเอียดของสินค้าท่ี 

  ผู้ เอาประกนัภยัจดัส่งให้กบับคุคลภายนอก และ/หรือผู้ซือ้    

  สินค้าออนไลน์ 

   √ 

9.หลกัฐาน และ/หรือเอกสารแสดงรายการเดนิบญัชี   

  (Statement) จากธนาคาร หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
√    

10.หลกัฐาน และ/หรือเอกสารท่ีธนาคาร หรือหน่วยงานท่ี 

     เก่ียวข้องแจ้งวา่มีการคืน หรือไม่คืนเงิน 
√    

11.ส าเนาหน้าบญัชีธนาคารท่ีต้องการรับเงินคา่สินไหมทดแทน √ √ √ √ 

12.หลกัฐานหรือเอกสารตามที่บริษัทร้องขอตามความจ าเป็น  

    (ถ้ามี) 
√ √ √ √ 
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ข้อมูลการติดต่อกับทางบริษัท เมืองไทยประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 
1.สามารถสง่เอกสารการเรียกร้องสนิไหมทดแทนมาได้  ดงันี ้
    1.1 ทาง @Line :   
    Line Official Account 
   Name   :   MTIClaimfgeng 
   LINE ID :  @mticlaimfgeng 

 
 
  หรือ 
    1.2 ทาง E-Mail  : mti_kbankonline@muangthaiinsurance.com 
 
2.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่อีเมล mti_kbankonline@muangthaiinsurance.com  หรือโทร.สอบถามได้ที่ Call Center โทร.1484 
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