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กรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) 

  
 
โดยการเช่ือถือข้อแถลงในใบค าขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทน 
เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องช าระภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและข้อก าหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น  
และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ 

หมวดท่ี 1 ค าจ ากัดความ 
ถ้อยค าและค าบรรยายซ่ึงมคีวามหมายเฉพาะที่ไดใ้ห้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็นความหมายเดียวกัน
ทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เปน็อย่างอื่นในกรมธรรมป์ระกันภัย 
กรมธรรม์ประกันภัย   หมายถึง  ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ใบรบัรองการประกันภัย             
        ตารางผลประโยชน์ เงื่อนไขทั่วไปและข้อก าหนด  
        ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นทั่วไป เอกสารแนบท้าย  
        ใบค าขอเอาประกันภัย ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย  
        และเอกสารสรุปเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตาม 
        กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย 
บริษัท     หมายถึง  บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ผู้เอาประกันภัย     หมายถึง  บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผูเ้อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ 

ประกันภัย และ/หรือ เอกสารแนบท้ายนี้ ซ่ึงเป็นบคุคล 
ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี ้

จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด    หมายถึง  จ านวนเงนิจ ากัดความรับผดิที่ระบุในตารางกรมธรรม์ 
ประกันภัย ที่บรษิทัจะชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี ้

ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง   หมายถึง  ระยะเวลาหนึ่งตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
ซ่ึงผู้เอาประกันภัยและบริษทัตกลงว่าในช่วงเวลาดังกล่าว
บริษทัไม่ต้องชดใชค้่าสินไหมทดแทน 

ศูนย์บรกิาร    หมายถึง  บุคคล หรือนิตบิคุคลที่ได้รับมอบหมายจากบรษิัทที่ออก 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ในการใหบ้ริการแก่ผู้เอาประกนัภัย
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยนี้ 

บุคคลภายนอก    หมายถึง  บุคคลใดๆ นอกเหนือจากญาตหิรอืบุคคลในครอบครัว 
ของผูเ้อาประกันภัย บคุคลที่อยู่ดว้ยกันกับผู้เอาประกนัภัย 
ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง 

ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คด ี   หมายถึง  ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆ  
ในการต่อสู้คดี ซ่ึงผูเ้อาประกันภัยได้จ่ายไป ทั้งนี้ ต้องได้รบั
ความยินยอมเปน็ลายลักษณ์จากบริษัทก่อน 

ความรับผิดส่วนแรก   หมายถึง  จ านวนเงนิซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามที่ระบุ 
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยต่อความเสียหายแต่ละครั้ง 
และทุกครั้งที่ได้รบัการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี ้
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การนัดหยุดงาน       หมายถึง  การกระท าโดยเจตนาของผู้นดัหยุดงาน หรือคนงานที่ถูก 
ห้ามเข้าท างาน เพื่อส่งเสริมการนดัหยุดงานหรือการต่อต้าน
การห้ามเข้าท างาน ไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะเป็นการก่อกวน
ความสงบสุขแห่งสาธารณชนหรอืไม่ก็ตาม 

การจลาจล     หมายถึง  การกระท าของบคุคลใดๆ ซ่ึงร่วมกับกลุ่มบุคคลอื่น 
        เพื่อก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง 
        กับการเมืองหรือไม่ก็ตาม 
การก่อความวุ่นวายทางการเมอืง   หมายถึง  การที่ประชาชนจ านวนมากร่วมกันก่อความไม่สงบ  

หรือการก่อความวุ่นวายอันเข้าลักษณะถึงลุกฮือขึ้นต่อต้าน
รัฐบาล โดยใช้ก าลังประทษุร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลัง
ประทษุร้าย หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิด 
ความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง 

การก่อวินาศกรรม    หมายถึง  การกระท าใดๆ อันเป็นการมุ่งท าลายทรัพย์สินของ 
ประชาชนหรือของรัฐ หรือส่ิงอนัเป็นสาธารณูปโภคอัน
เป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง การเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายทีจ่ะก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อความมั่นคงของรัฐ 

การก่อการร้าย    หมายถึง  การกระท าซ่ึงใช้ก าลังหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการข่มขู่ 
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเปน็การกระท าเพียง
ล าพัง การกระท าการแทน หรือทีเ่กี่ยวเนื่องกับองค์กรใด 
หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ
นิยม หรือจดุประสงค์ทีค่ล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการ
ส่งผลให้รัฐบาล และ/หรือ สาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว 

อินเทอร์เน็ต    หมายถึง  เครือข่ายของการส่ือสารข้อมูลขนาดใหญ่ อันประกอบด้วย 
เครือข่ายคอมพิวเตอรจ์ านวนมาก เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลจาก
องค์กรต่างๆ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน 

หมวดท่ี 2  เงื่อนไขท่ัวไปและข้อก าหนด 
1. สัญญาประกันภัย 

สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บรษิัทเชื่อถือข้อแถลงของผูเ้อาประกันภัยในใบค าขอเอาประกนัภัย และข้อแถลงเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) ที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือช่ือให้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงได้ออก
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให ้

ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเทจ็ในขอ้แถลงตามวรรคหนึง่ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด 
แต่ปกปิดข้อความจริงนัน้ไว้โดยไม่แจ้งให้บรษิัททราบ ซ่ึงหากบรษิัททราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษทัเรียก
เบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปดัไม่ยอมท าสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหง่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสทิธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ 

บริษทัจะไมป่ฏเิสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากทีผู่้เอาประกนัภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง 
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2. ความสมบูรณ์แห่งสญัญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกันเป็นสัญญาประกนัภัย การเปลี่ยนแปลง
ข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และไดบ้ันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจงึจะสมบูรณ์ 

3. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย  
บริษทัจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยมผีลบังคับมาเป็นเวลา 2 ปี
กรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกันขึ้นไป นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคบัเป็นครั้งแรก เว้นแตก่ารขาดช าระเบี้ย
ประกันภัย 

ในกรณีที่บรษิัทได้ทราบข้อมูลอนัจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได ้แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยภายในก าหนด  
1 เดือนนับแตท่ราบข้อมูลนั้น บรษิัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณข์องสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได้ 

4. การช าระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง 
4.1 เบี้ยประกันภัยปีแรกจะถึงก าหนดช าระทันที โดยผู้เอาประกันภัย และความคุ้มครองจะเริ่มมีผลบังคบัตามวันทีท่ี่ระบุไว้

ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
4.2 การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์

ประกันภัยในปีก่อนหน้าส้ินผลบงัคับตามที่ระบใุนตารางกรมธรรม์ประกันภัย และความคุ้มครองในปีต่ออายุจะเป็นดังนี้ 
4.2.1 หากผู้เอาประกนัภัยช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถอืว่าความคุ้มครองตามกรมธรรมป์ระกันภัย

ในปทีี่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองตอ่เนื่องจากในปีก่อนหน้า 
4.2.2 หากผู้เอาประกนัภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับปทีี่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าความคุ้มครอง

ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ส้ินสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยส้ินผลบังคบัตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 

5. หน้าท่ีของผู้เอาประกันภัยในการจัดการการป้องกัน 
ผู้เอาประกนัภัยต้องป้องกนั หรือจัดให้มีการป้องกันตามสมควรเพือ่มิให้เกิดเหตุ และต้องปฏิบตัิตามบทบัญญัตขิองกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และข้อบังคับของเจ้าหน้าที่ราชการ ซ่ึงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 

6. การแจ้งและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภัยทราบว่ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดสิทธิ หรืออาจก่อให้เกดิสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้
กรมธรรม์ประกนัภัยนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องกระท าการต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า 
6.1 ต้องแจ้งบรษิัท หรือศูนยบ์ริการ ทราบถึงความเสียหายนั้นโดยไมชั่กช้า 
6.2 ด าเนินการบรรเทาความเสียหาย รวมทั้งเก็บรักษา ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลในสภาพเดิม ไม่ลบแก้ไข 
6.3 จัดหาเอกสารและข้อมูลทั้งหมด พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือตามทีบ่ริษทั หรือศูนย์บริการ ในกรณีทีไ่ด้รับการร้องขอ 
6.4 ผู้เอาประกนัภัยจะต้องไม่ตกลงยนิยอมรับข้อเสนอของบคุคลใด หรือให้สัญญาว่าจะชดใชค้่าเสียหายให้แก่บคุคลใด 

โดยไม่ได้รับค ายินยอมจากบรษิทั เว้นแต่บรษิัทมิไดจ้ัดการต่อการเรียกร้องนั้น 
6.5 ส่งต่อให้บริษทั หรือศูนย์บริการทันทเีมื่อได้รบัหมายศาล หรือค าส่ังหรือค าบงัคบัของศาล 
6.6 ส่งรายละเอียดในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซ่ึงมีรายละเอียดครบถ้วนเท่าทีจ่ะกระท าได้และชว่ยเหลือบรษิัท 

ในการตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือการต่อสู้ข้อเรียกร้องใดๆ หรือการฟ้องคดี ในกรณีที่ได้รบัการร้องขอ 
6.7 ผู้เอาประกนัภัยได้ด าเนนิการตามสมควรที่จะปกป้องไมใ่หเ้กิดความสูญเสียหรือเสียหายตามวิสัยของวิญญูชนพึงปฏิบตัิ 
6.8 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับประกันภัยอื่น (ถ้ามี) 
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การไม่ด าเนินการภายในก าหนดดังกล่าวจะไม่ท าให้สิทธิเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้หน็ได้ว่ามีเหตุอันควรไม่สามารถ 
เรียกร้องได้ภายในก าหนด และได้ท าการเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท าได้แล้ว 

7. สิทธิของบริษัทในการโต้แย้งข้อกล่าวหาหรือต่อสู้คดแีละการตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิในเหตุการณ์ความเสียหายใดที่อาจท าให้บรษิัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บรษิัทมี
สิทธิด าเนินการตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้
7.1 บริษทัมีสิทธิทีจ่ะท าการตรวจสอบการเรียกร้องในเหตุการณ์ความเสียหายนั้นตามดุลพินจิทีบ่ริษทัเหน็สมควร รวมทั้ง

การเข้าด าเนนิการต่อสู้คดี และประนีประนอมยอมความกับผู้เสียหายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอา
ประกันภัย แต่หน้าที่ของบรษิัทในการเข้าด าเนินการต่อสู้คดจีะระงับลงเมื่อบรษิัทได้ช าระเงินตามค าพิพากษา หรือ 
การประนีประนอมยอมความเต็มจ านวนเงนิจ ากัดความรับผดิต่อเหตุการณ์ความเสียหายแต่ละครั้ง ตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ บริษทัไม่มีหน้าที่ต้องด าเนินการต่อสู้ป้องกันผูเ้อาประกันภัยจากการเรียกร้อง
ค่าเสียหายที่ไม่ได้รบัความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี ้

7.2 บริษทัจะไมต่กลงต่อการเรียกร้องใด โดยมิได้สอบถามความเห็นจากผู้เอาประกันภัยก่อน อย่างไรก็ดี ผู้เอาประกนัภัย 
ไม่ยินยอมต่อการตกลงในการเรียกร้องใดทีบ่ริษทัสามารถตกลงกับบคุคลภายนอกได้ และเลือกทีจ่ะต่อสู้คดหีรือ
ด าเนินการทางกฎหมายต่อไป บรษิัทจะชดใชค้่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีรวมกนัเพียงถึงวันที่ 
ผู้เอาประกนัภัยไม่ยินยอมต่อการตกลงดังกล่าว แต่ไม่เกินจ านวนเงินทีบ่ริษทัสามารถตกลงกับบุคคลภายนอกได้ 
ส าหรับการเรียกร้องนั้น หรือไม่เกินจ านวนเงนิจ ากัดความรับผดิตอ่เหตุการณ์ความเสียหายแต่ละครัง้ตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนเงินใดจะน้อยกว่า 

8. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บรษิัทได้ตกลงค่าสินไหมทดแทน 
เป็นที่ยุติแล้ว และบรษิัทได้รบัหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บรษิัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เปน็ไปตามข้อตกลง
ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกนัภัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเปน็ แต่ทั้งนีจ้ะไม่เกิน 90 วัน 
นับแต่วันที่บรษิัทไดร้ับเอกสารครบถ้วนแล้ว 

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างตน้ บรษิัทจะรบัผดิชดใช้ดอกเบี้ยให้อีก 
ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปขีองจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ นบัแต่วันที่ครบก าหนดช าระ 

9. การปฏิเสธค่าสินไหมทดแทน  
บริษทัมีสิทธิปฏเิสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหาย โดยไม่ต้องคนืเบี้ยประกนัภัยในกรณีดังต่อไปนี้  
9.1 ความเสียหายนั้นเกดิขึ้นเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้อาประกนัภัย  
9.2 การฉ้อฉล  

9.2.1 ความเสียหายนั้นเกดิขึ้นจากการกระท าโดยเจตนา หรือสมรู้ของผู้เอาประกันภัย หรือบคุคลใดที่กระท าในนาม
ของผูเ้อาประกันภัย เพื่อให้ได้รบัผลประโยชนจ์ากกรมธรรม์ประกนัภัยฉบับนี้ และ/หรือ  

9.2.2 ผู้เอาประกนัภัยหรือผู้แทนของผูเ้อาประกันภัยได้กระท าการใด หรอืแสดงข้อความหรือเอกสารใดอนัเปน็เทจ็
เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  

10. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกันภัย 
10.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผูเ้อาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งใหบ้ริษัททราบ ในกรณีนี้บริษทัจะคนืเบี้ยประกันภัย
ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใชบ้ังคบัมาแล้วออกตามส่วน 
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10.2 ผู้เอาประกนัภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้โดยแจง้ใหบ้รษิัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร และมีสิทธิได้รับ 
เบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตาม 
อัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยระยะส้ัน ดังนี ้

อัตราเบี้ยประกันภัยส าหรบัการประกันภัยระยะสั้น 
ระยะเวลาการประกันภัยที่ก าหนดอายุสัญญาประกันภัยไม่เกิน 1 ปีนั้น ต้องถือตามอัตราเบี้ยประกนัภัย ดังต่อไปนี ้

ระยะเวลาประกันภัย (ไม่เกิน / เดอืน) ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มป ี
1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 
10 90 
11 95 
12 100 

11. การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัต ิ

ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ้จะส้ินสุดเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน้ก่อน 
11.1 ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยส้ินผลบังคบัดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ/หรือ ใบรับรองการประกันภัย 
11.2 เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน บริษัทจะคนืเบี้ยประกนัภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหัก 

เบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 
11.3 เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขและข้อก าหนดทั่วไป การช าระเบี้ยประกันภัยและการเริ่ม 

ความคุ้มครอง 
11.4 ความคุ้มครองในแต่ละข้อตกลงคุม้ครอง และ/หรือ เอกสารแนบท้ายจะส้ินสุด เมื่อบริษทัได้จ่ายผลประโยชน์เท่ากับ

จ านวนเงนิเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในแต่ละข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือ เอกสารแนบท้ายนัน้แล้ว  
11.5 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะส้ินสุดใน เวลา 16.30 น. ตามเวลา

ประเทศไทยในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย 

12. การรับช่วงสิทธิ  
ผู้เอาประกนัภัยต้องกระท าทุกอย่างเท่าทีจ่ าเปน็หรือเท่าที่บรษิัทร้องขอให้กระท าตามสมควรโดยค่าใช้จ่ายของบริษทั  
ในการที่บรษิัทจะเข้ารับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยเพื่อเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนจากบคุคลอื่น ทัง้นี้ ไม่ว่าการกระท า
ดังกล่าวนั้นจะก่อนหรือหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบรษิัท 
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13. การระงบัข้อพิพาทโดยอนญุาโตตุลาการ 
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขดัแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบบันี้ ระหว่างผูม้ีสิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบรษิัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยุตขิ้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 
บริษทัตกลงยินยอมและใหท้ าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับ 
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

14. เงื่อนไขบังคับกอ่น 
บริษทัไม่ต้องรบัผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภัยนี้ เว้นแต่ผูเ้อาประกันภัยไดป้ฏิบตัิถูกต้องครบถ้วน 
ตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรมป์ระกันภัยนี ้

15. กฎหมายท่ีใช้บังคับและเขตอ านาจศาล  
 กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และเขตศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดี คือ เขตอ านาจศาลไทย 

16. สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look period) 
หากผู้เอาประกนัภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ 
ประกันภัยและส่งคนืกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษทัภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รบักรมธรรมป์ระกันภัย เว้นแตบ่ริษทั
ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ผู้เอาประกันภัยไม่ตอ้งส่งคืนกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่บริษทั ทั้งนี้ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับนบัตั้งแต่วันเริ่มตน้ของระยะเวลาเอา
ประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยทีบ่ริษทัจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ไดร้ับมาทั้งหมดให้กบัผู้เอา
ประกันภัยตามวิธีการที่ได้ตกลงรว่มกัน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิ้น 

 

หมวดท่ี 3  ข้อยกเว้นท่ัวไป 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
1. ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกนัภัยต้องรับผิดเอง ตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง ตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภัย 
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย 
4. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรอืเกี่ยวเนื่องมาจาก หรือเป็นผลโดยตรงหรอืโดยออ้มจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

4.1 การกระท า หรอืเหตกุารณ์ที่เอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยทราบเปน็อย่างดี ก่อนที่กรมธรรมป์ระกันภัยนี้จะเริม่คุ้มครอง 
4.2 การทุจริต การฉ้อโกงของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย 
4.3 การกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทน หรือในนามของ 

ผู้เอาประกันภัย 
4.4 การกระท า หรือการละเลยของผู้เอาประกันภัยในฐานะพนักงาน ลกูจ้างของผู้เอาประกันภัย หรอืผู้กระท าการแทน 

ผู้เอาประกันภัย 
4.5 การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินอย่างชัดเจน และผลสบืเนื่องจากหรอืเป็นผลมาจาก รวมทั้งการสูญเสีย

ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินอย่างชัดเจน 
4.6 การสูญเสีย การใส่ผิดท่ี การท าลาย การดัดแปลง สภาพไม่พร้อมใชง้าน การไม่สามารถเข้าถงึได้ และ/หรือ ความล่าช้า

ในการซื้อขายเงินตราเข้ารหัสลับ (Cryptocurrency) เช่น บิทคอยน์ (Bitcoin) อีเธอเรียม (Ethereum ) ริพเพิ่ล (Ripple) 
  ไอโอทีเอ (IOTA) อีโอเอส (EOS) เนม (NEM) เทเธอร์ (Tether) หรือการเข้ารหัสและถอดรหัสโดยใช้กุญแจรหัส 

คนละตัวกนั และกญุแจส่วนตัว ซึ่งใช้ถอดรหัสข้อมูล ซึ่งใช้ร่วมกบัเงินตราเข้ารหัสลับ  
4.7 การพนัน 
4.8 สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรตู่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไมว่่าจะได้มี 
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การประกาศสงครามหรอืไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมืองซึง่หมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศ
เดียวกัน การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การกอ่วินาศกรรม  
การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศกึ หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุใหม้ีการประกาศหรือคงไว ้
ซึ่งกฎอัยการศึก 

4.9 การก่อการร้าย 
4.10 การแผ่รังสี หรือการแพร่กมัมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลงินิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนือ่งมาจากการเผาไหม้

ของเชื้อเพลงินิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งด าเนินติดต่อไปดว้ยตัวเอง 
4.11 การระเบิดของกมัมันตภาพรงัสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถอุันตรายอื่นใดท่ีอาจเกิดการระเบิด 

ในกระบวนการนิวเคลียร์ได ้

5. ความรับผิดใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากค าพิพากษา หรือกระบวนการยุตธิรรมนอกเขตอ านาจศาลที่คุ้มครอง หรือที่เกิดขึ้นหรือ 
สืบเนื่องจากค าพิพากษาของศาลไทยที่มีผลให้เกิดการบังคับคดนีอกราชอาณาจักรไทย เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอืน่ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยภายใต้หัวขอ้ “เขตอ านาจศาลที่คุ้มครอง” 

6. ค่าปรับทางแพง่ ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ 
7. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีต้องเสียไป เพื่อเรียกทรัพย์สินใดๆ คืนจากบุคคลภายนอก 
8. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss) เว้นแต่ได้ระบุไว้โดยชัดเจนเป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์

ประกันภัยฉบบันี ้

หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
ภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและข้อก าหนด ข้อยกเว้นทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย  
และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องช าระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครองส าหรับข้อตกลงคุ้มครอง  
ดังต่อไปนี ้
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต 

 

 
 
 
ค าจ ากัดความเพิ่มเติม 
การโจรกรรมข้อมูลส่วนบคุคล หมายถึง  การลักข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัยไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ 

โดยมิชอบ ซ่ึงการกระท านั้นย่อมมีผลกระทบและเกิดความเสียหาย
แก่ผู้เอาประกันภัยซ่ึงเป็นเจ้าของข้อมูลนั้น 

การโจมตีแบบฟิชช่ิง  หมายถึง  การหลอกลวงให้ผู้เอาประกันภัยส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัย 
โดยมิชอบ ซ่ึงการกระท านั้นย่อมมีผลกระทบและเกิดความเสียหาย
แก่ผู้เอาประกันภัยซ่ึงเป็นเจ้าของข้อมูลนั้น 

ข้อมูลส่วนบุคคล   หมายถึง  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คด ี  หมายถึง  ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการต่อสู้คดี  
ซ่ึงผู้เอาประกันภัยไดจ้่ายไป ทั้งนี ้ต้องได้รับความยินยอมเปน็ 
ลายลักษณ์จากบริษัทก่อน 

ความคุ้มครอง 
การประกันภัยนี้ใหค้วามคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการโจรกรรมเงนิทางอนิเทอร์เนต็ 
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ ซ่ึงเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุ้มครองซ่ึงระบุในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย 
1. การโจรกรรมข้อมูลส่วนบคุคลทางอินเทอรเ์น็ตโดยกระท าจากบุคคลภายนอก 
2. การโจมตีแบบฟิชช่ิงทางอินเทอรเ์น็ตโดยกระท าจากบคุคลภายนอก 

บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายดังนี้ ที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถ
เรียกร้องได้จากผู้รบัผดิชอบจากแหล่งอื่น 
1. ความสูญเสียต่อเงิน 
2. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คด ี

ทั้งนี้ บรษิัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจ านวนเงิน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไมเ่กินจ านวนเงนิจ ากัดความรับผดิ
ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง และจ านวนเหตุการณ์ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิด
ส่วนแรก (ถ้ามี)  

เงื่อนไขเพิ่มเตมิ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการโจรกรรมเงนิทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น) 
ผู้เอาประกนัภัยต้องแจง้ต่อสถาบนัการเงิน หรือผู้ให้บริการที่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์  
และแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจภายในเวลา 72 ช่ัวโมงนับแตเ่วลาที่ผู้เอาประกันภัยได้รับทราบถงึเหตุแหง่ความเสียหาย  
และได้น าบันทึกประจ าวันของเจา้หน้าที่ต ารวจนั้นและเอกสารจากสถาบันการเงิน หรือผูใ้หบ้ริการที่ได้รับใบอนญุาตประกอบ
ธุรกิจบริการเงินอเิล็กทรอนิกส์มาให้บรษิัทเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
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การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองการโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เนต็   
ผู้เอาประกนัภัย หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บรษิัทภายใน 30 วัน นับแต ่
วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รบัทราบถงึเหตุแห่งความเสียหาย โดยค่าใชจ้่ายของตนเอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบรษิัท 
2. ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ ฉบับรบัรองส าเนาถูกต้อง 
3. หลักฐานหรือเอกสารแสดงรายงานการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน หรือผู้ใหบ้ริการที่ได้รับใบอนญุาต

ประกอบธุรกิจบริการเงนิอิเล็กทรอนิกส์ 
4. หลักฐานหรือเอกสารที่สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเงินอเิล็กทรอนิกส์ แจ้งว่ามี

การคืน หรือไม่คนืเงนิจากเหตุการณ์ความเสียหายดังกล่าว 
5. ส าเนาหมายศาล หรือค าส่ังหรือค าบังคบัของศาล 
6. หลักฐานหรือเอกสารตามทีบ่ริษทัต้องการตามความจ าเป็น (ถ้ามี) 

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิในการเรยีกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้หน็ได้ว่ามีเหตุอันสมควร 
ที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แตไ่ด้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าทีจ่ะกระท าได้แล้ว 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ตเท่านัน้) 
ข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเนือ่งจากสาเหต ุหรือเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี ้
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับการชดใช้จากสถาบันการเงนิ หรือผู้ให้บรกิารที่ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจ 

บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์  
2. ค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมอืน่ๆ จากการจ่ายเงินล่าช้าและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การกรรโชกทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต 

 

 
 
 
ค าจ ากัดความเพิ่มเติม 
การกรรโชกทรัพย์   หมายถึง  การข่มขู่ให้ผู้เอาประกันภัยให้ทรัพย์โดยมิชอบ ซ่ึงการกระท านั้น 

ย่อมมีผลกระทบและเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัยซ่ึงเป็นเจ้าของอุปกรณ์นั้น 

ความคุ้มครอง 
การประกันภัยนี้ใหค้วามคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการกรรโชกทรัพย์ทาง
อินเทอรเ์น็ตโดยกระท าจากบุคคลภายนอก ซ่ึงเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุ้มครองซ่ึงระบุใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายดังนี้ ที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถ
เรียกร้องได้จากผู้รบัผดิชอบจากแหล่งอื่น 
1. เงินเรียกค่าไถ่ที่สูญเสียไป 
2. ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเปน็ในการแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว 

ทั้งนี้ บรษิัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจ านวนเงิน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไมเ่กินจ านวนเงนิจ ากัดความรับผดิ
ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง และจ านวนเหตุการณ์ต่อปีกรมธรรม์ประกนัภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิด
ส่วนแรก (ถ้ามี)  

เงื่อนไขเพิ่มเตมิ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการกรรโชกทรพัย์ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น) 
1. ผู้เอาประกนัภัยต้องแจง้ความต่อเจ้าหน้าทีต่ ารวจภายในเวลา 72 ช่ัวโมงนับแตเ่วลาที่ผู้เอาประกันภัยได้รับทราบถึงเหตุ 

แห่งความเสียหาย และไดน้ าบันทึกประจ าวันของเจ้าหน้าที่ต ารวจนั้นมาใหบ้ริษทัเพื่อใชเ้ป็นเอกสารประกอบการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทน   

2. บริษทั หรือศูนย์บริการจะเป็นผู้พิจารณาวิธีที่เหมาะสมต่อการจ่ายเงินเรียกค่าไถ่ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการแก้ไข
เหตุการณ์ที่เกดิขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อเทจ็จรงิหรือข้อมูลแวดล้อมที่บรษิัท หรอืศูนยบ์ริการได้รับในขณะนัน้ 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองการกรรโชกทรัพย์ทางอินเทอร์เนต็   
ผู้เอาประกนัภัย หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบรษิัทโดยไม่ชักช้า 
และส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษทัภายใน 30 วัน นบัแต่วันทีผู่้เอาประกนัภัยได้รับทราบถึงเหตุแห่งความเสียหาย  
โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบรษิัท 
2. ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ ฉบับรบัรองส าเนาถูกต้อง 
3. หลักฐานหรือเอกสารแสดงรายการความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเงินเรียกค่าไถ่ 
4. หลักฐานหรือเอกสารตามทีบ่ริษทัต้องการตามความจ าเป็น (ถ้ามี) 

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิในการเรยีกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้หน็ได้ว่ามีเหตุอันสมควร 
ที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แตไ่ด้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าทีจ่ะกระท าได้แล้ว 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต 

 

 
 
 
ค าจ ากัดความเพิ่มเติม 
การกล่ันแกล้ง   หมายถึง  การโพสต์ข้อมูลที่บิดเบือน หรือปลอมแปลงไม่ว่าจะทั้งหมดหรอื 

บางส่วน หรือข้อมูลที่เปน็เท็จ ซ่ึงคนอื่นสามารถเข้าไปดูข้อมูลนั้นได้ 
ท าให้ผูเ้อาประกนัภัยเสียหาย รวมทั้งข้อมูลลามกต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาทางจติวิทยา หมายถึง  ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเปน็และสมควรทีเ่กดิขึ้นจากการรักษาปัญหาทางจิตใจ 
      ตามความจ าเปน็ทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์  

ซ่ึงผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาปัญหาทางจติใจโดยจติแพทย์ 
ภายใน 52 สัปดาหน์ับแต่วันที่เกิดเหตุ ทัง้นี้ ต้องไดร้ับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์จากบริษทัก่อน 

ความคุ้มครอง 
การประกันภัยนี้ใหค้วามคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายตอ่ช่ือเสียงของผูเ้อาประกันภัยอันเกิดจากการกล่ันแกล้งทาง
อินเทอรเ์น็ตโดยกระท าจากบุคคลภายนอก ซ่ึงเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุ้มครองซ่ึงระบุใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายดังนี้ ที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถ
เรียกร้องได้จากผู้รบัผดิชอบจากแหล่งอื่น 
1. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี  
2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาทางจติวิทยา 

ทั้งนี้ บรษิัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ แต่ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง
และจ านวนเหตุการณ์ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรบัผิดส่วนแรก (ถ้ามี)  

เงื่อนไขเพิ่มเตมิ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น) 
ผู้เอาประกนัภัยต้องแจง้ความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจภายในเวลา 72 ช่ัวโมงนับแต่เวลาทีผู่้เอาประกันภัยได้รบัทราบถงึเหตแุหง่ความเสียหาย 
และได้น าบันทึกประจ าวันของเจา้หน้าที่ต ารวจนั้นมาใหบ้รษิัทเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน   

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เนต็ 
ผู้เอาประกนัภัย หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบรษิัทโดยไม่ชักช้า 
และส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษทัภายใน 30 วัน นบัแต่วันทีผู่้เอาประกนัภัยได้รับทราบถึงเหตุแห่งความเสียหาย  
โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบรษิัท 
2. ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ ฉบับรบัรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาหมายศาล หรือค าส่ังหรือค าบังคบัของศาล 
4. หลักฐานหรือเอกสารตามทีบ่ริษทัต้องการตามความจ าเป็น (ถ้ามี) 

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิในการเรยีกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้หน็ได้ว่ามีเหตุอันสมควร 
ที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แตไ่ด้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าทีจ่ะกระท าได้แล้ว 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 

 

30 

 
 
 
ค าจ ากัดความเพิ่มเติม 
ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์   หมายถึง  ผู้ขายสินค้าผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 
ตั๋ว หรือบัตรก านัล    หมายถึง  ตั๋ว หรือบัตรที่สามารถน าไปใช้ หรือแลกซ้ือสินค้าและ 
       บริการต่างๆ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้บนบัตร 
       ทั้งในรปูแบบกระดาษ และ/หรือ อิเล็กทรอนิกส์ 
สินค้าดิจทิัล    หมายถึง  สินค้าที่มีลักษณะเป็นส่ือดจิิทัลในรูปแบบต่างๆ ที่มีลักษณะ 

เป็นไฟล์ และสามารถส่งผ่านช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) เพลง เกมส์ เปน็ต้น 

ความคุ้มครอง 
การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยถูกหลอกลวงให้ซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ตตามรายการส่ังซื้อ และได้มี 
การช าระเงินค่าสินค้าให้กับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์แล้ว แต่ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ไม่ด าเนินการจัดส่งสินค้าดังกล่าวให้กับ 
ผู้เอาประกันภัยภายใน .................. วัน นับจากวันที่ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์แจ้งว่าจะด าเนินการจัดส่งสินค้า 

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย ตามจ านวนเงินที่ได้ช าระให้กับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์เพื่อซ้ือสินค้า
ดังกล่าวที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้รับผิดชอบจากแหล่งอื่น ทั้งนี้  บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง และจ านวนเหตุการณ์ต่อปีกรมธรรม์
ประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี)    

เงื่อนไขเพิ่มเตมิ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการซือ้สินค้าทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น) 
ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ ภายในเวลา 72 ช่ัวโมงนับแต่เวลาที่ผู้เอาประกันภัยได้รับทราบถึงเหตุแห่งความเสียหาย 
และได้น าบันทึกประจ าวันของเจ้าหน้าที่ต ารวจนั้นมาให้บริษัทเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน   

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 
ผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบริษัทโดยไม่ชักช้า 
และส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับทราบถึงเหตุแห่งความเสียหาย  
โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบริษัท 
2. ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ ฉบับรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. หลักฐานหรือเอกสารการติดต่อส่ือสารกับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ 
4. หลักฐานหรือเอกสารแสดงการส่ังซื้อและการช าระเงินให้กับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ 
5. รูปภาพหรือเอกสารแสดงรายละเอียดของสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยส่ังซื้อกับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ 
6. หลักฐานหรือเอกสารตามที่บริษัทต้องการตามความจ าเป็น (ถ้ามี) 

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควร 
ที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท าได้แล้ว 
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ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น) 
ข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ค่าประกันภัยสินค้า 
2. การริบทรพัย์ การโอนทรัพย์สนิเป็นของรัฐ การเรียกเอาทรัพย์ การยึดทรัพย์ การยึดหน่วงทรพัย์ การกักไว้ การท าลายทรัพย์ 

หรือผลใดๆ โดยค าส่ังที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าท่ี หรือเจ้าพนักงานซึ่งปฏบิัติการตามกฎหมายในการเพิกถอนสิทธ ิ
ผู้เอาประกันภัยจากการใช้ หรอืการได้ประโยชน์ทรัพย์สินใดๆ 

3. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าอันเนือ่งมาจากการขนสง่สินค้า 
4. การไม่ได้รบัสินค้าเนื่องจากยังไมไ่ด้ช าระเงินค่าสินค้าให้กับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน ์
5. ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการซือ้สินค้าทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจัดขึน้โดยบุคคลใดบคุคลหนึ่งซึ่งเป็นญาติ 

สมาชิกในครอบครัว หรือผู้อยู่อาศัยกับผู้เอาประกนัภัย 
6. การสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ 
7. สินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด เช่น อาวุธ ยาเสพติด เป็นต้น 
8. สินค้าดิจิทัล ตั๋ว หรือบัตรก านัล 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 

 

30 

 
 
 
ค าจ ากัดความเพิ่มเติม 
ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์   หมายถึง  ผู้ซื้อสินค้าผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 
ตั๋ว หรือบัตรก านัล    หมายถึง  ตั๋ว หรือบัตรที่สามารถน าไปใช้ หรือแลกซ้ือสินค้าและ 
       บริการต่างๆ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้บนบัตร 
       ทั้งในรปูแบบกระดาษ และ/หรือ อิเล็กทรอนิกส์ 
สินค้าดิจทิัล    หมายถึง  สินค้าที่มีลักษณะเป็นส่ือดจิิทัลในรูปแบบต่างๆ ที่มีลักษณะ 

เป็นไฟล์ และสามารถส่งผ่านช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) เพลง เกมส์ เปน็ต้น 

ความคุ้มครอง 
การประกันภัยนี้ใหค้วามคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยถูกหลอกลวงใหข้ายสินค้าทางอนิเทอร์เนต็และได้มีการจัดส่งสินค้าให้กับ
ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์แล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการช าระเงนิค่าสินค้าดังกล่าวภายใน .................. วัน นับจากวันที่ผูเ้อา
ประกันภัยด าเนนิการจัดส่ง 

บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยตามจ านวนเงินที่ผูเ้อาประกันภัยไม่ได้รบัการช าระเงินค่าสินค้าดังกล่าว 
ที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้รบัผิดชอบจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงนิจ ากัดความรับผิดต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง และจ านวนเหตุการณ์ตอ่ปีกรมธรรม์ประกันภัย 
ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี)    

เงื่อนไขเพิ่มเตมิ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น) 
ผู้เอาประกนัภัยต้องแจง้ความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจภายในเวลา 72 ช่ัวโมงนับแต่เวลาทีผู่้เอาประกันภัยได้รบัทราบถงึเหตแุหง่ความเสียหาย 
และได้น าบันทึกประจ าวันของเจา้หน้าที่ต ารวจนั้นมาใหบ้รษิัทเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน   

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 
ผู้เอาประกนัภัย หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบรษิัทโดยไม่ชักช้า 
และส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษทัภายใน 30 วัน นบัแต่วันทีผู่้เอาประกนัภัยได้รับทราบถึงเหตุแห่งความเสียหาย  
โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบรษิัท 
2. ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ ฉบับรบัรองส าเนาถูกต้อง 
3. หลักฐานหรือเอกสารการติดต่อส่ือสารกับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ 
4. หลักฐานหรือเอกสารแสดงการส่ังซื้อและการจัดส่งสินค้าให้กับผูซ้ื้อสินค้าออนไลน์ 
5. รูปภาพหรือเอกสารแสดงรายละเอียดของสินค้าที่ผูเ้อาประกนัภัยจดัส่งให้กับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ 
6. หลักฐานหรือเอกสารตามทีบ่ริษทัต้องการตามความจ าเป็น (ถ้ามี) 

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิในการเรยีกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้หน็ได้ว่ามีเหตุอันสมควร 
ที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แตไ่ด้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าทีจ่ะกระท าได้แล้ว 
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ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น) 
ข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเนือ่งจากสาเหต ุหรือเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี ้
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ค่าประกันภัยสินค้า 
2. การริบทรพัย์ การโอนทรัพย์สนิเป็นของรัฐ การเรียกเอาทรัพย์ การยึดทรัพย์ การยึดหน่วงทรพัย์ การกักไว้ การท าลายทรัพย์ 

หรือผลใดๆ โดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าท่ี หรือเจ้าพนักงานซึ่งปฏบิัติการตามกฎหมายในการเพิกถอนสิทธ ิ
ผู้เอาประกันภัยจากการใช้ หรอืการได้ประโยชน์ทรัพย์สินใดๆ 

3. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าอันเนือ่งมาจากการขนสง่สินค้า 
4. สินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด เช่น อาวุธ ยาเสพติด เป็นต้น 
5. สินค้าดิจิทัล ตั๋ว หรือบัตรก านัล 
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สรุปเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย 
กรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) 

 

 
 
 
เงื่อนไขท่ัวไปและข้อก าหนดท่ีส าคัญ 
การแจ้งและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยทราบว่ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดสิทธิ หรืออาจก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ 
ประกันภัยนี้ ผู้เอาประกันภัยจะตอ้งกระท าการต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า 
1. ต้องแจ้งบรษิัท หรือศูนยบ์ริการ ทราบถึงความเสียหายนั้นโดยไมชั่กช้า 
2. ด าเนินการบรรเทาความเสียหาย รวมทั้งเก็บรักษาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลในสภาพเดิม ไม่ลบแก้ไข 
3. จัดหาเอกสารและข้อมูลทั้งหมด พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือตามทีบ่ริษทั หรือศูนย์บริการ ในกรณีทีไ่ด้รับการร้องขอ 
4. ผู้เอาประกนัภัยจะต้องไม่ตกลงยนิยอมรับข้อเสนอของบคุคลใด หรือให้สัญญาว่าจะชดใชค้่าเสียหายให้แก่บคุคลใด 

โดยไม่ได้รับค ายินยอมจากบรษิทั เว้นแต่บรษิัทมิไดจ้ัดการต่อการเรียกร้องนั้น 
5. ส่งต่อให้บริษทั หรือศูนย์บริการทันทเีมื่อได้รบัหมายศาล หรือค าส่ังหรือค าบงัคบัของศาล 
6. ส่งรายละเอียดในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซ่ึงมีรายละเอียดครบถ้วนเท่าทีจ่ะกระท าได้และชว่ยเหลือบรษิัท 

ในการตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือการต่อสู้ข้อเรียกร้องใดๆ หรือการฟ้องคดี ในกรณีที่ได้รบัการร้องขอ 
7. ผู้เอาประกนัภัยได้ด าเนนิการตามสมควรที่จะปกป้องไมใ่หเ้กิดความสูญเสียหรือเสียหายตามวิสัยของวิญญูชนพึงปฏิบตัิ 
8. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับประกันภัยอื่น (ถ้ามี) 

การไม่ด าเนินการภายในก าหนดดังกล่าวจะไม่ท าให้สิทธิเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้หน็ได้ว่ามีเหตุอันควรไม่สามารถ
เรียกร้องได้ภายในก าหนด และได้ท าการเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท าได้แล้ว 

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บรษิัทได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเปน็ที่ยุติแล้ว
และบริษทัได้รบัหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บรษิัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เปน็ไปตามข้อตกลง
ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกนัภัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเปน็ แต่ทั้งนีจ้ะไม่เกิน 90 วัน  
นับแต่วันที่บรษิัทไดร้ับเอกสารครบถ้วนแล้ว 

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างตน้บรษิัทจะรบัผดิชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปขีองจ านวนเงินทีต่้องจ่าย ทั้งนี้ นับแต่วันทีค่รบก าหนดช าระ 

การปฏิเสธค่าสินไหมทดแทน  
บริษทัมีสิทธิปฏเิสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหาย โดยไม่ต้องคนืเบี้ยประกนัภัยในกรณีดังต่อไปนี้  
1. ความเสียหายนั้นเกดิขึ้นเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้อาประกนัภัย  
2. การฉ้อฉล  

2.1 ความเสียหายนั้นเกดิขึ้นจากการกระท าโดยเจตนา หรือสมรู้ของผู้เอาประกันภัย หรือบคุคลใดที่กระท าในนาม 
ของผูเ้อาประกันภัย เพื่อให้ได้รบัผลประโยชนจ์ากกรมธรรม์ประกนัภัยฉบับนี้ และ/หรือ  

2.2 ผู้เอาประกนัภัยหรือผู้แทนของผูเ้อาประกันภัยได้กระท าการใด หรอืแสดงข้อความหรือเอกสารใดอนัเปน็เทจ็ 
เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  
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สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look period) 
หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ 
ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่บริษัทได้
ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัย
ให้แก่บริษัท ทั้งนี้ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันเริ่มต้นของระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาทั้งหมดให้กับผู้เอาประกันภัยตามวิธีการที่ได้ตกลง
ร่วมกัน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน  

ข้อตกลงคุ้มครอง 
การโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เนต็  
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผูเ้อาประกันภัยอันเกิดจากการโจรกรรมเงินทางอนิเทอร์เน็ต โดยวิธีใดวิธีหนึง่
ดังต่อไปนี้ ซ่ึงเกิดขึน้ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุ้มครองซ่ึงระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
1. การโจรกรรมข้อมูลส่วนบคุคลทางอินเทอรเ์น็ตโดยกระท าจากบุคคลภายนอก 
2. การโจมตีแบบฟิชช่ิงทางอินเทอรเ์น็ตโดยกระท าจากบคุคลภายนอก 

บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายดังนี้ ที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถ
เรียกร้องได้จากผู้รบัผดิชอบจากแหล่งอื่น 
1. ความสูญเสียต่อเงิน 
2. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คด ี

การกรรโชกทรพัย์ทางอินเทอร์เนต็ 
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผูเ้อาประกันภัยอันเกิดจากการกรรโชกทรัพย์ทางอินเทอร์เนต็โดยกระท าจาก
บุคคลภายนอก ซ่ึงเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุ้มครองซ่ึงระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายดังนี้ ที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถ
เรียกร้องได้จากผู้รบัผดิชอบจากแหล่งอื่น 
1. เงินเรียกค่าไถ่ที่สูญเสียไป 
2. ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเปน็ในการแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว 

การกลั่นแกลง้ทางอินเทอร์เนต็ 
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อช่ือเสียงของผูเ้อาประกนัภัยอันเกิดจากการกล่ันแกล้งทางอินเทอร์เนต็โดยกระท าจาก
บุคคลภายนอก ซ่ึงเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุ้มครองซ่ึงระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายดังนี้ ที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถ
เรียกร้องได้จากผู้รบัผดิชอบจากแหล่งอื่น 
1. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี  
2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาทางจติวิทยา 

การซื้อสินค้าทางอนิเทอร์เน็ต 
คุ้มครองหากผู้เอาประกันภัยถูกหลอกลวงให้ซ้ือสินค้าทางอินเทอรเ์น็ตตามรายการส่ังซื้อ และได้มีการช าระเงินค่าสินค้าให้กับ 
ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์แล้ว แตผู่้ประกอบธุรกิจออนไลน์ไม่ด าเนินการจัดส่งสินค้าดังกล่าวให้กบัผู้เอาประกันภัยภายใน
..................วัน นับจากวันที่ผูป้ระกอบธุรกิจออนไลน์แจ้งว่าจะด าเนินการจัดส่งสินค้า 

บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย ตามจ านวนเงินที่ได้ช าระให้กบัผูป้ระกอบธุรกิจออนไลน์เพื่อซ้ือสินค้า
ดังกล่าว ที่ผู้เอาประกนัภัยไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้รบัผิดชอบจากแหล่งอื่น 
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การขายสินค้าทางอินเทอร์เนต็ 
คุ้มครองหากผู้เอาประกันภัยถูกหลอกลวงให้ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตและได้มีการจัดส่งสินค้าใหก้ับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์แล้ว 
แต่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการช าระเงินค่าสินค้าดังกล่าวภายใน..................วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยด าเนินการจดัส่ง 

บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย ตามจ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการช าระเงินค่าสินค้าดงักล่าว 
ที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้รบัผิดชอบจากแหล่งอื่น 

หมวดท่ี 3  ข้อยกเว้นท่ัวไป 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
1. ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกนัภัยต้องรับผิดเอง ตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง ตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภัย 
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย 
4. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรอืเกี่ยวเนื่องมาจาก หรือเป็นผลโดยตรงหรอืโดยออ้มจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

4.1 การกระท า หรอืเหตกุารณ์ที่เอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยทราบเปน็อย่างดี ก่อนที่กรมธรรมป์ระกันภัยนี้จะเริม่คุ้มครอง 
4.2 การทุจริต การฉ้อโกงของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย 
4.3 การกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทน หรือในนามของ 

ผู้เอาประกันภัย 
4.4 การกระท า หรือการละเลยของผู้เอาประกันภัยในฐานะพนักงาน ลกูจ้างของผู้เอาประกันภัย หรอืผู้กระท าการแทน 

ผู้เอาประกันภัย 
4.5 การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินอย่างชัดเจน และผลสบืเนื่องจากหรอืเป็นผลมาจาก รวมทั้งการสูญเสีย

ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินอย่างชัดเจน 
4.6 การสูญเสีย การใส่ผิดท่ี การท าลาย การดัดแปลง สภาพไม่พร้อมใชง้าน การไม่สามารถเข้าถงึได้ และ/หรือ ความล่าช้า

ในการซื้อขายเงินตราเข้ารหัสลับ (Cryptocurrency) เช่น บิทคอยน์ (Bitcoin) อีเธอเรียม (Ethereum ) ริพเพิ่ล (Ripple) 
  ไอโอทีเอ (IOTA) อีโอเอส (EOS) เนม (NEM) เทเธอร์ (Tether) หรือการเข้ารหัสและถอดรหัสโดยใช้กุญแจรหัส 

คนละตัวกนั และกญุแจส่วนตัว ซึ่งใช้ถอดรหัสข้อมูล ซึ่งใช้ร่วมกบัเงินตราเข้ารหัสลับ  
4.7 การพนัน 
4.8 สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรตู่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไมว่่าจะได้มี 

การประกาศสงครามหรอืไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมืองซึง่หมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศ
เดียวกัน การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุน่วายทางการเมือง การกอ่วินาศกรรม  
การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศกึ หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุใหม้ีการประกาศหรือคงไว้ 
ซึ่งกฎอัยการศึก 

4.9 การก่อการร้าย 
4.10 การแผ่รังสี หรือการแพร่กมัมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลงินิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้

ของเชื้อเพลงินิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งด าเนินติดต่อไปดว้ยตัวเอง 
4.11 การระเบิดของกมัมันตภาพรงัสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถอุันตรายอื่นใดท่ีอาจเกิดการระเบิด 

ในกระบวนการนิวเคลียร์ได ้

5. ความรับผิดใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากค าพิพากษา หรือกระบวนการยุตธิรรมนอกเขตอ านาจศาลที่คุ้มครอง หรือที่เกิดขึ้นหรือ 
สืบเนื่องจากค าพิพากษาของศาลไทยที่มีผลให้เกิดการบังคับคดนีอกราชอาณาจักรไทย เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอืน่ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยภายใต้หัวขอ้ “เขตอ านาจศาลที่คุ้มครอง” 

6. ค่าปรับทางแพง่ ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ 
7. ค่าใช้จ่ายตา่งๆ ที่ต้องเสียไป เพื่อเรียกทรัพย์สินใดๆ คืนจากบุคคลภายนอก 
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8. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss) เว้นแต่ได้ระบุไว้โดยชัดเจนเป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบบันี ้

 
 
หมายเหตุ: 
รายละเอียดความคุ้มครองและเงือ่นไขอื่นๆ เป็นไปตามกรมธรรมป์ระกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Online)) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ท้ังนี้ 
บริษัทสามารถเลือกข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรอื เอกสารแนบท้ายเพื่อจัดแผนประกันภัยได ้
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