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สิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรเครดติซิตี้ ซึ่งช ำระค่ำโดยสำรหรือโปรแกรมทัวร์
เต็มจ ำนวนด้วยบัตรเครดิตทีอ่อกโดยธนำคำรซิติ้แบงก์ ประเทศไทยและได้
เดินทำงออกจำกที่พักอำศัย โดยกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองครอบคลุมการ
เดินทางไปต่างประเทศ และภายในประเทศแตล่ะครัง้โดยมรีะยะเวลาไมเ่กนิ 180 
วัน ต่อการเดินทางแตล่ะครัง้ โดยมีรายละเอียดความคุ้มครองดงันี้ 
1. การสูญเ สียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรเน่ืองจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางอยู่ใน
ยานพาหนะโดยสารสาธารณะ (อบ.2) 
2. การบาดเจ็บจากการไหม้หรือน ้าร้อนลวกระดับท่ี  3  (ตามกฎเก้าเปอร์เซ็นต์*) 
3. ค่ารักษาพยาบาลส าหรับศัลยกรรม ท่ีเกิดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในระหว่าง
การเดินทางอยู่ในยานพาหนะสาธารณะ 
4. ค่าชดเชยกรณีเท่ียวบินล่าช้า ณ จุดเดินทางขาออก   (เกินกว่ำ 4 ชัว่โมง) 
 4.1 เคร่ืองบินถึงสนามบินล่าช้า 

4.2 การยกเลิกเท่ียวบินโดยสำยกำรบินเท่ำนั้น 
4.3 การปฏิเสธการเดินทางเน่ืองจากท่ีนัง่เต็ม 

5. ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเ ป็นกรณีกระเป๋าเดินทางล่าช้าในจุดหมายปลายทางต่างประเทศ 
(เกินกว่ำ 6 ชัว่โมง) 
6. ค่าใช้จ่าย อันจ าเป็นท่ีเกิดขึ้นภายใน 5 วันนับจากวันท่ีถึงปลายทางในจุดหมาย
ปลายทางต่างประเทศกรณีกระเป๋ำเดินทำงสูญหำย (เกินกว่ำ 24 ชัว่โมง) 
7. ผลประโยชน์เพิ่มเติมส าหรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศส าหรับผู้ถือ
บัตรเครดิต Citi ROP Preferred, Citi Prestige และ Citi ULTIMA เท่าน้ัน 
หมายเหตุ เอกสารฉบับน้ีเ ป็นเพียงการสรุปความคุ้มครองโดยสังเขปรายละเอียด
เงือ่นไขหรือข้อยกเว้นใดๆ ให้ถือตามท่ีระบุไว้ในเน้ือหากรมธรรม์ประกันภัย ท่ีมีผล
บังคับใช้ 

 

Sign and Fly Policy 
สรุปความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยการเดนิทาง 

                                        “ไซน์ แอนด์ ไฟลย์” ส าหรับผู้ถือบัตรเครดติซิตี้ 
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ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์ชดเชย (วงเงนิต่อบตัร)  

(สกุลเงนิ: บาท) 

Platinum & Titanium 

(Rewards,  

Cash Back and 

Simplicity), 

Citi  Grab, 
Citi Lazada 

Commercial 

 

 

 

 

Citi Premier, 

Select,  

Citi ROP Select, 

Citi Mercedes 

  

Citi ROP 

Preferred 

Citi Prestige 

  

Citi ULTIMA 

  

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวรสื้นเชิงภายใน 180 วัน 

    นับแต่วันท่ีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางอยู่ในยานพาหนะโดยสารสาธารณะ 

*คู่สมรส และ บุตร คุม้ครอง 25% ของ ผลประโยชน์ 

7,000,000 4,000,000 
 

25,000,000  
35,000,000 35,000,000 

2. การบาดเจ็บจากการไหมห้รือน ้ารอ้นลวกระดับท่ี 3 (ตามกฎเกา้เปอร์เซนต์) 

ไม่ต ่ากว่า 27% ของผิวหนังร่างกาย 60% ของจ านวนเอาประกันภัย ขอ้ 1. 

ไม่ต ่ากว่า 18% ของผิวหนังร่างกาย 35% ของจ านวนเอาประกันภัย ขอ้ 1. 

ไม่ต ่ากว่า 9% ของผิวหนังร่างกาย 20% ของจ านวนเอาประกันภัย ขอ้ 1. 

ไม่ต ่ากว่า 4.5% ของผิวหนังร่างกาย     10% ของจ านวนเอาประกันภัย ขอ้ 1. 

ตามตารางชดเชย (กฎเกา้เปอร์เซนต์) และ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 

3. ค่ารักษาพยาบาลส าหรับศัลยกรรม โดยไดร้ับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 

 ระหว่างเดินทางอยู่ในยานพาหนะโดยสารสาธารณะ ไม่รวมรถมอเตอร์ไซค์รับจา้งและรถแท็กซี่  

    (10% ของวงเงินขอ้ 1. สูงสุดไม่เกิน 2,000,000) 

700,000 400,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

4. ค่าชดเชยกรณีเท่ียวบินล่าชา้ ณ จุดเดินทางขาออก (เกนิกว่า 4 ช ัว่โมง(** 

4.1 เครื่องบินถึงสนามบินล่าชา้ 

4.2 การยกเลิกเท่ียวบินโดยสายการบนิเท่าน ัน้ 
4.3 การปฏิเสธการเดินทางเนื่องจากท่ีนั่งเต็ม 

7,000 ต่อผูถ้ือบัตร  

หรือ  
12,250 ต่อครอบครัว 

6,000 ต่อผูถ้ือบัตร 

หรือ  
10,000 ต่อครอบครัว 

20,000 ต่อผูถ้ือบัตร  

หรือ 
40,000 ต่อครอบครัว 

20,000 ต่อผูถ้ือบัตร  

หรือ 
40,000 ต่อครอบครัว 

30,000 ต่อผูถ้ือบัตร  

หรือ  
60,000 ต่อครอบครัว 

 

5. ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นกรณีกระเป๋าเดินทางล่าชา้ )เกนิกว่า 6 ชัว่โมง(** 

(จุดหมายปลายทางต่างประเทศเท่านั้น) 

7,000 ต่อผูถ้ือบัตร  
หรือ  

12,250 ต่อครอบครัว 

6,000 ต่อผูถ้ือบัตร 
หรือ  

10,000 ต่อครอบครัว 

20,000 ต่อผูถ้ือบัตร  
หรือ 

40,000 ต่อครอบครัว 

20,000 ต่อผูถ้ือบัตร  
หรือ 

40,000 ต่อครอบครัว 

30,000 ต่อผูถ้ือบัตร  
หรือ  

60,000 ต่อครอบครัว 

6. ค่าชดเชยกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย )เกนิกว่า 24 ชัว่โมง)  

 (จุดหมายปลายทางต่างประเทศเท่านั้น) 

โดยจะสิ้นสุดลง เมื่อไดร้ับกระเป๋าคืน ท้ังนี้ระยะเวลาชดเชยสูงสุดไม่เกิน 5 วัน     

24,500 ต่อผูถ้ือบัตร  

หรือ  

49,000 ต่อครอบครัว 

20,000 ต่อผูถ้ือบัตร  

หรือ 

40,000 ต่อครอบครัว 

50,000 ต่อผูถ้ือบัตร  

หรือ 

100,000 ต่อครอบครัว 

50,000 ต่อผูถ้ือบัตร  

หรือ 

100,000 ต่อ

ครอบครัว 

80,000 ต่อผูถ้ือบัตร  

หรือ  

150,000 ต่อครอบครัว 

7. ผลประโยชน์เพ่ิมเติม ส าหรับผูถ้ือบัตรท่ีมีอายุไม่เกิน 70 ปี  

(จุดหมายปลายทางต่างประเทศเท่านั้น) 

 - ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาล  

 - ค่าเคล่ือนยา้ยทางการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ เคล่ือนยา้ยกลับประเทศไทย 
 - ค่าใชจ่้ายในการขนส่งศพกลับประเทศ 

ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 

800,000 ต่อผูถ้ือ

บัตร หรือ ต่อ

ครอบครัว 

800,000 ต่อผูถ้ือบัตร 

หรือ ต่อครอบครัว 

*หมายเหตุ* 
- ค่าใช้จ่ายท่ีช าระดว้ยเงนิสดหรือบตัรเครดติอ่ืนๆท่ีมใิชข่องธนาคารซิตีแ้บงก ์ประกนัภยัจะชดเชยตามใบเสร็จและขอสงวนสทิธิในการชดเชยสูงสุดไมเ่กนิ 5,000 บาท )ใช้กบัความคุม้ครองท่ี 4-6 เท่าน ัน้( 
- ครอบครวั หมายถงึ คู่สมรส และ/หรือ บุตรท่ีถูกต้องตามกฎหมายเท่าน ัน้ **โดยครอบครวัจะไดส้ทิธิความคุ้มครองต่อเมือ่มีผู้ถอืบตัรรว่มเดนิทางด้วยเท่าน ัน้** 
- การซ้ือตั๋วเดนิทางผ่านบตัรเสรมิจะไดร้บัสทิธปิระโยชนเ์ช่นเดียวกนักบัผู้ถือบตัรหลกั 

- หากกระเป๋าเดนิทางล่าชา้ซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางในประเทศไทย ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นส าหรบัชวีติประจ าวนัในกรณีฉุกเฉินตอ้งเกดิขึน้ภายใน 24 ช ัว่โมง นบัจากเวลาท่ีระบขุองสายการบนิซ่ึงจะได้รบัการชดใช้ตามค่าใช้จ่ายจรงิ
ในใบเสร็จและขอสงวนสทิธิในการชดเชยสูงสุดไมเ่กนิ 5,000 บาท 

วงเงินชดใช้ตำมควำมคุ้มครองของแต่ละประเภทบตัร 
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๕๕ 

 

สำรบญัแสดงรำยละเอียดควำมคุ้มครองและข้อยกเว้นของแต่ละประเภท หน้ำ 
วงเงินชดใช้ตำมควำมคุ้มครองของแต่ละประเภทบตัร 2 

ข้อยกเว้นทัว่ไปท่ีส ำคัญในกรมธรรม์ฉบบัน้ี (ใช้กับทุกควำมหมวดควำมคุ้มครอง) 3 

1. ควำมคุ้มครองกำรสูญเสียชีวิตหรือทุพพลภำพเน่ืองจำกอุบติัเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงอยู่ในยำนพำหนะโดยสำร
สำธำรณะ (อบ.2) 

- ข้อยกเว้น 
- เอกสำรประกอบกำรเรียกร้อง 

5 
 

6 
7 

2. กำรบำดเจ็บจำกกำรไหม้หรือน ้ำร้อนลวกระดับท่ี 3 
- ข้อยกเว้น 
- เอกสำรประกอบกำรเรียกร้อง 

5 
6 
7 

3. ค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับศัลยกรรมโดยได้รับบำดเจ็บจำกอุบติัเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงอยู่ในยำนพำหนะ
สำธำรณะ 

- ข้อยกเว้น 
- เอกสำรประกอบกำรเรียกร้อง 

5 
 
6 
7 
 

4. ค่ำชดเชยกรณีเท่ียวบินล่ำช้ำ ณ จุดเดินทำงขำออกเกนิกว่ำ 4 ชัว่โมง 
- ข้อยกเว้น 
- เอกสำรประกอบกำรเรียกร้อง 

      8 
9 
10 

5. ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นกรณีกระเป๋ำเดินทำงล่ำช้ำเกนิกว่ำ 6 ชัว่โมง 
- ข้อยกเว้น 
- เอกสำรประกอบกำรเรียกร้อง 

11 
12 
13 

6. ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นกรณีกระเป๋ำเดินทำงสูญหำยเกินกว่ำ 24 ชัว่โมง 
- ข้อยกเว้น 
- เอกสำรประกอบกำรเรียกร้อง 

    11 
12 
13 

 

7. ผลประโยชน์เพิ่มเติมส ำหรับกำรรักษำพยำบำลฉุกเฉิน 
- ข้อยกเว้น 
- เอกสำรประกอบกำรเรียกร้อง 

14 
15 
16 

 

ผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองกำรซื้อสินค้ำผ่ำนบตัรเครดิตซิต้ี 
- ข้อยกเว้น 
- เอกสำรประกอบกำรเรียกร้อง 

17 
19 
20 
 

ค ำถำมที่พบบ่อย 21 

Sign and Fly Policy 
สรุปความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยการเดนิทาง 

“ไซน์ แอนด์ ไฟลย์” ส าหรับผู้ถือบัตรเครดิตซิตี ้
 

 
 

Sign and Fly Policy 
สรุปความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยการเดนิทาง 

“ไซน์ แอนด์ ไฟลย์” ส ำหรับสมำชิกผู้ถือบัตรเครดิต ธนำคำรซิตีแ้บงก์ 
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ข้อยกเว้นทัว่ไปที่ส ำคัญในกรมธรรม์ฉบับน้ี (ใช้กับทุกควำมหมวดควำมคุ้มครอง) 

การประกันภัยตามข้อตกลงน้ี ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปน้ี  
1. จ านวนเงินชดใช้ค่าทดแทนใดๆ ท่ีเกินกว่าวงเงินจ ากัดการชดใช้สูงสุดส าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแต่ละครัง้ 
2. การเรียกร้องค่าทดแทนโดยมีเจตนาทุจริต หรือฉ้อฉล 
3. การเดินทางไปยังประเทศท่ีหน่วยงานรัฐบาลมีค าสัง่ห้ามการเดินทางไป หรือมีค าสัง่ห้ามจากองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) 
4. การเสียชีวิต ทุพพลภาพ ความสูญเสียหรือเ สียหาย การท าลาย  ความรับผิดตามกฎหมายใดๆ ค่าใช้จ่ายรวมทั้ งความเสียหายต่อเน่ืองใดๆ ไม่ว่าจะเป็น
สาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเน่ืองมากจากหรือเกี่ยวเน่ืองมาจากเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือ เหตุการณ์ซ่ึงส่งผล
กระทบอย่างต่อเน่ือง หรือมีล าดับเหตุการณ์เป็นไปอย่างไรส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายน้ัน 

4.1 การก่อการร้าย  สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่ งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประ กาศ
สงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การก่อกบฎ การจลาจล 
การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ 

5. ไม่ว่าในกรณีใดๆจะไม่ให้ความคุ้มครอง ความสูญเสียหรือความเสียหาย ความรับผิดตามกฎหมายใดๆ ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้ อม อัน
เกิดจากหรือมีสาเหตุมาจาก 

5.1 การแผ่ รังสี หรือการแพร่กัมมันตรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลีย ร์ 
และจากกรรมวิธีใด แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 
5.2 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 
5.3 อาวุธเคมี ชีวภาพ เคมีชีวภาพ หรืออาวุธท่ีใช้คล่ืนแมเหล็กไฟฟ้าชนิดใดๆ  

6. ความสูญเสียหรือเสียหายซ่ึงมีท่ีมาโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก หรือผ่านทาง หรือท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
6.1 การเสียการครอบครองอย่างถาวรหรือชัว่คราว อันเ ป็นผลมาจากการริบ การยึดมาเป็นของรัฐ การยึดทรัพย์สินเพื่อใช้ประโยชน์ทางการทหาร 
หรือการยึดทรัพย์สินโดยหน่วยงานท่ีก่อตัง้ขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย  
6.2 การเสียการครอบครองอาคารใดๆ อย่างถาวรหรือชัว่คราว อันเ ป็นผลมาจากการครอบครองอาคารดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคล
ใดๆ 

ทัง้น้ี ประกันภัยยังต้องรับผิดต่อผู้ถือบัตรส าหรับความสูญเ สียหรือเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยอันเกิดจากภัยท่ีได้รับความ
คุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยน้ี ซ่ึงได้เกิดขึ้นก่อนการสูญเสียการครอบครองตามข้อ 6.1 และ 6.2 
6.3 การท าลายทรัพย์สินโดยค าสัง่เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย  

7. ข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion) LMA5396 
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1. ควำมคุ้มครองกำรสูญเสียชีวิตหรือทุพพลภำพเน่ืองจำกอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงอยู่ในยำนพำหนะโดยสำรสำธำรณะ 
การประกันภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ถือบัตร โดยอุบัติเหตุใน

ระหว่างการเดินทางอยู่ในยานพาหนะโดยสารสาธารณะ  และท าให้ผู้ถือบัตรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภำยใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิด
อุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับ ท าให้ผู้ถือบัตรต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม แ ละเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้น
เม่ือใดก็ดี 

“ยานพาหนะโดยสารสาธารณะ” ในกรมธรรม์ฉบับน้ีหมายถึง ยานพาหนะทางบก ทางน ้า หรือทางอากาศ ซึง่ขับขี ่โดยผู้ขับขีท่ี่มีใบอนุญาต และ
ด าเนินการโดยผู้ ได้รับอนุญาตตามกฎหมายใ ห้ด าเ นินการขนส่งผู้โดยสาร  ท่ีช าระค่าโดยสารโดยใช้บัตรเคร ดิตซิ ต้ีแบงก์และมีก าหนดการปฏิบัติงานตาม
เส้นทางและตารางประจ า แต่ในท่ีน้ีไม่รวมถึงยานพาหนะรับจ้างหรือให้เช่าทุกชนิด อาทิเช่น เครือ่งบินท่ีเช่าเหมาล า รถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือเรือรับจ้าง
, รถสามล้อ, รถตุ๊กตุ๊ก, Grab, Uber หรือ รถแท็กซี่ 
 
2. ค่ำชดเชยส ำหรับกำรบำดเจ็บจำกกำรไหม้ หรือ น ้ำร้อนลวกอย่ำงรุนแรง 

หากผู้ถือบัตรได้รับการบาดเจ็บจากการไหม้หรือน ้าร้อนลวกระดับที่ 3 ตามกฎเก้าเปอร์เซ็นต์โดยอุบัติเหตุระหว่างเดินทางอยู่ในยานพาหนะสาธารณะ ท าให้ต้องเข้ารับ
การรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือต้องได้รับการรักษาโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ค่าสินไหมทดแทนจะจ่ายตามตารางผลประโยชน์ด้านล่าง  สูงสุดไม่เกิน 
2,000,000 บาท 

ตารางค่าชดเชยการบาดเจ็บ 
จากการไหม้ หรือ น ้าร้อนลวกอย่างรุนแรง 

จ านวนเงินเอาประกันภัย 
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บำท 

ไม่ต ่ากว่า 27% ของผิวหนังร่างกาย 60% ของจ านวนเอาประกันภัย 

ไม่ต ่ากว่า 18% ของผิวหนังร่างกาย 35% ของจ านวนเอาประกันภัย 

ไม่ต ่ากว่า 9% ของผิวหนังร่างกาย 20% ของจ านวนเอาประกันภัย 

ไม่ต ่ากว่า 4.5% ของผิวหนังร่างกาย 10% ของจ านวนเอาประกันภัย 

 
3. ค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับศัลยกรรม 

หากผู้ถือบัตรได้รับบาดเจ็บโดยอุบั ติเหตุในระหว่างการเดินทางอยู่ในยานพาหนะสาธารณะท าให้ต้องเข้ารับการรักษาหรือต้องได้รับการพยาบา ลโดย
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมและแพทย์ผู้ท าการรักษาได้ให้ความเห็นว่าผู้ถือบัตรต้องได้รับการท าศัลยกรรมที่จ าเป็น โดยค่าสินไหมทดแทนส าหรับการท าศัล
กรรมนั้นเป็นจ านวนเงิน 10% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ข้อ 1. หรือสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อบัตรแล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 
กลับสู่หน้าสารบัญ >>> 
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ข้อยกเว้นที่ส ำคัญเฉพำะในส่วนของควำมคุ้มครองกำรสูญเสียชีวิตหรือทุพพลภำพเน่ืองจำกอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงอยู่ใน
ยำนพำหนะโดยสำรสำธำรณะ (ข้อ 1, 2 และ 3) 
การประกันภัยตามข้อตกลงนี้ ไม่คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ หรือเกดิข้ึนในเวลาดงัตอ่ไปนี ้
1. การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ กรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์
ในเลือดตัง้แต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ข้ึนไป 
2. ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
3. ขณะก าลังข้ีนหรือลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์  
4. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือ การท าร้ายร่างกายตนเอง 
5. การได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือ โรคกลัวน ้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ  
6. การแท้งลูก 
7. การรักษาหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดข้ึนภายใน 7 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
8. อาหารเป็นพิษ 
9. ขณะแข่งรถ หรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ทสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะก าลังข้ึนหรือก าลังลง หรือ 
โดยสารอยู่ในบอลลูนหรือ เครื่องร่อน บันจี้จัมพ์ ด าน ้าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น ้า 
10. การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ 
11. ขณะที่ผู้ถือบัตรขับข่ี หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
12. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลัง เคลื่อน หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูสันหลัง เสื่อม และภาวะที่มีรอยแตก หรือ
พยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Parsinterarticularis เว้นแต่มีการแตกหัก หรือเคลื่อนของกระดูกสันหลังเนื่องจากอุบัติเหตุ 
13. ขณะที่ผู้ถือบัตรปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม 
14. ขณะที่ผู้ถือบัตรก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 
15. ขณะที่ผู้ถือบัตรขับข่ีหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
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กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำงอยู่
ในยำนพำหนะโดยสำรสำธำรณะ 
ผู้ถือบัตรหรือ ผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แ ก่บริ ษัท
ประกันภัย ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรเสียชีวิต ดังต่อไปนี้ 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนของประกันภัย 
2. ใบมรณบัตร 
3. ส าเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ และส าเนาบันทึกประจ าวันของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
4. ส าเนาหนังสือเดินทาง และ/หรือหลักฐานการเดินทางของผู้ถือบัตร  
5. หลักฐานการช าระค่าโดยสารของผู้เอาประกันภัย ผ่านบัตรเครดิตซิต้ี 
6. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านประทับค าว่า “ตาย” ของผู้ถือบัตร  
7. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ 
8. ใบรายงานอุบัติเหตุซึ่งออกโดยผู้ขนส่งสาธารณะ 
9. เอกสารอื่นๆ ที่ประกันภัยอาจร้องขอเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น 
กำรทุพพลภำพส้ินเชิงถำวรเนื่องจำกอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงอยู่ใน
ยำนพำหนะโดยสำรสำธำรณะ 
ผู้ถือบัตรหรือ ผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แ ก่บริ ษัท
ประกันภัย ภายใน 30 วันนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็น ว่าทุพพลภาพถาวรสิ้น เชิง 
สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียง ดังต่อไปนี้ 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนของประกันภัย 
2. ใบรายงานแพทย์ที่ ยืน ยันการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ 
สายตา การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียง 
3. หลักฐานการช าระค่าโดยสารของผู้เอาประกันภัย ผ่านบัตรเครดิตซิต้ี 
4. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ 
5. ใบรายงานอุบัติเหตุซึ่งออกโดยผู้ขนส่งสาธารณะ 
6. เอกสารอื่นๆ ที่ประกันภัยอาจร้องขอเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น  

กลับสู่หน้าสารบัญ >>> 
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4. ผลประโยชน์กำรล่ำช้ำของเที่ยวบิน 
4.1 เที่ยวบินต่อ 
ถ้าการเดินทางตามเท่ียวบินท่ีมีก าหนดของผูถ้ือบัตรท่ีจะตอ้งเดนิทางไปโดยการตอ่เท่ียวบิน ไมว่่าจะกีค่รัง้กต็ามซึ่ง ผู้ถอืบัตรได้ยืนยนักำร

เดินทำงล่วงหน้ำและพลำดกำรต่อเที่ยวบนิ ณ จุดที่จะต้องมีกำรเปลี่ยนถำ่ยล ำอันเน่ืองมำจำกควำมลำ่ชำ้ของเครื่องบินเทีย่วที่ เดินทำง
มำยังจุดถ่ำยล ำนั้น และสายการบินไมม่ีเท่ียวบินอ่ืนสามารถเดนิทางทดแทนได้ภำยในระยะเวลำ 4 ชัว่โมง นับจากตารางเวลาเท่ียวบินเดนิท่ีผูถ้อื
บัตรออกเดินทาง 

4.2 เที่ยวบินตรง 
ถ้าการเดินทางตามเท่ียวบินท่ีมีก าหนดของผูถ้ือบัตรไดยื้นยันการเดนิทางล่วงหนา้ เกิดการลา่ช้า ณ จุดเดินทางขาออกสาเหตุเนื่องจาก 1 ) 

เครื่องบินถึงสนำมบินล่ำชำ้ หรอื 2) กำรยกเลิกเที่ยวบินของสำยกำรบนิ หรือ 3) กำรปฏิเสธกำรเดินทำงเน่ืองจำกทีน่ัง่ในเครื่องบินเต็ม 
และไม่มีเท่ียวบินอ่ืนใดแทนไดภ้ำยในระยะเวลำ 4 ชัว่โมง นับจากตารางเวลาของการออกเดินทางท่ีระบุไวใ้นตัว๋เครือ่งบิน  
 

จากสาเหตุของการล่าช้าของเท่ียวบินท่ีกล่าวมา ทัง้หมด ผู้ถือบัตรจะได้รับค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่ำใช้จ่ำยตำมจริงที่จ ำเป็นและ
สมเหตุสมผล อันได้แก่ ค่ำที่พักโรงแรม ค่ำอำหำรและเครื่องด่ืมในรำ้นอำหำร ค่ำโทรศัพท์ไปยงัถิ่นพ ำนักในประเทศไทย ค่ำโทรศัพท์เพือ่
เลื่อนเที่ยวบิน ค่ำเดินทำงไป-กลับระหว่ำงสนำมบินและที่พักชัว่ครำว ขณะรอเที่ยวบินใหม่จำกสำยกำรบิน ค่าเส้ือผ้า หรือ ค่าใช้จ่ายท่ี
จ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวันซึ่งมเีหตุผลอันควร กรณีท่ีกระเป๋าเดนิทางไดถู้กส่งข้ึนเครื่องไปแล้วเท่านัน้ โดยใช้จ่ายผา่นบัตรเครดติซติี้ สูงสุดไม่เกิน
จ านวนวงเงินท่ีระบุไวใ้นตารางวงเงนิชดใช้ตามความคุม้ครองของแตล่ะประเภทบัตร 
 
หมำยเหตุ กรณีช ำระด้วยเงินสดหรอืบัตรเครดิตอ่ืนๆ ที่มิใช่ของธนำคำรซิตีแ้บงก์ ประกันภัยจะชดเชยตำมใบเสร็จและขอสงวนสทิธิใน
กำรชดเชยสูงสุดไม่เกิน 5,000 บำท 
 
คุ้มครองเพิ่มเติมกรณีกำรลำ่ชำ้ของกำรเดินทำง 
กรณีเที่ยวบินขำกลับถงึปลำยทำงในประเทศไทยลำ่ช้ำเกินกว่ำ 4 ชัว่โมงนับจำกเวลำทีก่ ำหนดตำมตำรำงเที่ยวบิน กรมธรรม์จะชดใช้ค่ำ
สินไหมทดแทนส ำหรบัค่ำเดินทำงไปยงัที่พักปกตด้ิวยรถยนต์รบัผู้โดยสำรของสนำมบนิ และ/หรือค่ำโทรศัพทท์ี่ได้ใช้ไปเพื่อโทรไปที่พัก
ปกติของผู้ถือบัตร ค ำนวณตำมใบเสร็จในจ ำนวนเงินไม่เกิน 5,000.- บำท 
 
กลับสู่หน้าสารบัญ >>> 
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ข้อยกเว้นเฉพำะใช้บงัคับกรณีผลประโยชน์ของกำรล่ำช้ำของเท่ียวบินเท่ำน้ัน 
 

กำรประกันภัยตำมข้อตกลงน้ีไม่คุ้มครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุ หรือ 

เกิดขึ้นในเวลำดังต่อไปน้ี 

1. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งเกิดจากการปฎิเสธข้อเสนอทางเลือกในการจัดการเก่ียวกับการเดินทางหรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ

ให้ของผู้ประกอบการสายการบิน 

2. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งเกิดจากการยอมรับเง่ือนไขการชดเชยจากสายการบินเพื่อแลกเปลี่ยนกับ การไม่ต้องเดินทางในเท่ียวบินท่ี

ได้ส ารองเกินกว่าท่ีก าหนด 

3. สิ่งของท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการเดินทาง 

4. ค่าใช้จ่ายใดๆท่ีได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอื่น ซึ่งมีการท าประกันไว้เป็นเฉพาะ  ยกเว้นจ ำนวนเงินส่วนที่

เกิน 
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กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรล่ำช้ำของเที่ยวบิน 
ผู้ถือบัตรหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่ประกันภัยภายใน 30 วันนับจากวนัท่ีเกดิเหตุดงัตอ่ไปนี ้
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน พร้อมลงนามโดยผู้ถอืบัตร 
2. ส าเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางพรอ้มรับรองส าเนา 
3. เอกสารการเดินทาง เช่น air ticket, flight confirm ฯลฯ 
4. ส าเนาหน้าบัตรเครดติซติี้ท่ีใช้ซื้อตัว๋เครือ่งบิน 
5. ส าเนาใบแจ้งยอดบัญขีบัตรเครดิตการซื้อตัว๋เครื่องบินพร้อมรับรอง
ส าเนา 
6. เอกสารรับรองเหตุในความล่าช้าหรือยกเลิกซึ่งออกโดยสายการบิน
พาณิชย์เท่านัน้ 
7. ส าเนาใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายตามความคุม้ครองของกรมธรรม์
ซึ่งเกิดข้ึนเนื่องมาจากการล่าช้าของเท่ียวบิน 
8. ส าเนาใบแจ้งยอดคา่ใช้จา่ยตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ซึ่งเกิดข้ึน
เน่ืองมาจากการล่าช้าของเท่ียวบิน 
9. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีประกันภัยอาจร้องขอเพิม่เตมิตามความจ าเป็น 
 

กลับสู่หน้าสารบัญ >>> 
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5. ผลประโยชน์กระเป๋ำเดินทำงล่ำช้ำ (จุดหมำยปลำยทำงในต่ำงประเทศเท่ำน้ัน) 
หากกระเป๋าเดินทางล่าช้าเน่ืองจากความผิดพลาดของสายการบินเป็นเวลำเกินกว่ำ 6 ชัว่โมง นับจำกเวลำที่มำถึง ณ จุดปลำยทำงของเที่ยวบิน 
ประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับ ค่ำใช้จ่ำยที่ได้ส ำรองจ่ำยไปก่อนส ำหรับกำรซ้ือเส้ือผ้ำ หรือ เครื่องแต่งตัวที่จ ำเป็นเร่งด่วน หรือ

ค่ำใช้จ่ำยของใช้ที่จ ำเป็นส ำหรับชีวิตประจ ำ วัน (ไม่รวมอำหำรและเครื่องดื่ม) ในกรณีฉุกเฉินตำมควำมจริง  ณ เมืองท่ีเป็นจุดปลายทางของเท่ียวบิน
ตามความเป็นจริงในต่างประเทศ โดยใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิตซิตี้ สูงสุดไม่เกินจ ำนวนวงเงินที่ระบุไว้ในตำรำงวงเงินชดใช้ตำมควำมคุ้มครองของแต่ละ
ประเภทบัตร 

 
6. กระเป๋ำเดินทำงสูญหำย (จุดหมำยปลำยทำงในต่ำงประเทศเท่ำน้ัน) 
หากกระเป๋าเดินทางท่ีเช็คอินกับสายการบินในการเดินทางสูญหาย หรือมาถึงล่าช้าเน่ืองจากความผิดพลาดของสายการบินเ ป็นเวลาเกินกว่ำ 24 ชัว่โมง นับ

จำกเวลำที่มำถึงจุดปลำยทำงของเที่ยวบิน ให้ถอืวา่กระเป๋าเดนิทางนัน้สญูหาย โดยจะส ิน้สดุลงเม ือ่ไดร้บักระเป๋าคนื  

 
ประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับ ค่ำใช้จ่ำยที่ได้ส ำรองจ่ำยไปก่อนส ำหรับกำรซ้ือเส้ือผ้ำ หรือ เครื่องแต่งตัวที่จ ำเป็นเร่งด่วน หรือ

ค่ำใช้จ่ำยของใช้ที่จ ำเป็นส ำหรับชีวิตประจ ำวัน (ไม่รวมอำหำรและเครื่องดื่ม) โดยจะส้ินสุดลง เมื่อได้รับกระเป๋ำคืน ทัง้น้ีระยะเวลำชดเชยสูงสุดไม่
เกิน 5 วัน    โดยนับจากเวลาท่ีมาถึง ณ จุดปลายทางของเท่ียวบินตามความเป็นจริงในต่างประเทศ โดยใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ สูงสุดไม่เกินจ านวนวงเงินท่ี
ระบุไว้ในตารางวงเงินชดใช้ตามความคุ้มครองของแต่ละประเภทบัตร 

 
หมำยเหตุ  

1. กรณีช ำระด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิตอ่ืนๆ ประกันภัยที่มิใช่ของธนำคำรซิตี้แบงก์ ประกันภัยจะชดเชยตำมใบเสร็จและขอสงวนสิทธิใน
กำรชดเชยสูงสุดไม่เกิน 5,000 บำท 

2. หำกกระเป๋ำเดินทำงล่ำช้ำหรือสูญหำยซ่ึงเป็นจุดหมำยปลำยทำงในประเทศไทย ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นส ำหรับชีวิตประจ ำวันในกรณีฉุกเฉิน
ต้องเกิดข้ึนภำยใน 24 ชัว่โมง นับจำกเวลำที่ระบุของสำยกำรบิน ซ่ึงจะได้รับกำรชดใช้ตำมค่ำใช้จ่ำยจริงในใบเสร็จและ ขอสงวนสิทธิในกำรชดเชย
สูงสุดไม่เกิน 5,000 บำท 
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ข้อยกเว้นเฉพำะใช้บงัคับกรณีผลประโยชน์ของกระเป๋ำเดนิทำงล่ำช้ำและกระเป๋ำเดินทำงสูญหำยเท่ำน้ัน 
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงน้ีไม่คุ้มครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุ หรือ 

เกิดขึ้นในเวลำดังต่อไปน้ี 

1. ความสูญเสียหรือเสียหายเกิดจากการริบ การถูกยึด กักเก็บกระเป๋าหรือการเรียกเอาไว้โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรเจ้าหน้าที่สนามบิน 

ราชการต ารวจของประเทศนัน้ๆ หรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลหน่วยอื่นๆ 

2. การไม่ด าเนินการตามสมควรเพ่ือรักษาหรือเพ่ือให้ได้กระเป๋าเดินทางที่สูญหายคืน 

3. การละเลยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่สายการบินถึงการสูญหายของกระเป๋าเดินทาง ณ จุดปลายทางและการไม่ได้มาซ่ึงใบรายงานบันทึกแจ้ง

เหตุกระเป๋าเดินทางล่าช้า 

4. ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ซ่ึงเกิดจากการปฏิเสธข้อเสนอทางเลือกในการจัดการเกี่ยวกับการเดินทางหรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆของ

ผู้ประกอบการสายการบิน 

5. สิ่งของที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการเดินทาง 

6. การประท้วงหรือการนัดหยุดงานซ่ึงมีการประกาศก่อนวันจองตัว๋เดินทาง 

7. ค่าใช้จ่ายใดๆที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอืน่ซ่ึงมีการท าประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะ ยกเว้นจ ำนวนเงินส่วน

ท่ีเกิน 
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กำรเรียกร้องผลประโยชน์ผลประโยชน์ 
กระเป๋ำเดินทำงล่ำช้ำและกระเป๋ำเดินทำงสูญหำย 
ผู้ถือบัตรหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่ประกันภัย

ภายใน  
30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุดังต่อไปนี้ 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน พร้อมลงนามโดยผู้ถือบัตร  

2. ส าเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางพร้อมรับรองส าเนา 

3. เอกสารการเดินทาง เช่น air-ticket, flight confirm ฯลฯ 

4. ส าเนาหน้าบัตรเครดิตที่ใช้ซื้อตัว๋เครื่องบิน 

5. ส าเนาใบแจ้งยอดการซื้อตัว๋เครื่องบินพร้อมรับรองส าเนา 

6. เอกสารรับรองเหตุในความล่าช้าและเอกสารยืนยันวันและเวลาการได้รับกระเป๋า

เดินทางคืนซึ่งออกโดยสายการบินพาณิชย์เท่านั้น 

7. ส าเนาใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ซึ่งเกิดข้ึน

เนื่องมาจากการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

8. ส าเนาใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ซึ่งเกิดข้ึนเนื่องมาจากการ

ล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

9. เอกสารอื่นๆ ที่ประกันภัยอาจร้องขอเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น  

 

กลับสู่หน้าสารบัญ >>> 
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7.ผลประโยชน์เพิ่มเติมส ำหรับกำรรักษำพยำบำลฉุกเฉินในต่ำงประเทศส ำหรับผู้ถือบัตรเครดิต  
Citi ROP Preferred, Citi Prestige และ Citi ULTIMA เท่ำนั้น 

7.1 ค่ำรักษำพยำบำลในโรงพยำบำล (เดินทำงต่ำงประเทศเท่ำนั้น) 
ประกันภัยจะชดเชยค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินตามความจ าเป็นและสมควรส าหรับค่ำศัลยแพทย์ ค่ำกำรพยำบำล ค่ำผ่ำตัด ค่ำเอ็กซ์เรย์ ฯลฯ 
กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับกำรรักษำตัง้แต่อยู่ต่ำงประเทศมีควำมจ ำเป็นต้องรักษำต่อเนื่องทันทีเมื่อกลับถึงประเทศไทยจะต้องกระท ำกำรภำยใน 

24 ชัว่โมงหลังจำกมำถึงประเทศไทย และต่อเนื่องไม่เกิน 7 วัน นับจำกวันเดินทำงมำถึงประเทศไทย ซ่ึงจะเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยคงเหลือจากท่ี
ได้รับการรักษาไปแล้ว และไม่เกินกว่าท่ีระบุไว้ในตารางวงเงินชดใช้ตามความคุ้มครองของแต่ละประเภทบัตร 

7.2 ค่ำใช้จ่ำยเคล่ือนย้ำยทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน (เดินทำงต่ำงประเทศเท่ำนั้น) 
โดยความเห็นหรือค าแนะน าของตัวแทนท่ีได้ รับมอบอ านาจของประกันภัย  เ ห็นควรให้เคล่ือนย้ายผู้ถือบัตรไปยังสถานท่ีอ่ืนเพื่อท าการรักษาทา ง

การแพทย์ท่ีเหมาะสมหรือเพื่อน าผู้ถือบัตรกลับสู่ประเทศไทย ดังน้ีตัวแทนท่ีได้รับมอบหมายขอ งประกันภัยจะด าเนินการเคล่ือนย้ายผู้ถือบัตร ด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสมท่ีสุดตามสภาพท่ีจ าเป็นส าหรับการรักษาทางการแพทย์น้ัน ประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยตรงต่อตัวแทนท่ีได้รับมอบอ านาจ โดยไม่เกินกว่า
จ านวนเงินท่ีระบุไว้ในตารางวงเงินชดใช้ตามความคุ้มครองของแต่ละประเภทบัตร 

วิธีของการเคล่ือนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน จะถูกก าหนดโดยตัวแทนท่ีได้ รับมอบอ านาจของประกันภัย ซ่ึงอาจจะรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งค น
เจ็บทางอากาศ ทางเรือ ทางบก หรือวิธีการขนส่งอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสม 

ทัง้น้ีการตัดสินใจทั้งหลายเกี่ยวกับวิธีการ รูปแบบของการเคล่ือนย้ายและจุดหมายปลายทางจะได้ รับการด าเนินการ โดยตัวแทนท่ีได้ รับมอบอ านาจของ
ประกันภัยและอยู่บนพื้นฐานของการรักษาพยาบาลท่ีจ าเป็น 

7.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งศพกลับประเทศ (เดินทำงต่ำงประเทศเท่ำนั้น) 

หากผู้ถือบัตรเสียชีวิตภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีเกิดความบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตัวแทนท่ีได้รับมอบอ านาจของบริษัทจะด าเ นินการจัด
เตรียมการท่ีจ าเป็นเพื่อน าศพกลับสู่ประเทศไทย ประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยตรงให้แก่ตัวแทนท่ีได้รับมอบอ านาจ โดยไม่เกินจ านวนเ งินท่ีระบุไว้ใน
ตารางวงเงินชดใช้ตามความคุ้มครองของแต่ละประเภทบัตร  

หากค่าใช้จ่าย ในการขนส่งศพผู้ถือบัตรได้มีการส ารองจ่ายไปก่อน บริษัทจะชดใช้คืนให้แก่กองมรดกของผู้ถือบัตรตามจ านวนค่าใช้จ่ายท่ีเกิ ดขึ้นจริง
ส าหรับการบริการและเตรียมการของผู้จัดการศพ (สัปเหร่อ) รวมค่าหีบศพ การดองศพ การฌาปณกิจศพ และค่าใช้จ่าย อ่ืนๆในลักษณะเดียวกัน  
หมำยเหตุ  
1. ค่าชดเชยในส่วนนี้ทัง้ 3 หัวข้อข้างต้นต้องเกิดเหตุข้ึนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรเดินทางออกจากประเทศไทย 
2. การชดใช้ค่าสินไหมตามกรณีนี้ ผู้ถือบัตรเครดิตซิต้ี ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี นับจากปีเกิดที่ระบุใน Passport หรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
กลับสู่หน้าสารบัญ >>> 
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ข้อยกเว้นเฉพำะใช้บังคับกรณีผลประโยชน์เพิ่มเติมค่ำรักษำพยำบำล 

กรมธรรม์ฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึงกำรสูญหำยหรือควำมเสียหำยกำรบำดเจ็บหรือควำมเจ็บป่วย  

(รวมถึงอำกำรแทรกซ้อนของโรค) อำกำรหรือควำมผิดปกติหรือเป็นผลจำกส่ิงต่อไปน้ี 

1. สภาพทางการแพทย์ท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกันภัย การบาดเจ็บ การเจ็บป๋วยท่ีก าลังเป็นอยู่หรือมีอาการก าเริบของโรคท่ีสืบเน่ืองจากสภาพทาการแพทย์ ท่ี

เป็นอยู่ การตรวจรักษาภาวะท่ีเป็นมาแต่ก าเนิด หรือ ปัญหาด้านพัฒนาการ หรือ โรคทางพันธุกรรม  

2. ค่าใช้จ่ายส าหรับการบริการทัง้ปวงท่ีบุคคลอ่ืนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ถือบัตร หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว 

3. การประท้วงหรือการนัดหยุดงานของพนักงานของผู้ขนส่งซ่ึงมีการประกาศก่อนวันจองตัว๋เดินทาง 

4. ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นกรณีผู้ถือบัตรปฏิเสธท่ีจะท าตามค าแนะน าจากตัวแทนท่ีได้ รับมอบอ านาจของประกันภัย  

5. การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่  การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือการรักษาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของร่างกาย การผ่ าตัดตกแต่ง 

เว้นแต่เป็นกำรผ่ำตัดตกแต่งที่จ ำเป็นต้องกระท ำอันเป็ นผลจำกกำรเกิดอุบัติเหตุที่คุ้มครอง เพื่อให้อวัยวะดังกล่ำวสำมำรถกลับมำท ำงำนได้อย่ำง

เดิม 

6. การตัง้ครรภ์ แท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั ้งครรภ์ การแก้ไข ปัญหามีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษ า) การท า

หมันหรือการคุมก าเนิด 

7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การท าเลสิก ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็น หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น  

8. การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน จัดฟัน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม  ยกเว้นสืบ

เนื่องจำกกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุ ทัง้น้ีไม่รวมค่ำฟันปลอม กำรครอบฟัน และกำรรักษำรำกฟันหรือใส่รำกเทียม  

9. การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหร่ี สุรา หรือสารออกฤทธิต์่อจิตประสาท 

10. การตรวจรักษาท่ีไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบ าบัด การรักษาโดยการนวด และการกดจุด เป็นต้น 

11. ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารพิเศษ ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าหนังสือพิมพ์ เป็นต้น  

12. อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เคร่ืองช่วยได้ยิน เคร่ืองช่วยการพูด เคร่ืองกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 

13. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม  

 
กลับสู่หน้าสารบัญ >>> 
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กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรรกัษำพยำบำลฉุกเฉิน

ในต่ำงประเทศ 
ผู้ถือบัตรห รือ ผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐาน

ดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทประกันภัย ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออก

จากโรงพยาบาล ดังต่อไปน้ี 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนของประกันภัย 

2. ส าเนาหนังสือเดินทาง และ/หรือ หลักฐานการเดินทาง 

3. ส าเนาหน้าบัตรเครดิตซิต้ี  

4. หลักฐานการช าระค่าโดยสารของผู้ถือบัตร ผ่านบัตรเครดิตซิต้ี 

5. ใบรายงาน และ/หรือ ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการส าคัญ ผลการ

วินิจฉัยและการรักษา 

6. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินที่แสดงค่ารักษา  

7. เอกสารอื่นๆ ที่ประกันภัยอาจร้องขอเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น 

กลับสู่หน้าสารบัญ >>> 
 

Sign and Fly Policy 
สรุปความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยการเดนิทาง 

“ไซน์ แอนด์ ไฟลย์” ส าหรับผู้ถือบัตรเครดติซติี้ 
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กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการซื้อสินค้า ได้ให้ความคุ้มครองในกรณีท่ีสินค้าท่ีผู้ถือบัตรได้มีกำรซ้ือสินค้ำที่ใดก็ตำม

ทัว่โลกผ่ำนบตัรเครดิตของธนำคำรซิตี้แบงก์ ประเทศไทยจะได้รับความคุ้มครองในกรณีสินค้าได้รับความเสียหายสาเหตุ

เนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยลมพายุ ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพานะ ภัยจากควัน ภัยเนื่องจากน ้า ภัยจากการนัดหยุดงาน การ

จลาจล ภัยจากการกระท าอันท่ีเจตนาร้าย การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์ ความสูญหาย หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุซึ่ง

เกิดข้ึนขณะอยู่ในความครอบครองของผู้ถือบัตร และภายในระยะเวลาของระยะเวลาท่ีคุ้มครอง  โดยคุ้มครองสูงสุดตามจ านวน
เงินท่ีซื้อผ่านบัตร แต่ไม่เกินราคาซื้อของสินค้า 

(ภัยการจลาจลนัดหยุดงาน การก่อความไม่สงบของประชาชน การกระท าอันมีเจตนาร้ าย คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 

100,000 บาท ต่อเหตุการณ์และต่อปีกรมธรรม)์ 

ระยะเวลำท่ีคุ้มครอง 
 1. ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีซื้อสินค้าหรือได้รับสินค้านัน้ 

 2. ในกรณีสินค้าท่ีซื้อหรือถูกส่งไปยังสถานท่ีรับสินค้าปลายทางโดยผู้ขาย ให้นับจากวันท่ีได้รับสินค้านัน้ 45 วัน 

ควำมรบัผิดส่วนแรก 
ผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบเองจ านวน 50% ของมูลค่ำควำมเสียหำย หรือขัน้ต ่ำ 900 บำท ส าหรับความสูญเสียหรือ

เสียหายอัน เกิดจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก รวมถึงการลักทรัพย์, ชิงทรัพย์ หรือ ปล้นทรัพย์ 
 
 

วงเงินจ ำกัดควำมคุ้มครอง 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

. 

 

กลับสู่หน้าสารบัญ >>> 

ผลประโยชน์กรมธรรม์ประกนัภยัคุ้มครองกำรซื้อสินค้ำผ่ำนบตัรเครดิตซิต้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วงเงนิชดใช้สูงสุด 

Citi Premier, Select,  

Citi ROP Select, 

Citi Mercedes 

Citi ROP Preferred 

Citi Prestige 

Citi ULTIMA 

ต่อตวัสนิคา้ 120,000 บาท 200,000 บาท 

ต่อเหตุการณ์ 400,000 บาท 500,000 บาท 
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ผลประโยชน์กรมธรรม์ประกนัภยัคุ้มครองกำรซื้อสินค้ำผ่ำนบตัรเครดิตซิต้ี 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงสินค้ำท่ีคุ้มครอง ได้แก่ 
ก) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์รวมถึงส่วนประกอบหลัก ได้แก่ จอภาพ  แป้นพิมพ์ เมาส์ ซอฟต์แวร์ เครื่องพิมพ์หรือ
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ท่ีจะใช้งานได้โดยใช้คอมพิวเตอร์เท่านัน้  
ข) โทรศัพท์มือถือ 
ค) ทรัพย์สินมีค่าต่างๆ (แต่ไม่รวมถึง เงินสด ทอง เคร่ืองเงิน โลหะ หรือหินมีค่ำ หรือทรัพย์สินประเภทเดียวกันที่ไม่ได้
เป็นส่วนประกอบของสินค้ำดังกล่ำวข้ำงต้น) 
 

สินค้ำท่ีมีเป็นชุดหรือเป็นคู่ 
ในกรณีท่ีสินค้าประกอบกันเป็นคู่หรือเป็นชุด ผู้ถือบัตรจะไม่มีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่ามูลค่าตามสัดส่วน
ของสินค้าซึ่งได้รับความสูญเสียหรือเสียหายนัน้ โดยไม่รวมถึงมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนเนื่องจากการประกอบกันเป็นคู่หรือเป็นชุด 
ยกเว้นสินค้าท่ีไม่สามารถแยกได้โดยเอกเทศ และหามาทดแทนได้ 
 

สิทธิของประกันภยัในซำกสินค้ำท่ีได้รบัควำมเสียหำย 
เมื่อมีความเสียหายอันใดเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินท่ีคุ้มครอง ผู้ถือบตัรจะละทิ้งสินค้ำนั้นไม่ได้ และประกันภัยอาจจะด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
1)  แจ้งให้ผู้ถือบัตรส่งมอบสินค้าให้กับประกันภัย  
2)  เข้ายึดถือครองสินค้าท่ีได้รับความเสียหายและส ารวจ จัดคัดเลือก โยกย้าย หรือจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่สินค้านัน้  
3)  ขายหรือจ าหน่ายซึ่งสินค้าท่ีได้รับความเสียหาย เพื่อประโยชน์แก่บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ประกันภัยอาจใช้สิทธิท่ีมีอยู่ตามเง่ือนไขได้ทุกเวลานับตัง้แต่เกิดความเสียหายจนกว่าสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ตามกรมธรรม์เป็นท่ียุติ และการใช้สิทธิของประกันภัยข้างต้นจะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดเพิ่มข้ึนแก่ประกันภัย และจะไม่ท าให้
สิทธิของประกันภัยในการท่ีจะอ้างเง่ือนไขของกรมธรรม์เพื่อโต้แย้งการเรียกร้องในความเสียหายนัน้แล้ ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลับสู่หน้าสารบัญ >>> 
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ผลประโยชน์กรมธรรม์ประกนัภยัคุ้มครองกำรซื้อสินค้ำผ่ำนบตัรเครดิตซิต้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำเหตุของควำมเสียหำยท่ีถูกยกเว้น – กำรประกันภยัน้ีไม่คุ้มครองควำมสูญเสียหรอืเสียหำยอันเกิด
จำกหรือสีบเน่ืองจำกสำเหตุ หรือเกิดในช่วงเวลำดังต่อไปน้ี 
1.  การขีดข่วน การบุบ ของวัสดุช้ินใดๆ 
2. การรัว่ การสูญเสียน ้าหนัก การหดตัว การระเหย หรือการปนเป้ือน แมลง หรือ หนู สนิม เช้ือรา  
3. การถูกกักกัน การจับกุม หรือการถูกยึดโดยเจ้าหน้าท่ี 
4. การขนส่งทางอากาศ ทางเรือ ทางไปรษณีย์ ทางรถไฟ  
5. การถูกลักทรัพย์จากยานพาหนะ  
6. ภัยสงคราม ก่อการร้าย การจลาจลและนัดหยุดงาน 
7. การดัดแปลง การช ารุด หรือการบกพร่อง ของเครื่องกลหรือระบบไฟฟ้า 
8.            ข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion) LMA5396 
 
 
ทรพัย์สินท่ีถูกยกเว้น - กำรประกันภยัน้ีไม่คุ้มครองควำมสูญเสียหรอืเสียหำยอันต่อสินค้ำดังต่อไปน้ี 
1. ทรัพย์สินท่ีอยู่ภายในระยะเวลาการรับประกันสินค้าของผู้ผลิต ซึ่งสามารถเรียกร้องกับผู้จัดจ าหน่ายได้ตามเง่ือนไขการ
รับประกันสินค้า 
2. สินค้าอุปโภค บริโภค หรือทรัพย์สินท่ีมีอายุการใช้งานจ ากัด (เช่น น ้าหอม หลอดไฟ แบตเตอรี่) 
3. ยานพาหนะ รวมถึงเครื่องยนต์ อุปกรณ์เสริม  
4. เงินสด, ทอง, เครื่องเงิน, โลหะหรือหินมีค่า หรือทรัพย์สินประเภทเดียวกันท่ีไม่ได้เป็นส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าว
ข้างต้น 
5. สัตว์หรือพืชท่ีมีชีวิต 
6. ทรัพย์สินท่ีเสียหายขณะท่ีไม่ได้อยู่ในความครอบครองของผู้เอาประกันภัย 
7. สินค้ามือสอง 
8. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การบรรจุ 
9.         Drone (อากาศยานไร้คนขับ) 
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กำรเรียกร้องผลประโยชน์คุ้มครองกำรซ้ือสินค้ำผ่ำนบัตรเครดิตซิตี้ 
ผู้ถือบัตรหรือผู้ รับประโยชน์แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปน้ีให้แก่
ประกันภัยภายใน 30 วันนับจากวันท่ีเกิดเหตุดังต่อไปน้ี 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนของประกันภัย 
2. ส าเนาหนังสือเดินทาง และ/หรือ บัตรประชาชนของผู้ถือบัตร 
3. ส าเนาหน้าบัตรเครดิตซิตี้ท่ีใช้ซ้ือสินค้า 
4. ส าเนาหลักฐานใบแจ้งยอดการสินค้าผ่านบัตรเครดิตซิตี้ 
5. ส าเนาใบแจ้งความกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจในท้องท่ีซ่ึงผู้ถือบัตรต้องแจ้งภายใน 24 
ชัว่โมง หลังจากค้นพบการลักทรัพย์ วิ่ งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือความ
สูญหายของทรัพย์สิน 
6. ส าเน ารายงานตรวจสอบสาเหตุ ความ เสียหายจากผู้ ผ ลิตสินค้าหรือช่างผู้
ตรวจสอบ (กรณีเป็นสินค้าเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า) 
7. ใบเสนอราคาค่าซ่อมและ/หรือใบเสร็จการซ้ือสินค้าผ่านบัตรเครดิตซิตี้ 
8. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีประกันภัยอาจร้องขอเพิ่มเติมตามความจ าเป็น 
 
 

                                                    

 

ผลประโยชน์กรมธรรม์ประกนัภยัคุ้มครองกำรซื้อสินค้ำผ่ำนบตัรเครดิตซิต้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

กรณี แจง้เหตุความเสียหาย 
 
บริษัท ล็อคตัน้ วัฒนา อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
คุณวิรดา จันทร์สว่าง โทร. 061- 3927644 
โทร : 02-635-5000 ต่อ 6207 (ในเวลาท าการ 08.30 – 17.00 น.) 
 
 
กรณี สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตความคุม้ครอง 

คุณพลอยปภัส วงศ์เกิดนิมิต  โทร. 098-249-5657 
โทร : 02-635-5000 ต่อ 1302 (ในเวลาท าการ 08.30 – 17.00 น.) 
 
คุณสมใจ โคมไฟเพชร โทร. 085-154-4210 
โทร : 02-635-5000 ต่อ 6119 (ในเวลาท าการ 08.30 – 17.00 น.) 
 
 
 
 

กลับสู่หน้าสารบัญ >>> 
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
1. ผู้ถือบัตร จะได้รับความคุ้มครองตามประกันภัยการเดินทางตอนไหน  
  ตอบ ผู้ถือบัตรจะได้รับความคุ้มครองเม่ือได้มีการจองตัว๋หรือซื้อตัว๋โดยใช้บัตรซิต้ีแบงก์ ของตัวเองในการจ่ายค่าตัว๋ และมีการเดินทางออกจากภูมิล าเนาเพ่ือ
ออกเดินทางไปยังจุดหมายทัง้ในและต่างประเทศ จนถึงกลับมายังภูมิล าเนาภายใน 180 วัน 
2. เม่ือซื้อตัว๋โดยใช้บัตรซิต้ีแบงก์ แล้วบุคคลใดจะได้รับความคุ้มครองบ้าง 
 ตอบ โดยหลักแล้วกรมธรรม์จะคุ้มครองแค่ตัวผู้ถือบัตรคนเดียวเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือบัตรมีครอบครัว กรมธรรม์ได้ขยายความคุ้มครองให้ครอบครัวกรณีเป็น คู่
สมรสและบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และผู้ถือบัตรต้องเดินทางไปพร้อมกันกับครอบครัวด้วย 
3. กรมธรรม์ในส่วนของผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางในยานพาหนะสาธารณะ มีความคุ้มครองอย่างไร  
 ตอบ กรมธรรม์ฉบับนี้ ได้ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับอุบัติเหตุระหว่างอยู่ในยานพาหนะสาธารณะ และเป็นเหตุให้ทุพพลภาพ หรือสู ญเสียชีวิต ที่ ผู้
ถือบัตรได้ซื้อตัว๋หรือจองตัว๋ดังกล่าวโดยใช้บัตรเครดิตซีต้ี 
4. กรมธรรม์มีหลักการชดใช้อย่างไร 
 ตอบ กรมธรรม์จะชดใช้ค่าชดเชยตามความเสียหายจริงตามยอดในความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ผู้ถือบัตรได้มีการใช้จ่ายไปโดยรูดบัตรเครดิตซิต้ี และเก็บ ใบ
แจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต และใบเสร็จประกอบเพ่ือเรียกร้องกับประกันภัยต่อไป 
5. ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในส่วนของเที่ยวบินล่าช้า กระเป่าล่าช้าหรือสูญหาย มีการจ่ายเงินสดหรือบัตรเครดิตอื่น กรมธรรม์จะคุ้มครองหรือไ ม่ 
 ตอบ กรณีช าระด้วยเงินสดหรือบัตร เครดิตอื่นๆ ซึ่ งมิใ ช่ของ ซิต้ีแบงก์ บริษัทประกันภัยจะชดเชยตามใบเสร็จและขอสงวนสิทธิในการชดเชยสูงสุดไ ม่เกิน 
5,000.- บาท 
6. ถ้าผู้ถือบัตรเสริมรูดซื้อตัว๋เครื่องบิน จะได้รับความคุ้มครองเหมือนบัตรหลักหรือไม่ 
 ตอบ กรมธรรม์จะ คุ้มครองต่อเม่ือผู้ถือบัตรเสริมได้ใช้บัตรเครดิตซื้อตัว๋แล้วเดินทางด้วยตัวเอง แต่ถ้าในกรณีที่ผู้ถือบัตรทัง้บัตรหลักและบัตรเสริมซื้อ ตัว๋โดยท า
รายการเดียวกันและเดินทางด้วยกัน แต่ไม่ได้เป็นครอบครัวของผู้ถือบัตรตามนิยามของครอบครัวในข้อ ที่สองข้างต้นกรมธรรม์จะคุ้มครองแค่ตัวผู้ถือบัตรที่ใช้บัตรรูดซื้อตัว๋
ไปเท่านั้น 
7. กรมธรรม์ประกันภัยการซื้อสินค้าคุ้มครองสินค้ามือสองหรือไม่ 
 ตอบ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองสินค้ามือสอง 
8. กรมธรรม์ประกันภัยการซื้อสินค้า มีหลักการชดใช้อย่างไร 
 ตอบ กรมธรรม์จะชดใช้ตามความเสียหายจริงของค่าซ่อมหรือราคาสิน ค้า โดยผู้ถือบัตรต้องรับผิดจ านวนเงินความเสียหาย 50% ของมูลค่าความเสียหาย หรือ 
ขัน้ต ่า 900.- บาท 
9. บัตรประเภทใดจะได้รับความคุ้มครองในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยการซื้อสินค้าบ้าง  
 ตอบ กรมธรรม์การประกันภัยการซื้อสินค้าจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ถือบัตร Citi Premier, Select, Citi ROP Select, Citi Mercedes, Citi ROP Preferred, 
Citi Prestige, Citi ULTIMA เท่านั้น 
10. กรมธรรม์ประกันภัยการซื้อสินค้า มีระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่ 
 ตอบ กรมธรรม์จะคุ้มครองเม่ือผู้ถือบัตรได้ซื้อสินค้าแล้วได้รับความเสียหายหรือสูญหายภายใน 30 วัน ในกรณีซื้อที่ร้าน หรือ 45 วัน ในกรณีในกรณีสินค้าที่ซื้อ
หรือถูกส่งไปยังสถานที่รับสินค้าปลายทางโดยผู้ขาย 

11. หากสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างขนส่ง กรมธรรม์คุ้มครองหรือไม่ 

 ตอบ กรมธรรม์จะคุ้มครองสินค้าในกรณีที่ได้รับความเสียหายหรือสูญหายขณะอยู่ในความครอบครองของผู้ถือบัตรเท่านั้น ถ้าสินค้าได้รับความเสี ยหายหรือสูญ
หายขณะขนส่งทัง้ทางเรือ และทางอากาศ รวมไปถึงสินค้าสูญหายหรือเสียหายขณะโหลดใต้เครื่องบินจะไม่ได้รับความคุ้มครอง  

กลับสู่หน้าสารบัญ >>> 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


