
 

 
 

 
 
โปรโมชัน่ประกนัภัยการเดนิทางตา่งประเทศ MSIG Travel Easy   
MSIG Travel Easy Promotional campaign (Worldwide Travel Insurance) 
 
ระยะเวลาสง่เสรมิการขาย: 1 สิงหาคม 2561 – 30 กันยายน 2561 
Promotional period:  1st August 2018 – 30th September 2018 
 
รายละเอยีดโปรโมชัน่/ Promotion Details:    

1. เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางรายเทีย่ว (ต่อท่าน) จะได้รับบัตรก านัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon ตามตารางต่อไปน้ี 
Purchase MSIG Travel Easy, SINGLE TRIP (per person), will get Starbucks cards or Starbucks  
e-Coupon as below table; 

 
เบี้ยประกันภัย (บาท) 

Premiums (Baht) 
บัตรสตาร์บัคส์มูลค่า (บาท) 

Starbucks stored value card (Baht) 
500 ข้ึนไป / 500 and up 100 

1,000 ขึ้นไป / 1,000 and up  200 
 
พเิศษ / Special 
ส าหรบัลกูคา้เกา่* ที่มเีบีย้ประกนัภยัเกนิ 1,000 บาท ต่อท่าน ข้ึนไป  รับบัตรก านัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon เพิม่ 100 บาท  
For our loyal customers* who have premiums more than 1,000 Baht (per person), will receive Starbucks 
card or Starbucks e-Coupon top-up 100 Baht.  

 
2. เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางรายป ีทกุแผน (ต่อท่าน) จะได้รับบัตรก านัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon มูลคา่ 500 บาท  
   Purchase MSIG Travel Easy, ANNUAL TRIP any plan (per person), will get 500 Baht of Starbucks   
   cards or Starbucks e-Coupon. 

 

พเิศษ / Special 
ส าหรบัลกูคา้เกา่* รับบัตรก านัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon เพิม่ 200 บาท  
For our loyal customers*, receive Starbucks card or Starbucks e-Coupon top-up 200 Baht.  

 
*ลกูคา้เกา่ หมายถึงผู้ท่ีเคยซื้อประกันภับการเดินทางตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561  
*Loyal customer means an insured who used to purchase MSIG Travel Easy (Worldwide Travel Insurance) 
during 1st January 2017 to 31stJuly 2018. 

 
ระยะเวลาในการจัดสง่บตัรสตารบ์คัส์:  บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรก านัลสตาร์บัคส์ภายใน 30 วันท าการ หรือ Starbucks e-Coupon ภายใน 15 วันท าการ หลังจากซื้อ
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศโดยจะท าการจัดส่งบัตรก านัลไปยังท่ีอยู่ของผู้เอาประกันภัย และ e-Coupon จะจัดส่งเป็น SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือท่ีระบุไว้ใน
กรมธรรม์   

          
Gift Delivery:  MSIG will deliver Starbucks cards within 30 days or Starbucks e-Coupon within 15 days after 
the purchase of the Worldwide Travel Insurance to the address/mobile phone number mentioned in the policy.                 

หมายเหตุ /Remarks:  
1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายเฉพาะลูกค้าเก่า และมีการยกเว้นบางช่องทางการขาย 

Special promotion for MSIG loyal customers are not applied in some distribution channels. 

2. ช่องทางการขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (online) ที่แสดงผลจ านวนบัตรก านัลสตาร์บัคส์ที่ท่านจะได้รับตามแผนประกันที่เลือกซื้อนั้น ยังไม่ได้รวมการค านวณ
โปรโมชั่นส่งเสริมการขายส าหรับลูกค้าเก่า ทั้งนี้ของบัตรก านัลส าหรับลูกค้าเก่า จะจัดส่งผ่านไปยัง sms หรือ จดหมายทางไปรษณีย์ของผู้เอาประกันภัยท่านแรก 
(เท่านั้น) ร่วมกับโปรโมชั่นหลัก 
Total of Starbucks cards / Starbucks e-Coupons for MSIG loyal customer’s promotion have not yet calculated 

for top-up. We will deliver Starbucks via sms or mail to the first insured of policy.  

 


