สแกนศึ กษารายละเอียด

เอกสารแสดงข้อมูลสาคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
บัตรเดบิตกรุงไทย แคร์ (Krungthai Care Debit Card) หรือ บัตรเดบิตกรุงไทย เพิ รล
์
(Krungthai Pearl Debit Card)

ประเภทผลิตภัณฑ์

บัตรเดบิตแบบมีความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ

วงเงินสูงสุด (บาท)



เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน

ลูกค้าสามารถปรับเพิ่ มไม่เกินวงเงิน



โอนเงินระหว่างบัญชี สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/วัน



ชาระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 1,500,000 บาท/บัตร/วัน



สาหรับลูกค้าที่มีอายุระหว่าง 15-75 ปีบริบูรณ์



สามารถถือบัตรได้สูงสุดไม่เกิน 1 บัตร/1ท่าน



บัญชีรว่ มหรือบัญชีที่มีผู้รว่ มเปิดมากกว่า 1 คน ไม่สามารถสมัครบัตรฯได้



บัตรเดบิตสามารถผูกบัญชีหลักกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ได้ 1 บัญชี และ/หรือบัญชีเงินฝาก

สูงสุด และปรับลดวงเงินได้

เงื่อนไขหลัก

ประเภทกระแสรายวันได้ 1 บัญชี และสามารถผู กบัญชี รองกั บบัญชี เงินฝากประจาปลอดภาษี
เพื่ อดูยอดเงินและฝากเงินได้ 1 บัญชี


สิ้นสุดความคุ้มครอง เมื่อธนาคารไม่สามารถหักค่าบริการรายปีได้ และ/หรือ บัญชีเงินฝากถูกปิด
และ/หรือบัตรถูกยกเลิก

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน



บัตรมีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากเดือนที่ผลิต



ใช้บริการเบิกถอนเงิน/โอนเงิน และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารกาหนด ผ่านเครื่อง ATM/ADM

สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไข
อื่นๆ

ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่น ๆ ที่รองรับบัตร Visa ทั่วโลก


ชาระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดผ่านเครื่อง EDC ที่มีเครื่องหมาย Visa ได้ทั่วโลก ตลอด
24 ชั่วโมง

การใช้บริการบัตรที่เครื่อง ATM/ADM ในประเทศ


ธุรกรรมการถอนเงิน/โอนเงินในเขตสานักหักบัญชีเดียวกันที่เครื่อง ATM/ADM
ธนาคารกรุงไทย ไม่คิดค่าบริการ



ธุรกรรมการโอนเงินข้ามเขตสานักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย รายการแรก
ของเดือนไม่คิดค่าบริการ รายการที่ 2 เป็นต้นไป ของเดือน 10 บาท/รายการ



ธุรกรรมการถอนเงินข้ามเขตสานักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 15 บาท/
รายการ



การโอนเงิน ข้ามจังหวัดที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่น
- หมื่นละ 10 บาท ส่วนเกินคิดตามส่วนเลขหลักพั น พั นละ 1 บาท เศษของพั นไม่คิด
- ค่าใช้เครือข่ายธนาคาร 10 บาท/รายการ
- ค่าบริการขั้นต่า 20 บาท/รายการ
- ค่าบริการสูงสุด 1,000 บาท/รายการ



ธุรกรรมการถอนเงิน ข้ามจังหวัดที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่น 20บาท/รายการ



ธุรกรรมการถอนเงินในจังหวัดเดียวกันที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่น ไม่คิดค่าบริการ



กรณีลูกค้าใช้บัตร ที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่นเกิน 4 รายการ ต่อเดือน นับตั้งแต่รายการที่
5 ในเดือนนั้นคิดค่าบริการ 10 บาท/รายการ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า(บาท)

100 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปี

599 บาท ต่อปี (ประกอบด้วย ค่าบริการบัตร 200 บาท ,ค่าเบี้ยประกันและความคุ้มครองอื่นๆ

(บาท/ปี)

รวมถึงสิทธิพิเศษอื่นตามที่ธนาคารกาหนด 399 บาท) ค่าบริการรายปีของปีถัดไป ธนาคารจะเรียก
เก็บจากลูกค้าโดยหักบัญชีอัตโนมัติเมื่อครบรอบ 1 ปี นับจากวันที่สมัครบัตร หากเงินในบัญชี
ลูกค้ามีไม่เพี ยงพอจ่ายค่าบริการรายปีคราวเดียวกันทั้งจานวน บัตรจะใช้งานไม่ได้และจะไม่ ได้รบ
ั
ความคุ้มครองจนกว่าจะเรียกเก็บค่าบริการได้ โดยระบบงานจะเรียกเก็บค่าบริการในวันถัดไปต่อไป
อีก 60 วัน จนกว่าจะสามารถหักค่าบริการรายปีได้ หากระบบงานยังไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการ
รายปีได้ครบตามจานวนที่กาหนด ธนาคารจะยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ
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ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่

100 บาท ต่อครัง
้

(บาท/ครัง
้ )
ค่าธรรมเนียมการขอรหัส

ไม่มีค่าใช้จา่ ย สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset Pin) ได้ที่สาขาธนาคาร

ใหม่ (บาท/ครัง
้ )
ค่าบริการการใช้จา่ ยที่เป็น

 ค่าบริการการสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศ 15 บาท ต่อรายการ

สกุลเงินต่างประเทศ

 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินต่างประเทศ

100 บาท ต่อรายการ

 อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการถอนเงินและชาระค่าสินค้าและบริการจะเรียกเก็บไม่เกินร้อยละ
2.5 จากจานวนเงินที่ทารายการ
 ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทารายการที่เรียกเก็บ โดยธนาคารเจ้าของเครื่อง ATM ในต่างประเทศ
(กรณีที่ ATM CROSS BORDER SERVICE จะคิดเฉพาะรายการที่สาเร็จเท่านั้น)

ความรับผิดชอบของเจ้าของ
บัตร กรณีบัตรหาย

 แจ้งอายัดหรือขอระงับการใช้บัตรชั่วคราวทาง โทร. 02-111-1111 (24 ชั่วโมง) หรือทาง

สานักงานใหญ่หรือสาขาธนาคาร (ในวันและเวลาทาการ)
 เจ้าของบัตรต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรหลังจากบัตรหายจนถึง

เวลาไม่เกิน 5 นาที หลังจากแจ้งอายัดกับธนาคาร
ช่องทางในการติดต่อ

 ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคาร

 Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111
 อีเมล : Call.CallCenter@krungthai.com
 Facebook/Twitter/Youtube/LINE/ Instagram : พิ มพ์ คาว่า “Krungthai Care”

ก า ร แ จ้ ง เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัตร และทาให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคาร

เงื่ อ นไขการให้ บ ริก าร หรือ

จะทาการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ก า ร แ จ้ ง เ ตื อ น ที่ ส า คั ญ
สาคัญต่างๆ
ข้อควรระวัง

 ระมัดระวังและดูแลรักษาบัตรเดบิตและรหั สผ่านบัตรเดบิตเป็นอย่างดี และไม่ เปิดเผยรหัสผ่าน
บัตรเดบิตหรือข้อมูลบัตรเดบิตให้บุคคลอื่น
 หากบัตรหายหรือถูกขโมย ให้รบ
ี แจ้งธนาคารทันที เพื่ อดาเนินการอายัดบัตร
 หากใช้รหัสผ่านผิดเป็นจานวน 3 ครั้ง ติ ดต่ อกัน ระบบจะระงับการใช้บัตรโดยอัตโนมัติ ลูกค้ า
ติดต่อสาขาธนาคารเพื่ อปลดระงับการใช้บัตร
 การยกเลิกการใช้บริการบัตรเดบิตแจ้งได้ที่สาขาธนาคาร
 การทาธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่ มเติม

ประเภทประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ชื่อบริษัทประกันภัย

บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)

วงเงินที่คุ้มครองประกันภัย

วงเงินคุ้มครองการเสียชีวต
ิ จากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท

เงื่อนไขความคุ้มครอง

วันเริม
่ ต้นความคุ้มครอง : ณ วันที่สมัครบัตร

ประกันภัย

วันสิ้นสุดความคุ้มครอง : จนกว่าจะมีการบอกเลิกการใช้บัตร (ต่ออายุครัง
้ ละ 1 ปี)
ผู้ที่ได้รบ
ั ความคุ้มครอง : อายุ 15-75 ปี ในวันที่ทาประกันภัย หรือสิ้นสุดตามวันที่ครบกาหนดชาระ
ค่าธรรมเนียมบัตรในรอบถัดไป
รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง
1. เสียชีวต
ิ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง(อ.บ.1)
1.1 อุบัติเหตุทั่วไป

100,000 บาท

1.2 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทาร้ายร่างกาย

30,000 บาท

1.3 การขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์

30,000 บาท

2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง
้ ) ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุ ขณะขับ
ขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 5,000 บาท
3.คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมภายใน 30 นาที หลังจากถอนเงินจากเครื่องเอทีเอ็ม
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และคุ้มครองเงินที่ถก
ู โจรกรรม อันมี ผลสืบเนื่องจากถูก
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โจรกรรมข้อมูลบัตรผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกแห่งทั่วประเทศ 5,000
บาทต่อครัง
้ สูงสุด 10,000 บาทต่อปี

ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รบ
ั ความคุ้มครอง
-กรณีที่ผู้เอาประกันภั ยสู ญเสี ย แขน หรือขา หรือสายตา ก่อนวันที่เริ่มคุ้มครองตามกรมธรรม์
ฉบับนี้บริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เฉพาะความสูญเสี ยที่เกิดขึ้นต่อส่ วนที่สมบู รณ์ ณ วันที่
เริม
่ การคุ้มครอง
-กรณี ผู้ ถื อ บั ต ร บั ต รเดบิ ต กรุง ไทย แคร์ มากกว่า จ านวน 1 บั ต ร บริษัท ฯ จะให้ ค วามคุ้ ม ครอง
สูงสุดเพี ยง 1 บัตร ต่อคน ตามชื่อ, หมายเลขบัตร ที่ธนาคารได้แจ้งให้บริษัททราบ
-กรณีที่บัตร บัตรเดบิตกรุงไทย แคร์ 1 บัตร มีผู้เปิดบัญชีมากกว่าจานวน 1 คน บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ไมใ่ห้ความคุ้มครองในกุกรณี
หมายเหตุ โปรดศึกษาเพิ่ มเติมตามเอกสารรายละเอียดความคุ้มครองสาหรับผู้ถือบัตร รายละเอียด
เงื่อนไขความคุ้ มครองและเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามกรมธรรม์ ประกั นภั ย ที่ ได้ รับความเห็ นชอบจาก
คปภ.
วิธีการขอชดเชยค่าสินไหม

 ติดต่อพร้อมส่งเอกสารขอชดเชยค่าสินไหมที่สาขาธนาคาร
 หรือ ติดต่อกับบริษัทประกันภัยโดยตรง ที่ บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหม
ประกั นภั ยสุ ขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุ ค คล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่ องนนทรี เขตยาน
นาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 1736
 กรณี รั ก ษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นโครงการ สามารถส่ ง เรื่ องเรี ย กร้ อ งค่ า
รักษาพยาบาล มายังบริษัท ไทยรีเซอร์วิสเซส จากั ด(TPA) ที่ 0 2660 1221 ทุกวัน/24ชั่วโมง ที่
อยู่ 48/16 ซอยรัชดาภิ เษก 20 ถนน รัชดาภิ เษก แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ
10310 โทรสาร 0 2660 1290 Email: TPA_CS@thirdpartyadmin.co.th (ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทน
บริการด้านการจัดการสินไหมทดแทนในนาม บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)

ช่องทางการติดต่อบริษัท
ประกันภัย

 บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) โทร. 1736
 เว็บไซต์ www.dhipaya.co.th
 แอปพลิเคชั่น : TIP Flash Claim
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