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ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ บัตรเดบิตกรงุไทย เอ็กซต์รา้ แคร ์(Krungthai Extra Care Debit Card) หรอื 

บัตรเดบิตกรงุไทย บลไูดมอนด์เอก็ซต์รา้ (Krungthai Blue Diamond Xtra Debit Card ) 

ประเภทผลิตภัณฑ์ บัตรเดบิตแบบมีความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ 

วงเงนิสูงสุด (บาท) 

ลูกค้าสามารถปรบัเพ่ิมไม่เกินวงเงิน

สูงสุด และปรบัลดวงเงินได้ 

 เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วนั  

 โอนเงินระหวา่งบัญชี สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/วนั 

 ช าระเงนิค่าสินค้าหรอืบรกิารผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 1,500,000 บาท/บัตร/วนั 

เงื่อนไขหลัก 

 

 ส าหรบัลูกค้าท่ีมีอายุระหวา่ง 15-75 ปีบรบูิรณ์  

 สามารถถือบัตรได้สูงสุดไม่เกิน 1 บัตร/1ท่าน 

 บัญชีรว่มหรอืบัญชีท่ีมีผู้รว่มเปิดมากกวา่ 1 คน ไม่สามารถสมัครบัตรฯได้ 

 บัตรเดบิตสามารถผูกบัญชีหลักกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ได้ 1 บัญชี และ/หรือบัญชีเงินฝาก

ประเภทกระแสรายวันได้  1 บัญชี และสามารถผูกบัญชีรองกับบัญชีเงินฝากประจ าปลอดภาษี 

เพ่ือดูยอดเงินและฝากเงินได้ 1 บัญชี 

 ส้ินสุดความคุ้มครอง เม่ือธนาคารไม่สามารถหักค่าบรกิารรายปีได้ และ/หรอื บัญชีเงินฝากถูกปิด

และ/หรอืบัตรถูกยกเลิก 

 บัตรมีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากเดือนท่ีผลิต 

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน 

สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไข

อื่นๆ 

 ใช้บรกิารเบิกถอนเงนิ/โอนเงิน และธุรกรรมอื่น ๆ ท่ีธนาคารก าหนด ผ่านเครื่อง ATM/ADM 

ของธนาคารกรงุไทย และธนาคารอื่น ๆ ท่ีรองรบับัตร Visa ท่ัวโลก 

 ช าระค่าสินค้าและบรกิารแทนเงินสดผ่านเครื่อง EDC ท่ีมีเครื่องหมาย Visa ได้ท่ัวโลก ตลอด 

24 ชั่วโมง 

การใช้บรกิารบัตรท่ีเครื่อง ATM/ADM ในประเทศ 

 ธุรกรรมการถอนเงิน/โอนเงินในเขตส านักหักบัญชีเดียวกันท่ีเครื่อง ATM/ADM

ธนาคารกรุงไทย ไม่คิดค่าบรกิาร 

 ธุรกรรมการโอนเงินข้ามเขตส านักหักบัญชีท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย รายการแรก

ของเดือนไม่คิดค่าบรกิาร รายการท่ี 2 เป็นต้นไป ของเดือน 10 บาท/รายการ 

 ธุรกรรมการถอนเงินข้ามเขตส านักหักบัญชีท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 15 บาท/

รายการ 

 การโอนเงิน ข้ามจังหวดัท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่น 

- หม่ืนละ 10 บาท ส่วนเกินคิดตามส่วนเลขหลักพัน พันละ 1 บาท เศษของพันไม่คิด 

- ค่าใช้เครอืข่ายธนาคาร 10 บาท/รายการ 

- ค่าบรกิารข้ันต่า 20 บาท/รายการ 

- ค่าบรกิารสูงสุด 1,000 บาท/รายการ 

 ธุรกรรมการถอนเงิน ข้ามจังหวดัท่ีเครื่อง ATM ธนาคารอื่น 20บาท/รายการ 

 ธุรกรรมการถอนเงินในจังหวดัเดียวกันท่ีเครื่อง ATM ธนาคารอื่น ไม่คิดค่าบรกิาร 

 กรณีลูกค้าใช้บัตร ท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่นเกิน 4 รายการ ต่อเดือน นับต้ังแต่รายการท่ี 

5 ในเดือนน้ันคิดค่าบรกิาร 10 บาท/รายการ 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า(บาท) 100 บาท 

ค่าธรรมเนียมรายปี 

(บาท/ปี) 

999 บาท ต่อปี (ประกอบด้วย ค่าบรกิารบัตร 200 บาท ,ค่าเบี้ยประกันและความคุ้มครองอื่นๆ

รวมถึงสิทธิพิเศษอื่นตามท่ีธนาคารก าหนด 799 บาท) ค่าบรกิารรายปีของปีถัดไป ธนาคารจะเรยีก

เก็บจากลูกค้าโดยหักบัญชีอัตโนมัติเม่ือครบรอบ 1 ปี นับจากวนัท่ีสมัครบัตร  หากเงินในบัญชี

ลูกค้ามีไม่เพียงพอจ่ายค่าบรกิารรายปีคราวเดียวกันท้ังจ านวน  บัตรจะใช้งานไม่ได้และจะไม่ได้รบั

ความคุ้มครองจนกวา่จะเรยีกเก็บค่าบรกิารได้ โดยระบบงานจะเรยีกเก็บค่าบรกิารในวนัถัดไปต่อไป

อีก 60 วนั จนกวา่จะสามารถหักค่าบรกิารรายปีได้ หากระบบงานยังไม่สามารถเรยีกเก็บค่าบรกิาร

รายปีได้ครบตามจ านวนท่ีก าหนด ธนาคารจะยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ 

เอกสารแสดงขอ้มูลส าคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) 

สแกนศึกษารายละเอียด 

ข้อตกลงและเงื่อนไข  
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ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 

(บาท/ครัง้) 

100 บาท ต่อครัง้ 

ค่าธรรมเนียมการขอรหัส

ใหม่ (บาท/ครัง้) 

ไม่มีค่าใช้จา่ย สามารถต้ังรหัสผ่านใหม่ (Reset Pin) ได้ท่ีสาขาธนาคาร 

ค่าบรกิารการใช้จา่ยท่ีเป็น

สกลุเงนิต่างประเทศ 

 ค่าบรกิารการสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศ 15 บาท ต่อรายการ 

 ค่าธรรมเนียมการถอนเงนิต่างประเทศ              100 บาท ต่อรายการ 

 อัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากการถอนเงินและช าระค่าสินค้าและบรกิารจะเรยีกเก็บไม่เกินรอ้ยละ 

2.5 จากจ านวนเงนิท่ีท ารายการ 

 ไม่รวมค่าธรรมเนียมการท ารายการท่ีเรยีกเก็บ โดยธนาคารเจ้าของเครื่อง ATM ในต่างประเทศ 

(กรณีท่ี ATM CROSS BORDER SERVICE จะคิดเฉพาะรายการท่ีส าเรจ็เท่านั้น) 

ความรบัผิดชอบของเจา้ของ

บัตร กรณีบัตรหาย 

 แจง้อายัดหรอืขอระงบัการใช้บัตรชั่วคราวทาง  โทร. 02-111-1111 (24 ชั่วโมง) หรอืทาง

ส านักงานใหญ่หรอืสาขาธนาคาร (ในวนัและเวลาท าการ)  

 เจา้ของบัตรต้องรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการใช้บัตรหลังจากบัตรหายจนถึง

เวลาไม่เกิน 5 นาที หลังจากแจง้อายัดกับธนาคาร 

ช่องทางในการติดต่อ

ธนาคาร 

 ธนาคารกรงุไทยทุกสาขาท่ัวประเทศ 

 Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111  

 อีเมล : Call.CallCenter@krungthai.com 

 Facebook/Twitter/Youtube/LINE/ Instagram : พิมพ์ค าวา่ “Krungthai Care”  

ก า ร แ จ้ ง เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

เงื่อนไขการให้บริการ หรือ

ก า ร แ จ้ ง เ ตื อ น ท่ี ส า คัญ

ส าคัญต่างๆ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับบัตร และท าให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคาร

จะท าการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

ข้อควรระวงั  ระมัดระวงัและดูแลรกัษาบัตรเดบิตและรหัสผ่านบัตรเดบิตเป็นอย่างดี และไม่เปิดเผยรหัสผ่าน

บัตรเดบิตหรอืข้อมูลบัตรเดบิตให้บุคคลอื่น 

 หากบัตรหายหรอืถกูขโมย ให้รบีแจง้ธนาคารทันที เพ่ือด าเนินการอายัดบัตร 

 หากใช้รหัสผ่านผิดเป็นจ านวน 3 ครั้ง ติดต่อกัน ระบบจะระงับการใช้บัตรโดยอัตโนมัติ ลูกค้า

ติดต่อสาขาธนาคารเพ่ือปลดระงบัการใช้บัตร  

 การยกเลิกการใช้บรกิารบัตรเดบิตแจง้ได้ท่ีสาขาธนาคาร 

 การท าธรุกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บรกิาร อาจมีค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม  

ประเภทประกันภัย ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

ชื่อบรษัิทประกันภัย บรษัิท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

วงเงนิท่ีคุ้มครองประกันภัย วงเงินคุ้มครองการเสียชีวติจากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท 

เงื่อนไขความคุ้มครอง

ประกันภัย 

 

วนัเริม่ต้นความคุ้มครอง : ณ วนัท่ีสมัครบัตร 

วนัส้ินสุดความคุ้มครอง : จนกวา่จะมีการบอกเลิกการใช้บัตร (ต่ออายุครัง้ละ 1 ปี)  

ผู้ท่ีได้รบัความคุ้มครอง : อายุ 15-75 ปี ในวนัท่ีท าประกันภัย หรอืส้ินสุดตามวนัท่ีครบก าหนดช าระ 

ค่าธรรมเนียมบัตรในรอบถัดไป 

รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง 

1. เสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวร ส้ินเชิง(อ.บ.1) 

1.1 อุบัติเหตุทั่วไป                                          200,000 บาท 

1.2 การถูกฆาตกรรมหรอืถกูท ารา้ยรา่งกาย      100,000 บาท 

1.3 การขับขี่หรอืโดยสารจักรยานยนต์               50,000 บาท  

       และให้ความคุ้มครองเพ่ิมเติมดังต่อไปน้ี (ไม่รวมการขับขี่หรอืโดยสารรถจักรยานยนต์)  

(1) เสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ในวนัหยุดราชการ

ประจ าปี* 

 อุบัติเหตุทั่วไป                                         +100,000  บาท 

 การถูกฆาตกรรมหรอืถกูท ารา้ยรา่งกาย       +50,000  บาท 

(2)  เสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
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 จากอุบัติเหตุสาธารณะ                             +200,000 บาท 

2. ค่ารกัษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง้ รวมถึงการรกัษาต่อเนื่อง (ไม่จ ากัดจ านวนครัง้

ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)  

 อุบัติเหตุทั่วไป (รวมการขับขี่หรอืโดยสารรถจกัรยานยนต์)  10,000 บาท 

3. ค่าชดเชยรายได้ กรณีเข้าพักรกัษาตัวแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

ติดต่อกันมากกวา่ 4 วนัขึ้นไป (ไม่รวมการขับขี่หรอืโดยสารรถจักรยานยนต์) ไม่จ ากัดจ านวน

ครัง้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 10,000 บาท 

หมายเหตุ "วันหยุดราชการประจ าปี" * หมายถึง วันหยุดราชการประจ าปีท่ีประกาศตามมติของ

คณะรัฐมนตรี รวมถึงวันหยุดชดเชยทางราชการ ท้ังนี้ ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์  ซ่ึงเป็น

วันหยุดราชการประจ าสัปดาห์ตามปกติ เว้นแต่วันหยุดราชการประจ าปี นั้นตรงกับวันเสาร์ วัน

อาทิตย์ ก็ให้ถือวา่คุ้มครองด้วย 

ข้อยกเวน้ท่ีไม่ได้รบัความคุ้มครอง 

-กรณีท่ีผู้เอาประกันภัยสูญเสียแขน หรือขา หรือสายตา ก่อนวันท่ีเริ่มความคุ้มครองตาม

กรมธรรม์ฉบับนี้ บรษัิทฯ จะจา่ยค่าสินไหมทดแทนให้ เฉพาะความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นในส่วนสมบูรณ์ 

ณ วนัท่ีเริม่ความคุ้มครอง 

-กรณีผู้ถือบัตร บัตรเดบิตกรุงไทย เอ็กซ์ตร้า แคร์ มากกว่าจ านวน 1 บัตร บริษัทฯ จะให้ความ

คุ้มครองสูงสุดเพียง 1 บัตร ต่อคน ตามชื่อ, หมายเลขบัตร ท่ีธนาคารได้แจง้ให้บรษัิททราบ 

-กรณีที่บัตร บัตรเดบิตกรงุไทย เอ็กซต์รา้ แคร ์1 บัตร มีผู้เปิดบัญชีมากกวา่จ านวน 1 คน บรษัิทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิไมใ ่ห้ความคุ้มครองในกุกรณี 

 

หมายเหตุ โปรดศึกษาเพ่ิมเติมตามเอกสารรายละเอียดความคุ้มครองส าหรับผู้ถือบัตร รายละเอียด

เงื่อนไขความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยท่ีได้รับความเห็นชอบจาก 

คปภ. 

 

วธีิการขอชดเชยค่าสินไหม  ติดต่อพรอ้มส่งเอกสารขอชดเชยค่าสินไหมท่ีสาขาธนาคาร  

 หรอื ติดต่อกับบรษัิทประกันภัยโดยตรง ท่ี บรษัิท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหม

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล เลขท่ี 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยาน

นาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 1736 

 กรณี รักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลท่ีไม่อยู่ในโครงการ สามารถส่งเรื่ องเ รียกร้องค่า

รักษาพยาบาล มายังบริษัท ไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด(TPA) ท่ี 0 2660 1221 ทุกวัน/24ช่ัวโมง ท่ี

อยู่ 48/16 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนน รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

10310 โทรสาร 0 2660 1290 Email: TPA_CS@thirdpartyadmin.co.th (ซ่ึงเป็นตัวแทน

บรกิารด้านการจัดการสินไหมทดแทนในนาม บรษัิท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน)   

ช่องทางการติดต่อบรษัิท

ประกันภัย 

 บรษัิท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โทร. 1736 

 เวบ็ไซต์ www.dhipaya.co.th 

 แอปพลิเคช่ัน : TIP Flash Claim 

http://www.dhipaya.co.th/

