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ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ บัตรเดบิตกรงุไทย โฮมพลัส (Krungthai Home Plus debit card) 

ประเภทผลิตภัณฑ์ บัตรเดบิตแบบมีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 

วงเงนิสูงสุด (บาท) 

ลูกค้าสามารถปรบัเพ่ิมไม่เกินวงเงิน

สูงสุด และปรบัลดวงเงินได้ 

● เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 150,000 บาท/บัตร/วนั  

● โอนเงินระหวา่งบัญชี สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วนั 

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

เงื่อนไขหลัก 

 

● ส าหรบัลูกค้าท่ีมีอายุระหวา่ง 15-75 ปีบรบูิรณ์  

● สามารถถือบัตรได้สูงสุดไม่เกิน 1 บัตร/1ท่าน 

● บัญชีรว่มหรอืบัญชีท่ีมีผู้รว่มเปิดมากกวา่ 1 คน ไม่สามารถสมัครบัตรฯได้ 

● บัตรเดบิตสามารถผูกบัญชีหลักกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ได้ 1 บัญชี และ/

หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันได้  1 บัญชี และสามารถผูกบัญชีรองกับ

บัญชีเงินฝากประจ าปลอดภาษี เพ่ือดูยอดเงินและฝากเงินได้ 1 บัญชี 

● ส้ินสุดความคุ้มครอง เม่ือธนาคารไม่สามารถหักค่าบรกิารรายปีได้ และ/หรอื 

บัญชีเงินฝากถูกปิดและ/หรอืบัตรถูกยกเลิก 

● บัตรมีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากเดือนท่ีผลิต 

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิ

ประโยชน์ และเงื่อนไขอื่นๆ 

● ใช้บรกิารเบิกถอนเงนิ/โอนเงิน และธุรกรรมอื่น ๆ ท่ีธนาคารก าหนด ผ่าน

เครื่อง ATM/ADM ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่น ๆ ท่ีรองรบับัตร Visa 

ท่ัวโลก 

● ช าระค่าสินค้าและบรกิารแทนเงินสดผ่านเครื่อง EDC ท่ีมีเครื่องหมาย Visa ได้

ท่ัวโลก ตลอด 24 ชั่วโมง 

การใช้บรกิารบัตรท่ีเครื่อง ATM/ADM ในประเทศ 

● ธุรกรรมการถอนเงิน/โอนเงินในเขตส านักหักบัญชีเดียวกันท่ีเครื่อง 

ATM/ADMธนาคารกรุงไทย ไม่คิดค่าบรกิาร 

● ธุรกรรมการโอนเงินข้ามเขตส านักหักบัญชีท่ีเครื่อง ATM/ADM 

ธนาคารกรุงไทย รายการแรกของเดือนไม่คิดค่าบรกิาร 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 ไม่คิด

ค่าบรกิาร 

● กรณีลูกค้าใช้บัตร ท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่นเกิน 4 รายการ ต่อเดือน 

นับต้ังแต่รายการท่ี 5 ในเดือนน้ันคิดค่าบรกิาร 10 บาท/รายการ 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) 100 บาท 

เอกสารแสดงขอ้มูลส าคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) 

สแกนศึกษารายละเอียด 

ข้อตกลงและเงื่อนไข  
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ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ปี) 1,599 บาท ต่อปี (ประกอบด้วย ค่าบรกิารบัตร 200 บาท ,ค่าเบี้ยประกันและความ

คุ้มครองอื่นๆรวมถึงสิทธิพิเศษอื่นตามท่ีธนาคารก าหนด 1,399 บาท) ค่าบรกิารราย

ปีของปีถัดไป ธนาคารจะเรยีกเก็บจากลกูค้าโดยหักบัญชีอัตโนมัติเม่ือครบรอบ 1 ปี 

นับจากวนัท่ีสมัครบัตร  หากเงินในบัญชีลูกค้ามีไม่เพียงพอจ่ายค่าบรกิารรายปีคราว

เดียวกันท้ังจ านวน  บัตรจะใช้งานไม่ได้และจะไม่ได้รบัความคุ้มครองจนกวา่จะเรยีก

เก็บค่าบรกิารได้ โดยระบบงานจะเรยีกเก็บค่าบรกิารในวนัถัดไปต่อไปอีก 60 วนั 

จนกวา่จะสามารถหักค่าบรกิารรายปีได้ หากระบบงานยังไม่สามารถเรยีกเก็บ

ค่าบรกิารรายปีได้ครบตามจ านวนท่ีก าหนด ธนาคารจะยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ 

ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 100 บาท ต่อครัง้ 

ค่าธรรมเนียมการขอรหัสใหม่ ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถต้ังรหัสผ่านใหม่ (Reset Pin) ได้ท่ีสาขาธนาคาร 

ค่าบรกิารการใช้จา่ยท่ีเป็นสกุลเงนิ

ต่างประเทศ 

ค่าบรกิารการสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศ     15 บาท ต่อรายการ 

ค่าธรรมเนียมการถอนเงนิต่างประเทศ                   100 บาท ต่อรายการ 

 อัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากการถอนเงินและช าระค่าสินค้าและบรกิารจะเรยีกเก็บ

ไม่เกินรอ้ยละ 2.5 จากจ านวนเงินท่ีท ารายการ 

 ไม่รวมค่าธรรมเนียมการท ารายการท่ีเรยีกเก็บ โดยธนาคารเจ้าของเครื่อง ATM ใน

ต่างประเทศ 

(กรณีท่ี ATM CROSS BORDER SERVICE จะคิดเฉพาะรายการท่ีส าเรจ็เท่านั้น) 

ความรบัผิดชอบของเจา้ของบัตร กรณี

บัตรหาย 

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

หรอืทางส านักงานใหญ่หรอืสาขาธนาคาร (ในวนัและเวลาท าการ) 

● เจา้ของบัตรต้องรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการใช้บัตรหลังจาก

บัตรหายจนถึงเวลาไม่เกิน 5 นาที หลังจากแจง้อายัดกับธนาคาร 

ช่องทางในการติดต่อธนาคาร ● ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรงุไทย โทร. 02-111-1111 

● อีเมล : Call.CallCenter@krungthai.com 

● ช่องทางอื่นๆผ่าน Facebook/Twitter/Youtube/LINE/ Instagram โดย

พิมพ์ค าวา่ “Krungthai Care” 

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ

ให้บรกิาร หรอืการแจ้งเตือนท่ีส าคัญ

ส าคัญต่างๆ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับบัตร และท าให้ลูกค้าเสีย

ประโยชน์ ธนาคารจะท าการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

ข้อควรระวงั ● ระมัดระวังและดูแลรักษาบัตรเดบิตและรหัสผ่านบัตรเดบิตเป็นอย่างดี และไม่

เปิดเผยรหัสผ่านบัตรเดบิตหรอืข้อมูลบัตรเดบิตให้บุคคลอื่น 

● หากบัตรหายหรอืถกูขโมย ให้รบีแจง้ธนาคารทันที เพ่ือด าเนินการอายัดบัตร 

● หากใช้รหัสผ่านผิดเป็นจ านวน 3 ครั้ง ติดต่อกัน ระบบจะระงับการใช้บัตรโดย

อัตโนมัติ ลกูค้าติดต่อสาขาธนาคารเพ่ือปลดระงบัการใช้บัตร  

● การยกเลิกการใช้บรกิารบัตรเดบิตแจง้ได้ท่ีสาขาธนาคาร 

● การท าธรุกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บรกิาร อาจมีค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 

ประเภทประกันภัย ประกันภัยส่วนบุคคล 

ประกันทรพัย์สินภายในบ้านจากอัคคีภัย 

ชื่อบรษัิทประกันภัย บรษัิท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

วงเงนิท่ีคุ้มครองประกันภัย วงเงินคุ้มครองการเสียชีวติจากอุบัติเหตุสูงสุด 200,000 บาท 

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย 

 

วนัเริม่ต้นความคุ้มครอง : ณ วนัท่ีสมัครบัตร 

วนัส้ินสุดความคุ้มครอง : จนกวา่จะมีการบอกเลิกการใช้บัตร (ต่ออายุครัง้ละ 1 ปี)  

ผู้ท่ีได้รบัความคุ้มครอง : อายุ 15-75 ปี ในวนัท่ีท าประกันภัย 

 

รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง 

ส่วนท่ี 1 ความคุ้มครองอุบัติเหตุ 

mailto:Call.CallCenter@krungthai.com
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1. การเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง(อ.บ.1) 

1.1 กรณี อุบัติเหตุท่ัวไป รวมการถูกฆาตกรรมหรอืถูกท ารา้ยรา่งกาย 

200,000 บาท 

1.2 กรณี การขับข่ีหรอืโดยสารจักรยานยนต์ 60,000 บาท  

2. ค่ารกัษาพยาบาล จากอุบัติเหตุท่ัวไป รวมการถูกฆาตกรรมหรอืถูกท ารา้ยรา่งกาย 

และการขับข่ีหรอืโดยสารจักรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์ตามจรงิ ต่ออุบัติเหตุแต่

ละครัง้ 10,000 บาท 

 

ส่วนท่ี 2 ความคุ้มครองทรพัย์สินภายในบ้าน 

ความสูญเสียหรอืเสียหาย ของทรพัย์สินภายในส่ิงปลูกสรา้ง รวมถึงทรพัย์สินท่ีอยู่

ภายในสถานท่ีเอาประกันภัย 

1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเน่ืองจากน้า 

200,000 บาท 

2. ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้าท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว ภัยจากลูกเห็บ รวมกันทุกภัย 

20,000 บาท (ถือเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนเงินเอาประกันภัย ข้อ 1.) 

 

 

บรกิารช่วยเหลือฉกุเฉินภายในบ้าน 24 ชั่วโมง (โทร. 0 2305 8774) 

1. เครื่องปรบัอากาศ กรณีขัดข้องหรอืช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ 

2. ระบบประปา กรณีท่อประปาหรอืท่อระบายน้าไม่สามารถใช้การได้ 

3. ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน กรณีอุปกรณ์จ่ายไฟขัดข้องหรอืช ารุดเสียหาย 

4. ตู้เย็นหรอืเครื่องแช่แข็งและเครื่องท าน้ารอ้น กรณีขัดข้องหรอืช ารุดเสียหาย 

5. บรกิารก าจัดหรอืจับสัตวดุ์รา้ย 

6. กุญแจบ้านและกุญแจรถ กรณีกุญแจสูญหาย รับกุญแจส ารองในระยะทาง 20 

กิโลเมตร 

หมายเหตุ : การบรกิารต่อครัง้วงเงินไม่เกิน 1,000 บาท รวมค่าแรงและค่าเดินทาง 

ไม่เกิน 2 ครัง้ต่อป ี

 

เงื่อนไขและข้อยกเวน้ส าคัญ 

1. ผู้ถือบัตรต้องมีอายุ 15 ปี-75 ปีบรบูิรณ์และมีรา่งกายแข็งแรงสมบูรณ์ในวนัท่ีขอ

เอาประกันภัย 

2. ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยสูญเสียแขน หรอืขา หรอืสายตา ก่อนวนัท่ีเริม่ความ

คุ้มครองตามกรมธรรม์ฉบับน้ี บรษัิทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ เฉพาะความ

สูญเสียท่ีเกิดข้ึนในส่วนสมบูรณ์ ณ วนัท่ีเริม่ความคุ้มครอง 

3. ผู้ถือบัตร 1 ท่าน สามารถถือบัตรน้ีสูงสุดได้ไม่เกิน 1 บัตร ความคุ้มครอง 1 บัตร

ต่อ 1 สถานท่ีเอาประกันภัย 

4. ในกรณท่ีบัตรเดบิตกรุงไทย โฮมพลัส 1 บัตรมีผู้เปิดบัญชีมากกวา่ 1 คน บรษัิทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ฉบับน้ี 

5. ทรพัย์สินท่ีเอาประกันภัยจะต้องอยู่ภายในส่ิงปลูกสรา้งช้ัน 1 (มีโครงสรา้งเป็น

คอนกรตีเกินกวา่ 80%) หรอื ส่ิงปลูกสรา้งช้ัน 2 (มีโครงสรา้งเป็นคอนกรตีเกิน

กวา่ 50%) 

6. ทรพัย์สินท่ีเอาประกันภัยจะต้องอยู่ภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่าน้ัน 

7. ความคุ้มครอง หมวดการประกันอัคคีภัยพ้ืนฐาน จะได้รบัความคุ้มครองก็ต่อเม่ือ 

ผู้ถือบัตรต้องเป็นบุคคลท่ีเป็นเจ้าของบ้าน เป็นผู้เช่าบ้าน หรอืเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
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กับทรพัย์สินท่ีเอาประกันภัยน้ันๆ แล้วแต่กรณี โดยต้องระบุสถานท่ีต้ังทรพัย์สิน

ท่ีเอาประกันภัยไวอ้ย่างชัดเจน 

8. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายช่ือโรงพยาบาลและคลินิกใน

เครอืข่าย โดยมิต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบ 

9. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์

รบัประกันภัยโดยบรษัิท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

 

โปรดศึกษาเพ่ิมเติมตามเอกสารรายละเอียดความคุ้มครองส าหรบัผู้ถือบัตร 

ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์รบั

ประกันภัยโดยบรษัิท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

วธีิการขอชดเชยค่าสินไหม  ติดต่อพรอ้มส่งเอกสารขอชดเชยค่าสินไหมท่ีสาขาธนาคาร  

 หรอื ติดต่อกับบรษัิทประกันภัยโดยตรง ท่ี บรษัิท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล เลขท่ี 1115 ถนนพระราม 3 

แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 1736 

 กรณี รักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลท่ีไม่อยู่ในโครงการ สามารถส่งเรื่อง

เรียกร้องค่ารักษาพยาบาล มายังบริษัท ไทยรีเซอร์วสิเซส จ ากัด(TPA) ท่ี 0 2660 

1221 ทุกวัน/24ช่ัวโมง ท่ีอยู่ 48/16 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนน รัชดาภิเษก แขวง

สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรสาร 0 2660 1290  Email: 

TPA_CS@thirdpartyadmin.co.th (ซ่ึงเป็นตัวแทนบริการด้านการจัดการ

สินไหมทดแทนในนาม บรษัิท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน)   

ช่องทางการติดต่อบรษัิทประกันภัย  บรษัิท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โทร. 1736 

 เวบ็ไซต์ www.dhipaya.co.th 
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