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ขอ้มูลผลิตภัณฑ์ รายละเอยีดผลิตภัณฑ์ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ บัตรเดบิต กรุงไทย แฮปปี้  ไลฟ์ (Krungthai Happy Life Debit Card) 

ประเภทผลิตภัณฑ์ บัตรเดบิต (มีความคุ้มครองประกันภัยส่วนบุคคล) 

วงเงินสูงสุด (บาท) 

ลูกค้าสามารถปรบัเพ่ิมไม่เกินวงเงนิ

สูงสุด และปรบัลดวงเงนิได้ 

 เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 30,000 บาท/วนั  

 โอนเงินระหวา่งบัญชี สูงสุด 30,000 บาท/วนั 

 ช าระเงินค่าสินค้าหรอืบรกิารผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 30,000 บาท/

วนั 

เงื่อนไขหลัก 

 

 บัตรเดบิตสามารถผูกบัญชีหลักกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ได้1บัญชี 

และ/หรอืบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัได้ 1 บัญชี และสามารถผูก

บัญชีรองกับบัญชีเงนิฝากประจ าปลอดภาษี เพ่ือดูยอดเงนิและฝากเงนิได้

1บัญชี 

 ส าหรบัลูกค้าท่ีมอีายุระหวา่ง 18-80 ปีบรบูิรณ์  

 ลูกค้าท่ีสามารถท าบัตรได้  

- กลุ่มลูกค้าท่ีรบัเงินช่วยเหลือจากภาครฐั เช่น เงินผู้สูงอายุ เป็นต้น 

- กลุ่มลูกค้าท่ีมบีัตรสวสัดิการแห่งรฐั 

- กลุ่มลูกค้าท่ีได้รบัสิทธิเพ่ิมก าลังซื้อผ่านบัตรประชาชน 

- กลุ่มลูกค้าท่ีอยู่ระหวา่งการลงทะเบียนรบัสิทธิสวสัดิการแห่งรฐั ด้วย

บัตรประชาชน 

- กลุ่มลูกค้าท่ีได้รบัสิทธิสวสัดิการแห่งรฐั ด้วยบัตรประชาชน 

 สามารถถือบัตรได้สูงสุดไม่เกิน 1 บัตร/1ท่าน 

 บัญชีรว่มหรอืบัญชีท่ีมีผู้รว่มเปิดมากกวา่ 1 คน ไม่สามารถสมัครบัตรฯได้ 

 ส้ินสุดความคุ้มครอง เมื่อธนาคารไม่สามารถหักค่าบรกิารรายปีได้ และ/

หรอื บัญชีเงนิฝากถูกปิดและ/หรอืบัตรถูกยกเลิก 

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิ

ประโยชน์ และเงื่อนไขอื่นๆ 

 ใช้บรกิารเบิกถอนเงิน/โอนเงิน และธรุกรรมอื่น ๆ ท่ีธนาคารก าหนด 

ผ่านเครื่อง ATM/ADM ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่น ๆ ท่ี

รองรบับัตร Visa ท่ัวโลก 

 ช าระค่าสินค้าและบรกิารแทนเงินสดผ่านเครื่อง EDC ท่ีมเีครื่องหมาย 

Visa ได้ท่ัวโลก ตลอด 24 ชั่วโมง 

โปรโมชั่นระหวา่งวนัท่ี 15 สิงหาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 

การใช้บรกิารบัตรท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย  

 ธุรกรรมการถอนเงนิในเขตส านักหักบัญชีเดียวกันท่ีเครื่อง ATM/ADM 

ธนาคารกรุงไทยไม่คิดค่าบรกิาร  

 ธุรกรรมการถอนเงนิข้ามเขตส านักหักบัญชีท่ีเครื่อง ATM/ADM 

ธนาคารกรุงไทย 15 บาท/รายการ 

เอกสารแสดงขอ้มูลส าคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) 

สแกนศึกษารายละเอียด 

ข้อตกลงและเงื่อนไข  
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การใช้บรกิารบัตรท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่น  

 ธุรกรรมการถอนเงนิในเขตส านักหักบัญชีเดียวกันท่ีเครื่อง ATM/ADM 

ธนาคารอื่น ไม่คิดค่าบรกิาร 

 ธุรกรรมการถอนเงนิข้ามเขตส านักหักบัญชีท่ีเครื่อง ATM/ADM 

ธนาคารอื่น 20 บาท/รายการ 

กรณีลูกค้าใช้บัตร ท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่นเกิน 4 รายการ ต่อ

เดือน นับต้ังแต่รายการท่ี 5 ในเดือนนั้นคิดค่าบรกิาร 10 บาท/รายการ 

อตัราต้ังแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 

การใช้บรกิารบัตรท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย  

 ธุรกรรมการถอนเงนิในเขตส านักหักบัญชีเดียวกันท่ีเครื่อง ATM/ADM 

ธนาคารกรุงไทย ฟร ี2 รายการต่อเดือน รายการท่ี 3 เป็นต้นไป 15 บาท/

รายการ 

 ธุรกรรมการถอนเงนิข้ามเขตส านักหักบัญชีท่ีเครื่อง ATM/ADM 

ธนาคารกรุงไทย 15 บาท/รายการ 

การใช้บรกิารบัตรท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่น 

 ธุรกรรมการท ารายการสอบถามยอดเงนิ ถอนเงนิ และโอนเงนิในบัตร ท่ี

ตู้  ATM/ADM ธนาคารอื่น 20 บาท/รายการ 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ (บาท) ไมคิ่ดค่าบรกิาร 

ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ปี) 50 บาท ต่อปี (ประกอบด้วย ค่าบรกิารบัตร ,ค่าเบี้ยประกันรวมถึงสิทธิ

พิเศษอื่นๆตามท่ีธนาคารก าหนด) 

 ค่าบรกิารรายปีของปีถัดไป ธนาคารจะเรยีกเก็บจากลกูค้าโดยหักบัญชี

อตัโนมติัเมื่อครบรอบ 1 ปี นับจากวนัท่ีสมคัรบัตร  หากเงนิในบัญชีลูกค้า

มีไม่เพียงพอจ่ายค่าบรกิารรายปีคราวเดียวกันท้ังจ านวน  บัตรจะใช้งาน

ไม่ได้และจะไม่ได้รบัความคุ้มครองจนกวา่จะเรยีกเก็บค่าบรกิารได้ โดย

ระบบงานจะเรยีกเก็บค่าบรกิารในวนัถัดไปต่อไปอกี 60 วนั จนกวา่จะ

สามารถหักค่าบรกิารรายปีได้ หากระบบงานยังไมส่ามารถเรยีกเก็บ

ค่าบรกิารรายปีได้ครบตามจ านวนท่ีก าหนด ธนาคารจะยกเลิกบัตรโดย

อตัโนมติั 

 กรณีลูกค้ายกเลิกการใช้งานบัตร และไม่ออกบัตรใหม่ทดแทน ธนาคารจะ

ด าเนินการคืนค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนการใช้งานท่ีเหลืออยู่ให้กับลูกค้า 

โดยจะโอนเข้าบัญชีของลูกค้าท่ีผูกกับบัตรทันทียกเลิกบัตรส าเรจ็ 

ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม ่(บาท/

ครัง้) 

30 บาท ต่อครัง้ 

ค่าธรรมเนียมการขอรหัสใหม ่

(บาท/ครัง้) 

ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถต้ังรหัสผ่านใหม่ (Reset Pin) ได้ท่ีสาขาธนาคาร 

ค่าบรกิารการใช้จา่ยท่ีเป็นสกุลเงิน

ต่างประเทศ 

 ค่าบรกิารการสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศ 15 บาท ต่อรายการ 

 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินต่างประเทศ              100 บาท ต่อรายการ 
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 อตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการถอนเงินและช าระค่าสินค้าและบรกิารจะ

เรยีกเก็บไมเ่กินรอ้ยละ 2.5 จากจ านวนเงินท่ีท ารายการ 

 ไม่รวมค่าธรรมเนียมการท ารายการท่ีเรยีกเก็บ โดยธนาคารเจ้าของเครื่อง 

ATM ในต่างประเทศ 

(กรณีท่ี ATM CROSS BORDER SERVICE จะคิดเฉพาะรายการท่ีส าเรจ็

เท่านั้น) 

ความรบัผิดชอบของเจา้ของบัตร 

กรณีบัตรหาย 

 แจง้อายัดหรอืขอระงับการใช้บัตรชั่วคราวทาง  โทร. 02-111-1111 (24 

ชั่วโมง) หรอืทางส านักงานใหญ่หรอืสาขาธนาคาร (ในวนัและเวลาท า

การ)  

 เจา้ของบัตรต้องรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการใช้บัตร

หลังจากบัตรหายจนถึงเวลาไมเ่กิน 5 นาที หลังจากแจง้อายัดกับ

ธนาคาร 

ช่องทางในการติดต่อธนาคาร ท่านสามารถติดต่อได้ ณ ท่ีท าการสาขาของธนาคารท่ัวประเทศหรอืเข้าไปดู

รายละเอยีดผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ https://krungthai.com/ 

หรอื ติดต่อสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 

 อเีมล : Call.CallCenter@krungthai.com 

 ช่องทางอื่นๆผ่าน 

Facebook/Twitter/Youtube/LINE/Instagram โดยพิมพ์

ค าวา่ “Krungthai Care” 

การแจง้เปล่ียนแปลงเงื่อนไขการ

ให้บรกิาร หรอืการแจง้เตือนท่ี

ส าคัญส าคัญต่างๆ  

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับบัตร และท าให้

ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะท าการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

ขอ้ควรระวงั  ระมัดระวังและดูแลรักษาบัตรเดบิตและรหัสผ่านบัตรเดบิตเป็นอย่างดี 

และไมเ่ปิดเผยรหัสผ่านบัตรเดบิตหรอืขอ้มูลบัตรเดบิตให้บุคคลอื่น 

 หากบัตรหายหรอืถูกขโมย ให้รบีแจง้ธนาคารทันที เพ่ือด าเนินการอายัด

บัตร 

 หากใช้รหัสผ่านผิดเป็นจ านวน 3 ครัง้ ติดต่อกัน ระบบจะระงับการใช้บัตร

โดยอตัโนมติั ลูกค้าติดต่อสาขาธนาคารเพ่ือปลดระงับการใช้บัตร  

 การยกเลิกการใช้บรกิารบัตรเดบิตแจง้ได้ท่ีสาขาธนาคาร 

การท าธรุกรรมขา้มเขต ขา้มผู้ให้บรกิาร อาจมค่ีาธรรมเนียมเพ่ิมเติม 

ประเภทประกันภัย ผู้ถือบัตรจะได้รบัความคุ้มครองประกันภัยส่วนบุคคลจาก 

บรษัิท ทิพยประกันภัย จ ากัด(มหาชน) 

ชื่อบรษัิทประกันภัย บรษัิท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

วงเงินท่ีคุ้มครองประกันภัย วงเงนิคุ้มครองเสียชีวติจากอบุัติเหตุสูงสุด 20,000 บาท 
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เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย 

 

วนัเริม่ต้นความคุ้มครอง : ณ วนัท่ีสมัครบัตร 

วนัส้ินสุดความคุ้มครอง : จนกวา่จะมีการบอกเลิกการใช้บัตร (ต่ออายุคราว

ละ 1 ปี)  

ผู้ท่ีได้รบัความคุ้มครอง  : อายุ 18-80 ปี หรอืส้ินสุดตามวนัท่ีครบก าหนด

ช าระค่าธรรมเนียมบัตรในรอบถัดไป 

 

รายละเอยีดเงื่อนไขความคุ้มครอง 

1. การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

เนื่องจากอบุัติเหตุ (ไม่รวมขับขี่รถจักรยานยนต์) รวมถึงการถูก

ฆาตกรรม และลอบท ารา้ยรา่งกาย (อ.บ.1) 

   วงเงินความคุ้มครอง 20,000 บาท (กรณีอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น) 

2.ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวติจากโรค 

  รา้ยแรง โรคใดโรคหนึ่ง ดังนี้ โรคมะเรง็, โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย  

  เฉียบพลันจากการขาดเลือด, โรคหลอดเลือดสมองแตกหรอือดุตัน และ   

  โรคไตวายเรื้อรงั  

  วงเงินความคุ้มครอง 1,500 บาท (กรณีอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น) 

ข้อยกเวน้ท่ีไม่ได้รบัความคุ้มครอง 

กรณีที่ 1 

กรณีท่ีผู้เอาประกันภัยสูญเสียแขน หรอืขา หรอืสายตา ก่อนวนัท่ีเริม่

คุ้มครองตามฉบับนี้ บรษัิทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เฉพาะ ความ

สูญเสียท่ีเกิดขึ้นต่อส่วนท่ีสมบูรณ์ ณ วนัท่ีเริม่การคุ้มครอง 

กรณีที่ 2  

กรณีท่ีบัตร  Krungthai Happy Life Debit Card  1 บัตร มีผู้เปิดบัญชี

มากกวา่   1 คน บรษัิทจะไมใ่ห้ความคุ้มครองในทุกกรณี 
 

หมายเหตุ รายละเอยีดเงื่อนไขความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตาม

กรมธรรม์ประกันภัยท่ีได้รบัความเห็นชอบจาก คปภ. 

วธีิการขอชดเชยค่าสินไหม 

 

 

 

 

 ติดต่อพรอ้มส่งเอกสารขอชดเชยค่าสินไหมท่ีสาขาธนาคาร  

 หรอื ติดต่อกับบรษัิทประกันภัยโดยตรง ท่ี บรษัิท ทิพยประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล เลขท่ี 

1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 

1736 

ช่องทางการติดต่อบรษัิทประกันภัย 

 

 

 บรษัิท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โทร. 1736 

 เวบ็ไซต์ www.dhipaya.co.th 

 แอปพลิเคชั่น : TIP Flash Claim 

 

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

