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รายละเอียดผลิตภัณฑ์
บัตรเดบิต เอส สมาร์ ท เอ็กซ์ตร้ า พลัส
ผลิตภัณฑ์บตั รเดบิตแบบมีแผนคุ้มครองประกันภัยอุบตั เิ หตุ

ชื.อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
เงือนไขหลัก

เงื.อนไขทั.วไป
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• ผู้สมัครต้ องเปิ ดบัญชีบคุ คลธรรมดาเท่านัน5
• บัตร 1 ใบ สามารถใช้ ผกู กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ 1 บัญชี และผูกกับบัญชีเงินฝาก
เดินสะพัดได้ 1 บัญชี
• ในกรณีทมีี บญ
ั ชีเงินฝากอยู่แล้ ว สามารถสมัครทําบัตรได้ ทกุ สาขาของธนาคารทีให้ บริการ
• ผู้สมัครต้ องมีอายุ ตังแต่
5 มี 15-60 ปี (ณ วันสมัครบัตร) และต่ออายุได้ สงู สุดไม่เกิน 70 ปี
(วิธีนบั อายุ กรณีเศษเดือนมากกว่า 6 เดือนให้ ปัดเป็ น 1 ปี )
• มีสญ
ั ชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติทีเข้ ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
• มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มสี ว่ นหนึงส่วนใดพิการ ไม่มโี รคประจําตัวและไม่เป็ น
โรคร้ ายแรง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิCความคุ้มครองสูงสุด 3 บัตร / ท่าน
• กําหนดวงเงินเบื 5องต้ น สําหรับ ถอนเงิน 20,000 บาท ต่อบัตร/วัน ปรับเพิมวงเงินได้ สงู สุด
500,000 บาท ต่อบัตร/วัน
• กําหนดวงเงินเบื 5องต้ น สําหรับ รูดซื 5อสินค้ า 20,000 บาท ต่อบัตร/วัน ปรับเพิมวงเงินได้ สงู สุด
500,000 บาท ต่อบัตร/วัน

วงเงินสูงสุด (บาท)
(ลูกค้ าสามารถปรับ
เพิมไม่เกินวงเงิน
สูงสุด และปรับลด
วงเงินได้ )
เงือนไขการฝาก/ถอน/ • ถอนเงินสูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน
โอน สิทธิประโยชน์
• โอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตร 1,000,000 บาท/บัตร/วัน
และเงือนไขอืน
• โอนเงินให้ บคุ คลอืน ธ.ไทยพาณิชย์ 1,000,000 บาท/บัตร/วัน
• โอนเงินให้ บคุ คลอืนต่างธนาคาร 1,000,000 บาท/บัตร/วัน
ชื.อบริษัทประกันภัย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประเภทประกันภัย ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล (PA)
วงเงินที.ค้ ุมครอง
วงเงินคุ้มครองชีวติ จากอุบตั เิ หตุสงู สุด 100,000 บาท
ประกันภัย
เงื.อนไขความ
• คุ้มครองทันทีกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ หลังจาก Activate บัตร และสามารถใช้ สทิ ธิรักษาโดยไม่ต้องสํารองจ่ายใน
คุ้มครองประกันภัย
สถานพยาบาลคูส่ ญ
ั ญา ได้ ในเวลา 12.00 น. ของวันทําการถัดไปนับจากวันทีออกบัตร
• ความคุ้มครองจะสิ 5นสุดทันทีทค้ี างชําระค่าธรรมเนียมรายปี บัตรถูกยกเลิก บัญชีธนาคารถูกปิ ด หรือเมือมีการจ่าย
สินไหมครบตามจํานวนในตารางผลประโยชน์ แล้ วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน
• มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่พกิ าร ไม่มีโรคประจําตัว หรือ โรคร้ ายแรง เช่น โรคเอดส์ โรคมะเร็ง โรคกระดูกพรุน
โรคกล้ ามเนื 5ออ่อนแรง โรคหัวใจ โรคเลือดไหลไม่หยุด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคพิษสุราเรือ5 รัง โรคเก๊ าท์
โรคลมชัก เป็ นต้ น
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เงื.อนไขความ
• คุ้มครองกรณีสญ
ู เสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ 5นเชิงภายใน 180 วันนับจากวันเกิดอุบตั ิเหตุ รวมถึงกรณีผ้ ปู ่ วยใน
คุ้มครองประกันภัย
และเสียชีวิตเนืองจากอุบตั เิ หตุในเวลาต่อมา และคุ้มครองค่ารักษา และชดเชยรายได้ กรณีพกั รักษาตัวใน โรงพยาบาล
(ค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองเฉพาะโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในเครือข่ายเท่านัน)
5
• เงือนไขความคุ้มครองเป็ นไปตามทีกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภทกําหนด
• บริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิCในการบอกเลิกความคุ้มครอง หากตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีพฤติกรรมทุจริตหรือส่อไปทาง
ทุจริ ตในการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน
ความคุ้มครอง
จ่ายค่ารักษาพยาบาลจากอุบตั เิ หตุ (จากอุบตั เิ หตุทวโลกและไม่
ั
กาํ จัดจํานวนครัง5 ) สูงสุด 5,000 บาท ต่ออุบตั ิเหตุ
รับเงินค่าชดเชยรายได้ รายวัน กรณีรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) ในโรงพยาบาล (สูงสุด 30 วันต่อครัง5 และ 90 วัน
ต่อปี ) 500 บาท ต่อวัน สาเหตุจากเจ็บป่ วยหรืออุบตั ิเหตุ (ใช้ สทิ ธิได้ หลังจากสมัครบัตรแล้ ว 30 วัน)
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพลภาพถาวรสิ 5นเชิง
(ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทําร้ ายร่างกาย และการขับขีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์) สูงสุด 100,000 บาท
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ 5นเชิง จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทําร้ าย
ร่างกาย หรื อการขับขีหรือการโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุด 25,000 บาท
ข้ อยกเว้ นสําคัญที. การกระทําขณะผู้เอาประกันภัยอยูภ่ ายใต้ ฤทธิCสรุ าหรือยาเสพติด การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ าย
ไม่ ค้ มุ ครอง
ร่างกายตนเอง การแท้ งลูก การรักษาฟั น (เว้ นแต่เกิดจากอุบตั เิ หตุ) ปวดหลังเนืองจากหมอนรองกระดูก/กระดูกสันหลัง
เคลือน/เสือม ขณะแข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้ า แข่งสกี แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้ นแต่การโดดร่มเพือรักษาชีวติ ) ขณะขึน-ลง
5
หรือโดยสารอยูใ่ นบอลลูนหรือเครืองร่อน การเล่นบันจี 5จัมZ พ์ การดํานํ 5าทีต้ องใช้ ถงั อากาศ ขณะเข้ าร่วมการทะเลาะวิวาท
ขณะก่ออาชญากรรม สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร ขณะปฏิบตั หิ น้ าทีเป็ นทหารตํารวจ
หรืออาสาสมัคร
วิธีการขอชดเชย
• ติดต่อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา หรือ
สินไหม
• ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง บริ ษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) หน่วยงานสินไหมอุบตั ิเหตุและ
สุขภาพ เลขที 2/4 อาคารชับบ์ ชัน5 9 โครงการนอร์ ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลักสี กรุงเทพฯ 10210
• ติดต่อหน่วยงานสินไหม A&H ทาง Email Address : ClaimmailA&H@chubb.com
ช่ องทางในการ
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) หน่วยงานสินไหมอุบตั ิเหตุและสุขภาพ เลขที 2/4 อาคารชับบ์ ชัน5 9
ติดต่ อบริษัท
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี กรุงเทพฯ 10210
ประกันภัย
Call Center: 0-2555-9100
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 19.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 19.00 น. ยกเว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่ าธรรมเนียม

รวมค่าธรรมเนียม
บัตรรายปี

999 บาท ประกอบด้ วย
ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท
ค่าประกันภัยรายปี และต้ นทุนการดําเนินการของธนาคาร 799 บาท
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ค่ าธรรมเนียม

อื.นๆ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
ค่าธรรมเนียมการ
ออกบัตรใหม่
ค่าธรรมเนียมการทํา
รายการใน
ต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการขอ
รหัสใหม่ (บาท/ครัง5 )
ความรับผิดชอบของ
เจ้ าของบัตร กรณี
บัตรหาย
ช่องทางในการติดต่อ
ธนาคาร
ข้ อควรระวัง
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100 บาท
100 บาท
• ถอนเงิน/ถามยอดคงเหลือในบัญชี 100 บาท/รายการ
• อัตราแลกเปลียนทีเกิดจากการถอนเงินและชําระค่าสินค้ าและบริการจะเรียกเก็บเป็ นสกุลเงิน
บาท โดยอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลียนกลางของ MasterCard ซึงรวมความเสียงจากการแปลง
สกุลเงินไม่เกินร้ อยละ 2.5 จากจํานวนเงินทีทํารายการ
ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
ลูกค้ าสามารถแจ้ งอายัดบัตรได้ ทนั ทีที ศูนย์บริการลูกค้ าไทยพาณิชย์ Call Center
โทร. 0-2777-7777 หรือติดต่อสาขาทีสะดวก
ศูนย์บริการลูกค้ าไทยพาณิชย์ Call Center โทร. 0-2777-7777 หรือติดต่อสาขาทีสะดวก
• การทําธุรกรรมข้ ามเขต ข้ ามผู้ให้ บริการ มีค่าธรรมเนียมเพิมเติม
• บัตรหายมีความเสียง ทีท่านจะสูญเสียเงินในบัญชีของท่าน ให้ รีบแจ้ งอายัดบัตรทันที
• ควรเก็บบัตรในทีปลอดภัย
• ไม่ควรเขียนรหัสบนบัตร
• ผู้ถือบัตรต้ องลงลายมือชือ บนแถบลายมือชือด้ านหลังบัตรเดบิตทันทีทีได้ รับบัตร
• ควรเปลียนรหัสบัตรเป็ นประจํา
• ผู้สนใจสมัครควรทําความเข้ าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงือนไข ก่อนตัดสินใจสมัคร
ผลิตภัณฑ์บตั รเดบิตแบบมีแผนคุ้มครองประกันภัยอุบตั เิ หตุ
• หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามพนักงานขายทันที

