รับประกันภัยโดย
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537001510

รายละเอียดความคุมครอง บัตรเดบิตพลัส
Minions (SCB Minion Debit Plus Card)

รายละเอียดความคุมครองบัตรเดบิตพลัส
Minions และ บัตรเดบิต Minions Super Plus
ขอตกลงความคุม ครอง

100,000

400,000

2. ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) อันเนื่องมาจาก
2.1. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย หรือ
2.2. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

100,000
100,000

100,000
100,000

3. ผลประโยชนการรักษาพยาบาล (ตออุบตั เิ หตุแตละครัง้ )

5,000

20,000

4. ผลประโยชนคาชดเชยความสูญเสียของเงิน จากการ
ถอนเงิน รูดซือ้ สินคาโดยบุคคลทีไ่ มใชผเู อาประกันภัย
อันเนือ่ งจากการชิงทรัพย และ/หรือปลนทรัพย รวมถึง
ขยายวิง่ ราวทรัพย ภายในระยะเวลา 60 วัน นับตัง้ แต
วันที่เกิดเหตุ

20,000

20,000

1,000

1,000

10,000

10,000

500

500

10,000

10,000

1. ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) ไมรวมการถูก
ฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย หรืออุบัติเหตุขณะ
ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

บัตรเดบิตพลัส Minions (SCB Minion Debit Plus Card) คือ บัตรเดบิต
Master Card แบบมีชิปการด (EMV Chip) ของธนาคารไทยพาณิชย ที่มีรูป
หนาบัตรเปนการตนู Minions และมีความคุมครองการประกันภัยแบบใหมซึ่ง
แตกตางจากบัตรเดบิตพลัสในปจจุบัน โดยมาพรอมดวยประกันอุบัติเหตุสวน
บุคคล รวมทัง้ ประกันการสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสนิ และเงินจากการถูก
โจรกรรม ซึ่งสอดคลองกับความตองการของลูกคาในปจจุบัน ที่มุงเนนความ
ปลอดภัยตอชีวติ และทรัพยสนิ มากขึน้ ทัง้ นี้ ยังคงความปลอดภัยและสามารถ
ใชทำธุรกรรมผานบัตรเดบิตไดเชนเดียวกับกลุมบัตรเดบิต เอส สมารท พลัส
ที่จำหนายในปจจุบัน บัตรเดบิตพลัส Minions นี้จัดทำขึ้นเปนพิเศษและมี
จำนวนจำกัด

จำนวนเงินความคุม ครอง
(บาท)
บัตรเดบิต บัตรเดบิต
Minions Minions
Plus Super Plus

ความรับผิดสวนแรก (ตอครัง้ และ ทุกครัง้ )
5. ผลประโยชนคาชดเชยความสูญเสียของเงินที่ไดถอน
ออกจากเครื่องรับจายอัตโนมัติจากการถูกชิงทรัพย
และ/หรือปลนทรัพย รวมถึงขยายวิง่ ราวทรัพย ภายใน
ระยะเวลา 30 นาที นับจากเวลาที่ระบุในใบบันทึก
รายการถอนเงินจากเครื่องรับจายเงินอัตโนมัติ
ความรับผิดสวนแรก (ตอครัง้ และ ทุกครัง้ )
6. ขยายความคุมครองคาใชจายในการทำบัตรธุรกรรม
ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย จากการถูก
ชิงทรัพย และ/หรือปลนทรัพย รวมถึงวิ่งราวทรัพย

ตารางผลประโยชน
(ความคุมครองขอที่ 1 และขอที่ 2)
ความคุม ครอง

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผูที่จะไดรับความคุมครอง

จำนวนเอาเงินประกัน

เสียชีวิต

100%

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน
นับจากวันทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุหรือมีขอ บงชีท้ างการแพทยชดั เจน
วาผูถือบัตรตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

100%

สูญเสียมือสองขางตั้งแตขอมือ และเทาสองขางตั้งแต
ขอเทาหรือสายตาสองขาง

100%

สูญเสียมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแต
ขอเทา

100%

สูญเสียมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง

100%

สูญเสียเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง

100%

สูญเสียมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ

60%

สูญเสียเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา

60%

สูญเสียสายตาหนึ่งขาง

60%

หมายเหตุ : รับประกันภัยและใหความคุม ครองโดยบริษทั ชับบสามัคคีประกันภัย
จำกัด (มหาชน) สามารถศึกษารายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขไดจาก
คูมือบัตรเดบิตพลัส Minions และ บัตรเดบิต Minions Super Plus
สิทธิประโยชนทางดานประกันภัยจะสิน้ สุดเมือ่ คางชำระคาธรรมเนียมรายป
บัตรถูกยกเลิก บัญชีธนาคารถูกปด หรือ บริษัทฯ ไดชดเชยผลประโยชนความ
คุม ครองสูงสุดตามจำนวนเงินความคุม ครองตอป

1. ผูสมัครบัตรเดบิตพลัส Minions และ บัตรเดบิต Minions Super Plus ภายใต
โครงการ Minions ของธนาคารไทยพาณิชย
2. มีอายุแรกเขาระหวาง 15-60 ป (ณ วันสมัครบัตร) และตออายุไดสูงสุดไมเกิน
70 ป และมีชื่อ-นามสกุลตรงตามชื่อบัญชีเทานั้น (วิธีนับอายุ กรณีเศษเดือน
มากกวา 6 เดือนใหปดเปน 1 ป)
3. มีสัญชาติไทย หรือ ชาวตางชาติที่เขามาในราชอาณาจักรไทยอยางถูกตองตาม
กฎหมาย
4. มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมมีสวนหนึ่งสวนใดพิการ ไมมีโรคประจำตัว
และไมเปนโรครายแรง เชน โรคเอดส โรคมะเร็ง โรคกระดูกพรุน โรคกลามเนื้อ
ออนแรง โรคหัวใจ โรคเลือดไหลไมหยุด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรค
พิษสุราเรื้อรัง โรคเกาท โรคลมชัก เปนตน
5. แผนประกันภัยนี้ ไมครอบคลุมถึงอาชีพ คนขับรถจักรยานยนตรับจาง หรือ มี
อาชีพเกีย่ วกับการใชรถจักรยานยนตเปนประจำ บุคคลทีท่ ำงานเกีย่ วกับวัตถุระเบิด
เปนตน
6. คุม ครองกรณีเกิดอุบตั เิ หตุทนั ที โดยสามารถใชสทิ ธิการรักษาโดยไมตอ งสำรองจาย
ในสถานพยาบาลคูสัญญา ซึ่งเปนแพทยแผนปจจุบัน ไดในเวลา 12.00 น. ของ
วันถัดไป นับจากวันทีอ่ อกบัตร และจะเปนการตออายุอตั โนมัตผิ า นการตออายุบตั ร
เดบิตพลัสของธนาคาร
7. คุม ครองคารักษา กรณีบาดเจ็บทางรางกาย สูญเสีย อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวร สิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
8. คุม ครองกรณีเปนผูป ว ยใน หรือเสียชีวติ เนือ่ งจากการบาดเจ็บ โดยอุบตั เิ หตุในเวลา
ตอมา และคุมครองเฉพาะการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล
ในเครือขายเทานั้น
9. ความคุม ครองของบัตรจะสิน้ สุดทันทีทค่ี า งชำระคาธรรมเนียมรายป, บัตรถูกยกเลิก,
บัญชีธนาคารถูกปด และเมือ่ มีการจายสินไหมครบตามจำนวนในตารางผลประโยชน
10. รับความคุม ครองของตามเงือ่ นไขทีธ่ นาคารกำหนดตอบัตร ยกเวนคารักษาพยาบาล
อันเนื่องมาจากอุบัตติเหตุรับคารักษาพยาบาลตามจำนวนที่จายจริงสูงสุดไมเกิน
10,000 บาท/ครั้ง/บัตร สำหรับบัตรเครดิต Minions Super Plus และสูงสุด
5,000 บาท/ครั้ง/บัตร สำหรับบัตรเดบิต Minions Plus
11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกความคุมครอง หากตรวจพบวาผูถือบัตรมี
พฤติกรรมทุจริตหรือสอไปทางทุจริตในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
12. เงื่อนไขความคุมครองเปนไปตามที่กรมธรรมประกันภัยแตละประเภทกำหนด
รับประกันภัยโดยบริษทั ชับบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และเงือ่ นไขอืน่ ๆ
เปนไปตามขอตกลงที่ธนาคารกำหนด
13. ผูถือบัตรเดบิตพลัส Minions และ บัตรเดบิต Minions Super Plus สามารถถือ
บัตรเดบิตพลัสทุกประเภทรวมกันไดไมเกิน 3 ใบ/คน (รวมถึงบัตรเดบิตพลัส บัตร
เดบิตเอกซตราพลัส บัตรเดบิตซูปเปอรพลัส บัตรเดบิต เอส สมารท พลัส บัตร
เดบิต เอส สมารท เอ็กซตราพลัส บัตรเดบิต เอส สมารท ซูเปอร พลัส)

ขอยกเวนทั่วไปในการคุมครอง
กลุมผลิตภัณฑบัตรเดบิต พลัส Minions และ Minions Super Plus มีขอยกเวนในการ
คุมครองผูถือบัตร หากมีสาเหตุและชวงเวลาที่เกิดความสูญเสียและความเสียหายใดๆ ดังนี้
สาเหตุ

ชวงเวลา

• การกระทำของผูถือบัตรขณะอยูภายใตสารเสพติด หรือยาเสพติด
ใหโทษ จนไมสามารถครองสติได รวมถึงขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา
(ระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป)
• การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
• การรักษาทางเวชกรรม หรือศัลยกรรม เวนแตตอ งกระทำเนือ่ งจากได
รับบาดเจ็บบาดเจ็บซึ่งไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัย
นี้ และไดรับกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวภายใตเงื่อนไข
• การรักษาฟนหรือรากฟน ยกเวนการรักษาที่เกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับ
จากวันเกิดอุบัติเหตุ
• การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
• อาหารเปนพิษ
• การไดรับเชื้อโรค ปรสิต ยกเวนการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก โรค
กลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับจากอุบัติเหตุ
• การปวดหลัง ซึ่งมีสาเหตุจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสน
ประสาท (Disc Herniation)
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis)
หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative Disc Disease)
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis)
และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลัง
สวน Pars Interarticularis (Spondylosis) เวนแตมีการแตกหัก
(Fracture) หรือเคลือ่ น (Dislocation) ของกระดูกสันหลัง อันเนือ่ ง
มาจากอุบัติเหตุ
• การแทงลูก
• สงคราม การรุกราน และการกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือ
การกระทำที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงคราม
หรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองการแข็งขอ การกบฏการจราจล
การนัดหยุดงานหรือกอความวุนวาย การรัฐประหาร การประกาศ
กฎอัยการศึก
• การกอการศึก
• การแผรงั สี หรือการแพรกมั มันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงนิวเคลียร หรือ
จากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนือ่ งมาจากการเผาไหมของเชือ้ เพลิงเคลียร
และจากกรรมวิธใี ดๆ แหงการแตกตัวทางนิวเคลียรซง่ึ ดำเนินติดตอไป
ดวยตนเอง
• การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือ
วัตถุอนั ตรายอืน่ ใดทีอ่ าจเกิดจากการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได

• ขณะแขงรถ แขงเรือ แขงมา แขงสเกต
แขงสกีทุกชนิด ชกมวย โดดรม
(เวนแตโดดรมเพื่อรักษาชีวิต)
• ขณะขึ้นลง หรือโดยสารในอากาศยานที่
มิไดจดทะเบียน เพื่อบบรรทุกผูโดยสาร
และประกอบการบินพาณิชย
• ขณะขับขี่ หรือปฎิบตั หิ นาทีเ่ ปนพนักงาน
ประจำอากาศยานใดๆ
• ขณะขึ้นลง หรือโดยสารในบอลลูน
เครือ่ งรอน การเลนบันจีจ้ ม๊ั ป ดำน้ำดวย
ถังอากาศ และเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
• ขณะรวมทะเลาะวิวาท หรือมีสวยยั่วยุ
ใหเกิดการทะเลาะวิวาท
• ขณะกออาชญากรรมที่มีความผิดสถาน
หนักหรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการ
จับกุม
• ขณะปฎิบตั หิ นาทีเ่ ปนทหาร ตำรวจ หรือ
อาสาสมัครและเขาปฎิบติ กิ ารในสงคราม
หรือทำหนาที่ปรามปราบ

ขอยกเวนสำหรับการคุมครองคารักษาพยาบาล
กลุมผลิตภัณฑบัตรเดบิตพลัส Minions และ Minions Super Plus มีขอ
ยกเวนในการคุมครองผูถือบัตรสำหรับการรักษาพยาบาลตามความจำเปนและ
มาตรฐานทางการแพทยยกเวนการรักษาพยาบาล ดังตอไปนี้ไมสามารถใชสิทธิ์
ผานบัตรได
• อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
• อุบตั เิ หตุครัง้ นัน้ มีการรักษาโรค หรือ การกระทำอืน่ ใด ทีไ่ มใชเพือ่ การรักษา
เนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงการรักษาเกี่ยวกับยาเสพติด
• การบาดเจ็บดวงตาอันเนื่องจากฝุนละอองหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดกระทบ
หรือเขาตายกเวนกรณีทแ่ี พทยไดเขีย่ ฝุน ละอองหรือสิง่ แปลกปลอมจากดวงตา
มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่
ดวงตาหรือเยื่อบุตา
• การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน
• การเขารักษาที่สถานพยาบาลหลายแหลงอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน
หากเปนสถานพยาบาลแหงที่สองกรณีเปนผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และ
สงเอกสารเรียกรองผลประโยชนโดยตรงกับบริษัทกรณีเปนผูปวยในสามารถ
ใชสิทธิโดยระบบ Fax Claim
• ไมคุมครองคารักษาพยาบาลเรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ
คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือรับชุดใหมอวัยวะเทียม
คาอุปกรณชวยพยุงและค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support, ไมเทา,
รถพยาบาล,คาเบ็ดเตล็ดและคาใชจายที่ไมใชเพื่อการรักษาพยาบาล เปนตน
• สิทธิการรักษาพยาบาลโดยไมตอ งสำรองจายจะสามารถใชไดในเวลา 12.00 น.
ของวันทำการจากวันทีส่ มัครบัตรกลุม ผลิตภัณฑบตั รเดบิตพลัส Minions และ
Minions Super Plus
• สิทธิการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (ไมรวมถึงคลินิกและสถานเวชกรรม
ใดๆ) นอกเครือขายของบริษทั ผูถ อื บัตรกลุม ผลิตภัณฑ บัตรเดบิตพลัส Minions
และ Minions Super Plus ตองสำรองจายใหผูสงเอกสารเรียกรองมายัง
บริษทั เพือ่ ทีบ่ ริษทั จะพิจารณาจายคาสินไหมคืนไปยังผูถ อื บัตรกลุม ผลิตภัณฑ
บัตรเดบิตพลัส Minions และ Minions Super Plus

นิยามศัพท
คำศัพท

ความหมาย

อุบัติเหตุ

เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่ผูถือ
บัตรมิไดเจตนาหรือมุงหวัง

การบาดเจ็บ

การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และ
โดยอิสระจากเหตุการอื่น

การสูญเสียอวัยวะ

การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแต ขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึงการสูญเสีย
สมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการ
แพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตอไป

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำ และอาชีพ
อื่นๆไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
แพทย

ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต และไดขึ้นทะเบียนอยาง
ถูกตองจากแพทยสภาและไดนับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่น
ที่ใหบริการทางการแพทยหรือทางดานศัลยกรรม

พยาบาล

ผูที่ไดรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย

โรงพยาบาล

สถานพยาบาลใดๆซึ่งจัดใหบริการทางแพทย โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืนและมี
องคประกอบทางดานสถานที่มีบุคคลากรแพทยเพียงพอ ตลอดจนการจัดการใหบริการ
ที่ครบถวน มีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับการอนุญาติใหจดทะเบียนดำเนินการ
เปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ

การเรียกรองคารักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน
กลุมผลิตภัณฑบัตรเดบิตพลัส Minions และ Minions Super Plus
กรณี
คารักษาพยาบาล เขารักษาใน
อาการบาดเจ็บ สถานพยาบาล
ทั่วไปจากอุบัติเหตุ คูสญั ญา

เงือ่ นไข

ไมตองสำรองจาย สามารถ - ประชาชนของผูถือบัตร
ใชสิทธิ์ไดเวลา 12.00 น. - บัตรเดบิตพลัส Minions หรือ Minions Super Plus
ของวันทำการถัดไป
- สำรองจาย
- สงเอกสารเรียกรอง
สิทธิ์ประโยชนมายัง
บริษัทเพื่อรับคาชดเชย
ตามสิทธิ

- สำเนาบัตรประชาชาชนของผูถือบัตร
- สำเนาบัตรเดบิตพลัส Minions หรือ Minions Super Plus
- แบบคำขอเรียกรองคารักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน
- ใบเสร็จรับเงินตนฉบับ หรือ ใบเสร็จรับเงินทีม่ กี ารประทับ
ตรารับรองการชดใชจากบริษัทประกันภัยอื่นๆ หรือ
สวัสดิการของรัฐ-ใบรับรองแพทย
*หมายเหตุ สำหรับการรักษาพยาบาลภายใตสถานพยาบาล
ที่ไมใชคุสัญญา ขอสงวนสิทธิ์ใหความคุมครองคารักษา
พยาบาลเฉพาะโรงพยาบาลเทานั้น

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
ผูถือบัตรหรือทายาทแจง
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ใหบริษัทฯ ทราบทันที

กรณีเสียชีวิต
- สำเนาบัตประชาชนของผูถือบัตรและทายาท
(กรณีทายาทอายุนอยกวา15ป ใหใชสำเนาทะเบียนบาน)
- สำเนาหนาบัตรเดบิตพลัส Minions หรือ
Minions Super Plus
- สำเนาทะเบียนบานผูถือบัตร
- แบบคำขอเรียกรองคารักษาพยาบาลและสิทธืประโยชน
- สำเนาบันทึกประจำวันของเจาหนาที่ตำรวจ
- สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
- สำเนาใบมรณบัตรชองผูถือบัตร

เขารักษาใน
สถานพยาบาล
นอกเครือขาย
(ไมรวมคลินิกและ
สถานเวชกรรมใดๆ)

สถานพยาบาลเวชกรรม สถานพยาบาลใดๆซึ่งจัดใหบริการทางแพทย โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืนและไดรับ
อนุญาติใหจดทะเบียนเปนสถานพยาบาลเวชกรรม ตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
คลินิก

สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาติ ตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำการ
รักษาพยาบาลตรวจวินิจฉัยโรคและไมสามารถรับผูปวยคางคืนได

- กรณีสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพลพภาพถาวร
- สำเนาบัตรประชาชนของผูถือบัตร
- สำเนาหนาบัตรเดบิตพลัส Minions หรือ
Minions Super Plus
- สำเนาทะเบียนบานผูถือบัตร
- แบบคำขอเรียกรองคารักษาพยาบาลและสิทธืประโยชน
- ใบรับรองแพทยยนื ยันผลพุทพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ
- รูปถายผูถือบัตรภายหลังทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ

มาตราฐานทางการแพทย หลักเกณฑหรือแนวทางแผนปฎิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำมาซึ่งการรักษาที่
เหมาะสมกับผูปวยตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจากประวัติ
การตรวจพบผลการชันสูตรหรืออื่นๆ (ถามี)
ความจำเปนทางการแพทย การบริการทางแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไขดังนี้
1. ตองสอดคลองกับการวินิจฉัยและการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
2. ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฎิบัติปจจุบัน
3. ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูให
บริการรักษาพยาบาลเพียงฝายเดียว
4. ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน การดูแลผูปวยที่เหมาะสมตามความ
จำเปนของภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
ตอครั้งอุบัติเหตุ

สิทธิการเบิกคารักษาพยาบาลที่เปนการรักษาพยาบาลตอเนื่องหลายครั้งจากอุบัติเหตุ
เดียวกัน โดยจำนวนเงินรวมไมเกินวงเงิน

ผูปวยใน

ผูที่จำเปนตองเขารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอไมนอยกวา
6 ชั่วโมงซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัย และคำแนะนำจาก
แพทยตามขอบงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และมีระยะเวลาเหมาะสมสำหรับ
การรักษา การบาดเจ็บนั้นๆรวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอน
ครบ 6 ชั่วโมง

เอกสารการเรียกรองสิทธิประโยชน

ผลประโยชนคาชดเชยความสูญเสียของ แจงความโดยทันทีและ
เงิน จากการถอนเงิน รูดซื้อสินคาโดย แจงใหบริษัทฯทราบโดย
บุคคลที่ไมใชผูเอาประกันภัย อันเนื่องจาก ไมชักชา
การชิงทรัพย และ/หรือปลนทรัพย รวมถึง
ขยายวิ่งราวทรัพย ภายในระยะเวลา
60 วัน นับตั้งแตวันที่เกิดเหตุ

- สำเนาบัตประชาชนของผูถือบัตร
- สำเนาหนาบัตรเดบิตพลัส Minions หรือ
Minions Super Plus (ถามี)
- แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดย
บริษัท
- สำเนาใบบันทึกประจำวันของเจาหนาที่ตำรวจ ที่แสดง
รายละเอียดเหตุการณ
- เอกสารยืนยันจากทางธนาคารฯสำหรับรายการที่เกิดขึ้น
ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ

กรณี

เงือ่ นไข

ผลประโยชนคาชดเชยความสูญเสีย แจงความโดยทันทีและ
ของเงินที่ไดถอนออกจากเครื่องรับจาย แจงใหบริษัทฯ ทราบโดย
อัตโนมัติจากการถูกชิงทรัพยและ/หรือ ไมชักชา
ปลนทรัพย รวมถึงขยายวิ่งราวทรัพย
ภายในระยะเวลา 30 นาที นับจากเวลา
ที่ระบุในใบบันทึกรายการถอนเงินจาก
เครื่องรับจายเงินอัตโนมัติ

เอกสารการเรียกรองสิทธิประโยชน
- สำเนาบัตประชาชนของผูถือบัตร
- สำเนาหนาบัตรเดบิตพลัส Minions หรือ
Minions Super Plus (ถามี)
- แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดย
บริษัท
- สำเนาใบบันทึกประจำวันของเจาหนาที่ตำรวจ ที่แสดง
รายละเอียดเหตุการณ
- หลักฐานการถอนเงินจากเครื่องรับจายเงินอัตโนมัติ

ผลประโยชนการขยายความคุมครอง แจงความโดยทันทีและ - สำเนาบัตประชาชนของผูถือบัตร
คาใชจายในการทำบัตรธุรกรรมทางการ แจงใหบริษัทฯ ทราบโดย - สำเนาหนาบัตรเดบิตพลัส Minions หรือ
เงินของธนาคารไทยพาณิชย จากการ ไมชักชา
Minions Super Plus (ถามี)
ถูกชิงทรัพย และ/หรือปลนทรัพย รวมถึง
- แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดย
วิ่งราวทรัพย
บริษัท
- สำเนาใบบันทึกประจำวันของเจาหนาที่ตำรวจ ที่แสดง
รายละเอียดเหตุการณ
หมายเหตุ
กรุณาสงเอกสารคำขอเรียกรองสิทธิประโยชน กลุม ผลิตภัณฑบตั รเดบิตพลัส Minions และ Minions Super Plus ไปที่
หนวยงานสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ (สำหรับผลประโยชน ขอ 1,2,3)
หนวยงานสินไหมทรัพยสินและความรับผิด (สำหรับผลประโยชน ขอ 4,5,6)
บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/4 อาคารชับบ ชั้น 9 โครงการนอรธปารค
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม.10210
บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหานชน) Call Center 0-2555-9100 วันจันทร-วันศุกร เวลา 8.30-19.00 น.
วันเสาร-วันอาทิตย 10.00-19.00 น. ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ
สามารถดาวโหลดแบบฟอรมเอกสารคำขอเรียกรองคารักษาพยาบาลและสิทธืประโยชนไดที่ www.scb.co.th
และตรวจสอบสถานพยาบาลคูสัญญาไดที่ www.samaggi.co.th/network/hospital

การเรียกรองคารักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน
เคลมงายๆ รับเงินคืนภายใน 10 วัน*
สงแบบคำขอเรียกรองคารักษาพยาบาลได 3 ชองทางดังนี้
• ยื่นเอกสารไดที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา
• ยื่นที่บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญและ
ทุกสาขาทั่วประเทศ
• สงทางไปรษณีย หนวยงานสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ
บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2/4 อาคารชับบ ชั้น 9 โครงการนอรธปารค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม.10210
*ในกรณีที่ผูถือบัตรทำการสำรองจายไปกอนจะไดรับเงินคืนภายใน 10 วันทำการ
หลังจากที่ บริษัท ชับบสามัคคี ประกันภัย ไดรับเอกสารครบถวนสมบูรณ

การบริการดานสินไหมสำหรับผลประโยชนการเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ1) และ ผลประโยชนการรักษาพยาบาล
(ความคุมครองที่ 1,2,3)
1. สามารถใชสทิ ธิเขารับการรักษาในสถานพยาบาลคูส ญ
ั ญากวา 300 แหงทัว่ ประเทศ
โดยไมตองสำรองจาย
2. หากเขารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ไมใชคูสัญญา ผูถือบัตรตองสำรองจาย
และสงเอกสารการเรียกรอง ไดแก สำเนาบัตรเดบิตพลัส, สำเนาบัตรประชาชน,
ใบเสร็จรับเงินตนฉบับ,ใบรับรองแพทย และแบบเรียกรองคาสินไหม โดยสงมายัง
บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3. การเขารับการรักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมใชคูสัญญา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให
ความคุมครองคารักษาพยาบาล เฉพาะสถานพยาบาลที่เปนโรงพยาบาล (แพทย
แผนปจจุบัน) เทานั้น
4. เงื่อนไขความคุมครองและขอยกเวนทั่วไป ใหเปนไปตามรายละเอียดกรมธรรม
ประกันอุบตั เิ หตุกลุม อุน ใจแนบทายขอเสนอนี้ และใหถอื เปนสวนหนึง่ ของขอเสนอ
นี้ดวย
เงื่อนไขการชดใชคาสินไหมทดแทนสำหรับ การสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสิน
และเงินจากการถูกโจรกรรม (ความคุมครองที่ 4,5,6)
1. บริษทั จะจายคาสินไหมทดแทนเทากับจำนวนความสูญเสียของเงินทีเ่ กิดขึน้ จริง และ
ไดรบั การยืนยันรับรองจากธนาคาร หลังจากหักความเสียหายสวนแรกแลว แตไม
เกินวงเงินที่กำหนด
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป โดยเริ่มความคุมครองทันที ณ วันที่สมัครบัตรฯ
3. ความคุมครองภายใตอาณาเขตประเทศไทย
4. เปนผูถ อื บัตรดังกลาว ของธนาคาร และบัตรทีถ่ อื จะตองอยูใ นสถานะ Active เทานัน้
5. ผูถือบัตรตองรับผิดชอบความเสียหายสวนแรกตอครั้งและทุกครั้งตอบัตร สำหรับ
ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากความคุมครองขอ 3 และ ขอ 4
6. คาสินไหมทดแทนที่พึงจายตามกรมธรรมประกันภัยนี้ จะจายเปนสกุลเงินตราของ
ประเทศไทย
7. เมื่อใดเกิดการสูญเสียหรือเสียหาย บุคคลผูถือบัตรฯ ตองปฏิบัติดังตอไปนี้
7.1 แจงความตอเจาหนาที่ตำรวจโดยทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการ
เกิดเหตุ และลงบันทึกประจำวันเพือ่ เปนหลักฐาน และแจงเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนตอบริษัทภายในเวลาดังกลาวดวย เพื่อเริ่มกระบวนการจัดการสินไหม
ทดแทน
7.2 กรอกแบบฟอรมการเรียกรองสินไหมทดแทนและลงลายมือชื่อ พรอมทั้งสง
เอกสารหลักฐานอันเกีย่ วกับความสูญเสียหรือความเสียหายตามทีบ่ ริษทั ตองการ
รวมทั้งขอพิสูจนเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำใหเกิดความเสียหายตามที่บริษัทตองการ
ตามสมควรแกกรณี (รายละเอียดตามที่ระบุไวในแบบฟอรมการเรียกรองคา
สินไหมทดแทน) มายังบริษัท ภายใน 15 วัน นับแตวันเกิดเหตุดวยคาใชจาย
ของตนเอง และตองใหความรวมมือกับบริษัทตามความจำเปน

คำนิยามที่สำคัญสำหรับความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสินและ
เงินจากการถูกโจรกรรม (ความคุมครองที่ 4,5,6)
1. วิ่งราวทรัพย
หมายถึง การลักทรัพยโดยฉกฉวยเอาซึ่งหนา
2. ชิงทรัพย
หมายถึง การลักทรัพยโดยใชกำลังประทุษรายหรือขูเข็ญวา
ในทันใดนั้น จะใชกำลังประทุษรายเพื่อ :• ใหความสะดวกแกการลักทรัพยหรือการพา
ทรัพยนั้นไปหรือ
• ใหยื่นใหซึ่งทรัพยนั้น หรือ
• ยึดถือเอาทรัพยนั้นไว หรือ
• ปกปดการกระทำความผิดนั้น หรือ
• ใหพนจากการจับกุม
3. ปลนทรัพย
หมายถึง การชิงทรัพยตามขอ 2. โดยรวมกันกระทำความผิด
ตั้งแต 3 คนขึ้นไป
4. ความรับผิดสวนแรก หมายถึง ความเสียหายสวนแรกทีผ่ เู อาประกันภัยจะตองรับ
ผิดชอบเอง
ขอยกเวนของกรมธรรม : การประกันภัยการสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสนิ และ
เงินจากการถูกโจรกรรม (ความคุมครองที่ 4,5,6) ไมคุมครองถึง
1. การฉอโกง การยักยอกทรัพย การลักทรัพยใดๆก็ตาม
2. ความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาด ตกหลน หรือบกพรองในการคิดเงิน หรือ
การทำบัญชี หรือการทำรายจาย หรือการขาดหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบจำนวน
ทรัพยสิน ของผูเอาประกันภัย
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนือ่ งจากสงคราม (ไมวา จะเปน
ประกาศหรือไมก็ตาม) การกอการราย สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การ
จลาจล การที่ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดลุกฮือตอตานรัฐบาล การกบฏ
การปฏิวัติ การยึดทรัพย โดยคำสั่งของรัฐบาล หรือเจาหนาที่บานเมือง
4. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัย หรือระเบิด ไมวาจะเกิดจาก
สาเหตุใดก็ตาม เวนแตความสูญเสียหรือความเสียหายนัน้ เกิดจากการกระทำเพือ่
ที่จะทำการชิงทรัพย หรือปลนทรัพย
5. ทรัพยสินที่อยูในการดูแลรักษาของผูเอาประกันภัยในฐานะผูรับฝากทรัพย
6. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการกระทำโดยผูเอาประกันภัย หรือ
สมาชิกในครอบครัวหรือหุนสวน หรือกรรมการ หรือพนักงาน หรือลูกจางของ
ผูเอาประกันภัย ทั้งนี้ ไมวาจะกระทำดวยตนเองโดยลำพัง หรือสมรูรวมคิดกับ
บุคคลอื่น
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของ อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ ตนฉบับ
เอกสาร โฉนด แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือ
แบบพิมพ หลักประกันหนีส้ นิ หลักทรัพยเอกสารสำคัญตางๆ ไปรษณียากร อากร
แสตมป เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ

