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ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิาร 
บญัช ีทเีอ็มบ ีออลล ์ฟร ี(TMB All Free Account) 

 

1. การเปิดบัญชคีรัง้แรก ไม่ก าหนดจ านวนเงนิฝากขัน้ต ่า โดยชือ่บัญชเีงนิฝากตอ้งเป็นชือ่บุคคลธรรมดาทีเ่ป็นเจา้ของบัญช ี 
ธนาคารไม่อนุญาตใหใ้ชน้ามแฝงในการเปิดบัญช ีและไม่อนุญาตใหเ้ปิดบัญชแีทนผูอ้ืน่ หรือใหผู้อ้ ืน่มาใชบ้ัญช  ีและมี

คณุสมบตัติามประกาศของธนาคารเทา่นัน้ 
2. เปิดบัญชีไดทุ้กสาขาของธนาคาร หรือเปิดบัญชีเงินฝากแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง TMB Internet Banking ,TMB 

TOUCH  

3. ความคุม้ครองและสทิธปิระโยชน์ของบรกิารเงนิฝากออมทรัพย ์TMB All Free Account จะคุม้ครองเฉพาะผูฝ้ากเงนิทีเ่ปิด
บัญชใีนนามบคุคลธรรมดา โดยไม่เป็นบัญชรี่วม และมจี านวนเงนิเปิดบัญชแีละยอดเงนิฝากคงเหลอือยู่ในบัญชไีม่นอ้ยกวา่ 

5,000 บาท 
3.1 ผูฝ้ากเงนิจะไดรั้บความคุม้ครองการประกันภัยอบุัตเิหตสุว่นบุคคล 24 ชัว่โมง ทั่วโลก โดยขอ้ตกลงคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามแผนความคุม้ครองกรมธรรมป์ระกนัภัยอบุัตเิหตสุว่นบคุคล 
3.2 ผูฝ้ากเงนิทีไ่ดรั้บสทิธกิารประกนัภัยอบุตัเิหตสุว่นบคุคล จะตอ้งมอีายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป แตไ่มเ่กนิ 70 ปี 

3.3 ฝากเงนิจะไดรั้บความคุม้ครอง นับจากวนัทีเ่ปิดบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์TMB All Free Account และยอดเงนิฝาก

คงเหลอือยูใ่นบญัชไีมน่อ้ยกวา่ 5,000 บาท 
3.4 จ านวนเงนิหรือค่าสนิไหมทดแทนทีผู่ฝ้ากเงนิไดรั้บความคุม้ครองตามขอ้ 3.3 เท่ากับ 20 เท่า ของยอดเงนิฝาก

คงเหลอืในบัญช ีTMB All Free 1 วัน ก่อนวันเกดิอุบัตเิหตุ กรณีเสยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ สายตา การรับฟังเสยีง 
การพูดออกเสยีง หรอื ทพุพลภาพถาวร สงูสดุไมเ่กนิ 3,000,000 บาทตอ่ปีกรมธรรม ์

3.5 กรณีผูฝ้ากเงนิ เปิดบัญช ีTMB All Free Account มากกวา่ 1 บัญช ีผูฝ้ากเงนิจะไดรั้บความคุม้ครองตามขอ้ 3.1 

เฉพาะบัญชทีีม่ยีอดเงนิฝากคงเหลอืในบัญช ี1 วัน กอ่นวันเกดิอบุัตเิหต ุกรณีเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สายตา การ
รับฟังเสยีง การพูดออกเสยีง หรอื ทพุพลภาพถาวร ตัง้แต ่5,000 บาทขึน้ไป รวมผลประโยชน์สงูสดุจากทกุบญัชี

รวมกนั ไมเ่กนิ 3,000,000 บาทตอ่ปีกรมธรรม ์
3.6 กรณีผูฝ้ากเงนิประสบอบุัตเิหตทุีไ่ดรั้บความคุม้ครองตามการประกนัอบุตัเิหตนุี ้มากกวา่ 1 ครัง้ตอ่ปี จ านวนเงนิหรอื

คา่สนิไหมทดแทนทีผู่ฝ้ากเงนิไดรั้บความคุม้ครองตามขอ้ 3.1จ ากดัสงูสดุไมเ่กนิ 3,000,000 บาทตอ่ปีกรมธรรม ์
3.7 กรมธรรมป์ระกันภัยอุบัตเิหตุซึง่ใหค้วามคุม้ครองตามขอ้ 3.1 เป็นความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกันภัยอุบัตเิหตุ

สว่นบุคคล ซึง่มีระยะเวลา 1 ปี นับตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคมของทุกปี (ปีกรมธรรม)์ โดยธนาคารเป็นผู ้

รับภาระค่าใชจ้่ายเบีย้ประกันภัยแทนผูฝ้ากเงนิ ทัง้นี้ธนาคารจงึขอสงวนสทิธใินการพจิารณาทบทวนแกไ้ข หรือ
ยกเลกิสทิธปิระโยชนต์ามกรมธรรมด์งักลา่ว โดยไมต่อ้งแจง้ให ้ผูฝ้ากเงนิทราบลว่งหนา้ 

3.8 ในกรณีเกดิอบุัตเิหตมุากกวา่ 1 ครัง้ตอ่ปีกรมธรรม ์ความคุม้ครองสงูสดุตามขอ้ 3.7 จะยดึถอืตามรายละเอยีดของ
กรมธรรมป์ระกนัภัยอบุตัเิหตสุว่นบคุคล ฉบบัลา่สดุทีธ่นาคารก าหนดในขอ้ 3.7   

3.9 การขอรับเงนิหรอืค่าสนิไหมทดแทน ตอ้งด าเนินการภายใน 180 วันนับจากวันทีเ่สยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ สายตา 

การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร โดยตดิต่อหน่วยงานบริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ฝ่ายสนิไหมทั่วไป เลขที ่34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพินี เขต

ปทมุวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2613-0100 หรอื Call Center : 0-2613-0123 โดยบรษัิทประกนัภัยจะจา่ยเงนิหรอืคา่
สนิไหมทดแทนที่ผูฝ้ากเงนิไดรั้บความคุม้ครองตามขอ้ 3.7  ใหก้ับผูฝ้ากเงนิถา้เป็นกรณีที่ไดรั้บบาดเจ็บหรือ

ทพุพลภาพ แตจ่ะจา่ยใหก้ับผูรั้บประโยชน์ซึง่เป็นทายาทตามกฎหมายของผูฝ้ากเงนิถา้เป็นกรณีทีถ่งึแกช่วีติ โดย

เตรยีมหลกัฐานดงัตอ่ไปนีใ้หค้รบถว้น 
กรณีเสยีชวีติจากอบุตัเิหต ุ

• แบบแจง้เรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 

• สมดุคูฝ่ากบญัชเีงนิฝากออมออมทรัพย ์TMB All Free ของผูฝ้ากเงนิ 

• ส าเนาใบชันสูตรพลกิศพ /ประวัตกิารรักษาตัง้แต่เริม่ตน้เกดิเหตุจนกระทั่งเสยีชวีติ/ส าเนาใบมรณะบัตร/ ส าเนา

รับรองการเสยีชวีติ/ส าเนาบนัทกึประจ าวนัของเจา้หนา้ทีต่ ารวจ  

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูฝ้ากเงนิ และของผูรั้บประโยชน ์ซึง่เป็นทายาทตามกฎหมาย 

• ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูฝ้ากเงนิ และของผูรั้บประโยชน ์ซึง่เป็นทายาทตามกฎหมาย 

• หลกัฐานอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น เชน่ ทะเบยีนสมรส ฯลฯ 
กรณีสญูเสยีอวยัวะและทพุพลภาพถาวร จากอบุตัเิหต ุ

• แบบแจง้เรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 

• สมดุคูฝ่ากบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์TMB All Free Account ของผูฝ้ากเงนิ 

• ใบรับรองแพทยท์ีแ่พทยผ์ูท้ าการการรักษาไดรั้บรองวา่ผูฝ้ากเงนิเป็นบคุคลผูท้พุพลภาพหรอืสญูเสยีอวยัวะ 

• รูปถา่ยการบาดเจ็บ ณ ปัจจบุนั 

• ส าเนาบนัทกึประจ าวนัของเจา้หนา้ทีต่ ารวจ  

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูฝ้ากเงนิ และ/หรอื ของผูรั้บประโยชนซ์ึง่เป็นทายาทตามกฎหมาย 

• ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูฝ้ากเงนิ และ/หรอื ของผูรั้บประโยชนซ์ึง่เป็นทายาทตามกฎหมาย 

• หลกัฐานอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น เชน่ ทะเบยีนสมรส ฯลฯ 

3.10  ในการจ่ายค่าสนิไหมทดแทน บรษัิทประกันภัยจะจ่ายใหแ้ก่ผูฝ้ากเงนิ หรือ ผูรั้บประโยชน์ ซึง่เป็นทายาท ตาม
กฎหมายของผูฝ้ากเงนิ การใชบ้รกิารเงนิฝากออมทรัพย ์TMB All Free Account แลว้แตก่รณี  ทัง้นี ้ สามารถแจง้

ความประสงคข์อรับเงนิคา่สนิไหมทดแทนจากบรษัิทประกันภัย โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพยห์รอื
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บัญชกีระแสรายวันของผูฝ้ากเงนิหรอืผูรั้บประโยชน์ แลว้แตก่รณี ทีเ่ปิดไวก้ับธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
หรอืขอรับเป็นเชค็ 

3.11 ในกรณีทีม่ผีูรั้บประโยชน์ซึง่เป็นทายาทตามกฎหมายในล าดับเดยีวกันมากกว่า 1 คน ค่าสนิไหมทดแทนจะจ่าย

เป็นคา่เฉลีย่ 
3.12 หากมีการปิดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์TMB All Free Account หรอืผูฝ้ากเงนิมอีายุครบ 70 ปี บรบิูรณ์ เมือ่ใด ผู ้

ฝากเงนิจะไมไ่ดรั้บความคุม้ครองประกนัภัยอบุตัเิหตสุว่นบคุคล ดงักลา่วทนัท ี
3.13 เมือ่ไดม้กีารจ่ายคา่สนิไหมทดแทนใหแ้กบ่คุคล ซึง่เป็นทายาทตามกฎหมายของผูฝ้ากเงนิแลว้ บคุคลดังกลา่วจะ

เรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนและ/หรอืเงนิอืน่ใดจากการประกนัภัยนี้อกีไมไ่ด ้

3.14 กรณีที่ผูรั้บประโยชน์มาตดิต่อขอรับค่าสนิไหมทดแทน ภายหลังจากทีบ่ัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ TMB All Free 
Account ไดถ้กูปิดไปแลว้ธนาคารขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมจ่่ายคา่สนิไหมทดแทนส าหรับบญัชนัีน้ๆ 

4. สทิธปิระโยชน์ทีผู่ฝ้ากเงนิจะไดรั้บ ไดแ้ก่ การท าธุรกรรมฟรี (ไม่มคี่าธรรมเนียม) แบบไม่จ ากัดจ านวนครัง้ ส าหรับการท า
ธรุกรรมดงัตอ่ไปนี ้  

4.1. การโอนเงินระหว่างบัญชี TMB ของผูฝ้ากเงินไปยังบัญชีปลายทางของ TMB หรือธนาคารอื่นของผูรั้บโอน
ภายในประเทศไทย ที่เครื่อง ATM, เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ TMB ADM, TMB Phone Banking, TMB 

Internet Banking และ  TMB TOUCH  

4.2. การถอนเงนิสด, การฝากเงนิสด  และสอบถามยอดเงนิคงเหลอื  ทีเ่ครือ่ง ATM และ เครือ่งรับฝากเงนิสดอตัโนมัต ิ
TMB ADM 

4.3. การถอนเงนิสด  และสอบถามยอดเงนิคงเหลอื  ที่เครื่อง ATM ต่างธนาคารภายในประเทศไทยทีม่สีัญลักษณ์  
ATM Pool 

4.4. การโอนเงนิระหวา่งธนาคารแบบทันท ี(ORFT)  ทีเ่ครือ่ง ATM , เครือ่งรับฝากเงนิสดอัตโนมัต ิTMB ADM,เครือ่ง 

ATM ต่างธนาคารภายในประเทศไทยทีม่สีญัลักษณ์  ATM Pool และผ่านชอ่งทาง TMB Internet Banking และ 
TMB TOUCH  

4.5. การโอนเงินระหว่างธนาคารแบบ 1 วันท าการ (SMART) ผ่านช่องทาง TMB Internet Banking และ TMB 
TOUCH  

4.6. การช าระค่าสาธารณูปโภค / ค่าสนิคา้และบรกิาร (Bill Payment) ทีเ่ครื่อง ATM, เครือ่งรับฝากเงนิสดอัตโนมัต ิ
TMB ADM, TMB Phone Banking, TMB Internet Banking และ  TMB TOUCH  

4.7. การใชบ้รกิารหักบญัชอีตัโนมัตชิ าระคา่สนิคา้และบรกิาร (Direct Debit) 

4.8. การช าระคา่สนิคา้และบรกิารผ่าน EPAYS (E-Payment) 
4.9. การเตมิเงนิเขา้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนกิส ์(E-Wallet) 

4.10. บรกิารอืน่ใดตามทีธ่นาคารพจิารณาเห็นสมควร 
5. คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ จากการใชบ้รกิารเงนิฝาก ทเีอ็มบ ีออลล ์ฟร ี นอกเหนอืจากธรุกรรมทีถ่กูระบไุวใ้นขอ้ 4   ใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศอตัราคา่ธรรมเนยีมของธนาคาร 

6. ผูฝ้ากเงนิจะตอ้งสมัครใชบ้รกิารบตัรเดบติของธนาคาร  และตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมตามประกาศของธนาคาร 
7. ผูฝ้ากเงนิจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารของบัญชเีงนิฝาก ทเีอ็มบ ีออลลฟ์รี และบัตรเดบติในแต่ละปี ซึง่จะครบ

ก าหนดช าระในเดอืนทีเ่ปิดบัญชเีงนิฝาก ทเีอ็มบ ีออลลฟ์ร ีหรอื เดอืนทีอ่อกบัตรเดบติ ของปีถัดไป โดยยนิยอมใหธ้นาคาร
หักจากบัญชเีงนิฝาก ทเีอ็มบ ีออลลฟ์ร ีอตัโนมัต ิเพือ่ช าระคา่ธรรมเนยีมในแตล่ะปีตามอัตราทีธ่นาคารประกาศก าหนด  หาก

ธนาคารไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าวไดจ้นครบจ านวน ธนาคารสงวนสทิธิ์เปลี่ยนประเภท

ผลติภัณฑเ์งนิฝาก ทเีอ็มบ ีออลล ์ฟร ีเป็นเงนิฝาก ทเีอ็มบ ีเบสกิ โดยธนาคารไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ฝ้ากเงนิทราบ และใหถ้อืว่า
สทิธพิเิศษของบญัชเีงนิฝาก ทเีอ็มบ ีออลล ์ฟร ี ไดส้ ิน้สดุลงทนัท ี 

8. ผูฝ้ากเงนิทีม่บีัญชเีงนิฝากออมทรัพยอ์ยู่กับธนาคาร (ตามประเภททีธ่นาคารก าหนด)  สามารถเปลีย่นผลติภัณฑเ์งนิฝาก
ออมทรัพยเ์ดมิเป็นเงนิฝาก ทเีอ็มบ ีออลล ์ฟรี  ได ้โดยใหถ้อืวา่เงือ่นไขหรอืสทิธพิเิศษทีผู่ฝ้ากเงนิไดรั้บจากผลติภัณฑเ์งนิ

ฝากออมทรัพยเ์ดมิสิน้สดุลงทนัท ี
9. ธนาคารขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และเงือ่นไขใด ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ฝ้ากเงนิทราบ 

10. หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

10.1 ในกรณีทีผู่ฝ้ากเงนิไม่ท าธุรกรรมการฝากเงนินับตัง้แต่วันทีเ่ปิดบัญช ีโดยยอดเงนิฝากคงเหลอืในบัญชเีป็นศูนย์
บาท เป็นระยะเวลา 360 วนัตดิตอ่กนั ธนาคารจะปิดบญัชเีงนิฝากโดยอตัโนมัต ิ

10.2 ในกรณีทีผู่ฝ้ากเงนิไม่มกีารท าธุรกรรม โดยเมือ่ใดทีย่อดเงนิตน้ และดอกเบีย้สะสมเป็นศูนยบ์าท  เป็นระยะเวลา 
395 วนัตดิตอ่กนั ธนาคารจะปิดบญัชเีงนิฝากโดยอตัโนมัต ิ

10.3 เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตราสารอืน่ๆ ทีน่ าฝากเขา้บัญช ีธนาคารจะรับฝากไวเ้พื่อการเรียกเก็บเท่านั้น การฝากเงนิจะ

สมบรูณ์เมือ่ธนาคารเรยีกเก็บเงนิตามตราสารดังกล่าวได ้ และผูฝ้ากเงนิจะถอนเงนิทีน่ าฝากตามตราสารดังกลา่ว
ไดต้อ่เมือ่ธนาคารเรยีกเก็บเงนิไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ นอกจากนี้ ผูฝ้ากเงนิตกลงและยอมรับวา่ธนาคารมสีทิธปิฏเิสธไม่

รับเช็คต่างธนาคารทีม่รีอยขดีฆ่า ขูดลบ หรอืแกไ้ขขอ้ความใดๆลงบนเช็คเพื่อเขา้บัญชขีองผูฝ้ากเงนิได ้ และผู ้
ฝากเงนิตกลงสละสทิธใินการเรยีกรอ้งคา่เสยีหายอันอาจเกดิขึน้เนื่องจากการระงับการจ่ายเงนิ หรอืการปฏเิสธไม่

รับเชค็ตา่งธนาคารดงักลา่ว 
10.4 ยอดเงนิในสมดุคูฝ่ากจะถอืวา่ถูกตอ้งเมือ่ธนาคารไดต้รวจสอบวา่ตรงกับบัญชขีองธนาคารแลว้ 

10.5 ในกรณีทีผู่ฝ้ากเงนิมกีารเปลีย่นชือ่ นามสกลุ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ได ้ผูฝ้ากเงนิจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคาร

ทราบทนัท ี
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10.6 ผูฝ้ากเงนิจะแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้ความและตัวเลขใดๆ ลงในสมุดคู่ฝาก หรอืโอนเปลีย่นมอืหรอืฉีก
แผน่ใดของสมดุคูฝ่ากมไิด ้

10.7 ในการท าธุรกรรมใดๆกับธนาคาร ผูฝ้ากเงนิจะไดรั้บเอกสารหลักฐานเพื่อใชเ้ป็นหลักฐานประกอบการท าธุรกรรม

นัน้ 
10.8 ในการท าธุรกรรมโอนเงนิผา่นบัญชเีงนิฝาก ธนาคารจะแจง้ผลการท าธุรกรรมหรอืสง่มอบใบบันทกึรายการใหแ้กผู่ ้

ฝากเงนิเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน  โดยธนาคารจะโอนเงนิตามค าสัง่ทีไ่ดรั้บจากผูฝ้ากเงนิ  หากเกดิความผดิพลาดใดๆ
ธนาคารจะรับผดิชอบสงูสดุไมเ่กนิจ านวนเงนิทีร่ะบตุามค าสัง่ของธรุกรรมนัน้  

10.9 ในกรณีทีส่มุดคูฝ่ากสญูหาย/บัตรเดบติ/บัตรเอทเีอ็ม ผูฝ้ากเงนิจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทันท ี ทัง้นี้ผูฝ้ากเงนิ

จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบจ านวนเงนิทีเ่กดิธุรกรรมก่อนการแจง้ธนาคารเพื่อยกเลกิหรอือายัด สมุดคู่ฝาก บัตรเดบติ 
บตัรเอทเีอ็ม 

10.10 หากผูฝ้ากเงนิยนิยอมใหผู้อ้ ืน่ใชบ้ัญชรี่วมกับผูฝ้ากเงนิ หรอืใชบ้ัญชขีองผูฝ้ากเงนิเพือ่รับโอนหรอืถอนเงนิในทาง
ทจุรติจนเป็นเหตใุหเ้กดิความเสยีหายแกบ่คุคลอืน่  ผูฝ้ากเงนิตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จาก

การทจุรตินัน้  
10.11 ในกรณีมขีอ้พพิาทเกีย่วกับบัญชเีงนิฝาก ผูฝ้ากเงนิยนิยอมใหธ้นาคารใชห้ลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนของธนาคารใน

การสอบสวนและด าเนนิการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  

10.12 ในกรณีมขีอ้สงสยัหรอืพบขอ้ผดิพลาดใดๆในการโอนเงนิผ่านบัญชเีงนิฝาก ผูฝ้ากเงนิสามารถตดิตอ่ธนาคารผ่าน 
TMB Contact Center 1558 หรอื TMB ทกุสาขา 

10.13 การท ารายการธรุกรรมผา่นชอ่งทางของธนาคารหลงัเวลา 23.00 น. ถอืเป็นรายการของวนัถัดไป 
10.14 ผูฝ้ากเงนิยนิยอมใหธ้นาคารใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลของผูฝ้ากเงนิ เพื่อการพิจารณาและน าเสนอผลติภัณฑ์และ

บรกิารอืน่ๆใหแ้กผู่ฝ้ากเงนิไดต้ามทีธ่นาคารพจิารณาเห็นสมควร 

10.15 ผูฝ้ากเงนิตกลงวา่จะใชห้รอืท าธุรกรรมผ่านบัญช ีทเีอ็มบ ีออลล ์ฟร ี(TMB All Free Account) เพือ่ใชส้ว่นตัวของ
ผูฝ้ากเงนิเอง มใิชเ่พือ่วตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี ้

10.15.1 เพือ่วตัถุประสงคท์ีข่ัดตอ่กฎหมายหรอืความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอันดขีองประชาชน นโยบายของ
ธนาคาร ตลอดจนขอ้บงัคบั หรอืค าสัง่ของหน่วยงานราชการ 

10.15.2 หากผู ฝ้ากเงินมิได ใ้ช บ้ัญชีเงินฝากบัญชี ที เอ็มบี ออลล์ ฟรี (TMB All Free Account) ตาม
วตัถปุระสงคท์ีธ่นาคารก าหนด หรอืหากธนาคารตรวจสอบพบวา่ลกัษณะการใชบ้ญัชขีองผูฝ้ากเงนิ มไิด ้

เป็นไปตามปกตปิระเพณีของผูใ้ชบ้ัญชเีงนิฝากบัญช ีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี (TMB All Free Account) 

ธนาคารขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธหรือระงับการท าธุรกรรมหรือยกเลกิบัญชเีงนิฝากบัญช ีทีเอ็มบ ี
ออลล ์ฟร ี(TMB All Free Account) ของผูฝ้ากเงนิไดท้นัท ี

10.16 ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิารนี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยธนาคารจะประกาศใหท้ราบ ณ ทีท่ าการของ
ธนาคาร และผูฝ้ากเงนิตกลงและยนิยอมผกูพันตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใชบ้รกิารทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดว้ย ทัง้นี้

หากผูฝ้ากเงินท าธุรกรรมผ่านช่องทางใดๆ หรือใชบ้ัญชีเงินฝากบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี (TMB All Free 

Account) ร่วมกบัผลติภัณฑอ์ืน่ใด ของธนาคาร ผูฝ้ากเงนิตกลงและยนิยอมผกูพันตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของ
ชอ่งทาง หรอืผลติภัณฑด์งักลา่วดว้ย 

10.17 ถา้ปรากฏวา่เชค็ทีน่ าเขา้ฝากในบญัชขีองผูข้อใชบ้รกิาร มรีอยขดีฆ่า ขดูลบ แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ความใดๆลงบน
เชค็ หรอืมลีกัษณะเป็นพริุธชวนใหส้งสยัวา่มกีารทจุรติ ผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมใหธ้นาคารระงับการเรยีกเก็บเงนิ และ

ยอมสละสทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายอนัอาจเกดิขึน้เนื่องจากการระงับการเรยีกเก็บเงนิตามเชค็ฉบบันัน้ได ้  

10.18 บัญชนีี้ไม่สามารถโอนสทิธ ิหรอื น าไปเป็นหลักประกัน หรือก่อภาระผูกพัน เหนือสทิธกิารรับเงนิในบัญชใีหแ้ก่
บคุคลหรอืนติบิคุคลอืน่ได ้เวน้แตจ่ะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนังสอืจากธนาคาร 

10.19 ผูฝ้ากเงนิตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล ขอ้มูลทางการเงนิ และ/
หรอืขอ้มูลใดๆ ของผูฝ้ากเงนิทีไ่ดใ้หไ้วห้รอืมอียู่กับธนาคารหรอืทีธ่นาคารไดรั้บหรอืเขา้ถงึไดจ้ากแหล่งอืน่ หรือ

ขอ้มูลอืน่ใดตามที่หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด ซึง่ต่อไปนี้จะเรียกว่า 
“ขอ้มูล” รวมทัง้ใหธ้นาคารสง่ โอน และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลของผูฝ้ากเงนิใหแ้ก่บรษัิทในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

ของธนาคาร หรือนิตบิุคคลนอกกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร  พันธมติรทางธุรกจิ  ผูใ้หบ้รกิารภายนอก ผู ้

ประมวลผลขอ้มูล ผูรั้บโอนสทิธเิรียกรอ้ง หน่วยงาน/องคก์ร/นิตบิุคคลใดๆ ทีม่ีสัญญากับธนาคาร  หน่วยงาน
ราชการ และ/หรือ  นิติบุคคลใดๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ดว้ย ทั ้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ  โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อการบรหิารจัดการธุรกจิของธนาคาร การวเิคราะห์ขอ้มูล การใหแ้ละ/หรือ
ปรับปรุงบรกิาร หรอืผลติภัณฑต์า่งๆของธนาคาร  การทีธ่นาคารจา้งหรอืมอบหมายใหบ้คุคลอืน่ด าเนนิการแทน ไม่

วา่งานเกีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศ งานตดิต่อสือ่สาร งานตดิตามทวงถาม หรืองานอืน่ใด ไม่ว่าทัง้หมดหรือ

บางสว่น ตรวจสอบรายการธรุกรรมทีอ่าจเกดิจากการทจุรติ ธรุกรรมทีม่เีหตคุวรสงสยั และเพือ่วัตถุประสงคอ์ืน่ใดที่
ไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย  รวมถงึเพื่อปฏบิัตติามกฎหมายหรอืระเบยีบของประเทศใดๆ ทีใ่ชบ้ังคับกับธนาคาร ซึง่

ธนาคารไดใ้หร้ายละเอยีดขอบเขตการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยไวใ้น Privacy Notice ทีเ่ผยแพร่ในเว็ปไซด์
ของธนาคาร (www.tmbbank.com) โดยใหค้วามยนิยอมมกี าหนดเวลา 10 ปี นับแตว่ันทีผู่ฝ้ากเงินยกเลกิการใช ้

บรกิารหรอืผลติภัณฑก์ับธนาคาร โดยผูฝ้ากเงนิรับทราบว่าผูฝ้ากเงนิสามารถตดิต่อธนาคารผ่านช่องทาง  TMB 
Contact Center 1558 หรอืสาขาของธนาคาร  ทัง้นี้ ช่องทางตดิต่อธนาคารอาจมีการเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรือ

ลดลงไดใ้นอนาคต โดยธนาคารจะไดแ้จง้ใหท้ราบทางเว็บไซตข์องธนาคาร นอกจากนี้ ผูฝ้ากเงนิรับทราบว่า ใน

กรณีที่ผูฝ้ากเงนิเพิกถอนความยนิยอมแก่ธนาคารในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลเฉพาะเพื่อ
วัตถุประสงคใ์ด หรือ เฉพาะบรกิาร และ/หรือ ผลติภัณฑใ์ด ใหถ้ือว่าการเพิกถอนดังกล่าวมีผลต่อการใหค้วาม
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ยนิยอมเพื่อวัตถุประสงคท์ีผู่ฝ้ากเงนิไดเ้พิกถอนความยนิยอมต่อธนาคารเท่านั้น โดยผูฝ้ากเงนิตกลงยนิยอมให ้
ธนาคารยังคงมสีทิธใิชข้อ้มลูเพือ่วตัถปุระสงคท์ีผู่ฝ้ากเงนิไม่ไดข้อเพกิถอนความยนิยอมตอ่ไปได ้

 

“หากประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงการใหค้วามยนิยอมเพือ่รับการตดิตอ่จากพันธมติรของธนาคาร โปรดตดิตอ่สาขาธนาคาร 
หรอื TMB Contact Center 1558” 

 
หมายเหต:ุ  หากผูฝ้ากเงนิประสงคจ์ะรับสมดุคูฝ่ากจากการเปิดบญัชเีงนิฝากแบบออนไลน ์หรอืประสงคจ์ะปิดบญัชเีงนิ

ฝากซึง่เป็นบญัชคีูโ่อน (บญัชหีลกั) โปรดแสดงบตัรประจ าตัวประชาชนตัวจรงิและสมุดบญัชเีงนิฝากของทา่นทีม่กีบั

ธนาคารทหารไทยเพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานในการด าเนนิการ  โดยสามารถตดิตอ่ไดท้กุสาขาธนาคารทหารไทย 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิาร TMB SMS Alert (เฉพาะบญัชบีุคคลธรรมดาเทา่น ัน้) 

 

1. ผูก้รณีมกีารท ารายการฝาก-ถอนเงนิ ในบญัชอีอมทรัพยห์รอืบัญชกีระแสรายวนั ระหวา่งเวลา 07.00 – 23.00 น. ผูฝ้ากเงนิ
จะไดรั้บแจง้การท ารายการทาง SMS หลงัจากมกีารท ารายการดงักลา่ว หรอืเมือ่มกีารใชจ้า่ยผ่านบตัรเดบติ (Debit Card) 

ของธนาคาร เวน้แตจ่ะมขีอ้ขดัขอ้งทางเทคนคิเกดิขึน้ ส าหรับการท ารายการทีเ่กดิขึน้นอกชว่งเวลาดงักลา่ว ผูฝ้ากเงนิจะ

ไดรั้บแจง้การท ารายการทาง SMS ในเวลาประมาณ 07.00 น. ของวนัท ารายการหรอืวนัถัดไป (แลว้แตก่รณี)  
2. ผูฝ้ากเงนิควรตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการทีม่กีารแจง้ทาง TMB SMS Alert อกีครัง้ หากมขีอ้สงสยัหรอืความ

ผดิพลาดใดๆ เกีย่วกับธรุกรรมทีเ่กดิขึน้ หรอืขอ้ความทีไ่ดรั้บไมต่รงกับยอดทีผู่ฝ้ากเงนิท ารายการ หรอืผูฝ้ากเงนิไมไ่ดเ้ป็น
ผูท้ ารายการดว้ยตนเอง ผูฝ้ากเงนิตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทันทผี่าน TMB Contact Center 1558  

3. หากผูฝ้ากเงนิเปลีย่นแปลงเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืทีไ่ดล้งทะเบยีนไวก้บัธนาคาร เพือ่ใชบ้รกิาร TMB SMS Alert ผูฝ้ากเงนิ

จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทนัท ี
4. ธนาคารขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะยกเลกิ เปลีย่นแปลง การใหบ้รกิาร TMB SMS Alert ตามทีธ่นาคารจะเห็นสมควร  

5. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ขอ้มลูทางการเงนิ และ/หรอื
ขอ้มลูใดๆ ของผูข้อใชบ้รกิารทีไ่ดใ้หไ้วห้รอืมอียูก่ับธนาคารหรอืทีธ่นาคารไดรั้บหรอืเขา้ถงึไดจ้ากแหลง่อืน่ หรอืขอ้มูลอืน่ใด

ตามทีห่น่วยงานหรอืคณะกรรมการทีม่อี านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “ขอ้มลู” รวมทัง้ใหธ้นาคาร
สง่ โอน และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลของผูข้อใชบ้รกิารใหแ้กบ่รษัิทในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิของธนาคาร หรอืนติบิคุคลนอกกลุม่

ธรุกจิทางการเงนิของธนาคาร  พันธมติรทางธรุกจิ  ผูใ้หบ้รกิารภายนอก ผูป้ระมวลผลขอ้มูล ผูรั้บโอนสทิธเิรยีกรอ้ง 

หน่วยงาน/องคก์ร/นติบิคุคลใดๆ ทีม่สีญัญากบัธนาคาร  หน่วยงานราชการ และ/หรอื  นติบิคุคลใดๆ ทีธ่นาคารเป็นคูส่ญัญา
หรอืมคีวามสมัพันธด์ว้ย ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ  โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การบรหิารจัดการธรุกจิของธนาคาร การ

วเิคราะหข์อ้มูล การใหแ้ละ/หรอืปรับปรุงบรกิาร หรอืผลติภัณฑต์า่งๆของธนาคาร  การทีธ่นาคารจา้งหรอืมอบหมายใหบ้คุคล
อืน่ด าเนนิการแทน ไม่วา่งานเกีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศ งานตดิตอ่สือ่สาร งานตดิตามทวงถาม หรอืงานอืน่ใด ไมว่า่

ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตรวจสอบรายการธรุกรรมทีอ่าจเกดิจากการทจุรติ ธรุกรรมทีม่เีหตคุวรสงสยั และเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่

ใดทีไ่ม่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย  รวมถงึเพือ่ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืระเบยีบของประเทศใดๆ ทีใ่ชบ้งัคบักบัธนาคาร ซึง่
ธนาคารไดใ้หร้ายละเอยีดขอบเขตการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยไวใ้น Privacy Notice ทีเ่ผยแพร่ในเว็ปไซดข์องธนาคาร 

(www.tmbbank.com) โดยใหค้วามยนิยอมมกี าหนดเวลา 10 ปี นับแตว่นัทีผู่ข้อใชบ้รกิารยกเลกิการใชบ้รกิารหรอื
างใชบ้รกิารรับทราบวา่ผูข้อใชบ้รกิารสามารถตดิตอ่ธนาคารผ่านชอ่งทอผลติภัณฑก์ับธนาคาร โดยผูข้    TMB Contact 

Center 1558 หรอืสาขาของธนาคาร ทัง้นี ้ชอ่งทางตดิตอ่ธนาคารอาจมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดใ้นอนาคต 

โดยธนาคารจะไดแ้จง้ใหท้ราบทางเว็บไซดข์องธนาคาร นอกจากนี ้ผูข้อใชบ้รกิารรับทราบวา่ ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารเพกิ
ถอนความยนิยอมแกธ่นาคารในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูเฉพาะเพือ่วตัถุประสงคใ์ด หรอื เฉพาะบรกิาร 

และ/หรอื ผลติภัณฑใ์ด ใหถ้อืวา่การเพกิถอนดังกลา่วมผีลตอ่การใหค้วามยนิยอมเพือ่วตัถุประสงคท์ีผู่ข้อใชบ้รกิารไดเ้พกิ
ถอนความยนิยอมตอ่ธนาคารเทา่นัน้ โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมใหธ้นาคารยังคงมสีทิธใิชข้อ้มลูเพือ่วตัถปุระสงคท์ีผู่ข้อ

ใชบ้รกิารไมไ่ดข้อเพกิถอนความยนิยอมตอ่ไปได ้
6. อตัราคา่ธรรมเนยีมบรกิารทางการเงนิผา่น TMB SMS Alert เป็นไปตามประกาศของธนาคาร 
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ขอ้ตกลงการใชบ้รกิารบตัรเอทเีอ็ม / บตัรเดบติ 

 

ตามทีข่า้พเจา้ ซึง่ต่อไปในขอ้ตกลงฉบับนี้จะเรยีกว่า “ผูข้อใชบ้รกิาร” ไดรั้บบัตรเอทเีอ็ม (บัตรเงนิสด) และ/หรอืบัตรเด
บติ ซึง่ต่อไปในขอ้ตกลง   ฉบับนี้จะเรยีกว่า “บัตร” ไปจากธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ซึง่ต่อไปในขอ้ตกลงฉบับนี้จะ

เรยีกวา่ “ธนาคาร” ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมผูกพันและปฏบิตัติามขอ้ตกลง และเงือ่นไข ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. บัตรทีธ่นาคารมอบใหไ้วก้ับผูข้อใชบ้รกิารเป็นกรรมสทิธิข์องธนาคาร ธนาคารมสีทิธิร์ะงับการใชบ้ัตรชั่วคราว ยกเลกิการใช ้

บตัรหรอืเรยีกบตัรคนืเมือ่ใดก็ไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบลว่งหนา้ และ 
- ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารมคีวามประสงคจ์ะเลกิใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งแจง้ยกเลกิการใชบ้รกิารทีส่าขา หรอืส านักงาน

ทีผู่ข้อใชบ้รกิารเปิดบญัชไีวพ้รอ้มกับคนืบตัรใหแ้กธ่นาคาร 

-  ผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมใหธ้นาคารหักค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารบัตรในแต่ละปี ซึง่จะครบก าหนดช าระในเดอืนทีเ่ปิดบัญชี

ของปีถัดไป โดยวธิกีารหักบัญชเีงนิฝากอัตโนมัต ิตามอัตราทีธ่นาคารประกาศก าหนด และผูข้อใชบ้รกิารตกลงวา่จะคงเงนิใน

บัญชเีงนิฝากใหเ้พยีงพอตามจ านวนคา่ธรรมเนียมดังกลา่ว ทัง้นี้ธนาคารจะหักบัญชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารจนกวา่จะครบ
จ านวนคา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารบตัร  

-  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าในระหวา่งปีทีใ่ชบ้รกิาร หากบัตรถูกยกเลกิเนื่องจากผูข้อใชบ้รกิารขอยกเลกิ หรือ ผูข้อใชบ้รกิาร
ช าระค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารบัตรไม่ครบถว้น หรือ ดว้ยเหตุอืน่ใดๆก็ตาม ผูข้อใชบ้รกิารไม่มสีทิธขิอคนืเงนิค่าธรรมเนียม

การใชบ้รกิารบตัรทีธ่นาคารไดเ้รยีกเก็บไวแ้ลว้  

- ในกรณีทีธ่นาคารไม่สามารถหักบัญชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารไดค้รบจ านวน ผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมใหธ้นาคารยกเลกิการ
ใหบ้รกิารบัตรดังกลา่วไดท้ันทโีดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบอกี และหากผูข้อใชบ้รกิารประสงคจ์ะใชบ้รกิารบัตรตอ่ไปผูข้อใชบ้รกิาร

จะตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมการออกบัตรใหมต่ามอตัราทีธ่นาคารก าหนด 
2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงวา่จะน าบตัรทีธ่นาคารมอบให ้มาใชบ้รกิารของธนาคารตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในการใชบ้ัตรเอทเีอ็ม 

/บัตรเดบติ แลว้แต่กรณีทีธ่นาคารก าหนดไวเ้ทา่นัน้ และธนาคารจะแกไ้ขเปลีย่นแปลง    เพิม่เตมิหรอืยกเลกิขอ้ก าหนดและ

เงื่อนไขในการใชบ้ัตรเอทีเอ็ม /บัตรเดบติ หรือเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราเบี้ยปรับ อัตราค่าธรรมเนียมและอัตรา
คา่บรกิารอืน่ ๆ ในภายหนา้ไดโ้ดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบเป็นลายลกัษณ์อักษรลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั และ

ในกรณีมคีวามจ าเป็นเร่งดว่น ผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมใหธ้นาคารแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบเป็นลายลักษณ์อกัษร หรอืโฆษณา
ทางหนังสอืพมิพล์ว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วัน และหากเป็นการโฆษณาทางหนังสอืพมิพร์ายวัน ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิาร

ทราบเป็น  ลายลกัษณ์อกัษรอกีครัง้หนึง่ 

3. ผูข้อใชบ้รกิารมหีนา้ทีต่อ้งลงลายมอืชือ่ในชอ่งทีก่ าหนดไวด้า้นหลังของบัตร (ในกรณีทีด่า้นหลังของบัตรมชีอ่งใหส้ าหรับลง
ลายมอืชือ่) จ ารหัส (ในกรณีทีธ่นาคารแจง้หรอืสง่มอบรหัสประจ าตัว) และเก็บรักษารหัสทีธ่นาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิาร

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไวใ้นทีท่ีป่ลอดภัย และจะมใิห ้ ผูใ้ดถอนเงนิหรอืยดึถอืบัตรและลว่งรูร้หัสประจ าตัวทีธ่นาคารมอบ
ให ้ในกรณีทีบ่ัตรสญูหายหรอืถูกลักไปหรอืตกอยู่ในความครอบครองของผูอ้ืน่ และม ี   ผูน้ าไปใชเ้ป็นเหตใุหธ้นาคารหักเงนิ

ในบญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิาร จะรับผดิชอบในการกระท านัน้ๆ เสมอืนหนึง่เป็นการกระท าของผูข้อใชบ้รกิารเอง 
4. ธนาคารตกลงว่าผูข้อใชบ้รกิารมีสทิธิข์อระงับการใชบ้ัตรชั่วคราวทางโทรศัพท์หรือโดยวธิีอืน่ซึง่สามารถตดิต่อกันได ้ใน

ท านองเดยีวกนัโดยแจง้ไปยัง TMB Phone Banking โทร.1558 และธนาคารจะระงับการใชบ้ัตรภายใน 5 นาท ีนับแตเ่วลาที่

ไดรั้บแจง้ระงับดังกล่าว  ผูข้อใชบ้รกิารไม่ตอ้งรับผดิชอบภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ หลังจากพน้เวลาดังกลา่ว เวน้แต่จะพสิจูน์ไดว้่า
ภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ดงักลา่วเป็นการกระท าของผูใ้ชบ้รกิารเอง 

5. ในกรณีทีบ่ัตรถูกลักไป หรอืสญูหายไปไมว่า่ในกรณีใด ๆ ผูข้อใชบ้รกิารจะแจง้ใหธ้นาคารทราบทันททีีส่าขาทีผู่ข้อใชบ้รกิารมี
บญัช ีหรอืที ่TMB Phone Banking โทร.1558 เพือ่ขอใหธ้นาคารอายัดการใชบ้ตัร และพจิารณาออกบตัรใบใหมต่อ่ไป 

6. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงวา่ การฝากเงนิ ถอนเงนิ หรอืการช าระคา่สนิคา้ รวมทัง้การท ารายการสมัครขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก 

"Direct Debit" ดว้ยบตัรทีธ่นาคารมอบใหโ้ดยผ่านเครือ่ง ATM หรอืเครือ่งอเิล็กทรอนกิส ์ใด ๆ ใหถ้อืวา่เป็นการถอนเงนิ หรอื
โอนเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิาร โดยผูข้อใชต้กลงวา่ผูข้อใชบ้รกิารไม่จ าเป็นตอ้งท าหลักฐานการถอนเงนิหรือ

โอนเงนิจากบัญชขีองผูข้อใชบ้รกิารใหก้ับธนาคารอกีแตอ่ย่างใด  และผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมผูกพันตามขอ้ตกลงและ
เงือ่นไขบรกิารหักบญัชเีงนิฝากอัตโนมัตสิ าหรับผูส้มัครใชบ้รกิารผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสท์ีธ่นาคารก าหนดทกุประการ 

การเบกิถอนเงนิสด ช าระค่าสนิคา้และบรกิาร หรือรายการใชจ้่ายผ่านบัตรทีเ่กดิขึน้เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ 
ธนาคารจะเรยีกเก็บเป็นสกลุเงนิบาท โดยการก าหนดอัตราแลกเปลีย่นเป็นเงนิบาทนัน้ อา้งองิจากอัตราแลกเปลีย่นกลางของ

วซีา่ ซึง่รวมคา่ความเสีย่งจากการแปลงสกลุเงนิไมเ่กนิรอ้ยละ 2.5 จากจ านวนเงนิทีท่ ารายการ 

ในกรณีทีธ่นาคารเปิดใหบ้รกิารช าระค่าสนิคา้/บรกิารโดยวธิกีารแจง้เพียงหมายเลขบัตรดว้ยวาจา หรอืลายลักษณ์
อักษรใหแ้ก่ผูจ้ าหน่าย/   ผูใ้หบ้ริการ หากผูข้อใชบ้ริการทักทว้งว่ามิไดเ้ป็นผูส้ั่งซื้อสนิคา้/ขอรับบรกิารจากผูจ้ าหน่าย/ผู ้

ใหบ้รกิาร ธนาคารจะระงับการเรยีกเก็บเงนิจากผูข้อใชบ้รกิารทันท ีและในกรณีทีธ่นาคารไดรั้บเงนิดังกลา่วแลว้ ธนาคารจะคนื
เงนิใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารทันท ีเวน้แต่ในภายหลังหากพสิจูน์ไดว้า่ภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้เป็นการกระท าของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใช ้

บรกิารจะตอ้งรับผดิชอบภาระหนี้ดังกล่าวต่อธนาคาร นอกจากนี้ไม่เป็นการตัดสทิธิข์องผูข้อใชบ้รกิารในการ  ยกเลกิการซือ้

สนิคา้/ขอใชบ้รกิารภายใน 45 วัน นับตัง้แตว่ันทีส่ัง่ซือ้/ขอใชบ้รกิาร  หรอืภายใน 30 วัน นับแตว่ันทีถ่งึก าหนดสง่มอบสนิคา้/
ใหบ้รกิารและ ในกรณีทีก่ าหนดระยะเวลาสง่มอบสนิคา้/ใหบ้รกิารไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร ถา้ผูข้อใชบ้รกิารพสิจูน์ไดว้า่ไม่ได ้

รับสนิคา้/บริการ หรือไดรั้บไม่ครบถว้น หรือช ารุด หรือไม่ถูกตอ้งตรงตามวัตถุประสงค์ หากเป็นการสั่งซื้อสนิคา้/บรกิาร
ภายในประเทศ ธนาคารจะคนืเงนิใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารภายใน 30 วัน     นับแตว่ันทีผู่ข้อใชบ้รกิารแจง้ใหธ้นาคารทราบ หาก
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เป็นการสัง่ซือ้สนิคา้/บรกิารจากตา่งประเทศ ธนาคารจะคนืเงนิใหแ้กผู่ข้อใชบ้รกิารภายใน 60 วัน   นับแต่วนัทีผู่ข้อใชบ้รกิาร
แจง้ใหธ้นาคารทราบ 

7. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงวา่ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารฝากเงนิเขา้บัญชขีองผูข้อใชบ้รกิารดว้ยบัตรทีธ่นาคารมอบใหโ้ดยผ่านเครือ่ง 

ATM หรอืเครือ่งอเิล็กทรอนกิสใ์ด ๆ ไม่วา่จะเป็นการฝากดว้ยเงนิสด หรอืเชค็ตราสารใด ๆ ใหถ้อืเอาความถกูตอ้งเป็นเด็ดขาด
ตามจ านวนทีธ่นาคารตรวจนับได ้

ในกรณีทีธ่นบัตรทีผู่ข้อใชบ้รกิารน ามาฝากปลอม หรอืช ารุดทัง้หมด หรอืแตบ่างสว่น หรอืเช็คหรอืตราสารทีผู่ข้อใช ้

บรกิารน ามาฝากไมส่ามารถเก็บเงนิไดห้รอืเรยีกเก็บเงนิลา่ชา้ ผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมใหธ้นาคารน าเงนิหรอืเช็คตราสารท าบัญชี

เฉพาะส่วนทีส่มบูรณ์ และตามก าหนดเวลาที่ธนาคารน าเงนิเขา้บัญชตีามวธิีและประเพณีปฏบิัตขิองธนาคาร โดยผูข้อใช ้

บรกิารยอมรับผดิชอบในความเสยีหายหรอืความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้เสมอืนหนึง่เป็นการกระท าของผูข้อใชบ้รกิารเองทัง้นัน้ 
8. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงวา่หลักฐานทางบัญชขีองธนาคารเป็นหลักฐานทีถู่กตอ้ง ในกรณีทีเ่กดิขอ้ขัดขอ้งขึน้กับเครือ่ง ATM หรอื

เครือ่งอเิล็กทรอนกิสใ์ด ๆ เป็นเหตใุหผู้ใ้ชบ้รกิารถอนเงนิ โอนเงนิหรอืช าระคา่สนิคา้ดว้ยบัตรทีธ่นาคารมอบใหโ้ดยผ่านเครือ่ง
ATM หรอืเครือ่งอเิล็กทรอนกิสใ์ด ๆ ไดม้ากกวา่หรอืเกนิไปจากจ านวนเงนิทีม่อียู่ในบัญชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใช ้

บรกิารตกลงวา่เงนิจ านวนทีเ่กนิไปดังกล่าวนัน้เป็นหนี้ทีผู่ข้อใชบ้รกิารจะตอ้งช าระคนืแกธ่นาคาร และผูข้อใชบ้รกิารตกลงจะ
ช าระเงนิจ านวนดงักลา่วพรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอัตราผดินัดของธนาคาร โดยคดิจากตน้เงนิจ านวนดังกลา่ว    นับแตว่นัทีผู่ข้อใช ้

บรกิารถอนเงนิ/โอนเงนิช าระค่าสนิคา้คนืใหแ้ก่ธนาคารทันท ีทีไ่ดรั้บแจง้จากธนาคาร อกีทัง้ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมให ้

ธนาคาร   หักเงนิทีผู่ข้อใชบ้รกิารน ามาฝากในบญัชขีองผูข้อใชบ้รกิารในภายหลงัเพือ่ช าระหนีด้งักลา่วไดท้นัท ี
9. ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารมคีวามประสงคจ์ะใหธ้นาคารสง่ใบแจง้รายการใชบ้ัตร ธนาคารจะสง่ใบแจง้รายการใชบ้ัตรใหต้ามทีอ่ยู่

ทีผู่ข้อใชบ้รกิารใหไ้วก้ับธนาคาร แตท่ัง้นี้ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งโตแ้ยง้หรอืทักทว้งภายใน 60 วัน นับแตว่ันทีไ่ดรั้บแจง้รายการ
ใชบ้ัตร และหากผูข้อใชบ้รกิารมไิดโ้ตแ้ยง้หรือทักทว้งภายในเวลาดังกล่าวใหถ้ือว่าผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรับว่ารายการ

ดงักลา่วถกูตอ้ง และผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมเสยีคา่ธรรมเนยีมการแจง้รายการใชบ้ตัรใหแ้กธ่นาคารในอัตราทีธ่นาคารก าหนด 

ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารมไิดรั้บใบแจง้รายการใชบ้ัตรในเดอืนใดทีม่กีารใชบ้ัตรดังกลา่วโดยมใิชค่วามบกพร่องของ
ธนาคารผูข้อใชบ้รกิาร   ตกลงวา่เป็นหนา้ทีข่องผูข้อใชบ้รกิารทีจ่ะตอ้งตดิตอ่สอบถามจากธนาคารเพือ่รับทราบจ านวนเงนิใน

รายการใชบ้ตัรภายในสิน้เดอืนของแตล่ะเดอืนทีม่กีารใชบ้ตัรนัน้เอง 
10. ผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยตามระเบยีบทีธ่นาคารก าหนดและตกลงว า ธนาคารมสีทิธิเ์ปลีย่นแปลง

อตัราคา่ธรรมเนยีม      ดงักลา่วไดไ้มว่า่ในเวลาใด ๆ ตามวธิกีารทีไ่ดต้กลงไวต้ามขอ้ตกลงฉบับนี ้
11. ผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชบ้ัตรสมัครขอใชบ้รกิาร หรือผลติภัณฑ์ทางการเงนิต่างๆ ของธนาคารไดทุ้กช่องทางที่ธนาคารเปิด

ใหบ้รกิาร โดยอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขขอ้ตกลงของการใหบ้รกิารหรอืการใชผ้ลติภัณฑท์างการเงนินัน้ๆ  

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความทีใ่หไ้วใ้นใบสมัครขา้งตน้เป็นความจรงิทกุประการ และตกลงยนิยอมใหธ้นาคารใช ้หรอืเปิดเผย

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัขา้พเจา้เป็นไปเพือ่ประโยชนก์ับธรุกจิธนาคาร โดยไมม่เีงือ่นไข จนกวา่ขา้พเจา้จะแจง้ยกเลกิหรอืเพกิถอน
ความยนิยอมนีเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่ธนาคาร 
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แผนความคุม้ครองการประกนัภยัอุบตัเิหตสุว่นบุคคล โครงการเงนิฝากออมทรพัย ์บญัช ีทเีอ็มบ ี ออลล ์ฟร ี
(TMB All Free Account) 

ขอ้ตกลงคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ อ.บ. 2 (ส าหรับกรมธรรมป์ระกนัภัยอบุัตเิหตกุลุม่) 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
ผูถ้อืกรมธรรม ์: ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ถอืกรมธรรมแ์ทนผูเ้อาประกนัภัยทีอ่ยูใ่นโครงการเงนิฝากออมทรัพย ์ 

          บญัช ีทเีอ็ม บ ี ออลล ์ฟร ี(TMB All Free Account) 
ผูเ้อาประกนัภัย : ลกูคา้เงนิฝากออมทรัพยใ์นนามบคุคลธรรมดาของธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในโครงการเงนิฝาก 

 ออมทรัพย ์บัญช ีทเีอ็ม บ ี ออลล ์ฟร ี(TMB All Free Account) 

ผูรั้บผลประโยชน ์: ผูรั้บประโยชนซ์ึง่เป็นทายาทตามกฎหมาย ของลกูคา้เงนิฝากออมทรัพยใ์นโครงการเงนิฝากออมทรัพย ์ 
   บญัช ีทเีอ็ม บ ี ออลล ์ฟร ี(TMB All Free Account) 

 
การประกนัภัยใหก้ารคุม้ครองเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองในขอ้ทีม่จี านวนเงนิเอาประกนัภัยตามทีร่ะบไุวใ้นดา้นลา่งเทา่นัน้ และ

ใหค้วามคุม้ครองความสญูเสยีหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภัยโดยอบุตัเิหตแุละท าให ้
เกดิผลดงัตอ่ไปนี ้:- 

ขอ้ 1:  การเสยีชวีติ การสูญเสยีอวยัวะ สายตา การรบัฟงัเสยีง การพูดออกเสยีง หรอืทพุพลภาพถาวร 

ถา้ความบาดเจ็บทีไ่ดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภัยเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สายตา การรับฟังเสยีง การพูดออกเสยีง หรอื 
ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิภายใน 180 วนั นับแตว่นัทีเ่กดิอบุตัเิหต ุหรอืความบาดเจ็บทีไ่ดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภัยตอ้งรักษาตวัตดิ 

ตอ่กนัในฐานะคนไขใ้นโรงพยาบาลและเสยีชวีติเพราะความบาดเจ็บนัน้เมือ่ใดก็ด ีบรษัิทจะจา่ยคา่ทดแทนให ้ดงันี ้

ขอ้ตกลงคุม้ครอง จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 

1.1 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับการเสยีชวีติ 

1.2 100% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับการตกเป็นบคุคลทพุพล
ภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นไดเ้ป็นไป

ตดิตอ่กันไม่นอ้ยกวา่ 12 เดอืนนับแตว่ันทีเ่กดิอบุัตเิหต ุหรอืมขีอ้บง่ชี้

ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผูเ้อาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรสิน้เชงิ 

1.3 100% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับมอืสองขา้งตัง้แตข่อ้มอื 
หรอืเทา้สองขา้งตัง้แตข่อ้เทา้ หรอืสายตาสองขา้ง  

1.4 100% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับมอืหนึง่ขา้งตัง้แต่ขอ้มอื 

และเทา้หนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้เทา้ 
1.5 100% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับมอืหนึง่ขา้งตัง้แต่ขอ้มอื 

และสายตาหนึง่ขา้ง 
1.6 100% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้

เทา้ และสายตาหนึง่ขา้ง 
1.7   60% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับมอืหนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้มอื 

1.8   60% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้

เทา้ 
1.9   60% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับสายตาหนึง่ขา้ง 

1.10   50% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับหูหนวกสองขา้งหรอืเป็น
ใบ ้

1.11   15% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับหหูนวกหนึง่ขา้ง 

1.12   25% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วหัวแม่มือ (ทัง้สอง
ขอ้) 

1.13   10% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับนิว้หัวแมม่อื (หนึง่ขอ้) 
1.14   10% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับนิว้ชี ้(ทัง้สามขอ้) 

1.15     8% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับนิว้ชี ้(ทัง้สองขอ้) 

1.16     4% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับนิว้ชี ้(หนึง่ขอ้) 
1.17     5% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วอืน่ๆ แต่ละนิ้ว (ไม่

นอ้ยกวา่สองขอ้) นอกจากนิว้หัวแมม่อืและนิว้ชี ้
1.18   5% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับนิว้หัวแมเ่ทา้ 

1.19  1% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วเทา้อืน่ๆ แต่ละนิ้ว (ไม่
นอ้ยกวา่หนึง่ขอ้) นอกจากนิว้หัวแมเ่ทา้ 

 

20 เทา่ของเงนิฝากออมทรัพยค์งเหลอืใน

โครงการเงนิฝากออมทรัพย ์บัญช ีทเีอ็ม บ ี 
ออลล ์ฟร ี(TMB All Free Account) กอ่น

วนัเกดิอบุตัเิหต ุ1 วนั แตส่งูสดุไมเ่กนิ 

3,000,000 บาทตอ่คน หรอื 3,000,000 
บาท ตอ่บญัช ีแลว้แตเ่งือ่นไขการเปิดบญัชี

อยา่งใดอย่างหนึง่ และตลอดระยะเวลาเอา
ประกนัภัย 

 

การสูญเสยีอวยัวะโดยถาวรสิน้เชงิ   หมายถงึ  การถูกตัดออกจากร่างกาย และใหห้มายความรวมถงึ  การสญูเสยี
สมรรถภาพในการใชง้านของอวัยวะดังกล่าวขา้งตน้ โดยมีขอ้บ่งชีท้างการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใชง้านไดอ้ีก

ตลอดไป 

การสญูเสยีสายตา   หมายความถงึ  ตาบอดสนทิและไมม่ทีางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
บรษัิทจะจา่ยคา่ทดแทนตามขอ้นี้เพยีงรายการทีส่งูสดุรายการเดยีวเทา่นัน้ เวน้แตก่รณีทีม่กีารสญูเสยีนิว้มอืหรอืนิว้เทา้

โดยถาวรสิน้เชงิตามรายการที ่1.12 ถงึ 1.19 และไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่ทดแทนตามรายการใดรายการหนึง่ในรายการที ่1.1 ถงึ 1.9 
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ได ้บรษัิทจะจ่ายคา่ทดแทนใหต้ามความสญูเสยีทีแ่ทจ้รงิในแตล่ะรายการรวมกัน แตไ่ม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกันภัยทีร่ะบุไวใ้น
ตาราง 

 

ขอ้  2 : ทพุพลภาพช ัว่คราวสิน้เชงิ   
 ถา้ความบาดเจ็บทีไ่ดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภัยตกเป็นบคุคลทพุพลภาพชัว่คราวสิน้เชงิภายใน 180 วนั นับแตว่นัทีเ่กดิ

อบุตัเิหตบุรษัิทจะจ่ายคา่ทดแทนรายสปัดาหใ์หใ้นจ านวนเงนิตอ่สปัดาหต์ามทีร่ะบไุวใ้นตารางตลอดระยะเวลาทียั่งทพุพลภาพอยู ่
(สงูสดุไมเ่กนิ 52 สปัดาห)์  หักดว้ยจ านวนเงนิหรอืจ านวนวนัสว่นแรกทีผู่เ้อาประกนัภัยจะตอ้งรับผดิชอบเองทีร่ะบไุวใ้นตาราง 

(ถา้ม)ี   

 บรษัิทจะเลกิจา่ยคา่ทดแทนขอ้นีท้นัทหีลงัจากมกีรณีตอ้งจา่ยคา่ทดแทนทีเ่กดิขึน้ตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1 
ขอ้  3  : ทพุพลภาพช ัว่คราวบางสว่น   

 ถา้ความบาดเจ็บทีไ่ดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภัยตกเป็นบคุคลทพุพลภาพชัว่คราวบางสว่นภายใน 180 วนั นับแตว่นัทีเ่กดิ
อบุตัเิหต ุบรษัิทจะจ่ายคา่ทดแทนรายสปัดาหใ์หใ้นจ านวนเงนิตอ่สปัดาหต์ามทีร่ะบไุวใ้นตารางตลอดระยะเวลาทียั่งทพุพลภาพ

อยู ่(สงูสดุไมเ่กนิ 52 สปัดาห)์  หักดว้ยจ านวนเงนิหรอืจ านวนวนัสว่นแรกทีผู่เ้อาประกนัภัยจะตอ้งรับผดิชอบเองทีร่ะบไุวใ้นตาราง 
(ถา้ม)ี 

 บรษัิทจะเลกิจา่ยคา่ทดแทนขอ้นีท้นัทหีลงัจากมกีรณีตอ้งจา่ยคา่ทดแทนทีเ่กดิขึน้ตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1 หรอืขอ้  

2 
ขอ้  4 : การรกัษาพยาบาล 

 ถา้ความบาดเจ็บทีไ่ดรั้บท าใหผู้เ้อาประกันภัยตอ้งรับการรักษาพยาบาลโดยแพทยท์ีม่ใีบอนุญาตประกอบโรคศลิป์ตาม
กฎหมาย หรือตอ้งไดรั้บการพยาบาลโดยพยาบาลทีม่ใีบอนุญาต บรษัิทจะชดเชยค่าใชจ้่ายทีผู่เ้อาประกันภัยไดจ้่ายไปจรงิซึง่

เกดิขึน้ภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันทีเ่กดิอุบัตเิหตุส าหรับค่ารักษาพยาบาล  ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถงึการจา้งพยาบาล

พเิศษ ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทตอ้งรับผดิทีร่ะบไุวใ้นตาราง หักดว้ยจ านวนเงนิสว่นแรกทีผู่เ้อาประกันภัยจะตอ้งรับผดิดว้ย
ตนเองทีร่ะบไุวใ้นตาราง (ถา้ม)ี 

 แต่หากผูเ้อาประกันภัยไดรั้บการชดใชจ้ากสวัสดกิารของรัฐ หรือสวัสดกิารอืน่ใด หรอืจากการประกันภัยอืน่
มาแลว้ บรษัิทจะรับผดิเพยีงจ านวนเงนิคา่รักษาพยาบาลและคา่การพยาบาลสว่นทีข่าดเทา่นัน้ 

 
ขอ้ยกเวน้ 

การประกนัภัยตามกรมธรรมป์ระกนัภัยนีไ้มคุ่ม้ครอง 

1.  ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจาก หรอืสบืเนือ่งจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้
ก.  การกระท าของผูเ้อาประกนัภัยขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิส์รุา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไมส่ามารถครองสตไิด ้ 

ค าวา่  “ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิส์รุา” นัน้ ในกรณีทีม่กีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑม์รีะดับแอลกอฮอลใ์นเลอืด ตัง้แต ่ 150 
มลิลกิรัม เปอรเ์ซ็นตข์ึน้ไป 

ข.  การฆา่ตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรอืการท ารา้ยร่างกายตนเอง 

ค.  การไดรั้บเชือ้โรค ปรสติ เวน้แตก่ารตดิเชือ้โรค หรอืบาดทะยัก หรอืโรคกลวัน ้า ซึง่เกดิจากบาดแผลที ่ ไดรั้บมาจาก
อบุตัเิหต ุ

ง. การรักษาทางเวชกรรมหรอืศลัยกรรม เวน้แตท่ีจ่ าเป็นจะตอ้งกระท า เนื่องจากไดรั้บบาดเจ็บซึง่ไดรั้บความคุม้ครอง
ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภัยนี ้และไดก้ระท าภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภัย 

จ.  การแทง้ลกู 

ฉ.  การรักษาฟันหรอืการรักษารากฟัน เวน้แตก่ารรักษาทีไ่ดเ้กดิขึน้ภายใน 7 วนันับจากวนัเกดิอบุตัเิหตุ 
ช.  การเปลีย่นหรอืใสฟั่นปลอม การครอบฟัน ทนัตกรรมประดษิฐ ์

ซ.  อาหารเป็นพษิ 
ฌ.  การปวดหลงั อนัมสีาเหตมุาจาก หมอนรองกระดกูทบัเสน้ประสาท กระดกูสนัหลงัเลือ่น (Spondylolisthesis)  กระดกู

สนัหลงัเสือ่ม (Degeneratation) หรอื (Spondylosis) กระดกูสนัหลงัอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis  
เวน้แตม่กีารแตกหัก (Fracture)   หรอืเคลือ่น (Dislocation)  ของกระดกูสนัหลงัอนัเนือ่งมาจากอบุตัเิหต ุ

ญ. สงคราม (ไม่วา่จะประกาศหรอืไมก็่ตาม) การรุกราน หรอืการกระท าของศตัรูตา่งชาต ิสงครามกลางเมอืง การปฏวิตั ิการ

กบฏ การทีป่ระชาชนกอ่ความวุน่วายถงึขนาดลกุฮอืขึน้ตอ่ตา้นรัฐบาล การจลาจล การนัดหยดุงาน 
ฎ.  อาวธุนวิเคลยีร ์ การแผรั่งส ีหรอืกมัมันตภาพรังสจีากเชือ้เพลงินวิเคลยีร ์หรอืจากกากนวิเคลยีรใ์ดๆ อนัเนื่องมาจากการ

เผาไหมข้องเชือ้เพลงินวิเคลยีร ์ และกรรมวธิใีดๆ แหง่การแตกแยกตัวทางนวิเคลยีร ์ ซึง่ด าเนนิการตดิตอ่กนัไปโดยตวั
ของมันเอง 

2. ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิข ึน้ในเวลาดงัตอ่ไปนี ้

ก.  ขณะทีผู่เ้อาประกนัภัยลา่สตัวใ์นป่า แขง่รถหรอืแขง่เรอืทกุชนดิ แขง่มา้ เลน่หรอืแขง่สกทีกุชนดิ รวมถงึเจ็ตสกดีว้ย  
แขง่สเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เวน้แตก่ารโดดร่มเพือ่รักษาชวีติ) ขณะก าลงัขึน้หรอืก าลงัลง หรอืโดยสารอยูใ่นบอลลนูหรอื

เครือ่งร่อน เลน่บนัจีจ๊ั้มพ ์ปีนหรอืไตเ่ขาทีต่อ้งใชเ้ครือ่งมอืชว่ย ด าน ้าทีต่อ้งใชถ้ังอากาศและเครือ่งชว่ยหายใจใตน้ ้า 
ข.  ขณะทีผู่เ้อาประกนัภัยขบัขี ่หรอืโดยสารรถจักรยานยนต ์

ค.  ขณะทีผู่เ้อาประกนัภัยก าลงัขัน้หรอืก าลงัลง หรอืขณะโดยสารอยูใ่นอากาศยานทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนเพือ่บรรทกุผูโ้ดยสาร
และมไิดป้ระกอบการโดยสารการบนิพาณชิย ์

ง.  ขณะทีผู่เ้อาประกนัภัยขบัขีห่รอืปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 

จ.  ขณะทีผู่เ้อาประกนัภัยเขา้ร่วมทะเลาะววิาทหรอืมสีว่นย่ัวยใุหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
ฉ.  ขณะทีผู่เ้อาประกนัภัยกอ่อาชญากรรม หรอืขณะทีถู่กจับกมุ หรอืหลบหนกีารจับกมุ 
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ช.  ขณะทีผู่เ้อาประกนัภัยปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็น ทหาร ต ารวจ หรอือาสาสมัคร และเขา้ปฏบิตักิารในสงคราม หรอืปราบปราม แต่
หากการเขา้ปฏบิตักิารนัน้เกนิ 30 วนั บรษัิทจะคนืเบีย้ประกนัภัยตัง้แต่ระยะเวลาทีเ่ขา้ปฏบิตักิารสงคราม หรอืปราบปราม

นัน้ จนถงึวนัสิน้สดุการปฏบิตักิารนัน้  สว่นหลังจากนัน้ใหก้รมธรรมม์ผีลบงัคับตอ่ไปจนสิน้สดุระยะเวลาประกนัภัยที่

ก าหนดไวใ้นตาราง  
 


