้ ริการ
ข้อตกลงและเงือ
่ นไขการใชบ
บ ัญชี ทีเอ็ มบี ออลล์ ฟรี (TMB All Free Account)
่ บัญ ชีเงินฝากต ้องเป็ นชือ
่ บุคคลธรรมดาทีเ่ ป็ นเจ ้าของบัญ ชี
1. การเปิ ดบัญชีครั ง้ แรก ไม่กาหนดจานวนเงินฝากขัน
้ ต่า โดยชือ
้นามแฝงในการเปิ
ธนาคารไม่อ นุ ญ าตให ้ใช
ดบัญ ชี และไม่อ นุ ญ าตให ้เปิ ดบัญ ชีแ ทนผู ้อืน
่ หรือ ให ้ผู ้อืน
่ มาใช ้บั ญ ชี และมี
คุณสมบัตต
ิ ามประกาศของธนาคารเท่านัน
้
2. เปิ ดบั ญ ชีไ ด ท
้ ุ ก สาขาของธนาคาร หรือ เปิ ดบั ญ ชีเ งิน ฝากแบบออนไลน์ ผ่ า นช่อ งทาง TMB Internet Banking ,TMB
TOUCH
3. ความคุ ้มครองและสิทธิประโยชน์ของบริการเงินฝากออมทรัพย์ TMB All Free Account จะคุ ้มครองเฉพาะผู ้ฝากเงินทีเ่ ปิ ด
บัญชีในนามบุคคลธรรมดา โดยไม่เป็ นบัญชีร่วม และมีจานวนเงินเปิ ดบัญชีและยอดเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีไม่น ้อยกว่า
5,000 บาท
3.1 ผู ้ฝากเงินจะได ้รับความคุ ้มครองการประกันภัยอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคล 24 ชัว่ โมง ทั่วโลก โดยข ้อตกลงคุ ้มครองและ
ข ้อยกเว ้น เป็ นไปตามแผนความคุ ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคล
3.2 ผู ้ฝากเงินทีไ่ ด ้รับสิทธิการประกันภัยอุบต
ั เิ หตุสว่ นบุคคล จะต ้องมีอายุตงั ้ แต่ 15 ปี ขน
ึ้ ไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
3.3 ฝากเงินจะได ้รับความคุ ้มครอง นั บจากวันทีเ่ ปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB All Free Account และยอดเงินฝาก
คงเหลืออยูใ่ นบัญชีไม่น ้อยกว่า 5,000 บาท
3.4 จานวนเงินหรือค่าสินไหมทดแทนทีผ
่ ู ้ฝากเงินได ้รับความคุ ้มครองตามข ้อ 3.3 เท่ากับ 20 เท่า ของยอดเงินฝาก
คงเหลือในบัญ ชี TMB All Free 1 วัน ก่อนวันเกิดอุบัตเิ หตุ กรณี เสียชีวต
ิ สูญ เสียอวัยวะ สายตา การรั บฟั งเสีย ง
การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี กรมธรรม์
3.5 กรณี ผู ้ฝากเงิน เปิ ดบัญชี TMB All Free Account มากกว่า 1 บัญชี ผู ้ฝากเงินจะได ้รับความคุ ้มครองตามข ้อ 3.1
เฉพาะบัญชีทม
ี่ ย
ี อดเงินฝากคงเหลือในบัญชี 1 วัน ก่อนวันเกิดอุบัตเิ หตุ กรณีเสียชีวต
ิ สูญเสียอวัยวะ สายตา การ
รับฟั งเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร ตัง้ แต่ 5,000 บาทขึน
้ ไป รวมผลประโยชน์สงู สุดจากทุกบัญชี
รวมกัน ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี กรมธรรม์
3.6 กรณีผู ้ฝากเงินประสบอุบัตเิ หตุทไี่ ด ้รับความคุ ้มครองตามการประกันอุบต
ั เิ หตุนี้ มากกว่า 1 ครัง้ ต่อปี จานวนเงินหรือ
ค่าสินไหมทดแทนทีผ
่ ู ้ฝากเงินได ้รับความคุ ้มครองตามข ้อ 3.1จากัดสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี กรมธรรม์
3.7 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิ หตุซงึ่ ให ้ความคุ ้มครองตามข ้อ 3.1 เป็ นความคุ ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิ หตุ
ส่วนบุคคล ซึง่ มีระยะเวลา 1 ปี นั บตัง้ แต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี (ปี กรมธรรม์) โดยธนาคารเป็ นผู ้
รับภาระค่าใช ้จ่ายเบีย
้ ประกัน ภัยแทนผู ้ฝากเงิน ทัง้ นี้ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณาทบทวนแก ้ไข หรือ
ยกเลิกสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ดงั กล่าว
3.8 ในกรณีเกิดอุบัตเิ หตุมากกว่า 1 ครัง้ ต่อปี กรมธรรม์ ความคุ ้มครองสูงสุดตามข ้อ 3.7 จะยึดถือตามรายละเอียดของ
กรมธรรม์ประกันภัยอุบต
ั เิ หตุสว่ นบุคคล ฉบับล่าสุดทีธ่ นาคารกาหนดในข ้อ 3.7
3.9 การขอรับเงินหรือค่าสินไหมทดแทน ต ้องดาเนินการภายใน 180 วันนั บจากวันทีเ่ สียชีวต
ิ สูญเสียอวัยวะ สายตา
การรั บ ฟั งเสีย ง การพู ด ออกเสีย ง หรือ ทุ พ พลภาพถาวร โดยติด ต่ อ หน่ ว ยงานบริษั ท ไทยประกั น ภั ย จ ากั ด
(มหาชน) ฝ่ ายสิน ไหมทั่วไป เลขที่ 34/3 อาคารไทยประกันภั ย ซอยหลังสวน ถนนเพลิน จิต แขวงลุม พินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2613-0100 หรือ Call Center : 0-2613-0123 โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินหรือค่า
สิน ไหมทดแทนที่ผู ้ฝากเงิน ได ้รั บ ความคุ ้มครองตามข ้อ 3.7 ให ้กับ ผู ้ฝากเงิน ถ ้าเป็ นกรณี ท ี่ไ ด ้รั บ บาดเจ็ บ หรือ
ทุพพลภาพ แต่จะจ่ายให ้กับผู ้รับประโยชน์ซงึ่ เป็ นทายาทตามกฎหมายของผู ้ฝากเงินถ ้าเป็ นกรณีทถ
ี่ งึ แก่ชวี ต
ิ โดย
เตรียมหลักฐานดังต่อไปนีใ้ ห ้ครบถ ้วน
กรณีเสียชีวต
ิ จากอุบต
ั เิ หตุ
• แบบแจ ้งเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทน
• สมุดคูฝ
่ ากบัญชีเงินฝากออมออมทรัพย์ TMB All Free ของผู ้ฝากเงิน
• สาเนาใบชัน สูต รพลิก ศพ /ประวัต ก
ิ ารรั ก ษาตัง้ แต่เริม
่ ต ้นเกิด เหตุจนกระทั่ง เสีย ชีวต
ิ /ส าเนาใบมรณะบัตร/ ส าเนา
รับรองการเสียชีวต
ิ /สาเนาบันทึกประจาวันของเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจ
• สาเนาบัตรประชาชนของผู ้ฝากเงิน และของผู ้รับประโยชน์ ซึง่ เป็ นทายาทตามกฎหมาย
• สาเนาทะเบียนบ ้านของผู ้ฝากเงิน และของผู ้รับประโยชน์ ซึง่ เป็ นทายาทตามกฎหมาย
• หลักฐานอืน
่ ๆ ทีจ
่ าเป็ น เช่น ทะเบียนสมรส ฯลฯ
กรณีสญ
ู เสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวร จากอุบต
ั เิ หตุ
• แบบแจ ้งเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทน
• สมุดคูฝ
่ ากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB All Free Account ของผู ้ฝากเงิน
• ใบรับรองแพทย์ทแ
ี่ พทย์ผู ้ทาการการรักษาได ้รับรองว่าผู ้ฝากเงินเป็ นบุคคลผู ้ทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ
• รูปถ่ายการบาดเจ็บ ณ ปั จจุบน
ั
• สาเนาบันทึกประจาวันของเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจ
• สาเนาบัตรประชาชนของผู ้ฝากเงิน และ/หรือ ของผู ้รับประโยชน์ซงึ่ เป็ นทายาทตามกฎหมาย
• สาเนาทะเบียนบ ้านของผู ้ฝากเงิน และ/หรือ ของผู ้รับประโยชน์ซงึ่ เป็ นทายาทตามกฎหมาย
• หลักฐานอืน
่ ๆ ทีจ
่ าเป็ น เช่น ทะเบียนสมรส ฯลฯ
3.10 ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน บริษั ทประกันภัยจะจ่ายให ้แก่ผู ้ฝากเงิน หรือ ผู ้รับประโยชน์ ซึง่ เป็ นทายาท ตาม
กฎหมายของผู ้ฝากเงิน การใช ้บริการเงินฝากออมทรัพย์ TMB All Free Account แล ้วแต่กรณี ทัง้ นี้ สามารถแจ ้ง
ความประสงค์ขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย โดยการโอนเงินเข ้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือ
TMB All Free (225)
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บัญชีกระแสรายวันของผู ้ฝากเงินหรือผู ้รับประโยชน์ แล ้วแต่กรณี ทีเ่ ปิ ดไว ้กับธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หรือขอรับเป็ นเช็ค
3.11 ในกรณี ทม
ี่ ผ
ี ู ้รับประโยชน์ซงึ่ เป็ นทายาทตามกฎหมายในลาดับเดียวกันมากกว่า 1 คน ค่าสินไหมทดแทนจะจ่าย
เป็ นค่าเฉลีย
่
3.12 หากมีการปิ ดบัญ ชีเงินฝากออมทรั พย์ TMB All Free Account หรือผู ้ฝากเงินมีอายุครบ 70 ปี บริบูรณ์ เมือ
่ ใด ผู ้
ฝากเงินจะไม่ได ้รับความคุ ้มครองประกันภัยอุบต
ั เิ หตุสว่ นบุคคล ดังกล่าวทันที
3.13 เมือ
่ ได ้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให ้แก่บค
ุ คล ซึง่ เป็ นทายาทตามกฎหมายของผู ้ฝากเงินแล ้ว บุคคลดังกล่าวจะ
เรียกร ้องค่าสินไหมทดแทนและ/หรือเงินอืน
่ ใดจากการประกันภัยนี้อก
ี ไม่ได ้
3.14 กรณี ท ี่ผู ้รั บ ประโยชน์ม าติด ต่อ ขอรั บ ค่าสิน ไหมทดแทน ภายหลัง จากทีบ
่ ัญ ชีเงิน ฝากออมทรั พ ย์ TMB All Free
Account ได ้ถูกปิ ดไปแล ้วธนาคารขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนสาหรับบัญชีนัน
้ ๆ
สิทธิประโยชน์ทผ
ี่ ู ้ฝากเงินจะได ้รับ ได ้แก่ การทาธุรกรรมฟรี (ไม่มค
ี ่าธรรมเนียม) แบบไม่จากัดจานวนครัง้ สาหรั บการท า
ธุรกรรมดังต่อไปนี้
4.1. การโอนเงิน ระหว่า งบั ญ ชี TMB ของผู ฝ
้ ากเงิน ไปยั ง บั ญ ชีป ลายทางของ TMB หรือ ธนาคารอื่น ของผู ้รั บ โอน
ภายในประเทศไทย ที่เ ครื่อ ง ATM, เครื่อ งรั บ ฝากเงิน สดอั ต โนมั ต ิ TMB ADM, TMB Phone Banking, TMB
Internet Banking และ TMB TOUCH
4.2. การถอนเงินสด, การฝากเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือ ทีเ่ ครือ
่ ง ATM และ เครือ
่ งรับฝากเงินสดอัตโนมัต ิ
TMB ADM
4.3. การถอนเงิน สด และสอบถามยอดเงิน คงเหลือ ที่ เครื่อง ATM ต่างธนาคารภายในประเทศไทยทีม
่ ีสัญ ลักษณ์
ATM Pool
4.4. การโอนเงินระหว่างธนาคารแบบทันที (ORFT) ทีเ่ ครือ
่ ง ATM , เครือ
่ งรับฝากเงินสดอัตโนมัต ิ TMB ADM,เครือ
่ ง
ั ลักษณ์ ATM Pool และผ่านช่องทาง TMB Internet Banking และ
ATM ต่างธนาคารภายในประเทศไทยทีม
่ ส
ี ญ
TMB TOUCH
4.5. การโอนเงิน ระหว่ า งธนาคารแบบ 1 วั น ท าการ (SMART) ผ่ า นช่ อ งทาง TMB Internet Banking และ TMB
TOUCH
4.6. การชาระค่าสาธารณู ปโภค / ค่าสินค ้าและบริการ (Bill Payment) ทีเ่ ครื่อง ATM, เครือ
่ งรั บฝากเงินสดอัตโนมั ต ิ
TMB ADM, TMB Phone Banking, TMB Internet Banking และ TMB TOUCH
4.7. การใช ้บริการหักบัญชีอต
ั โนมัตช
ิ าระค่าสินค ้าและบริการ (Direct Debit)
4.8. การชาระค่าสินค ้าและบริการผ่าน EPAYS (E-Payment)
4.9. การเติมเงินเข ้ากระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet)
4.10. บริการอืน
่ ใดตามทีธ่ นาคารพิจารณาเห็นสมควร
ค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ จากการใช ้บริการเงินฝาก ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี นอกเหนือจากธุรกรรมทีถ
่ ก
ู ระบุไว ้ในข ้อ 4 ให ้เป็ นไปตาม
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
ผู ้ฝากเงินจะต ้องสมัครใช ้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร และต ้องชาระค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร
ผู ้ฝากเงิน จะต ้องชาระค่าธรรมเนียมการใช ้บริการของบัญ ชีเงินฝาก ทีเอ็มบี ออลล์ฟรี และบัตรเดบิตในแต่ละปี ซึง่ จะครบ
กาหนดชาระในเดือนทีเ่ ปิ ดบัญชีเงินฝาก ทีเอ็มบี ออลล์ฟรี หรือ เดือนทีอ
่ อกบัตรเดบิต ของปี ถัดไป โดยยินยอมให ้ธนาคาร
หักจากบัญชีเงินฝาก ทีเอ็มบี ออลล์ฟรี อัตโนมัต ิ เพือ
่ ชาระค่าธรรมเนียมในแต่ละปี ตามอัตราทีธ่ นาคารประกาศกาหนด หาก
ธนาคารไม่ ส ามารถหั ก บั ญ ชีเ งิน ฝากช าระค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่า วได ้จนครบจ านวน ธนาคารสงวนสิท ธิ์เ ปลี่ย นประเภท
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี เป็ นเงินฝาก ทีเอ็มบี เบสิก และให ้ถือว่าสิทธิพเิ ศษของบัญชีเงินฝาก ทีเอ็มบี ออลล์
้ สุดลงทันที
ฟรี ได ้สิน
ผู ้ฝากเงิน ทีม
่ บ
ี ัญ ชีเงินฝากออมทรัพ ย์อยู่กับธนาคาร (ตามประเภททีธ
่ นาคารกาหนด) สามารถเปลีย
่ นผลิตภัณ ฑ์เงินฝาก
ออมทรัพย์เดิมเป็ นเงินฝาก ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ได ้ โดยให ้ถือว่าเงือ
่ นไขหรือสิทธิพเิ ศษทีผ
่ ู ้ฝากเงินได ้รับจากผลิตภัณฑ์เงิน
้ สุดลงทันที
ฝากออมทรัพย์เดิมสิน
ธนาคารขอสงวนสิทธิก
์ ารเปลีย
่ นแปลงอัตราดอกเบีย
้ และเงือ
่ นไขตามข ้อตกลงฉบับนี้ โดยจะประกาศให ้ทราบ ณ ทีท
่ าการ
ธนาคารและผ่านทางเว็ปไซต์ของธนาคาร
หลักเกณฑ์ทวั่ ไป
10.1 ในกรณี ทผ
ี่ ู ้ฝากเงินไม่ทาธุรกรรมการฝากเงินนั บตัง้ แต่วันทีเ่ ปิ ดบัญ ชี โดยยอดเงินฝากคงเหลือในบัญ ชีเป็ นศูนย์
บาท เป็ นระยะเวลา 360 วันติดต่อกัน ธนาคารจะปิ ดบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัต ิ
10.2 ในกรณี ทผ
ี่ ู ้ฝากเงินไม่มก
ี ารทาธุรกรรม โดยเมือ
่ ใดทีย
่ อดเงินต ้น และดอกเบีย
้ สะสมเป็ นศูนย์บาท เป็ นระยะเวลา
395 วันติดต่อกัน ธนาคารจะปิ ดบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัต ิ
10.3 เช็ค ดร๊ าฟท์ หรือ ตราสารอืน
่ ๆ ทีน
่ าฝากเข ้าบัญ ชี ธนาคารจะรั บ ฝากไว ้เพื่อ การเรีย กเก็ บ เท่านั ้น การฝากเงิน จะ
สมบูรณ์เมือ
่ ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารดังกล่าวได ้ และผู ้ฝากเงินจะถอนเงินทีน
่ าฝากตามตราสารดังกล่าว
ิ ธิปฏิเสธไม่
ได ้ต่อเมือ
่ ธนาคารเรียกเก็บเงินได ้เรียบร ้อยแล ้ว นอกจากนี้ ผู ้ฝากเงินตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสท
รับเช็คต่างธนาคารทีม
่ รี อยขีดฆ่า ขูดลบ หรือแก ้ไขข ้อความใดๆลงบนเช็คเพื่อเข ้าบัญชีของผู ้ฝากเงินได ้ และผู ้
ฝากเงินตกลงสละสิทธิในการเรียกร ้องค่าเสียหายอันอาจเกิดขึน
้ เนื่องจากการระงับการจ่ายเงิน หรือการปฏิเสธไม่
รับเช็คต่างธนาคารดังกล่าว
10.4 ยอดเงินในสมุดคูฝ
่ ากจะถือว่าถูกต ้องเมือ
่ ธนาคารได ้ตรวจสอบว่าตรงกับบัญชีของธนาคารแล ้ว
่ นามสกุล ทีอ
10.5 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ฝากเงินมีการเปลีย
่ นชือ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ทต
ี่ ด
ิ ต่อได ้ ผู ้ฝากเงินจะต ้องแจ ้งให ้ธนาคาร
ทราบทันที
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10.6 ผู ้ฝากเงินจะแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงหรือเพิม
่ เติมข ้อความและตัวเลขใดๆ ลงในสมุดคู่ฝาก หรือโอนเปลีย
่ นมือหรือฉีก
แผ่นใดของสมุดคูฝ
่ ากมิได ้
10.7 ในการทาธุรกรรมใดๆกับธนาคาร ผู ้ฝากเงินจะได ้รับเอกสารหลักฐานเพื่อใช ้เป็ นหลักฐานประกอบการทาธุรกรรม
นัน
้
10.8 ในการทาธุรกรรมโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะแจ ้งผลการทาธุรกรรมหรือส่งมอบใบบันทึกรายการให ้แก่ผู ้
ฝากเงินเก็บไว ้เป็ นหลักฐาน โดยธนาคารจะโอนเงินตามคาสัง่ ทีไ่ ด ้รับจากผู ้ฝากเงิน หากเกิดความผิดพลาดใดๆ
ธนาคารจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกินจานวนเงินทีร่ ะบุตามคาสัง่ ของธุรกรรมนัน
้
10.9 ในกรณีทส
ี่ มุดคูฝ
่ ากสูญหาย/บัตรเดบิต/บัต รเอทีเอ็ม ผู ้ฝากเงินจะต ้องแจ ้งให ้ธนาคารทราบทันที ทัง้ นี้ผู ้ฝากเงิน
จะต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบจานวนเงินทีเ่ กิดธุรกรรมก่อนการแจ ้งธนาคารเพื่อยกเลิกหรือ อายัด สมุดคู่ฝาก บัตรเดบิต
บัตรเอทีเอ็ม
10.10 หากผู ้ฝากเงินยินยอมให ้ผู ้อืน
่ ใช ้บัญชีร่วมกับผู ้ฝากเงิน หรือใช ้บัญชีของผู ้ฝากเงินเพือ
่ รับโอนหรือถอนเงินในทาง
ทุจริตจนเป็ นเหตุให ้เกิดความเสียหายแก่บค
ุ คลอืน
่ ผู ้ฝากเงินต ้องเป็ นผู ้รับผิด ชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ จาก
การทุจริตนัน
้
10.11 ในกรณีมข
ี ้อพิพาทเกีย
่ วกับบัญชีเงินฝาก ผู ้ฝากเงินยินยอมให ้ธนาคารใช ้หลักเกณฑ์และขัน
้ ตอนของธนาคารใน
การสอบสวนและดาเนินการแก ้ไขข ้อผิดพลาด
10.12 ในกรณีมข
ี ้อสงสัยหรือพบข ้อผิดพลาดใดๆในการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก ผู ้ฝากเงินสามารถติดต่อธนาคารผ่าน
TMB Contact Center 1558 หรือ TMB ทุกสาขา
10.13 การทารายการธุรกรรมผ่านช่องทางของธนาคารหลังเวลา 23.00 น. ถือเป็ นรายการของวันถัดไป
10.14 ผู ้ฝากเงินตกลงว่าจะใช ้หรือทาธุรกรรมผ่านบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี (TMB All Free Account) เพือ
่ ใช ้ส่วนตัวของ
ผู ้ฝากเงินเอง มิใช่เพือ
่ วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
10.14.1 เพือ
่ วัตถุประสงค์ทข
ี่ ด
ั ต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร ้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายของ
ธนาคาร ตลอดจนข ้อบังคับ หรือคาสัง่ ของหน่วยงานราชการ
10.14.2 หากผู ้ฝากเงินมิได ้ใช ้บัญชีเงินฝากบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี (TMB All Free Account) ตามวัตถุประสงค์
ทีธ่ นาคารกาหนด หรือหากธนาคารตรวจสอบพบว่าลักษณะการใช ้บัญชีของผู ้ฝากเงิน มิได ้เป็ นไป
ตามปกติประเพณีของผู ้ใช ้บัญชีเงินฝากบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี (TMB All Free Account) ธนาคารขอ
สงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรมหรือยกเลิกบัญชีเงินฝากบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี (TMB
All Free Account) ของผู ้ฝากเงินได ้ทันที
10.15 ถ ้าปรากฏว่าเช็คทีน
่ าเข ้าฝากในบัญชีของผู ้ขอใช ้บริการ มีรอยขีดฆ่า ขูดลบ แก ้ไขเปลีย
่ นแปลงข ้อความใดๆลงบน
เช็ค หรือมีลก
ั ษณะเป็ นพิรุธชวนให ้สงสัยว่ามีการทุจริต ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารระงับการเรียกเก็บเงิน และ
ยอมสละสิทธิเรียกร ้องค่าเสียหายอันอาจเกิดขึน
้ เนื่องจากการระงับการเรียกเก็บเงินตามเช็คฉบับนัน
้ ได ้
10.16 บัญ ชีนี้ไม่ส ามารถโอนสิท ธิ หรือ นาไปเป็ นหลักประกัน หรือก่อภาระผูก พั น เหนือ สิท ธิการรับ เงิน ในบัญ ชีให ้แก่
บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ได ้ เว ้นแต่จะได ้รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคาร
หมายเหตุ: หากผู ้ฝากเงินประสงค์จะรับสมุดคูฝ
่ ากจากการเปิ ดบัญชีเงินฝากแบบออนไลน์ หรือประสงค์จะปิ ดบัญชีเงิน
ฝากซึง่ เป็ นบัญชีคโู่ อน (บัญชีหลัก) โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงและสมุดบัญชีเงินฝากของท่านทีม
่ ก
ี บ
ั
ธนาคารทหารไทยเพือ
่ ใช ้เป็ นหลักฐานในการดาเนินการ โดยสามารถติดต่อได ้ทุกสาขาธนาคารทหารไทย
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้ ริการ TMB SMS Alert (เฉพาะบ ัญชีบุคคลธรรมดาเท่านน)
ข้อตกลงและเงือ
่ นไขการใชบ
ั้
1. ผู ้กรณีมก
ี ารทารายการฝาก-ถอนเงิน ในบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน ระหว่างเวลา 07.00 – 23.00 น. ผู ้ฝากเงิน
จะได ้รับแจ ้งการทารายการทาง SMS หลังจากมีการทารายการดังกล่าว หรือเมือ
่ มีการใช ้จ่ายผ่านบัตรเดบิต (Debit Card)
ของธนาคาร เว ้นแต่จะมีข ้อขัดข ้องทางเทคนิคเกิดขึน
้ สาหรับการทารายการทีเ่ กิดขึน
้ นอกช่วงเวลาดังกล่าว ผู ้ฝากเงินจะ
ได ้รับแจ ้งการทารายการทาง SMS ในเวลาประมาณ 07.00 น. ของวันทารายการหรือวันถัดไป (แล ้วแต่กรณี)
2. ผู ้ฝากเงินควรตรวจสอบความถูกต ้องของรายการทีม
่ ก
ี ารแจ ้งทาง TMB SMS Alert อีกครัง้ หากมีข ้อสงสัยหรือความ
ผิดพลาดใดๆ เกีย
่ วกับธุรกรรมทีเ่ กิดขึน
้ หรือข ้อความทีไ่ ด ้รับไม่ตรงกับยอดทีผ
่ ู ้ฝากเงินทารายการ หรือผู ้ฝากเงินไม่ได ้เป็ น
ผู ้ทารายการด ้วยตนเอง ผู ้ฝากเงินต ้องแจ ้งให ้ธนาคารทราบทันทีผ่าน TMB Contact Center 1558
3. หากผู ้ฝากเงินเปลีย
่ นแปลงเบอร์โทรศัพท์มอ
ื ถือทีไ่ ด ้ลงทะเบียนไว ้กับธนาคาร เพือ
่ ใช ้บริการ TMB SMS Alert ผู ้ฝากเงิน
จะต ้องแจ ้งให ้ธนาคารทันที
4. ธนาคารขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะยกเลิกการให ้บริการ TMB SMS Alert ตามทีธ่ นาคารจะเห็นสมควร
5. อัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินผ่าน TMB SMS Alert เป็ นไปตามประกาศของธนาคาร
้ ริการบ ัตรเอทีเอ็ ม / บ ัตรเดบิต
ข้อตกลงการใชบ
ตามทีข
่ ้าพเจ ้า ซึง่ ต่อไปในข ้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู ้ขอใช ้บริการ” ได ้รับบัตรเอทีเอ็ม (บัตรเงินสด) และ/หรือบัตรเด
บิต ซึง่ ต่อไปในข ้อตกลง ฉบับนี้จะเรียกว่า “บัตร” ไปจากธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ ต่อไปในข ้อตกลงฉบับ นี้จะ
เรียกว่า “ธนาคาร” ผู ้ขอใช ้บริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อตกลง และเงือ
่ นไข ดังต่อไปนี้
ิ ธิร์ ะงับการใช ้บัตรชั่วคราว ยกเลิกการใช ้
1. บัตรทีธ
่ นาคารมอบให ้ไว ้กับผู ้ขอใช ้บริการเป็ นกรรมสิทธิข
์ องธนาคาร ธนาคารมีสท
บัตรหรือเรียกบัตรคืนเมือ
่ ใดก็ได ้ และ
- ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการมีความประสงค์จะเลิกใช ้บริการ ผู ้ขอใช ้บริการจะต ้องแจ ้งยกเลิกการใช ้บริการทีส
่ าขา หรือสานั กงาน
ทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการเปิ ดบัญชีไว ้พร ้อมกับคืนบัตรให ้แก่ธนาคาร
- ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารหักค่าธรรมเนียมการใช ้บริการบัตรในแต่ละปี ซึง่ จะครบกาหนดชาระในเดือนทีเ่ ปิ ดบัญ ชี
ของปี ถัดไป โดยวิธก
ี ารหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัต ิ ตามอัตราทีธ
่ นาคารประกาศกาหนด และผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าจะคงเงินใน
บัญชีเงินฝากให ้เพียงพอตามจานวนค่าธรรมเนียมดังกล่าว ทัง้ นี้ธนาคารจะหักบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการจนกว่าจะครบ
จานวนค่าธรรมเนียมการใช ้บริการบัตร
- ผู ้ขอใช ้บริก ารตกลงว่าในระหว่างปี ทีใ่ ช ้บริการ หากบัตรถูกยกเลิกเนื่องจากผู ้ขอใช ้บริก ารขอยกเลิก หรือ ผู ้ขอใช ้บริการ
ิ ธิขอคืนเงินค่าธรรมเนียม
ชาระค่าธรรมเนียมการใช ้บริการบัตรไม่ครบถ ้วน หรือ ด ้วยเหตุอน
ื่ ใดๆก็ตาม ผู ้ขอใช ้บริการไม่มส
ี ท
การใช ้บริการบัตรทีธ่ นาคารได ้เรียกเก็บไว ้แล ้ว
- ในกรณีทธ
ี่ นาคารไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการได ้ครบจานวน ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารยกเลิกการ
ให ้บริการบัตรดังกล่าวได ้ทันที และหากผู ้ขอใช ้บริการประสงค์จะใช ้บริการบัตรต่อไปผู ้ขอใช ้บริการจะต ้องชาระค่าธรรมเนียม
การออกบัตรใหม่ตามอัตราทีธ่ นาคารกาหนด
2. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าจะนาบัตรทีธ
่ นาคารมอบให ้ มาใช ้บริการของธนาคารตามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขในการใช ้บัตรเอทีเอ็ม
/บัตรเดบิต แล ้วแต่กรณีทธ
ี่ นาคารกาหนดไว ้เท่านั น
้ และธนาคารจะแก ้ไขเปลีย
่ นแปลง เพิม
่ เติมหรือยกเลิกข ้อกาหนดและ
เงื่อ นไขในการใช ้บัต รเอทีเอ็ ม /บั ต รเดบิต หรือ เปลีย
่ นแปลงอัต ราดอกเบี้ย อั ต ราเบี้ย ปรั บ อั ต ราค่า ธรรมเนี ย มและอั ต รา
ค่าบริการอืน
่ ๆ ในภายหน ้าได ้โดยธนาคารจะแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 30 วัน และ
ในกรณี มค
ี วามจาเป็ นเร่งด่วน ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการทราบเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร หรือโฆษณา
ทางหนังสือพิมพ์ลว่ งหน ้าไม่น ้อยกว่า 7 วัน และหากเป็ นการโฆษณาทางหนั งสือพิมพ์รายวัน ธนาคารจะแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการ
ทราบเป็ น ลายลักษณ์อก
ั ษรอีกครัง้ หนึง่
่ ในช่องทีก
่ งให ้สาหรับลง
3. ผู ้ขอใช ้บริการมีหน ้าทีต
่ ้องลงลายมือชือ
่ าหนดไว ้ด ้านหลังของบัตร (ในกรณีทด
ี่ ้านหลังของบัตรมีชอ
่ ) จารหัส (ในกรณีทธ
ลายมือชือ
ี่ นาคารแจ ้งหรือส่งมอบรหัสประจาตัว) และเก็บรักษารหัสทีธ
่ นาคารจะแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการ
ทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรไว ้ในทีท
่ ป
ี่ ลอดภัย และจะมิให ้ ผู ้ใดถอนเงินหรือยึดถือบัตรและล่วงรู ้รหัสประจาตัวทีธ
่ นาคารมอบ
ให ้ ในกรณีทบ
ี่ ัตรสูญหายหรือถูกลักไปหรือตกอยู่ในความครอบครองของผู ้อืน
่ และมี ผู น
้ าไปใช ้เป็ นเหตุให ้ธนาคารหักเงิน
ในบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการ จะรับผิดชอบในการกระทานัน
้ ๆ เสมือนหนึง่ เป็ นการกระทาของผู ้ขอใช ้บริการเอง
ิ ธิข
4. ธนาคารตกลงว่าผู ้ขอใช ้บริก ารมีส ท
์ อระงั บ การใช ้บัต รชั่วคราวทางโทรศัพ ท์ห รือ โดยวิธ ีอ น
ื่ ซึง่ สามารถติด ต่อ กัน ได ้ ใน
ทานองเดียวกันโดยแจ ้งไปยัง TMB Phone Banking โทร.1558 และธนาคารจะระงับการใช ้บัตรภายใน 5 นาที นั บแต่เวลาที่
ได ้รับแจ ้งระงับดังกล่าว ผู ้ขอใช ้บริการไม่ต ้องรับผิดชอบภาระหนี้ทเี่ กิดขึน
้ หลังจากพ ้นเวลาดังกล่าว เว ้นแต่จะพิสจ
ู น์ได ้ว่า
ภาระหนีท
้ เี่ กิดขึน
้ ดังกล่าวเป็ นการกระทาของผู ้ใช ้บริการเอง
5. ในกรณีทบ
ี่ ัตรถูกลักไป หรือสูญหายไปไม่วา่ ในกรณีใด ๆ ผู ้ขอใช ้บริการจะแจ ้งให ้ธนาคารทราบทันทีทส
ี่ าขาทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการมี
บัญชี หรือที่ TMB Phone Banking โทร.1558 เพือ
่ ขอให ้ธนาคารอายัดการใช ้บัตร และพิจารณาออกบัตรใบใหม่ตอ
่ ไป
6. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่า การฝากเงิน ถอนเงิน หรือการชาระค่าสินค ้า รวมทัง้ การทารายการสมัครขอใช ้บริการหักบัญชีเงินฝาก
"Direct Debit" ด ้วยบัตรทีธ
่ นาคารมอบให ้โดยผ่านเครือ
่ ง ATM หรือเครือ
่ งอิเล็กทรอนิกส์ ใด ๆ ให ้ถือว่าเป็ นการถอนเงิน หรือ
โอนเงินจากบัญ ชีเงิน ฝากของผู ้ขอใช ้บริการ โดยผู ้ขอใช ้ตกลงว่าผู ้ขอใช ้บริการไม่จาเป็ นต ้องทาหลักฐานการถอนเงินหรือ
TMB All Free (225)
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7.

8.

9.

10.
11.

โอนเงินจากบัญ ชีของผู ้ขอใช ้บริการให ้กับธนาคารอีกแต่อย่างใด และผู ้ขอใช ้บริการตกลงยินยอมผูกพั นตามข ้อตกลงและ
เงือ
่ นไขบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตส
ิ าหรับผู ้สมัครใช ้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทธี่ นาคารกาหนดทุกประการ
การเบิก ถอนเงิน สด ช าระค่าสิน ค ้าและบริก าร หรือรายการใช ้จ่ายผ่านบั ต รทีเ่ กิด ขึน
้ เป็ นสกุล เงิน ตราต่างประเทศ
ธนาคารจะเรียกเก็บเป็ นสกุลเงินบาท โดยการกาหนดอัตราแลกเปลีย
่ นเป็ นเงินบาทนั น
้ อ ้างอิงจากอัตราแลกเปลีย
่ นกลางของ
่ งจากการแปลงสกุลเงินไม่เกินร ้อยละ 2.5 จากจานวนเงินทีท
วีซา่ ซึง่ รวมค่าความเสีย
่ ารายการ
ในกรณีทธ
ี่ นาคารเปิ ดให ้บริการชาระค่าสินค ้า/บริการโดยวิธก
ี ารแจ ้งเพียงหมายเลขบัตรด ้วยวาจา หรือลายลักษณ์
อัก ษรให ้แก่ผู ้จ าหน่ าย/ ผู ้ให ้บริก าร หากผู ้ขอใช ้บริก ารทั ก ท ้วงว่ามิไ ด ้เป็ นผู ้สั่ง ซื้อ สิน ค ้า/ขอรั บ บริก ารจากผู ้จ าหน่ า ย/ผู ้
ให ้บริการ ธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงินจากผู ้ขอใช ้บริการทันที และในกรณีทธ
ี่ นาคารได ้รับเงินดังกล่าวแล ้ว ธนาคารจะคืน
เงินให ้แก่ผู ้ขอใช ้บริการทันที เว ้นแต่ในภายหลังหากพิสจ
ู น์ได ้ว่าภาระหนี้ทเี่ กิดขึน
้ เป็ นการกระทาของผู ้ขอใช ้บริการ ผู ้ขอใช ้
้
บริการจะต ้องรับผิดชอบภาระหนี้ดังกล่าวต่อธนาคาร นอกจากนี้ไม่เป็ นการตัดสิทธิข
์ องผู ้ขอใช ้บริการในการ ยกเลิกการซือ
้ /ขอใช ้บริการ หรือภายใน 30 วัน นั บแต่วันทีถ
สินค ้า/ขอใช ้บริการภายใน 45 วัน นั บตัง้ แต่วันทีส
่ งั่ ซือ
่ งึ กาหนดส่งมอบสินค ้า/
ให ้บริการและ ในกรณีทก
ี่ าหนดระยะเวลาส่งมอบสินค ้า/ให ้บริการไว ้เป็ นลายลักษณ์อักษร ถ ้าผู ้ขอใช ้บริการพิสจ
ู น์ได ้ว่าไม่ได ้
รั บ สิน ค ้า/บริก าร หรือ ได ้รั บ ไม่ ค รบถ ้วน หรือ ช ารุ ด หรือ ไม่ถู ก ต ้องตรงตามวัต ถุ ป ระสงค์ หากเป็ นการสั่ง ซื้อ สิน ค ้า/บริก าร
ภายในประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให ้แก่ผู ้ขอใช ้บริการภายใน 30 วัน
นั บแต่วันทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการแจ ้งให ้ธนาคารทราบ หาก
้ สินค ้า/บริการจากต่างประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให ้แก่ผู ้ขอใช ้บริการภายใน 60 วัน นั บแต่วน
เป็ นการสัง่ ซือ
ั ทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการ
แจ ้งให ้ธนาคารทราบ
ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าในกรณี ทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการฝากเงินเข ้าบัญชีของผู ้ขอใช ้บริการด ้วยบัตรทีธ
่ นาคารมอบให ้โดยผ่านเครือ
่ ง
ATM หรือเครือ
่ งอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการฝากด ้วยเงินสด หรือเช็คตราสารใด ๆ ให ้ถือเอาความถูกต ้องเป็ นเด็ดขาด
ตามจานวนทีธ่ นาคารตรวจนับได ้
ในกรณีทธ
ี่ นบัตรทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการนามาฝากปลอม หรือชารุดทัง้ หมด หรือแต่บางส่วน หรือเช็คหรือตราสารทีผ
่ ู ้ขอใช ้
บริการนามาฝากไม่สามารถเก็บเงินได ้หรือเรียกเก็บเงิน ล่าช ้า ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารนาเงินหรือเช็คตราสารทาบัญชี
เฉพาะส่วนทีส
่ มบูร ณ์ และตามกาหนดเวลาที่ธนาคารน าเงิน เข ้าบัญ ชีต ามวิธ ีแ ละประเพณี ป ฏิบัต ข
ิ องธนาคาร โดยผู ้ขอใช ้
บริการยอมรับผิดชอบในความเสียหายหรือความสูญเสียทีเ่ กิดขึน
้ เสมือนหนึง่ เป็ นการกระทาของผู ้ขอใช ้บริการเองทัง้ นัน
้
ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าหลักฐานทางบัญชีของธนาคารเป็ นหลักฐานทีถ
่ ูกต ้อง ในกรณีทเี่ กิดข ้อขัดข ้องขึน
้ กับเครือ
่ ง ATM หรือ
เครือ
่ งอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เป็ นเหตุให ้ผู ้ใช ้บริการถอนเงิน โอนเงินหรือชาระค่าสินค ้าด ้วยบัตรทีธ
่ นาคารมอบให ้โดยผ่านเครือ
่ ง
ATM หรือเครือ
่ งอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ได ้มากกว่าหรือเกินไปจากจานวนเงินทีม
่ อ
ี ยู่ในบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการ ผู ้ขอใช ้
บริการตกลงว่าเงินจานวนทีเ่ กินไปดังกล่าวนั น
้ เป็ นหนี้ทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการจะต ้องชาระคืนแก่ธนาคาร และผู ้ขอใช ้บริการตกลงจะ
ชาระเงินจานวนดังกล่าวพร ้อมทัง้ ดอกเบีย
้ ในอัตราผิดนั ดของธนาคาร โดยคิดจากต ้นเงินจานวนดังกล่าว นับแต่วน
ั ทีผ
่ ู ้ขอใช ้
บริการถอนเงิน/โอนเงินชาระค่าสินค ้าคืนให ้แก่ธนาคารทันที ทีไ่ ด ้รับแจ ้งจากธนาคาร อีกทัง้ ผู ้ขอใช ้บริการตกลงยินยอมให ้
ธนาคาร หักเงินทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการนามาฝากในบัญชีของผู ้ขอใช ้บริการในภายหลังเพือ
่ ชาระหนีด
้ งั กล่าวได ้ทันที
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการมีความประสงค์จะให ้ธนาคารส่งใบแจ ้งรายการใช ้บัตร ธนาคารจะส่งใบแจ ้งรายการใช ้บัตรให ้ตามทีอ
่ ยู่
ทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการให ้ไว ้กับธนาคาร แต่ทงั ้ นี้ผู ้ขอใช ้บริการจะต ้องโต ้แย ้งหรือทักท ้วงภายใน 60 วัน นั บแต่วันทีไ่ ด ้รับแจ ้งรายการ
ใช ้บัต ร และหากผู ้ขอใช ้บริการมิได ้โต ้แย ้งหรือ ทัก ท ้วงภายในเวลาดังกล่าวให ้ถือว่าผู ้ขอใช ้บริก ารตกลงยอมรั บว่ารายการ
ดังกล่าวถูกต ้อง และผู ้ขอใช ้บริการยินยอมเสียค่าธรรมเนียมการแจ ้งรายการใช ้บัตรให ้แก่ธนาคารในอัตราทีธ่ นาคารกาหนด
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการมิได ้รับใบแจ ้งรายการใช ้บัตรในเดือนใดทีม
่ ก
ี ารใช ้บัตรดังกล่าวโดยมิใช่ความบกพร่องของ
ธนาคารผู ้ขอใช ้บริการ ตกลงว่าเป็ นหน ้าทีข
่ องผู ้ขอใช ้บริการทีจ
่ ะต ้องติดต่อสอบถามจากธนาคารเพือ
่ รับทราบจานวนเงินใน
้ เดือนของแต่ละเดือนทีม
รายการใช ้บัตรภายในสิน
่ ก
ี ารใช ้บัตรนัน
้ เอง
ิ ธิเ์ ปลีย
ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายตามประกาศทีธ
่ นาคารกาหนดและตกลงว่า ธนาคารมีสท
่ นแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได ้โดยจะประกาศให ้ทราบ ณ ทีท
่ าการธนาคารและผ่านทางเว็ปไซต์ของธนาคาร
ผู ้ใช ้บริก ารสามารถใช ้บัต รสมั ครขอใช ้บริก าร หรือ ผลิต ภั ณ ฑ์ท างการเงิน ต่างๆ ของธนาคารได ้ทุก ช่อ งทางที่ธนาคารเปิ ด
ให ้บริการ โดยอยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขข ้อตกลงของการให ้บริการหรือการใช ้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินนัน
้ ๆ
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แผนความคุม
้ ครองการประก ันภ ัยอุบ ัติเหตุ โครงการเงินฝากออมทร ัพย์ บ ัญชี ทีเอ็ มบี ออลล์ ฟรี
(TMB All Free Account)
ข้อตกลงคุม
้ ครองและข้อยกเว้น (สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิ หตุกลุม
่ )
ข้อตกลงคุม
้ ครอง
ผู ้ถือกรมธรรม์ : ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน) ถือกรมธรรม์แทนผู ้เอาประกันภัยทีอ
่ ยูใ่ นโครงการเงินฝากออมทรั พย์
บัญชี ทีเอ็ม บี ออลล์ ฟรี (TMB All Free Account)
ผู ้เอาประกันภัย : ลูกค ้าเงินฝากออมทรัพย์ในนามบุคคลธรรมดาของธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน) ในโครงการเงินฝาก
ออมทรัพย์ บัญชี ทีเอ็ม บี ออลล์ ฟรี (TMB All Free Account) ทีม
่ อ
ี ายุระหว่าง 15-70 ปี บริบรู ณ์ โดยไม่
เป็ นบัญชีร่ ่วม และมียอดเงินฝากคงเหลืออยูใ่ นบัญชีไม่น ้อยกว่า 5,000 บาท
ผู ้รับผลประโยชน์ : ผู ้รับประโยชน์ซงึ่ เป็ นทายาทโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ของลูกค ้าเงินฝากออมทรัพย์ในโครงการเงินฝาก
ออมทรัพย์ บัญชี ทีเอ็ม บี ออลล์ ฟรี (TMB All Free Account)
การประกันภัยให ้ความคุ ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู ้เอาประกันภัย
โดยอุบต
ั เิ หตุทเี่ กิดขึน
้ ภายใต ้เงือ
่ นไขกรมธรรม์ทม
ี่ ผ
ี ลบังคับและทาให ้เกิดผลดังต่อไปนี้ :การเสียชีวต
ิ การสูญเสียอว ัยวะ สายตา การร ับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร
ถ ้าความบาดเจ็บทีไ่ ด ้รับทาให ้ผู ้เอาประกันภัยเสียชีวต
ิ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟั งเสียง การพูดออกเสียง หรือ
้ เชิงภายใน 180 วัน นับแต่วน
ทุพพลภาพถาวรสิน
ั ทีเ่ กิดอุบต
ั เิ หตุ หรือความบาดเจ็ บทีไ่ ด ้รับทาให ้ผู ้เอาประกันภัยต ้องรักษาตัวติด
ต่อกันในฐานะคนไข ้ในโรงพยาบาลและเสียชีวต
ิ เพราะความบาดเจ็บนัน
้ เมือ
่ ใดก็ด ี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให ้ ดังนี้
ข้อตกลงคุม
้ ครอง :
1.1 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสียชีวต
ิ
้ เชิง และการทุพพลภาพถาวรสิน
้ เชิงนั น
1.2 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน
้
้ างการแพทย์ชด
ั เจนว่าผู ้เอาประกันภัยตก
ได ้เป็ นไปติดต่อกันไม่น ้อยกว่า 12 เดือนนั บแต่วันทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ หรือมีข ้อบ่งชีท
้ เชิง
เป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน
1.3 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข ้างตัง้ แต่ข ้อมือ หรือเท ้าสองข ้างตัง้ แต่ข ้อเท ้า หรือสายตาสองข ้าง
1.4 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึง่ ข ้างตัง้ แต่ข ้อมือ และเท ้าหนึง่ ข ้างตัง้ แต่ข ้อเท ้า
1.5 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึง่ ข ้างตัง้ แต่ข ้อมือ และสายตาหนึง่ ข ้าง
1.6 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท ้าหนึง่ ข ้างตัง้ แต่ข ้อเท ้า และสายตาหนึง่ ข ้าง
1.7
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึง่ ข ้างตัง้ แต่ข ้อมือ
1.8
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท ้าหนึง่ ข ้างตัง้ แต่ข ้อเท ้า
1.9
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับสายตาหนึง่ ข ้าง
1.10
50% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับหูหนวกสองข ้างหรือเป็ นใบ ้
1.11
15% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับหูหนวกหนึง่ ข ้าง
1.12
25% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับนิว้ หัวแม่มอ
ื (ทัง้ สองข ้อ)
1.13
10% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับนิว้ หัวแม่มอ
ื (หนึง่ ข ้อ)
1.14
10% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับนิว้ ชี้ (ทัง้ สามข ้อ)
1.15
8% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับนิว้ ชี้ (ทัง้ สองข ้อ)
1.16
4% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับนิว้ ชี้ (หนึง่ ข ้อ)
1.17
5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับนิว้ อืน
่ ๆ แต่ละนิว้ (ไม่น ้อยกว่าสองข ้อ) นอกจากนิว้ หัวแม่มอ
ื และนิว้ ชี้
1.18
5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับนิว้ หัวแม่เท ้า
1.19
1% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับนิว้ เท ้าอืน
่ ๆ แต่ละนิว้ (ไม่น ้อยกว่าหนึง่ ข ้อ) นอกจากนิว้ หัวแม่เท ้า
จานวนเงินเอาประก ันภ ัย :
20 เท่าของยอดเงินฝากออมทรัพย์คงเหลือในโครงการเงินฝากออมทรัพย์ บัญชี ทีเอ็ม บี ออลล์ ฟรี (TMB All Free
Account) ก่อนวันเกิดอุบต
ั เิ หตุ 1 วัน แต่สงู สุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคน หรือ 3,000,000 บาท ต่อบัญชี แล ้วแต่เงือ
่ นไข
การเปิ ดบัญชีอย่างใดอย่างหนึง่ และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
้ เชิง หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกาย และให ้หมายความรวมถึง การสูญเสีย
การสูญเสียอว ัยวะโดยถาวรสิน
้ างการแพทย์ชัด เจนว่า ไม่ ส ามารถกลั บ มาใช ้งานได ้อีก
สมรรถภาพในการใช ้งานของอวัย วะดั งกล่า วข ้างต ้น โดยมีข ้อบ่ง ชีท
ตลอดไป
การสูญเสียสายตา

หมายความถึง ตาบอดสนิทและไม่มท
ี างรักษาให ้หายได ้ตลอดไป

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข ้อนี้เพียงรายการทีส
่ งู สุดรายการเดียวเท่านั น
้ เว ้นแต่กรณีทม
ี่ ก
ี ารสูญเสียนิว้ มือหรือนิว้ เท ้า
้ เชิงตามรายการที่ 1.12 ถึง 1.19 และไม่อาจเรียกร ้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหนึง่ ในรายการที่ 1.1 ถึง 1.9
โดยถาวรสิน
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ได ้ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให ้ตามความสูญเสียทีแ
่ ท ้จริงในแต่ละรายการรวมกัน แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย ต่อคนทีร่ ะบุ
ไว ้ในกรมธรรม์ประกันภัยทีม
่ ผ
ี ลบังคับ
ข้อยกเว้น
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ ม่คุ ้มครอง
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อ ันเกิดจาก หรือสืบเนือ
่ งจากสาเหตุด ังต่อไปนี้
ก. การกระทาของผู ้เอาประกันภัยขณะอยูภ
่ ายใต ้ฤทธิส
์ รุ า สารเสพติด หรือยาเสพติดให ้โทษจนไม่สามารถครองสติได ้
คาว่า “ขณะอยู่ภ ายใต ้ฤทธิส
์ รุ า” นั ้น ในกรณี ทม
ี่ ก
ี ารตรวจเลือดให ้ถือ เกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือ ด ตัง้ แต่ 150
มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ขน
ึ้ ไป
ข. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร ้ายร่างกายตนเอง
้ โรค ปรสิต เว ้นแต่การติดเชือ
้ โรค หรือ บาดทะยัก หรือ โรคกลัวน้ า ซึง่ เกิด จากบาดแผลที่ ได ้รั บ มาจาก
ค. การได ้รั บ เชือ
อุบต
ั เิ หตุ
ง. การรั กษาทางเวชกรรมหรือ ศัล ยกรรม เว ้นแต่ท จ
ี่ าเป็ นจะต ้องกระท า เนื่อ งจากได ้รั บบาดเจ็ บ ซึง่ ได ้รั บ ความคุ ้มครอง
ภายใต ้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได ้กระทาภายในระยะเวลาทีก
่ าหนดไว ้ในกรมธรรม์ประกันภัย
จ. การแท ้งลูก
ฉ. การรักษาฟั นหรือการรักษารากฟั น เว ้นแต่การรักษาทีไ่ ด ้เกิดขึน
้ ภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบต
ั เิ หตุ
ช. การเปลีย
่ นหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟั น ทันตกรรมประดิษฐ์
ซ. อาหารเป็ นพิษ
ฌ. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูก ทับเส ้นประสาท กระดูกสันหลังเลือ
่ น (Spondylolisthesis) กระดูก
่ ม (Degeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis
สันหลังเสือ
เว ้นแต่มก
ี ารแตกหัก (Fracture) หรือเคลือ
่ น (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนือ
่ งมาจากอุบัตเิ หตุ
ญ. สงคราม (ไม่วา่ จะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทาของศัตรูตา่ งชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัต ิ การ
กบฏ การทีป
่ ระชาชนก่อความวุน
่ วายถึงขนาดลุกฮือขึน
้ ต่อต ้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
้ เพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการ
ฎ. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชือ
้ เพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธใี ดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึง่ ดาเนินการติดต่อกันไปโดยตัว
เผาไหม ้ของเชือ
ของมันเอง
้ ในเวลาด ังต่อไปนี้
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
ก. ขณะทีผ
่ ู ้เอาประกัน ภั ยล่าสัต ว์ในป่ า แข่งรถหรือแข่งเรือ ทุก ชนิด แข่ง ม ้า เล่น หรือ แข่งสกีทุก ชนิด รวมถึงเจ็ ต สกีด ้วย
แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว ้นแต่การโดดร่ มเพือ
่ รักษาชีวต
ิ ) ขณะกาลังขึน
้ หรือกาลังลง หรือโดยสารอยูใ่ นบอลลูนหรือ
เครือ
่ งร่อน เล่นบันจีจ
้ ๊ม
ั พ์ ปี นหรือไต่เขาทีต
่ ้องใช ้เครือ
่ งมือช่วย ดาน้ าทีต
่ ้องใช ้ถังอากาศและเครือ
่ งช่วยหายใจใต ้น้ า
ข. ขณะทีผ
่ ู ้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ค. ขณะทีผ
่ ู ้เอาประกันภัยกาลังขัน
้ หรือกาลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มไิ ด ้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู ้โดยสาร
และมิได ้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
ง. ขณะทีผ
่ ู ้เอาประกันภัยขับขีห
่ รือปฏิบัตห
ิ น ้าทีเ่ ป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
จ. ขณะทีผ
่ ู ้เอาประกันภัยเข ้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีสว่ นยั่วยุให ้เกิดการทะเลาะวิวาท
ฉ. ขณะทีผ
่ ู ้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะทีถ
่ ก
ู จับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
ช. ขณะทีผ
่ ู ้เอาประกันภัยปฏิบัตห
ิ น ้าทีเ่ ป็ น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข ้าปฏิบต
ั ก
ิ ารในสงคราม หรือปราบปราม แต่
หากการเข ้าปฏิบต
ั ก
ิ ารนัน
้ เกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบีย
้ ประกันภัยตัง้ แต่ระยะเวลาทีเ่ ข ้าปฏิบัตก
ิ ารสงคราม หรือปราบปราม
้ สุด การปฏิบัต ก
้ สุด ระยะเวลาประกัน ภั ย ที่
นั น
้ จนถึง วัน สิน
ิ ารนั ้น ส่วนหลังจากนั ้น ให ้กรมธรรม์มผ
ี ลบัง คับ ต่อ ไปจนสิน
กาหนดไว ้ในตาราง

TMB All Free (225)
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่ ผูข
่ ผูอ
ชือ
้ าย / ชือ
้ อก ผลิตภ ัณฑ์ :
่ ผลิตภ ัณฑ์ :
ชือ
ประเภทผลิตภ ัณฑ์ :
ระยะเวลาการฝาก :
ว ันเดือนปี :
จานวนเงินเปิ ดบ ัญชีขนต
ั้ า
่ และ
สูงสุด (บาท)
้ :
รายละเอียดอ ัตราดอกเบีย

เงือ
่ นไขหล ัก :

เงือ
่ นไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิ
ประโยชน์และเงือ
่ นไขอืน
่ :

TMB All Free (225)

ธนาคารทหารไทย จาก ัด (มหาชน) / TMB
บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี พร ้อมบัตรเดบิต
(TMB All Free Account with Debit card)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ไม่กาหนดระยะเวลาฝาก
8 พฤศจิกายน 2562
ไม่มข
ี น
ั ้ ตา่ ในการเปิ ดบัญชีครัง้ แรก / ฝากเพิม
่ ครัง้ ต่อไป
อัตราดอกเบีย
้ 0.0% ต่อปี
ทัง้ นีอ
้ ัตราดอกเบีย
้ อาจเปลีย
่ นแปลงได ้โดยสามารถเรียกดูข ้อมูลอัตราดอกเบีย
้
ปั จจุบน
ั ได ้ที่ https://www.tmbbank.com/rates
1) ไม่มข
ี น
ั ้ ตา่ ในการเปิ ดบัญชีครัง้ แรก หรือฝากเพิม
่ ครัง้ ต่อไป
2) ลูกค ้า 1 ราย สามารถเปิ ดบัญชีได ้ไม่เกิน 4 บัญชี (ทุกช่องทางรวมกัน)
3) เปิ ดบัญชีครัง้ แรกพร ้อมบัตรเดบิต ไม่กาหนดจานวนเงินขัน
้ ตา่ ในการเปิ ดบัญชี
4) เจ ้าของบัญชี 1 บัญชี สามารถถือบัตรได ้รวมกันไม่เกิน 4 บัตรต่อบัญชี
แบ่งเป็ นบัตรเดบิตไม่เกิน 2 บัตรต่อบัญชี และ บัตรทีเอ็มบี เวฟ (TMB Wave)
ไม่เกิน 2 บัตรต่อบัญชี
5) บัญชีพร ้อมบัตรเดบิต สาหรับบุคคลธรรมดา และบัญชีต ้องไม่ถก
ู เปิ ดในนาม
่
ส่วนราชการ นิตบ
ิ ค
ุ คล มูลนิธ ิ บุคคลทีม
่ ถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ (NRBA) และชือ
่ บุคคลเดียว ไม่ใช่ชอ
ื่ บัญชีเงินฝาก “และ / หรือ /
บัญชีเงินฝากจะต ้องเป็ นชือ
เพือ
่ / โดย”
่ บัญชีเงินฝากต ้องเป็ นชือ
่ บุคคลทีเ่ ป็ นเจ ้าของบัญชี ธนาคารไม่อนุญาตให ้
6) ชือ
ใช ้นามแฝงในการเปิ ดบัญชี
7) ผู ้ฝากเงินจะต ้องสมัครใช ้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร และต ้องชาระ
ค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร
8) การฝากเงินทาได ้ทุกสาขาทัว่ ประเทศในเวลาทาการของสาขานัน
้ ๆ และไม่
กาหนดจานวนครัง้ ในการรับฝาก
9) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตราสารอืน
่ ๆ ทีน
่ าฝากเข ้าบัญชี ธนาคารจะรับฝากไว ้เพือ
่ การ
เรียกเก็บเท่านัน
้ การฝากเงินจะสมบูรณ์เมือ
่ ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสาร
ดังกล่าวได ้ และผู ้ฝากเงินจะถอนเงินทีน
่ าฝากตามตราสารดังกล่าวได ้
ต่อเมือ
่ ธนาคารเรียกเก็บเงินได ้เรียบร ้อยแล ้ว
10) การถอนเงินโดยเจ ้าของบัญชี : ถอนได ้ทุกสาขาไม่จากัดจานวนเงิน
11) การถอนเงินโดยการมอบฉันทะ : ถอนได ้ทุกสาขาไม่จากัดจานวนเงินทัง้ ใน
เขตสานั กหักบัญชีเดียวกันและต่างสานักหักบัญชี/ข ้ามจังหวัด
่ นบุคคล
เงือนไขร ับสิทธ์คม
ุ ้ ครองการประก ันภ ัยอุบ ัติเหตุสว
12) ความคุ ้มครองการประกันภัยจะเริม
่ เมือ
่ มีเงินคงค ้างในบัญชีตงั ้ แต่ 5,000 บาท
ขึน
้ ไป
13) ลูกค ้าทีเ่ ปิ ดบัญชีและได ้รับสิทธิค
์ ุ ้มครองการประกันภัยอุบต
ั เิ หตุสว่ นบุคคลนัน
้
จะต ้องมีอายุระหว่าง 15-70 ปี ณ วันเปิ ดบัญชี โดยต ้องเปิ ดบัญชีในนามบุคคล
ธรรมดา โดยไม่เป็ นบัญชีร่วม/และ/หรือ/เพือ
่ /โดย/นามแฝง
14) กรณีมบ
ี ญ
ั ชี มากกว่า 1 บัญชี จะได ้รับวงเงินคุ ้มครองรวมทุกบัญชีสงู สุด
3,000,000 บาท
สิทธิประโยชน์ทผ
ี่ ู ้ฝากเงินจะได ้รับ ได ้แก่ การทาธุรกรรมฟรี(ไม่มค
ี ่าธรรมเนียม)แบบ
ไม่จากัดจานวนครัง้ สาหรับการทาธุรกรรมดังต่อไปนี้
1) การโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารทหารไทย(ทัง้ ผู ้โอนและผู ้รับโอน) ทีส
่ าขา
ของธนาคาร, เครือ
่ ง ATM, เครือ
่ งรับฝากเงินสดอัตโนมัต ิ (ADM), TMB Phone
Banking, TMB Internet Banking และ TMB Mobile application (TMB
Touch) ของธนาคาร
2) การถอนเงินสด, การฝากเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือ ทีเ่ ครือ
่ ง ATM
และเครือ
่ งรับฝากเงินสดอัตโนมัต ิ (ADM) ของธนาคาร
3) การถอนเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือ ทีเ่ ครือ
่ ง ATM ต่างธนาคาร
ั ลักษณ์ ATM Pool
ภายในประเทศไทยทีม
่ ส
ี ญ
4) การโอนเงินระหว่างธนาคารแบบทันที (ORFT) ทีเ่ ครือ
่ ง ATM , เครือ
่ งรับฝาก
เงินสดอัตโนมัต ิ (ADM) ของธนาคาร ,เครือ
่ ง ATM ต่างธนาคารภายในประเทศ
ั ลักษณ์ ATM Pool และผ่านช่องทาง TMB Internet Banking และ
ไทยทีม
่ ส
ี ญ
TMB Mobile application (TMB Touch) ของธนาคาร
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่ ผูข
่ ผูอ
ชือ
้ าย / ชือ
้ อก ผลิตภ ัณฑ์ :
เงือ
่ นไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิ
ประโยชน์และเงือ
่ นไขอืน
่ :

สิทธิประโยชน์/เงือ
่ นไข และวงเงิน
ความคุม
้ ครองประก ันภ ัย :

ค่าบริการ :

ธนาคารทหารไทย จาก ัด (มหาชน) / TMB
5) การโอนเงินระหว่างธนาคารแบบ 1 วันทาการ (SMART) ผ่านช่องทาง TMB
Internet Banking และ TMB Mobile application (TMB Touch)
6) การชาระค่าสาธารณูปโภค / ค่าสินค ้าและบริการ (Bill Payment) ทีเ่ ครือ
่ ง
ATM, เครือ
่ งรับฝากเงินสดอัตโนมัต ิ (ADM), TMB Phone Banking, TMB
Internet Banking และ TMB Mobile application (TMB Touch) ของ
ธนาคาร
7) การใช ้บริการหักบัญชีอต
ั โนมัตช
ิ าระค่าสินค ้าและบริการ (Direct Debit)
8) การชาระค่าสินค ้าและบริการผ่าน EPAYS (E-Payment)
ค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ จากการใช ้บริการเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี
นอกเหนือจากธุรกรรมทีถ
่ ูกระบุไว ้ในข ้อ 1-8 ให ้เป็ นไปตามประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมของธนาคาร
1) ให ้ความคุ ้มครองอุบต
ั เิ หตุทน
ั ทีทเี่ ปิ ดบัญชี 20 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชี
ไม่น ้อยกว่า 5,000 บาทในบัญชี 1 วันก่อนวันเกิดอุบัตเิ หตุ ทั่วโลกตลอด 24
ชม. โดยคุ ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบต
ั เิ หตุ ซึง่ ทาให ้
เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวต
ิ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟั งเสียง
การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร แต่ไม่รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูก
ทาร ้ายร่างกาย การขับขีห
่ รือโดยสารจักรยานยนต์และไม่รวมค่ารักษาพยาบาล
สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่ต ้องจ่ายค่าเบีย
้ ประกันรายปี และไม่
ต ้องตรวจสุขภาพ
2) กรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุในวันทีเ่ ปิ ดบัญชีจะได ้รับความคุ ้มครองทันที ตามยอดเงิน
คงเหลือ ณ วันทีเ่ ปิ ดบัญชี
3) รายละเอียดความคุ ้มครองเป็ นไปตามข ้อตกลงและข ้อยกเว ้นสาหรับกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัตเิ หตุกลุม
่
4) กรณีผู ้ฝากเงินประสบอุบัตเิ หตุทไี่ ด ้รับความคุ ้มครองตามการประกันอุบต
ั เิ หตุนี้
มากกว่า 1 ครัง้ ต่อปี จานวนเงินหรือค่าสินไหมทดแทนทีผ
่ ู ้ฝากเงินได ้รับความ
คุ ้มครองตามจากัดสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี กรมธรรม์
1) ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์บญ
ั ชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี (TMB All Free account)
พร ้อมบัตรเดบิต
1.1 ค่าธรรมเนียมเปิ ดบัญชีพร ้อมออกบัตรเดบิต ครัง้ แรก
500 บาท
1.2 ค่าธรรมเนียมเปลีย
่ นแปลงประเภทบัญชีเดิม เป็ นบัญชีทเี อ็มบี ออลล์ ฟรี
พร ้อมออกบัตรเดบิต
500 บาท
1.3 ค่าธรรมเนียมออกบัตรเดบิตเพิม
่
500 บาท ต่อบัตร
1.4 ค่าธรรมเนียมรายปี บัญชีพร ้อมบัตรเดบิต
350 บาท ต่อบัญชี
1.5 ค่าธรรมเนียมรายปี บัญชีพร ้อมบัตรเดบิตทีม
่ บ
ี ต
ั รมากกว่า 1 ใบ
350 บาท ต่อบัตร
1.6 ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมทุกกรณี
ไม่มค
ี า่ ธรรมเนียม
(บัตรสูญหาย/บัตรชารุด/บัตรหมดอายุ)
1.7 ค่าธรรมเนียมออกบัตร/ออกชิป TMB Wave
100 บาท ต่อบัตร
1.8 ค่าธรรมเนียมรายปี TMB Wave
100 บาท ต่อบัตร
หมายเหตุ :

ลูกค ้าธนบดีและธนบดีธนกิจ(Superior/Wealth /Private
Banking) จะได ้รับการยกเว ้นค่าธรรมเนียมข ้อ 1.1 – 1.4 และ 1.7
ลูกค ้าข ้าราชการทหารได ้รับการยกเว ้นค่าธรรมเนียมตามข ้อ 1.11.3
ลูกค ้าจะได ้รับการยกเว ้นค่าธรรมเนียมตามข ้อ 1.4 และ 1.8 ในปี
ถัดไป เมือ
่ มีการใช ้งานตาม ข ้อใดข ้อหนึง่ ดังนี้
มียอดใช ้จ่ายผ่าน บัตร เดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี หรือ ทีเอ็มบี เวฟ
ตลอดปี สะสม 15,000 บาทขึน
้ ไป โดยนับจากในหนึง่ ปี ปฏิทน
ิ
้ กองทุน LTF หรือ RMF ใดก็ได ้ ผ่าน ทีเอ็มบี ตลอดปี รวม
มีการซือ
50,000 บาท ขึน
้ ไป โดยนั บจากในหนึง่ ปี ปฏิทน
ิ
สาหรับลูกค ้าทีถ
่ อ
ื บัตรเครดิต ทีเอ็มบี ใช ้จ่ายผ่านบัตร เครดิตทีเอ็ม
บี สะสม 50,000 บาท ต่อปี โดยนับจากในหนึง่ ปี ปฏิทน
ิ
เป็ นลูกค ้าทีร่ ับเงินเดือนผ่าน TMB Payroll ทีเ่ ข ้าเงือ
่ นไขธนาคาร
2) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช ้บริการรายปี บัญชีพร ้อมบัตรเดบิตในแต่ละปี นัน
้
ซึง่ จะครบกาหนดชาระในเดือนทีเ่ ปิ ดบัญชีพร ้อมบัตรของปี ถัดไป
-
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่ ผูข
่ ผูอ
ชือ
้ าย / ชือ
้ อก ผลิตภ ัณฑ์ :
ค่าบริการ :

ประเภทประก ันภ ัย :

ธนาคารทหารไทย จาก ัด (มหาชน) / TMB
3) ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีในกรณีทเี่ ป็ นบัญชีไม่
เคลือ
่ นไหว 1 ปี ขน
ึ้ ไป และมียอดเงินคงเหลือตา่ กว่า 2,000 บาท โดยจะหัก
เงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวในอัตราเดือนละ 50 บาทหรือตามประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมของธนาคาร กรณียอดเงินคงเหลือในบัญชีมย
ี อดตา่ กว่า 50 บาท
ธนาคารจะหักบัญชีทา่ นเท่ากับยอดคงเหลือ และเมือ
่ ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
มียอดเป็ นศูนย์บาทครบ 395 วัน ธนาคารจะทาการปิ ดบัญชีเงินฝากดังกล่าว
ทันที
ธนาคารกาหนดให ้บัญชี ออลล์ ฟรี ทีไ่ ม่มรี ายการการฝาก-ถอนเงิน หรือ
ไม่ได ้นาสมุดเงินฝาก (ถ ้ามี) มาปรับรายการ ณ เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร
หรือ ไม่ได ้ทาธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ ได ้แก่ เครือ
่ ง ATM ,
เครือ
่ งรับฝากเงินอัตโนมัต ิ (ADM) , Internet Banking, Bahtnet, Interbank
Transfer และ Mobile Banking รวมทัง้ ไม่มก
ี ารทารายการผ่านตัวแทนรับฝาก
เงินของธนาคาร ติดต่อกันระยะเวลา 1 ปี ขน
ึ้ ไปเป็ นบัญชีไม่เคลือ
่ นไหว
ทัง้ นี้ การปรับเปลีย
่ นสถานะของบัญชีไม่เคลือ
่ นไหวให ้เป็ นบัญชีปกติท ี่
เคลือ
่ นไหว สามารถทารายการฝาก-ถอนเงิน ณ เคาน์เตอร์บริการสาขาของ
ธนาคารด ้วยตนเองเท่านัน
้
4) ค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ จากการใช ้บริการบัญชี ออลล์ ฟรี นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมทีธ่ นาคารยกเว ้นให ้แก่ผู ้ฝากเงินดังกล่าว(ถ ้ามี) ให ้เป็ นไปตาม
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
5) ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากเครือ
่ ง ATMในต่างประเทศ : 75 บาท ต่อรายการ
ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทารายการทีเ่ รียกเก็บโดยธนาคารเจ ้าของเครือ
่ ง
เอทีเอ็ม
หมายเหตุ :
5.1 อัตราแลกเปลีย
่ นทีเ่ กิดจากการถอนเงินและชาระค่าสินค ้าและบริการเรียก
เก็บเป็ นสกุลเงินบาท โดยอ ้างอิงจากอัตราแลกเปลีย
่ นกลางของ VISA ซึง่
่ งจากการแปลงสกุลเงินไม่เกินร ้อยละ 2.5 จากจานวนเงินทีท
รวมความเสีย
่ า
รายการ
5.2 บัตรนีไ้ ม่สามารถสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศได ้
บัญชีทไี่ ม่เคลือ
่ นไหว 1 ปี ขน
ึ้ ไป กรณียอดเงินคงเหลือ ตา่ กว่า 2,000 บาท มีคา่
รักษาบัญชี 50 บาทต่อบัญชีตอ
่ เดือน
หากท่านมีข ้อสงสัยสามารถเข ้าไปดูรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ที่ www.tmbbank.com
หรือ TMB ทุกสาขา หรือ TMB Contact Center 1558
1) ผู ้ฝากเงินจะได ้รับความคุ ้มครองประกันภัยอุบัตเิ หตุ โดยต ้องเปิ ดบัญชีตาม
้ วัน 1 วันก่อนวันเกิดอุบัตเิ หตุ มีจานวนเงิน
หลักเกณฑ์ของธนาคาร และ ณ สิน
ฝากคงเหลือในบัญชี ตัง้ แต่ 5,000 บาท ขึน
้ ไป
2) ไม่รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทาร ้ายร่างกาย,ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาล,
ไม่รวมการขับขีแ
่ ละโดยสารรถจักรยานยนต์
3) ผู ้ฝากเงินจะต ้องชาระค่าธรรมเนียมการใช ้บริการบัญชีเงินฝากพร ้อมบัตรเดบิตใน
แต่ละปี ซึง่ จะครบกาหนดชาระในเดือนทีเ่ ปิ ดบัญชีเงินฝากหรือ เดือนทีอ
่ อกบัตร
เดบิต ของปี ถัดไป โดยธนาคารจะดาเนินการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตเิ พือ
่ ชาระ
ค่าธรรมเนียมรายปี ตามอัตราทีธ
่ นาคารประกาศกาหนด หากธนาคารไม่สามารถ
หักบัญชีเงินฝากชาระค่าธรรมเนียมได ้จนครบจานวน ธนาคารสงวนสิทธิเ์ ปลีย
่ น
ประเภทผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี เป็ นเงินฝากออมทรัพย์
ทัว่ ไป และให ้ถือว่าสิทธิพเิ ศษของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี
้ สุดลงทันที
ได ้สิน
กรมธรรม์คุ ้มครองอุบต
ั เิ หตุแบบกลุม
่ ทีใ่ ห ้ความคุ ้มครองแก่ผู ้ฝากเงิน

่ บริษ ัทประก ันภ ัย :
ชือ

บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) Call Center 0 2613 0123

ค่าร ักษาบ ัญชี :
ช่องทางในการติดต่อผูอ
้ อก
ผลิตภ ัณฑ์:
ข้อควรระว ัง :

คาเตือน : เงินฝากนีไ้ ด้ร ับความคุม
้ ครองจากสถาบ ันคุม
้ ครองเงินฝากตามจานวนเงินทีก
่ ฎหมายกาหนด โดยใน
ปัจจุบ ันจนถึง 10 สิงหาคม 2563 วงเงินคุม
้ ครองเงินฝาก ไม่เกินจานวน 5 ล้านบาท และลดลงเหลือ
ไม่เกินจานวน 1 ล้านบาท ตงแต่
ั้
ว ันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
ข ้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช ้บังคับได ้จนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลงอัตราดอกเบีย
้ ค่าธรรมเนียม รวมทัง้
เงือ
่ นไขผลิตภัณฑ์ทอ
ี่ าจเกิดขึน
้ ในภายหน ้า ในกรณีมก
ี ารเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไข ธนาคารจะแจ ้งลูกค ้าทราบล่วงหน ้าผ่าน
ช่องทาง www.tmbbank.com หรือ TMB ทุกสาขา
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