้ ริการ
ข้อตกลงและเงือ
่ นไขการใชบ
บ ัญชีเงินฝากออมทร ัพย์ Savings Care
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์
่ ผลิต ภั ณ ฑ์ บัญ ชีเงินฝากออมทรั พ ย์
1.1. เป็ นผลิต ภั ณ ฑ์เงิน ฝากออมทรั พ ย์ท ม
ี่ ีส มุด คู่ฝ าก ทีใ่ ห ้บริก ารภายใต ้ชือ
Savings Care อัตราดอกเบีย
้ ค่าธรรมเนียม และเงือ
่ นไขเงินฝากเป็ นไปตามประกาศของธนาคาร
1.2. ธนาคารสงวนสิทธิในการเปิ ดบัญชีเงินฝากเฉพาะผู ้ฝากเงิน ประเภทบุคคลธรรมดาทีม
่ ค
ี ุณสมบัตต
ิ ามประกาศ
ของธนาคารเท่านัน
้ และไม่สามารถใช ้เป็ นบัญชีร่วมได ้
1.3. ความคุ ้มครองและสิทธิประโยชน์ของบริการเงินฝากออมทรัพย์ Savings Care จะคุ ้มครองเฉพาะผู ้ฝากเงินที่
เปิ ดบัญ ชีในนามบุค คลธรรมดา และมีจ านวนเงิน เปิ ดบัญ ชีและยอดเงิน ฝากคงเหลืออยู่ในบัญ ชีไม่น อ้ ยกว่า
5,000 บาท
1.4. บัญชีนไี้ ม่สามารถโอนสิทธิ หรือ นาไปเป็ นหลักประกัน หรือก่อภาระผูกพัน เหนือสิทธิการรับเงินในบัญชีให ้แก่
บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ได ้ เว ้นแต่จะได ้รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคาร
2. การเปิ ดบัญชี
่ บัญ ชีเ งิน ฝากต ้องเป็ นชือ
่ บุค คลธรรมดาที่เป็ น
2.1. จ านวนเงิน การเปิ ดบั ญ ชีค รั ง้ แรก 5,000 บาทขึน
้ ไป โดยชือ
เจ ้าของบัญชี ธนาคารไม่อนุญาตให ้ใช ้นามแฝงในการเปิ ดบัญชี และไม่อนุญาตให ้เปิ ดบัญชีแทนผู ้อืน
่ หรือให ้
ผู ้อืน
่ มาใช ้บัญชี
2.2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings Care ไม่สามารถใช ้บริการร่วมกับบัตร ATM/Debit ทุกประเภท
2.3. บัญ ชีเงินฝากออมทรั พย์ Savings Care ไม่สามารถใช ้บริการหักบัญชีอัตโนมัตเิ พื่อชาระค่าสินค ้าและบริการ
(Direct Debit) และไม่สามารถนาไปใช ้ผูกเป็ นบัญชีเพือ
่ หักโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากอืน
่ ได ้ แต่สามารถ
เป็ นบัญชีรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากอืน
่ ได ้
2.4. ผู ้ฝากเงินไม่สามารถขอเปลีย
่ นประเภทจากบัญชีเงินฝากของธนาคารทีม
่ อ
ี ยู่เดิมมาเป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
Savings Care
2.5. เปิ ดบั ญ ชีไ ด ้ทุ ก สาขาของธนาคาร หรือ เปิ ดบั ญ ชีเ งิน ฝากแบบออนไลน์ ผ่ า นช่อ งทาง Internet Banking
,TOUCH
3. หลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์
3.1. การทาธุรกรรมผ่านช่องทางสาขา
3.1.1 การฝากเงิน ถอนเงิน และโอนเงิน ทาได ้ทุกสาขาทั่วประเทศในเวลาทาการของสาขานั น
้ ๆ โดยต ้อง
นาสมุดคูฝ
่ าก มาแสดงและจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขทีใ่ ห ้ไว ้กับธนาคาร และไม่กาหนดจานวนครัง้ ใน
การรับฝาก ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร
3.1.2 ผู ้ฝากเงินไม่สามารถทาธุรกรรมถอนเงินจากบัญชี เพือ
่ โอนไปชาระค่าสาธารณู ปโภค (Bill Payment)
หรือ ชาระเงินกู ้ (Loan Payment) ได ้
3.1.3 กรณี ถ อนเงิน ต่า งสาขา ผู ฝ
้ ากเงิน ต ้องน าสมุ ด คู่ฝ าก และบั ต รประจ าตั ว ประชาชน มาแสดง โดย
สามารถถอนได ้ทุกสาขาโดยไม่จากั ดวงเงิน และผู ้ฝากเงิน สามารถถอนโดยการมอบฉั นทะในสานั ก
หักบัญชีเดียวกัน
3.2. การทาธุรกรรมผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กงิ้ (Electronic Banking)
3.2.1 ช่องทาง ATM ผู ้ฝากเงินไม่สามารถทาธุรกรรมใดๆ ผ่านเครือ
่ ง ATM ได ้
3.2.2 ช่องทาง ADM ผู ้ฝากเงินสามารถทาธุรกรรมเฉพาะการฝากเงินสดได ้ทีเ่ ครือ
่ ง ADM
3.2.3 ช่อ งทาง Internet Banking, TOUCH ผู ้ฝากเงิน ไม่ส ามารถทาธุรกรรมการโอนเงิน ระหว่างธนาคาร
การช าระค่ า สาธารณู ปโภค (Bill Payment) และการช าระค่ า สิน ค า้ และบริก ารผ่ า น EPAYS (EPayment) โดยผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings Care แต่สามารถใช ้บัญชีเพือ
่ รับโอนเงินได ้
ิ ธิป ฏิเสธไม่รั บ เช็ค ต่างธนาคารที่ม ีร อยขีด ฆ่ า ขูด ลบ หรือ แก ้ไข
3.3. ผู ้ฝากเงิน ตกลงและยอมรั บ ว่าธนาคารมีส ท
ข ้อความใดๆลงบนเช็คเพือ
่ เข ้าบัญชีของผู ้ฝากเงินได ้ และผู ้ฝากเงินตกลงสละสิทธิในการเรียกร ้องค่าเสียหาย
อันอาจเกิดขึน
้ เนือ
่ งจากการระงับการจ่ายเงิน หรือการปฏิเสธไม่รับเช็คต่างธนาคารดังกล่าว
3.4. ผู ้ฝากเงิน จะได ้รับความคุ ้มครองการประกันภัยอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคล 24 ชั่วโมง ทั่วโลก โดยข ้อตกลงคุ ้มครอง
และข ้อยกเว ้น เป็ นไปตามแผนความคุ ้มครองกรมธรรม์ประกันภั ยอุบัต เิ หตุสว่ นบุคคล โครงการเงินฝากออม
ทรัพย์แทนความห่วงใย (Savings Care) ตามเอกสารแนบ
3.5. ผู ้ฝากเงินทีไ่ ด ้รับสิทธิการประกันภัยอุบต
ั เิ หตุสว่ นบุคคล จะต ้องมีอายุตงั ้ แต่ 15 ปี ขน
ึ้ ไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
3.6. ผู ้ฝากเงินจะได ้รับความคุ ้มครอง นับจากวันทีเ่ ปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings Care
3.7. จานวนเงินหรือ ค่าสิน ไหมทดแทนทีผ
่ ู ้ฝากเงิน ได ้รั บความคุ ้มครองตามข ้อ 3.4 เท่ากับ 20 เท่า ของยอดเงิน
ฝากคงเหลือในบัญ ชี Savings Care ก่อนวันเกิดอุบัตเิ หตุ 1 วัน กรณีเสียชีวต
ิ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรั บ
ฟั งเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี
3.8. กรณีผู ้ฝากเงิน เปิ ดบัญชี Savings Care มากกว่า 1 บัญชี ผู ้ฝากเงินจะได ้รับความคุ ้มครองตามข ้อ 3.4 เฉพาะ
บัญชีทม
ี่ ย
ี อดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ก่อนวันเกิดอุบัตเิ หตุ 1 วัน กรณีเสียชีวต
ิ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับ
ฟั งเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร ตัง้ แต่ 5,000 บาทขึน
้ ไป รวมผลประโยชน์สงู สุดจากทุกบัญชี
รวมกัน ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี กรมธรรม์
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กรณีผู ้ฝากเงินประสบอุบัตเิ หตุทไี่ ด ้รับความคุ ้มครองตามการประกันอุบต
ั เิ หตุนี้ มากกว่า 1 ครัง้ ต่อปี จานวนเงิน
หรือค่าสินไหมทดแทนทีผ
่ ู ้ฝากเงิน ได ้รับความคุ ้มครองตามข ้อ 3.4 จากัดสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี
กรมธรรม์
3.10. กรมธรรม์ป ระกั น ภั ย อุ บั ต เิ หตุซ ึ่ง ให ้ความคุ ้มครองตามข ้อ 3.4 เป็ นความคุ ้มครองตามกรมธรรม์ป ระกั น ภั ย
อุบัตเิ หตุสว่ นบุคคล โดยธนาคารเป็ นผู ้รับภาระค่าใช ้จ่ายเบีย
้ ประกันภัยแทนผู ้ฝากเงิน ทัง้ นี้ธนาคารจึงขอสงวน
สิทธิในการพิจารณาทบทวนแก ้ไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ดังกล่าว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ ผู ้ฝาก
เงินทราบล่วงหน ้า
3.11. ในกรณีเกิดอุบัตเิ หตุมากกว่า 1 ครัง้ ต่อปี กรมธรรม์ ความคุ ม้ ครองสูงสุดตามข ้อ 3.7 จะยึดถือตามรายละเอียด
ของกรมธรรม์ประกันภัยอุบต
ั เิ หตุสว่ นบุคคล ฉบับล่าสุดทีธ่ นาคารกาหนดในข ้อ 3.7
3.12. การขอรับเงินหรือค่าสินไหมทดแทน ต ้องดาเนินการภายใน 30 วันนับจากวันทีเ่ สียชีวต
ิ สูญเสียอวัยวะ สายตา
การรั บ ฟั ง เสีย ง การพู ด ออกเสีย ง หรือ ทุ พ พลภาพถาวร โดยติด ต่อ หน่ วยงาน - ฝ่ ายบริก ารสิน ไหมทั่ วไป
้ 3 บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน) เลขที่ 999/1 เดอะไนน์ท าวเวอร์ ถนนพระราม 9
อาคาร A ชัน
แขวงพั ฒ นาการ เขตสวนหลวง กรุ ง เทพฯ 10250 โทร.02-308-9300 Fax.02-308-9287 โดยบริษั ท
ประกัน ภัยจะจ่ายเงินหรือ ค่าสินไหมทดแทนทีผ
่ ู ้ฝากเงิน ได ้รับ ความคุ ้มครองตามข ้อ 3.7 ให ้กับผู ้ฝากเงิน ถ ้า
เป็ นกรณี ทไี่ ด ้รับบาดเจ็ บหรือทุพพลภาพ แต่จะจ่ายให ้กับผู ้รับประโยชน์หรือทายาทตามกฎหมายของผู ้ฝาก
เงินถ ้าเป็ นกรณีทถ
ี่ งึ แก่ชวี ต
ิ โดยเตรียมหลักฐานดังต่อไปนีใ้ ห ้ครบถ ้วน
เอกสารสาคัญประกอบการเรียกร ้องค่าสินไหม
• กรอกแบบเรียกร ้องค่าสินไหมอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคล
ิ ธิเรียกร ้อง หรือผู ้รับผลประโยชน์
• สาเนาบัตรประชาชนผู ้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู ้มีสท
ิ ธิเรียกร ้อง หรือผู ้รับผลประโยชน์ เป็ นต่างชาติ)
• สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู ้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู ้มีสท
• สาเนาบัตรประชาชนผู ้รับมอบอานาจ (กรณีกระทาการแทน)
ิ ธิเรียกร ้อง หรือผู ้รับผลประโยชน์
• สาเนาทะเบียนบ ้านผู ้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู ้มีสท
• สาเนาบันทึกประจาวัน (ถ ้ามี)
• สาเนาหน ้าบัญชี Savings Care ธนาคารผู ้เอาประกันภัย
• สาเนาหน ้าบัญชีธนาคารผู ้เอาประกันภัย (สาหรับรับโอนเงินค่าสินไหม)
กรณีเสียชีวต
ิ จากอุบต
ั เิ หตุ
• สาเนาใบมรณบัตร
• สาเนาหนังสือรับรองการตาย
• ใบชันสูตรพลิกศพ (หน ้า-หลัง) หรือใบตรวจศพ
• สาเนาทะเบียนบ ้านผู ้เอาประกันภัย (ประทับตาย)
• เอกสารทางการแพทย์ (ถ ้ามี)
กรณีสญ
ู เสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวร จากอุบต
ั เิ หตุ
• ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารทางการแพทย์
• ใบตรวจการประเมิน หรือสรุปความเห็นทางการแพทย์ตอ
่ การตรวจร่างกาย
• เอกสารรับรองความพิการ (ถ ้ามี)
้ เชิง
• รูปภาพ แสดงการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิน
3.13. ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน บริษัทประกันภัยจะจ่ายให ้แก่ผู ้ฝากเงิน หรือผู ้รับประโยชน์ตามทีร่ ะบุไว ้ในบันทึก
ต่อท ้ายการใช ้บริการเงินฝากออมทรัพย์ Savings Care แล ้วแต่กรณี ทัง้ นี้ สามารถแจ ้งความประสงค์ขอรั บ
เงิน ค่า สิน ไหมทดแทนจากบริษั ทประกัน ภั ย โดยการโอนเงิน เข ้าบัญ ชีเงิน ฝากออมทรั พ ย์ห รือ บั ญ ชีก ระแส
รายวันของผู ้ฝากเงินหรือผู ้รับประโยชน์ แล ้วแต่กรณี ทีเ่ ปิ ดไว ้กับธนาคาร
3.14. ในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้รับประโยชน์หรือทายาทตามกฎหมายในลาดับเดียวกันมากกว่า 1 คน ค่าสินไหมทดแทนจะจ่าย
เป็ นค่าเฉลีย
่ ตามสัดส่วนหรือตามทีร่ ะบุไว ้ในบันทึกต่อท ้ายการใช ้บริการเงินฝากออมทรัพย์ Savings Care
3.15. หากมีการปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings Care หรือผู ้ฝากเงินมีอายุครบ 70 ปี บริบรู ณ์ เมือ
่ ใด ผู ้ฝากเงิน
จะไม่ได ้รับความคุ ้มครองประกันภัยอุบต
ั เิ หตุสว่ นบุคคล ดังกล่าวทันที
ื่ เป็ นผู ้รั บประโยชน์แล ้ว ทายาทตามกฎหมายของผู ้
3.16. เมือ
่ ได ้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให ้แก่บุคคลทีร่ ะบุช อ
ฝากเงินจะเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทนและ/หรือเงินอืน
่ ใดจากการประกันภัยนี้อก
ี ไม่ได ้
3.17. กรณีทผ
ี่ ู ้รับประโยชน์มาติดต่อขอรับค่าสินไหมทดแทน ภายหลังจากทีบ
่ ัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings Care
ได ้ถูกปิ ดไปแล ้วธนาคารขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนสาหรับบัญชีนัน
้ ๆ
3.18. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลีย
่ นแปลงหลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขเกีย
่ วกับการฝากเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
Savings Care ได ้ตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลีย
่ นแปลงธนาคารจะดาเนินการติดประกาศให ้ทราบ ณ
ทีท
่ าการทุกสาขาของธนาคาร และผู ้ฝากเงินตกลงยินยอมด ้วยกับหลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขทีเ่ ปลีย
่ นแปลงแก ้ไข
นัน
้
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4. ค่าธรรมเนียม
4.1. หากบัญชีไม่มรี ายการเคลือ
่ นไหว และมียอดเงินในบัญชีตา่ กว่าทีธ่ นาคารกาหนด ธนาคารจะหักเงินจากบัญชี
เพือ
่ ชาระค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี ตามหลักเกณฑ์ทธี่ นาคารกาหนด และหากเงินในบัญชีเป็ นศูนย์
ติดต่อกันเกินกว่าทีธ่ นาคารกาหนด ธนาคารจะดาเนินการปิ ดบัญชีโดยอัตโนมัต ิ
(รายการเคลือ
่ นไหว หมายถึง การฝาก-ถอนเงิน และ การนาสมุดเงินฝาก (ถ ้ามี) มาปรับรายการ ณ เคาน์เตอร์
สาขาของธนาคาร, การทาธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ ได ้แก่ เครือ
่ ง ATM, เครือ
่ งรับฝากเงินอัตโนมัต ิ
(ADM), Internet Banking , Bahtnet , Interbank Transfer, TOUCH รวมทัง้ การทารายการผ่านตัวแทนรับ
ฝากเงินของธนาคาร)
4.2. ค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมทางการเงินอืน
่ ๆ เป็ นไปตามประกาศของธนาคาร
5. หลักเกณฑ์ทวั่ ไป
5.1. ในกรณี ท ผ
ี่ ู ้ฝากเงิน ไม่ทาธุรกรรมการฝากเงิน นั บ ตัง้ แต่วัน ทีเ่ ปิ ดบัญ ชี โดยยอดเงิน ฝากคงเหลือ ในบัญ ชีเป็ น
ศูนย์บาท เป็ นระยะเวลา 360 วันติดต่อกัน ธนาคารจะปิ ดบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัต ิ
5.2. ในกรณี ท ผ
ี่ ู ้ฝากเงิน มีก ารทาธุรกรรมตามปกติ แต่ห ากเมื่อ ใดที่ยอดเงิน ต ้น และดอกเบีย
้ สะสมเป็ นศูน ย์บ าท
เป็ นระยะเวลา 395 วันติดต่อกัน ธนาคารจะปิ ดบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัต ิ
5.3. เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตราสารอืน
่ ๆ ทีน
่ าฝากเข ้าบัญชี ธนาคารจะรับฝากไว ้เพือ
่ การเรียกเก็บเท่านั น
้ การฝากเงินจะ
สมบูรณ์ เมื่อ ธนาคารเรีย กเก็ บ เงิน ตามตราสารดังกล่าวได ้ และผู ้ฝากเงิน จะถอนเงิน ที่น าฝากตามตราสาร
ดังกล่าวได ้ต่อเมือ
่ ธนาคารเรียกเก็บเงินได ้เรียบร ้อยแล ้ว
5.4. ยอดเงินในสมุดคูฝ
่ ากจะถือว่าถูกต ้องเมือ
่ ธนาคารได ้ตรวจสอบว่าตรงกับบัญชีของธนาคารแล ้ว
่ นามสกุล ทีอ
5.5. กรณีผู ้ฝากเงินเปลีย
่ นชือ
่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ทต
ี่ ด
ิ ต่อได ้ ผู ้ฝากเงินจะต ้องแจ ้งให ้ธนาคารทราบทันที
5.6. ผู ้ฝากเงินจะแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงหรือเพิม
่ เติมข ้อความและตัวเลขใดๆ ลงในสมุดคูฝ
่ าก หรือโอนเปลีย
่ นมือหรือ
ฉีกแผ่นใดของสมุดคูฝ
่ ากมิได ้
5.7. ในการทาธุรกรรมใดๆกับธนาคาร ผู ้ฝากเงินจะต ้องได ้รับใบบันทึกรายการเพือ
่ ใช ้เป็ นหลักฐานการทาธุรกรรมนัน
้
5.8. ในการท าธุรกรรมโอนเงิน ผ่า นบัญ ชีเงิน ฝาก ธนาคารจะแจ ้งผลการท าธุรกรรมหรือส่งมอบใบบันทึก รายการ
ให ้แก่ผู ้ฝากเงินเก็ บไว ้เป็ นหลักฐาน โดยธนาคารจะโอนเงินตามคาสั่งทีไ่ ด ้รับจากผู ้ฝากเงิน หากเกิดความ
ผิดพลาดใดๆธนาคารจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกินจานวนเงินทีร่ ะบุตามคาสัง่ ของธุรกรรมนัน
้
5.9. ในกรณีทส
ี่ มุดคูฝ
่ ากทีใ่ ช ้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากสูญหาย ผู ้ฝากเงินจะต ้องแจ ้งให ้ธนาคารทราบทันที ทัง้ นี้ผู ้
ฝากเงินจะต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบจานวนเงินทีเ่ กิดธุรกรรมก่อนการแจ ้งธนาคารเพือ
่ ยกเลิก/อายั ดสมุดคูฝ
่ าก
5.10. หากผู ้ฝากเงิน ยิน ยอมให ้ผู ้อืน
่ ใช ้บัญ ชีร่วมกับ ผู ้ฝากเงิน หรือ ใช ้บัญ ชีข องผู ้ฝากเงิน เพื่อ รั บ โอนหรือ ถอนเงิน
ในทางทุจริตจนเป็ นเหตุให ้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอืน
่ ผู ้ฝากเงินต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึน
้ จากการทุจริตนัน
้
5.11. ในกรณีมข
ี ้อพิพาทเกีย
่ วกับบัญชีเงินฝาก ผู ้ฝากเงินยินยอมให ้ธนาคารใช ้หลักเกณฑ์และขัน
้ ตอนของธนาคาร
ในการสอบสวนและดาเนินการแก ้ไขข ้อผิดพลาด
5.12. ในกรณีมข
ี ้อสงสัยหรือพบข ้อผิดพลาดใดๆในการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก ผู ้ฝากเงินสามารถติดต่อธนาคาร
ผ่าน Contact Center 1558 หรือสาขาเจ ้าของบัญชี
5.13. การทารายการธุรกรรมผ่านช่องทางของธนาคารหลังเวลา 23.00 น. ถือเป็ นรายการของวันถัดไป
5.14. ผู ้ฝากเงินตกลงว่าจะใช ้หรือทาธุรกรรมผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings Care เพือ
่ ใช ้ส่วนตัวของผู ้ฝาก
เงินเอง มิใช่เพือ
่ วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
5.14.1. เพื่อวัตถุประสงค์ทข
ี่ ัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร ้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบาย
ของธนาคาร ตลอดจนข ้อบังคับ หรือคาสัง่ ของหน่วยงานราชการ
5.14.2. หากผู ้ฝากเงินมิได ้ใช ้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings Care ตามวัตถุประสงค์ทธี่ นาคารกาหนด หรือ
หากธนาคารตรวจสอบพบว่าลักษณะการใช ้บัญชีของผู ้ฝากเงิน มิได ้เป็ นไปตามปกติประเพณีของผู ้ใช ้
บัญชีเงินฝากออมทรั พย์ Savings Care ธนาคารขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรม
หรือยกเลิกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings Care ของผู ้ฝากเงินได ้ทันที
5.15. ข ้อตกลงและเงือ
่ นไขการใช ้บริการนี้อาจมีก ารเปลีย
่ นแปลงได ้ โดยธนาคารจะประกาศให ้ทราบ ณ ทีท
่ าการ
ธนาคารและผ่านทางเว็ปไซต์ของธนาคาร
5.16. หากผู ้ฝากเงินประสงค์จะรับสมุดคูฝ
่ ากจากการเปิ ดบัญชีเงินฝากแบบออนไลน์ หรือประสงค์จะปิ ดบัญชีเงินฝาก
ซึง่ เป็ นบัญชีคโู่ อน (บัญชีหลัก) โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชนและสมุดบัญชีเงินฝากของผู ้ฝากเงินทีม
่ ก
ี ับ
ธนาคารเพือ
่ ใช ้เป็ นหลักฐานในการดาเนินการ โดยสามารถติดต่อได ้ทุกสาขาของธนาคาร
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แผนความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุสว่ นบุคคล โครงการเงินฝากออมทรัพย์แทนความห่วงใย (Savings Care)
ผู ้ถือกรมธรรม์ :

ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน) ถือกรมธรรม์แทนผู ้เอาประกันภัยทีอ
่ ยูใ่ นโครงการเงินฝากออมทรัพย์
แทนความห่วงใย (Savings Care)

ผู ้เอาประกันภัย :

ลูกค ้าเงินฝากออมทรัพย์ในนามบุคคลธรรมดาของธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน) ในโครงการเงิน
ฝากออมทรัพย์แทนความห่วงใย (Savings Care)

ผู ้รับผลประโยชน์ :

ตามทีไ่ ด ้ระบุในแบบฟอร์มคาขอเปิ ดบัญชี โครงการเงินฝากออมทรัพย์แทนความห่วงใยของธนาคาร
ทหารไทย จากัด (มหาชน)

ความคุ ้มครอง
การประกันภัยนีค
้ ุ ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของ ผู ้ได ้รับความ
คุ ้มครองโดยอุบต
ั เิ หตุและทาให ้ผู ้ได ้รับความคุ ้มครองเสียชีวต
ิ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟั งเสียง การพูดออกเสียง หรือ
้ เชิงภายใน 30 วัน นั บแต่วน
ทุพพลภาพถาวรสิน
ั ทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ หรือการบาดเจ็บทีไ่ ด ้รับทาให ้ผู ้ได ้รับความคุ ้มครองต ้อง
รักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู ้ป่ วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวต
ิ เพราะการบาดเจ็บนัน
้ เมือ
่ ใดก็ด ี
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให ้ ดังนี้
1.
2.

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับการเสียชีวต
ิ
้ เชิง และการทุพพลภาพ
สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน
้ เชิงนัน
ถาวรสิน
้ ได ้เป็ นไปติดต่อกันไม่น ้อยกว่า 12 เดือน นั บแต่วน
ั ที่
้ เชิง หรือมีข ้อบ่งชีท
้ างการแพทย์ชด
ั เจนว่าผู ้
เริม
่ ทุพพลภาพถาวรสิน
้ เชิง
ได ้รับความคุ ้มครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน
3.
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือสองข ้างตัง้ แต่ข ้อมือ หรือเท ้าสองข ้างตัง้ แต่ข ้อเท ้า
หรือสายตาสองข ้าง
4.
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึง่ ข ้างตัง้ แต่ข ้อมือ และเท ้าหนึง่ ข ้างตัง้ แต่ข ้อเท ้า
5.
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึง่ ข ้างตัง้ แต่ข ้อมือ และสายตาหนึง่ ข ้าง
6.
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท ้าหนึง่ ข ้างตัง้ แต่ข ้อเท ้า และสายตาหนึง่ ข ้าง
7.
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึง่ ข ้างตัง้ แต่ข ้อมือ
8.
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท ้าหนึง่ ข ้างตัง้ แต่ข ้อเท ้า
9.
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับสายตาหนึง่ ข ้าง
10.
50% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับหูหนวกสองข ้างหรือเป็ นใบ ้
11.
15% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับหูหนวกหนึง่ ข ้าง
12.
25% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับนิว้ หัวแม่มอ
ื (ทัง้ สองข ้อ)
13.
10% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับนิว้ หัวแม่มอ
ื (หนึง่ ข ้อ)
14.
10% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับนิว้ ชี้ (ทัง้ สามข ้อ)
15.
8% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับนิว้ ชี้ (ทัง้ สองข ้อ)
16.
4% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับนิว้ ชี้ (หนึง่ ข ้อ)
17.
5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับนิว้ อืน
่ ๆ แต่ละนิว้ (ไม่น ้อยกว่าสองข ้อ) นอกจากนิว้ หัวแม่มอ
ื
และนิว้ ชี้
18.
5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับนิว้ หัวแม่เท ้า
19.
1% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับนิว้ เท ้าอืน
่ ๆ แต่ละนิว้ (ไม่น ้อยกว่าหนึง่ ข ้อ) นอกจากนิว้ หัวแม่
เท ้า
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข ้อนีเ้ พียงรายการทีส
่ งู สุดรายการเดียวเท่านัน
้ เว ้นแต่กรณีทม
ี่ ก
ี ารสูญเสียนิว้ มือหรือ
้ เชิงตามรายการที่ 12 ถึง 19 และไม่อาจเรียกร ้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหนึง่ ในรายการที่ 1
นิว้ เท ้าโดยถาวรสิน
ถึง 9 ได ้ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให ้ตามความสูญเสียทีแ
่ ท ้จริงในแต่ละรายการรวมกันแต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
ในกรณีทพ
ุ พลภาพถาวรบางส่วนซึง่ ไม่สามารถเรียกร ้องค่าทดแทนทีก
่ าหนดไว ้ตามรายการที่ 2 ถึง 19 ได ้และ
ไม่ใช่เป็ นการสูญเสียสมรรถภาพในการลิม
้ รส หรือดมกลิน
่ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให ้ตามความเห็นของแพทย์ของบริษัท
แต่ไม่เกิน 50% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลทีเ่ กิดขึน
้ ตามหมวดความคุ ้มครองนีร้ วมกันไม่เกิน
จานวนเงินจานวนเงินเอาประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามหมวดความคุ ้มครองนีย
้ ังไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย
้ สุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยทีเ่ หลืออยู่เท่านัน
บริษัทจะยังคงให ้ความคุ ้มครองจนสิน
้
ข ้อยกเว ้นกรมธรรม์ประกันภัยอุบต
ั เิ หตุกลุม
่
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนือ
่ งจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.1 การกระทาของผู ้เอาประกันภัยขณะอยูภ
่ ายใต ้ฤทธิส
์ รุ า สารเสพติด หรือยาเสพติดให ้โทษจนไม่สามารถครองสติ
ได ้ คาว่า “ขณะอยูภ
่ ายใต ้ฤทธิส
์ รุ า” นัน
้ ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารตรวจเลือดให ้ถือเกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้ แต่
150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขน
ึ้ ไป
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร ้ายร่างกายตนเอง
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้ โรค ปรสิต เว ้นแต่การติดเชือ
้ โรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึง่ เกิดจากบาดแผลทีไ่ ด ้รับจาก
การได ้รับเชือ
อุบต
ั เิ หตุ
1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว ้นแต่ทจ
ี่ าเป็ นจะต ้องกระทา เนือ
่ งจากได ้รับบาดเจ็บซึง่ ได ้รับความ
คุ ้มครองภายใต ้ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได ้กระทาภายในระยะเวลาทีก
่ าหนดไว ้ในกรมธรรม์ประกันภัย
1.5 การแท ้งลูก
1.6 การรักษาฟั นหรือการรักษารากฟั น เว ้นแต่การรักษาทีไ่ ด ้เกิดขึน
้ ภายใน 7 วันนั บจากวันเกิดอุบต
ั เิ หตุ
1.7 การเปลีย
่ นหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟั น ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8 อาหารเป็ นพิษ
1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลือ
่ นทับเส ้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสัน
่ ม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลัง
หลังเคลือ
่ น (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสือ
่ ม (Spondylosis) และภาวะทีม
เสือ
่ รี อยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพทีก
่ ระดูกสันหลังส่วน Pars
interarticularis (Spondylolysis) เว ้นแต่มก
ี ารแตกหัก (Fracture) หรือเคลือ
่ น (Dislocation) ของกระดูกสัน
หลังอันเนือ
่ งมาจากอุบต
ั เิ หตุ
1.10 สงคราม การรุกราน การกระทาทีม
่ งุ่ ร ้ายของศัตรูตา่ งชาติ หรือการกระทาทีม
่ งุ่ ร ้ายคล ้ายสงครามไม่วา่ จะได ้มีการ
ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึง่ หมายถึงสงครามระหว่างชนทีอ
่ าศัยอยูใ่ นประเทศ
เดียวกัน การแข็งข ้อ การกบฎ
1.11 การจลาจล การนัดหยุดงาน
1.12 การทีป
่ ระชาชนก่อความวุน
่ วายถึงขนาดลุกฮือต่อต ้านรัฐบาล การปฎิวัต ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก
หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึง่ จะเป็ นเหตุให ้มีการประกาศหรือคงไว ้ซึง่ กฎอัยการศึก
1.13 การก่อการร ้าย
้ เพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆอันเนือ
1.14 การแผ่รังสี หรือการแพร่กม
ั มันตภาพรังสีจากเชือ
่ งมาจากการ
้ เพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธใี ดๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซงึ่ ดาเนินติดต่อไปด ้วย
เผาไหม ้ของเชือ
ตัวเอง
1.15 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอน
ั ตราย อืน
่ ใดทีอ
่ าจเกิดการระเบิดใน
กระบวนการนิวเคลียร์ได ้
1.16 การทิง้ การกระจาย การปล่อย การรั่วซึม การย ้ายที่ การรั่วไหล การปนเปื้ อน หรือการระเบิดของวัตถุ ก๊าซ หรือ
สารอันตรายทางชีวภาพ หรือทางชีวเคมี หรือทางเคมี ไม่วา่ จะเป็ นผลโดยตรง หรือไม่ก็ตาม
1.17 อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ อาวุธชีวเคมี อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธแม่เหล็กไฟฟ้ าใดๆ
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ในเวลาต่อไปนี้
2.1
ขณะทีผ
่ ู ้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม ้า แข่งสกีทก
ุ ชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด ้วย แข่งสเก็ต ชกมวย
โดดร่ม (เว ้นแต่การโดดร่มเพือ
่ รักษาชีวต
ิ ) ขณะกาลังขึน
้ หรือกาลังลงหรือโดยสารอยูใ่ นบอลลูน หรือเครือ
่ งร่อน
เล่นบันจีจ
้ ๊ม
ั พ์ ดาน้ าทีต
่ ้องใช ้ถังอากาศและเครือ
่ งช่วยหายใจใต ้น้ า
2.2 ขณะทีผ
่ ู ้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะทีผ
่ ู ้เอาประกันภัยกาลังขึน
้ หรือกาลังลง หรือโดยสารอยูใ่ นอากาศยานทีม
่ ไิ ด ้จดทะเบียนเพือ
่ บรรทุก
ผู ้โดยสาร และมิได ้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
2.4 ขณะทีผ
่ ู ้เอาประกันภัยขับขีห
่ รือปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีเ่ ป็ นพนั กงานประจาอากาศยานใดๆ
2.5 ขณะทีผ
่ ู ้เอาประกันภัยเข ้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีสว่ นยั่วยุให ้เกิดการทะเลาะวิวาท
2.6 ขณะทีผ
่ ู ้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมทีม
่ ค
ี วามผิดสถานหนั ก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
2.7 ขณะทีผ
่ ู ้เอาประกันภัยปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีเ่ ป็ น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข ้าปฏิบต
ั ก
ิ ารในสงคราม หรือ
ปราบปรามแต่หากการเข ้าปฏิบัตก
ิ ารนัน
้ เกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบีย
้ ประกันภัยตัง้ แต่ระยะเวลาทีเ่ ข ้าปฏิบต
ั ก
ิ าร
้ สุดการปฏิบัตก
สงคราม หรือปราบปรามนัน
้ จนถึงวันสิน
ิ ารนัน
้ ส่วนหลังจากนัน
้ ให ้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
้ สุดระยะเวลาประกันภัยทีก
ต่อไปจนสิน
่ าหนดไว ้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
1.3
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