ใบสรุปความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ

ส�ำหรับผู้ถือบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ
1. ผู้ถือบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

(ต่อไปนี้จะเรียก บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช ว่า “บัตร”) ที่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองต้อง

1) มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์/กระแสรายวัน ในนามบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว
(ไม่รวมบัญชีเงินฝากร่วม) และ
2) มีีอายุุระหว่่าง 16 - 70 ปีี ณ วัันที่่�สมััครบััตร และ/หรืือออกบััตรทดแทนบััตรเดิิม ตามปีีเกิิดที่่�ระบุุไว้้ในบััตรประจำำ�ตัวั
ประชาชน และเป็็นผู้้�มีีประวััติิสุุขภาพดีี ไม่่เป็็นผู้้�พิิการ หรืือได้้รัับบาดเจ็็บ และไม่่เป็็นผู้้�ป่่วยโรคร้้ายแรง หรืือเป็็นโรค
เรื้้�อรััง ทั้้�งนี้้� 1 ท่่านสามารถถืือบััตรได้้ 1 ใบ เท่่านั้้�น
2. ค�ำนิยาม
1) อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และท�ำให้เกิดผลที่ผู้ถือบัตรมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวัง
2) การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระ
จากสาเหตุอื่น
3) การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถกู ตัดออกจากร่างกายตัง้ แต่ขอ้ มือหรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึงการสญู เสียสมรรถภาพ
ในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งาน
ได้อีกตลอดไป
4) การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
5) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจ�ำ และ
อาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
3. ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุและวงเงินความคุ้มครอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความคุ้มครอง
1. เสียชีวติ สญู เสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ ถาวรสิน้ เชิงเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุ (อ.บ.1)
- อุบัติเหตุทั่วไป
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- การถูกฆาตกรรมหรือถูกท�ำร้ายร่างกาย
2. รับเงินสูงสุด 10 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝากหลัก
ของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช* ก่อนเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน
กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
3. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถกู ท�ำร้ายร่างกาย/อุบตั เิ หตุ/ครัง้
(ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง/ปี)

วงเงินความคุ้มครอง
สูงสุด (บาท)
100,000
50,000
50,000
100,000
5,000

*บัญชีเงินฝากหลักของบัตร หมายถึง บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ผู้ถือบัตรแจ้งไว้ในค�ำขอ
เปิดบัญชีเงินฝาก/ใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ฯ ว่าเป็นบัญชีเงินฝากหลักของบัตร (Primary Account) หรือผู้ถือบัตรแจ้ง
ธนาคารเพื่อขอเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากหลักที่ผูกกับบัตรในภายหลัง
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4. ข้อยกเว้นความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ
1) ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.1) การกระท�ำของผู้ถือบัตรขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
ค�ำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่
150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
1.2) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท�ำร้ายร่างกายตนเอง
1.3) การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยักหรือโรคกลัวน�้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับ
มาจากอุบัติเหตุ
1.4) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ทจี่ �ำเป็นจะต้องกระท�ำเนือ่ งจากได้รบั บาดเจ็บซึง่ ได้รบั ความคุม้ ครอง
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระท�ำภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
1.5) การแท้งลูก
1.6) การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
1.7) การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8) อาหารเป็นพิษ
1.9) การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูก
สันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูก
สัน หลัง เสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่ มี รอยแตก (Defect) หรื อ พยาธิ สภาพที่ กระดู กสั น หลั ง ส่ ว น
Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
1.10) สงคราม การรุกราน การกระท�ำทีม่ งุ่ ร้ายของศัตรูตา่ งชาติ หรือการกระท�ำทีม่ งุ่ ร้ายคล้ายสงคราม ไม่วา่ จะได้มี
การประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็น
เหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
1.11) การก่อการร้าย
1.12) การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจาก
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งด�ำเนินติดต่อ
ไปด้วยตัวเอง
1.13) การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ที่อาจเกิดการระเบิด
ในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
2) ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
2.1) ขณะที่ผู้ถือบัตรแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย
โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือ่ รักษาชีวติ ) ขณะก�ำลังขึน้ หรือก�ำลังลง หรือโดยสารอยูใ่ นบอลลูน หรือเครือ่ งร่อน
เล่นบันจี้จัมพ์ ด�ำน�้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น�้ำ
2.2) ขณะที่ผู้ถือบัตรก�ำลังขึ้นหรือก�ำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร
และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
2.3) ขณะที่ผู้ถือบัตรขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ�ำอากาศยานใดๆ
2.4) ขณะที่ผู้ถือบัตรเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
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2.5) ขณะที่ผู้ถือบัตรก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
2.6) ขณะที่ผู้ถือบัตรปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต�ำรวจ หรืออาสาสมัครและเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
5. ผู้ถือบัตรที่ได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
1) ผู้ถอื บัตรทีม่ คี ณุ สมบัตติ ามเงือ่ นไขทีธ่ นาคารก�ำหนดในข้อ 1 จะได้รบั สิทธิค์ วามคุม้ ครอง 1 ปีแรก ตัง้ แต่เวลา 12.01 น.
ของวันถัดไป นับจากวันที่สมัครบัตรและช�ำระค่าธรรมเนียมรายปีแล้ว
2) ผู้ถอื บัตรจะได้รบั สิทธิค์ วามคุม้ ครองต่อเนือ่ งทุกๆ ปี ในกรณีทธี่ นาคารตัดค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรจากบัญชีเงินฝากที่
ผูกกับบัตรนี้ได้จนกว่าบัตรหมดอายุ โดยผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองตั้งแต่เวลา 12.01 น. ของวันถัดไป
นับจากวันที่ธนาคารตัดค่าธรรมเนียมรายปีได้ เว้นแต่กรณีตาม 5) ของข้อ 6   
3) กรณีีผู้�ถื้ ือบััตรขอออกบััตรทดแทน เนื่่�องจากบััตรชำำ�รุุด สููญหาย หรืือเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููล และผู้้�ถืือบััตรมีีอายุุไม่่เกิิน
70 ปีี ณ วัันที่่�ขอออกบััตรทดแทน ผู้้�ถือื บััตรจะได้้รับั สิิทธิ์์�ความคุ้้�มครองต่่อเนื่่�องสููงสุุดไม่่เกิินอายุุ 75 ปีี ทั้้ง� นี้้� ในกรณีี
เข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ขอออกบัตรทดแทน ผู้ถือบัตรต้องส�ำรองจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลก่อน โดยสามารถมาเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลภายใต้เงื่อนไขวงเงินความคุ้มครองได้
4) กรณีีผู้�ถื้ อื บััตรขอออกบััตรทดแทนหลัังจากอายุุ 70 ปีี ธนาคารจะออกบััตรประเภทอื่่�นทดแทน และผู้้�ถือื บััตรจะได้้รับั
สิทธิ์ความคุ้มครองต่อเนื่องถึงสิ้นรอบปีค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช เท่านั้น
6. ผู้ถือบัตรที่ไม่ได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
1) ผู้้�ถืือบััตรที่่�อายุุต่ำ��ำ กว่่า 16 ปีี หรืือที่่�อายุุเกิินกว่่า 75 ปีี
2) ผู้ถือบัตรแจ้งขอยกเลิกบัตร
3) ผู้ถอื บัตรถูกธนาคารยกเลิกบัตร เนือ่ งจากผู้ถอื บัตรปฏิบตั ผิ ดิ เงือ่ นไขตามข้อตกลงและเงือ่ นไขการใช้บตั ร หรือธนาคาร
ทราบว่าผู้ถือบัตรถูกด�ำเนินคดีทางแพ่ง หรือคดีอาญา หรือคดีล้มละลาย หรือเป็นบุคคลที่ราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐมีค�ำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือมีเหตุสงสัยว่าได้กระท�ำทุจริต หรือกระท�ำผิดใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายกับธนาคาร
4) ธนาคารไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อช�ำระค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรได้ เช่น เงินในบัญชีเงินฝากไม่พอช�ำระ
ค่าธรรมเนียม
5) กรณีบริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงให้เต็มวงเงิน
ความคุ้มครองที่ก�ำหนดไว้ในตารางความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุข้างต้นแล้ว
7. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
กรณีผู้ถือบัตรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้ผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้จัดการมรดก หรือ
ทายาทโดยธรรม ติดต่อ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) โทรศัพท์หมายเลข 0 2285 8888 พร้อมแจ้ง ชื่อ
นามสกุล หมายเลขบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช หมายเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์
พร้อมเตรียมเอกสารจัดส่งให้แก่บริษัทที่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โปรดดูรายละเอียด
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใต้ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และ
เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ www.bangkokbank.com/Be1stSmartSiriraj

ใบสรุปความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ

ส�ำหรับผู้ถือบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

8. การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
1) กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัท ผู้ถือบัตรสามารถ
ขอใช้บริการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องส�ำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจากวงเงินค่ารักษาพยาบาล
ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยแสดงบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช และบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้ถือบัตร
2) กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลอันเนือ่ งมาจากอุบตั เิ หตุในโรงพยาบาลทีไ่ ม่อยใู่ นเครือของบริษทั  ผู้ถอื บัตรจะต้องส�ำรอง
จ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนโดยให้ติดต่อ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) โทรศัพท์หมายเลข 0 2285
8888 พร้อมแจ้ง ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ
พร้อมเตรียมเอกสารจัดส่งให้แก่บริษัทที่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรเข้ารักษาพยาบาล โปรดดูรายละเอียดเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนที่ www.bangkokbank.com/Be1stSmartSiriraj

