เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

บัตรบีเฟิ สต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิรริ าช

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิรริ าช (ยูเนี่ยนเพย์)

ชือ
่ ผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์

บัตรเดบิตแบบมีประกันภัยอุบัติเหตุ

จุ ดเด่นผลิตภัณฑ์

• ทุกการสมัครบัตรใหม่ ธนาคารร่วมบริจาค 100 บาท และการชําระค่าธรรมเนียมรายปีทุกปีต่อไป ธนาคารร่วมบริจาค 50 บาท
ให้คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
• ทุกยอดการใช้จา่ ยผ่านบัตร ณ ร้านค้าต่างๆ ธนาคารร่วมบริจาค 0.2% ของยอดการใช้จา่ ย* ให้คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
• รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์จากศิรริ าช**
• รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ*** โดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวต
ิ เนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาท
- เบิกค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5,000 บาท/อุบัติเหตุ/ครัง้ (ไม่จาํ กัดจํานวนครัง้ /ปี)
• ใช้เป็นบัตรแรบบิทโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) และรถด่วนพิเศษบีอาร์ที (BRT)
• ใช้จา่ ยผ่านบัตรแรบบิทได้ง่ายๆ ณ ร้านค้าที่มีเครือ
่ งหมาย
พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าแรบบิทที่รว่ มรายการ
• ช้อปสบาย ณ ร้านค้าต่างๆ และร้านค้าออนไลน์ที่รบ
ั บัตรชิปการ์ด และมีเครือ
่ งหมาย
หรือ
• กดเงิน โอน จ่าย และอีกหลายธุรกรรมได้อย่างปลอดภัย มั่นใจ ด้วย CHIP & PIN 6 หลัก
• คล่องตัวทุกการใช้จา่ ยผ่านการชําระค่าสินค้า/บริการด้วยฟังก์ชน
ั่ Contactless สําหรับบัตรที่มีสัญลักษณ์ เพียงแค่แตะบัตรที่เครือ่ งอ่านบัตร
Contactless ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์
ทุกที่ทั่วโลก ก็สามารถชําระค่าสินค้า/บริการได้ทันที
• รับสิทธิประโยชน์มากมายจาก ธนาคารกรุงเทพ UnionPay International และ Travel Mate.Asia
* ไม่รวมการใช้จา่ ยด้วยการแตะบัตรที่เครือ
่ งอ่านแรบบิท
** รายละเอียดและเงื่อนไขส่วนลด/สิทธิประโยชน์ เป็นไปตามที่ศิรริ าชกําหนด
*** โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองจากใบสรุปความคุ้มครองและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ สําหรับผู้ถือบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท
ทีพีเอ็น แรบบิท ศิรริ าช ที่ www.bangkokbank.com/Be1stSmartSiriraj

วงเงินสูงสุด

• ถอนเงินสดได้สูงสุด 25,000 บาท/ครัง้
• ถอนเงินสด/โอนเงินได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน
• ชําระค่าสินค้า/บริการได้สูงสุด 150,000 บาท/บัตร/วัน
หมายเหตุ
• ผู้ถือบัตรสามารถกําหนดวงเงิน ถอน/โอนเงินได้ด้วยตนเอง ผ่านบริการบัวหลวงโฟน โทร. 1333 สําหรับการกําหนดวงเงินถอน/โอนเงิน มากกว่า
200,000 บาท/วัน ต้องเปลี่ยนแปลงวงเงินที่สาขาก่อนใช้บริการ ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินสูงสุด 500,000 บาท/วัน
• ผู้ถือบัตรสามารถกําหนดวงเงิน ชําระค่าสินค้า/บริการได้ด้วยตนเอง ผ่านบริการบัวหลวงโฟน โทร. 1333 และช่องทางโมบายแบงก์ก้ิง จาก
ธนาคารกรุงเทพ

เงือ
่ นไขหลัก

• ต้องมีบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน เพื่อผูกบัญชี
• 1 บัตร ผูกบัญชีได้สูงสุด 10 บัญชี
ประเภทบัญชีในบัตรเดบิต

จํานวนบัญชีในบัตรเดบิต

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

สูงสุดไม่เกิน 5 บัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

สูงสุดไม่เกิน 5 บัญชี

บัญชีเงินฝากประจํา

สูงสุดไม่เกิน 5 บัญชี

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี

สูงสุดไม่เกิน 1 บัญชี

บัญชีกองทุนเปิด (A/C 888)

รวมกันไม่เกิน
5 บัญชี

รวมกันทุกประเภทบัญชี
ไม่เกิน 10 บัญชี

สูงสุดไม่เกิน 1 บัญชี

• บัตรมีอายุ 5 ปี เมื่อบัตรหมดอายุ ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถใช้บัตรต่อไปได้ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรต้องติดต่อธนาคาร เพื่อออกบัตรใหม่ โดยชําระค่าธรรมเนียม
ในอัตราที่กําหนด
• ผู้มีสิทธิได้รบ
ั ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุต้องเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์/กระแสรายวัน ในนามบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว
(ไม่รวมบัญชีเงินฝากร่วม)
• ผู้ถือบัตรต้องมีอายุระหว่าง 16 - 70 ปี ณ วันที่สมัครบัตร และ/หรือออกบัตรทดแทนบัตรเดิม ตามปีเกิดที่ระบุไว้ในบัตรประจําตัวประชาชน และ
เป็นผู้มีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการ หรือได้รบ
ั บาดเจ็บ และไม่เป็นผู้ปว่ ยโรคร้ายแรง หรือเป็นโรคเรือ
้ รัง
• 1 ท่าน สามารถถือบัตรได้ 1 ใบเท่านั้น
• ผู้ถือบัตรจะได้รบ
ั สิทธิความคุ้มครองต่อเนื่องเป็นรายปี ในกรณีที่ธนาคารตัดค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรจากบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรนี้ได้
จนกว่าบัตรหมดอายุ โดยผู้ถือบัตรจะได้รบ
ั สิทธิความคุ้มครองตั้งแต่เวลา 12.01 น. ของวันถัดไป นับจากวันที่ธนาคารตัดค่าธรรมเนียมรายปีได้
และจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อผู้ถือบัตรอายุเกินกว่า 75 ปี หรือผู้ถือบัตรขอยกเลิกบัตร หรือถูกธนาคารยกเลิกบัตร หรือ ธนาคารไม่สามารถ
หักบัญชีเงินฝากเพื่อชําระค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรได้ เช่น เงินในบัญชีเงินฝากไม่พอชําระค่าธรรมเนียม
• กรณีอายัดบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิรริ าช ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บค่าธรรมเนียมรายปี จนกว่าบัตรของท่านหมดอายุ
เพื่อให้ลูกค้าได้รบ
ั สิทธิความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง หากลูกค้าไม่ประสงค์รบ
ั สิทธิความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุต่อ
ขอให้ลูกค้าติดต่อที่สาขาธนาคารเพื่อทําการยกเลิกบัตร
• ธนาคารขอสงวนสิทธิไ์ ม่ออกบัตรทดแทนให้ลูกค้าที่มีอายุเกิน 70 ปี ในทุกกรณี และธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมตามสัดส่วน
หมายเหตุ เมื่อลูกค้ามาติดต่อขอยกเลิกบัตรที่สาขาธนาคาร ธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมตามสัดส่วน เข้าบัญชีเงินฝากหลักของบัตร ภายในวัน
ทําการถัดไป
• ลูกค้าควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครัง้

เอกสารฉบับนี้เริม
ั ที่ 20 ตุลาคม 2565
่ ใช้ตั้งแต่วน

เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

บัตรบีเฟิ สต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิรริ าช
เงือ
่ นไขการฝาก/ถอน/โอน
สิทธิประโยชน์และเงือ
่ นไขอืน
่ ๆ

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด
• ถอนเงินในเขตเดียวกัน หรือจังหวัดเดียวกัน ผ่านเครือ
่ งเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ ไม่มีค่าธรรมเนียม
• ถอนเงินในเขตเดียวกัน หรือจังหวัดเดียวกัน ผ่านเครือ
่ งเอทีเอ็มธนาคารอืน
่ ฟรี 4 รายการแรกของเดือน รายการที่ 5 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ
• ถอนเงินข้ามเขต หรือข้ามจังหวัดผ่านเครือ
่ งเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงเทพ ค่าธรรมเนียม 15 บาท/รายการ
• ถอนเงินข้ามเขต หรือข้ามจังหวัด ผ่านเครือ
่ งเอทีเอ็มธนาคารอืน
่ ค่าธรรมเนียม 20 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอน
• โอนเงินภายในเขตเดียวกัน ระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพ ไม่มีค่าธรรมเนียม
• โอนเงินข้ามเขตระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพ ไม่คิดค่าธรรมเนียมสําหรับรายการแรกของเดือน รายการที่ 2 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ
• โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอืน
่
- ไม่เกิน 10,000 บาท ค่าธรรมเนียม 25 บาท/รายการ
- มากกว่า 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ค่าธรรมเนียม 35 บาท/รายการ
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

100 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปี

599 บาท (ค่าบริการที่เกี่ยวกับบัตรเดบิต 374 บาท และค่าบริการที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย 225 บาท)

ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่

100 บาท/ครัง้

ค่าธรรมเนียมการขอรหัสใหม่

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมใบแจ้งยอดค่าใช้จา่ ย
(Statement) รายเดือน

200 บาท/ปี (กรณีลูกค้าสมัครรับใบแจ้งยอดค่าใช้จา่ ย (Statement) ทางไปรษณีย์)

ค่าบริการการใช้จา่ ย
ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

• ค่าธรรมเนียมการถอนเงินในต่างประเทศ 100 บาท/ครัง้
หมายเหตุ ผู้ถือบัตรอาจต้องชําระค่าธรรมเนียมการถอนเงินในต่างประเทศ ตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของเครือ
่ ง ATM กําหนด
• ค่าป้องกันความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 ของจํานวนเงิน

ความรับผิดชอบของเจ้าของบัตร
กรณีบัตรหาย

• กรณีบัตรสูญหาย ถูกโจรกรรม ถูกยึด หรือบัตรติดอยู่ในเครือ
่ งเอทีเอ็ม รวมถึงถูกกระทําการทุจริตหรือสงสัยว่าบัตรถูกกระทําการทุจริต ลูกค้า
ต้องทําการอายัดบัตรทันที โดยดําเนินการผ่านช่องทางโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ หรือ บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือติดต่อสาขา
ธนาคาร เพื่อปกป้องเงินในบัญชีของท่าน และแจ้งแรบบิท ฮอตไลน์ เพื่อทําการอายัดเงินในแรบบิท โทร. 02 617 8383 โดยเจ้าของบัตร
ต้องดําเนินการด้วยตนเอง
• ผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากบัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ภายหลังระยะเวลา 5 นาที นับจากการแจ้งอายัดบัตร
เสร็จสิ้นลง

ประเภทของการประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ชือ
่ บริษัทประกันภัย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

วงเงินคุ้มครองประกันภัย

คุ้มครองการเสียชีวต
ิ สูงสุดถึง 200,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 5,000 บาท/อุบัติเหตุ/ครัง้

เงือ
่ นไขความคุ้มครอง
ประกันภัย (เฉพาะที่สําคัญ)

วันเริม
่ ต้นความคุ้มครอง
• ผู้ถือบัตรจะได้รบ
ั สิทธิความคุ้มครอง 1 ปีแรก ตั้งแต่เวลา 12.01 น. ของวันถัดไป นับจากวันที่สมัครบัตรและชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ
รายปีแล้ว
• ผู้ถือบัตรจะได้รบ
ั สิทธิความคุ้มครองต่อเนื่องเป็นรายปี ในกรณีที่ธนาคารตัดค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรจากบัญชีเงินฝากหลักที่ผูกกับบัตรนี้ได้
จนกว่าบัตรหมดอายุ โดยผู้ถือบัตรจะได้รบ
ั สิทธิความคุ้มครองตั้งแต่เวลา 12.01 น. ของวันถัดไป นับจากวันที่ธนาคารตัดค่าธรรมเนียมรายปีได้
ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุและวงเงินความคุ้มครอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความคุ้มครอง

วงเงินความคุ้มครองสูงสุด (บาท)

1. เสียชีวต
ิ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
- อุบัติเหตุท่ัวไป
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- การถูกฆาตกรรมหรือถูกทําร้ายร่างกาย

100,000
50,000
50,000

2. รับเงินสูงสุด 10 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากหลักของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท
ทีพีเอ็น แรบบิท ศิรริ าช* ก่อนเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน กรณีเสียชีวต
ิ เนื่องจากอุบัติเหตุ
3. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทําร้ายร่างกาย/อุบัติเหตุ/ครัง้ (ไม่จาํ กัดจํานวนครัง้ /ปี)

100,000
5,000

*บัญชีเงินฝากหลักของบัตร หมายถึง บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ที่ผู้ถือบัตรแจ้งไว้ในคําขอเปิดบัญชีเงินฝาก/
ใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ว่าเป็นบัญชีเงินฝากหลักของบัตร (Primary Account) หรือผู้ถือบัตรแจ้งธนาคาร เพื่อขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
เงินฝากหลักที่ผูกกับบัตรในภายหลัง

เอกสารฉบับนี้เริม
ั ที่ 20 ตุลาคม 2565
่ ใช้ตั้งแต่วน

เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

บัตรบีเฟิ สต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิรริ าช
เงือ
่ นไขความคุ้มครอง
ประกันภัย (เฉพาะที่สําคัญ)

วันสิ้นสุดความคุ้มครอง
ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ถือบัตรอายุเกินกว่า 75 ปี หรือผู้ถือบัตรขอยกเลิกบัตร หรือถูกธนาคารยกเลิกบัตร หรือธนาคารไม่สามารถ
หักบัญชีเงินฝากเพื่อชําระค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรได้ เช่น เงินในบัญชีเงินฝากไม่พอชําระค่าธรรมเนียม
ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รบ
ั ความคุ้มครอง
ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ อาทิ การกระทําของผู้ถือบัตรขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส
์ ุรา สารเสพติดหรือ
ยาเสพติดให้โทษ การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เป็นต้น และความสูญเสีย
หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลา อาทิ ขณะที่ผู้ถือบัตรแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด เล่นบันจีจ้ ม
ั พ์ เข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิด
การทะเลาะวิวาท เป็นต้น
วิธก
ี ารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
กรณีผู้ถือบัตรเสียชีวต
ิ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้ผู้รบ
ั ผลประโยชน์ หรือผู้จด
ั การมรดก หรือ ทายาทโดยธรรม ติดต่อ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์หมายเลข 0 2285 8888 พร้อมแจ้งชือ
่ นามสกุล หมายเลขบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น
แรบบิท ศิรริ าช หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมเตรียมเอกสาร จัดส่งให้แก่บริษัทที่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรเสียชีวต
ิ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
โปรดดูรายละเอียดการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใต้ผลประโยชน์การเสียชีวต
ิ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และเอกสาร
ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ www.bangkokbank.com/Be1stSmartSiriraj
วิธก
ี ารเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
• กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัท ผู้ถือบัตรสามารถขอใช้บริการรักษาพยาบาล
ได้โดยไม่ต้องสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจากวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ได้รบ
ั ความคุ้มครอง โดยแสดงบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท
ทีพีเอ็น แรบบิท ศิรริ าช และบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้ถือบัตร
• กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลที่ไม่อยู่ในเครือของบริษัท ผู้ถือบัตรจะต้องสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ไปก่อน โดยให้ติดต่อ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์หมายเลข 0 2285 8888 พร้อมแจ้งชือ
่ นามสกุล หมายเลขบัตร
บีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิรริ าช หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ พร้อมเตรียมเอกสารจัดส่งให้แก่บริษัทที่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรเข้ารักษาพยาบาล โปรดดูรายละเอียดเอกสารประกอบ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ www.bangkokbank.com/Be1stSmartSiriraj

ข้อแนะนํา/ข้อควรระวัง

• ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาบัตรไว้ในที่ที่ปลอดภัย และรักษาหมายเลขบัตรและรหัสประจําตัว (PIN) เป็นความลับ ตลอดจนถึงเปลี่ยนรหัสประจําตัว
(PIN) อยู่เสมอ
• ผู้ถือบัตรควรลงลายมือชือ
่ หลังบัตรทันทีที่ได้รบ
ั บัตรจากธนาคาร
• ระวังคนแปลกหน้าที่อาจทําทีมาขอความช่วยเหลือขณะกําลังทําธุรกรรมที่เครือ
่ งเอทีเอ็ม รวมถึงไม่ใช้เครือ
่ งเอทีเอ็มที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
หรือหากพบเห็นผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยส่อไปในทางทุจริต ควรแจ้งสาขาธนาคารกรุงเทพที่ดูแลเครือ
่ ง หรือติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333
• โปรดเก็บใบบันทึกรายการจากเครือ
่ งเอทีเอ็ม/ใบบันทึกรายการ (Sales Slip)/ใบเสร็จรับเงิน ไว้เป็นหลักฐานทุกครัง้ และตรวจสอบรายการ
บัญชีอย่างสมํ่าเสมอ
• กรณีบัตรสูญหาย ถูกโจรกรรม ถูกยึด หรือบัตรติดอยูใ่ นเครือ่ งเอทีเอ็ม รวมถึงถูกกระทําการทุจริตหรือสงสัยว่าบัตรถูกกระทําการทุจริต ลูกค้า
ต้องทําการอายัดบัตรทันที โดยดําเนินการผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือ ติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือติดต่อ
สาขาธนาคารกรุงเทพ เพื่อปกป้องเงินในบัญชีของท่าน และแจ้งแรบบิท ฮอตไลน์ เพื่อทําการอายัดเงินในแรบบิท โทร. 02 617 8383 โดย
เจ้าของบัตรต้องดําเนินการด้วยตนเอง
• กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบทันที
• หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามพนักงานขายทันที
• การทําธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
• การบริการที่เป็นค่าใช้จา่ ยที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ช่องทางในการติดต่อ

• การใช้งานธุรกรรมทางการเงิน ติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ 0 2645 5555 หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
หรือ www.bangkokbank.com
• การใช้งานระบบ หรือบริการแรบบิท ติดต่อ Rabbit Hotline โทร. 0 2617 8383
• ช่องทางการติดต่อบริษัทที่รบ
ั ประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์หมายเลข 0 2285 8888
หรือ www.bangkokinsurance.com¢

หมายเหตุ

• รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• ลูกค้าควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครัง้

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงือ
่ นไข
การให้บริการ หรือการแจ้งเตือน
ที่สําคัญต่างๆ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการ ธนาคารจะมีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญของ
การเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอ เช่น 30 วัน ผ่านช่องทางต่างๆของธนาคาร แต่หากการเปลี่ยนแปลงนั้น ส่งผลให้
ลูกค้าเกิดภาระหรือความเสี่ยงเพิ่มเติม ธนาคารจะดําเนินการขอความยินยอมล่วงหน้าจากลูกค้าตามข้อกําหนดของทางการ

เอกสารฉบับนี้เริม
ั ที่ 20 ตุลาคม 2565
่ ใช้ตั้งแต่วน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการ
บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท และบัตรอิเล็กทรอนิกส์อ่นๆ
ื
(เริ่มใช้ต้งั แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565)

ข้อกำหนดนี้เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้
่ อไปนีเรี
้ ยกว่า “ผูข
เรียกว่า “ธนาคาร” ระหว่างข้าพเจ้า ซึงต่
้ อ” กับธนาคาร โดยผูข
้ อยินยอมผูกพันตามข้อกำหนด
้
ดังต่อไปนีทุกประการ
1. ในข้อกำหนดนี้
		 1.1 “บัตร” หมายถึง บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท และบัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ยกเว้นบัตรเครดิต และ
			
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)) รวมทั้งบัตรที่ธนาคารออกร่วมกับบริษัทหรือองค์กร
			
อื่นๆ ภายใต้ข้อตกลงระหว่างธนาคารกับบริษัทหรือองค์กรดังกล่าว
		 1.2 “รหัสประจำตัว” หมายถึง รหัสที่ผู้ขอกำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านในการใช้บริการตาม
			
ข้อกำหนดนี้ รวมถึงรหัสประจำตัวที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ขอ
		 1.3 “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีเงินฝากที่ผู้ขอมีอยู่กับธนาคาร และผู้ขอประสงค์จะใช้เพื่อการ
			
ใช้บริการตามข้อกำหนดนี้
		 1.4 “อุปกรณ์สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง เครื่องมือ หรืออุปกรณ์สำหรับให้บริการใน
			
ลักษณะอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ ที่ธนาคารจัดให้บริการสำหรับผู้ขอในปัจจุบันและที่จะมีขึ้น
่ เช่น บัวหลวงโฟน เครืองถอนเงิ
่
			
ในอนาคต ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ หรือเครือข่ายอืน
นอัตโนมัติ
่
			
(Automatic Teller Machine: ATM) เครืองฝากเงิ
นอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine:
			
CDM) เครื่องบันทึกข้อมูล (EDC) เครื่องอ่านบัตรแบบ Contactless เพื่อใช้ในการชำระ
			
ค่าสินค้าและบริการแทนเงินสด เป็นต้น
่
่
่ี รบ
2. ผูข
้ อจะต้องลงลายมือชือในช่
องทีกำหนดไว้
ดา้ นหลังบัตรทันทีทได้
ั บัตรจากธนาคาร และดำเนินการ
่
่
้
เปิดใช้งานบัตรและกำหนดรหัสประจำตัวการใช้งานบัตรภายใต้เงือนไขทีธนาคารกำหนด ภายใน90 วัน นับตังแต่
วันที่สมัครขอใช้บริการบัตร หากไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้ขอตกลงยินยอมให้ธนาคารยกเลิกบัตรโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ขอทราบล่วงหน้า
		 ผู้ขอสามารถใช้บริการต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ส่อสารทางอิ
ื
เล็กทรอนิกส์ได้โดยใช้บัตร และ/หรือหมายเลข
บัตรประกอบกับรหัสประจำตัวตามวิธีที่ธนาคารกำหนด
		 ผู้ขอรับทราบว่าบัตรเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร และผู้ขอจะโอนให้บุคคลอื่นมิได้
		 ความรับผิดของผู้ขออันเกิดจากการใช้บริการตามข้อกำหนดนี้ ให้เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ขอได้รับบัตรจาก
ธนาคาร ทั้งนี้ ผู้ขอต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดสำหรับบริการแต่ละประเภท และในกรณีการถอน
เงินจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติในต่างประเทศที่อยู่ในเครือข่ายที่ธนาคารเป็นสมาชิกตามที่ธนาคารประกาศ
ผู้ขอต้องผูกพันและปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการใช้บัตรของแต่ละประเทศ ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
		 ผู้ขอสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวได้โดยผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่น
ที่ธนาคารจัดให้ ส่วนการสอบถามและการเปลี่ยนแปลงวงเงินถอนและวงเงินเพื่อการชำระค่าสินค้า/บริการ
ต่อวัน ผู้ขอสามารถดำเนินการได้โดยผ่านบัวหลวงโฟนหรือช่องทางอื่นที่ธนาคารจัดให้
3. หากผู้ขอปฏิบัติผิดข้อกำหนดนี้ หรือผู้ขอถูกดำเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือคดีล้มละลาย
หรือตกเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถหรือผู้ไร้ความสามารถ หรือธนาคารมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีบุคคลใด
กระทำทุจริต หรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการใช้บัตรที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารหรือผู้อื่น
ธนาคารมีสิทธิยกเลิกบัตรหรือเรียกบัตรคืน ในกรณีที่ธนาคารใช้สิทธิดังกล่าว ผู้ขอจะต้องส่งคืนบัตรให้
ธนาคารทันทีที่ได้รับแจ้งการยกเลิกและเรียกบัตรคืนจากธนาคารดังกล่าว หรือดำเนินการอื่นใดตามที่
ธนาคารกำหนด
4. ผู้ขอสามารถใช้บริการต่างๆ โดยใช้บัตรผ่านอุปกรณ์สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้ทุกวัน
่
่ เล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินอืนได้
่
่
ตลอด 24 ชัวโมง
และสามารถใช้บริการผ่านสืออิ
ตามวัน เวลา และเงือนไข
ที่สถาบันการเงินอื่นดังกล่าวกำหนด สำหรับบริการแต่ละประเภท โดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคาร หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินอื่นเฉพาะที่รับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ทได้เท่านั้น
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่ื
่ เล็กทรอนิกส์
5. การถอนเงิน โอนเงิน หรือชำระเงิน ผ่านอุปกรณ์สอสารทางอิ
เล็กทรอนิกส์ หรือผ่านสืออิ
ของสถาบันการเงินอื่นในแต่ละวัน จะต้องไม่เกินวงเงินที่ผู้ขอแสดงความประสงค์และต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ธนาคารกำหนดในขณะนั้น ทั้งนี้ ข้อจำกัดเกี่ยวกับวงเงินดังกล่าวจะไม่ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
		 5.1 การชำระค่าสินค้า/บริการ หรือค่าสาธารณูปโภค ในกรณีที่ผู้รับชำระใช้บริการรับชำระเงินผ่าน
			
ธนาคาร และ
		 5.2 การชำระค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นตัวแทนขาย และการโอนเงิน
			
ระหว่างบัญชีบัตร
6. สำหรับผู้ขอซึ่งถือบัตรที่สามารถชำระค่าสินค้า/บริการจากร้านค้าหรือ website ที่มีเครื่องหมาย
เครือข่าย TPN/UnionPay/Mastercard หรือเครื่องหมายอื่นที่ธนาคารกำหนด หรือชำระค่าสินค้า/บริการ
แบบ Contactless ณ จุดชำระเงินที่มีสัญลักษณ์
ของเครือข่ายนั้นๆ ได้ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ
การชำระค่าสินค้า/บริการดังกล่าวในแต่ละวัน ต้องไม่เกินจำนวนเงินคงเหลือที่พึงถอนได้ในบัญชีบัตรที่ระบุไว้
เพื่อการใช้บริการในข้อนี้ และไม่เกินวงเงินที่ผู้ขอตกลงไว้กับธนาคาร โดยจำนวนเงินที่ชำระค่าสินค้า/บริการ
ดังกล่าวจะถูกหักจากบัญชีบัตรที่ระบุไว้ข้างต้นทันที
7. ผู้ขอรับทราบว่า การใช้บัตรในต่างประเทศ จะต้องมีการแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศสำหรับค่า
สินค้า/บริการหรือเงินสดที่ถอนเป็นสกุลเงินบาท ทั้งนี้ ในกรณีที่สกุลเงินตราต่างประเทศนั้นมิได้เป็นสกุล
ดอลลาร์สหรัฐ ค่าสินค้า/บริการหรือเงินสดที่ถอนจะต้องแปลงเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐก่อนที่จะแปลงเป็นสกุล
เงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งบริษัทเครือข่ายที่ธนาคารเป็นสมาชิกประกาศ ณ วันที่ผู้ขอใช้บัตร โดยผู้ขอ
สามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้ที่
		 7.1 ผู้ขอที่ถือบัตรเครือข่าย UnionPay สามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนของ UnionPay
			
เพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก http://www.unionpayintl.com
		 7.2 ผู้ขอที่ถือบัตรเครือข่าย Mastercard สามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนของ Mastercard
			
เพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก
			
https://www.mastercard.us/en-us/consumers/get-support/convert			
currency.html
		 นอกจากนี้ ผู้ขอรับทราบและตกลงให้ธนาคารคิดค่าป้องกันความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 ของจำนวนเงินด้วย
่ื
่ี นผลให้เกิดการเคลือนไหวทางบั
่
8. ในการทำรายการใดๆ ผ่านอุปกรณ์สอสารทางอิ
เล็กทรอนิกส์ทเป็
ญชี
ซึ่งเป็นช่องทางที่ธนาคารสามารถออกใบบันทึกรายการจากอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่ผู้ขอได้ทันทีนั้น ผู้ขอจะได้รับ
ใบบันทึกรายการหากผู้ขอประสงค์ ในกรณีที่ใบบันทึกรายการหมด เครื่องดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบ แต่ผู้ขอ
สามารถใช้บริการต่อไปได้ ยกเว้นบริการบางประเภทซึ่งธนาคารจะไม่ให้บริการในกรณีที่ใบบันทึกรายการหมด
ทั้งนี้ ผู้ขอสามารถตรวจสอบรายการได้จากการนำสมุดคู่ฝากไปบันทึก หรือจากรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีที่
ธนาคารส่งให้ผู้ขอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่ธนาคารจัดให้
		 ในการชำระค่าสินค้า/บริการโดยใช้บัตร ผู้ขอจะได้รับการยืนยันการชำระเงินตามวิธีการที่ธนาคาร
หรือเครือข่ายหรือร้านค้ากำหนด
9. ในกรณีที่ธนาคารมีข้อตกลงกับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่ให้ผู้ขอสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่
ผู้ขอเพียงแจ้งความประสงค์ขอชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยการแจ้งหมายเลขบัตรด้วยวาจาหรือลายลักษณ์
อักษร ให้ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการทำการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ผู้ขอตกลงดังนี้
		 9.1 หากผู้ขอทักท้วงว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งซื้อสินค้า หรือไม่ได้เป็นผู้ขอรับบริการจากผู้ขายหรือผู้ให้
			
บริการดังกล่าว ธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงินจากผู้ขอทันที หรือในกรณีที่เรียกเก็บเงินไป
			
แล้วจะคืนเงินให้กับผู้ขอทันที เว้นแต่ธนาคารจะพิสูจน์ได้ว่า ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำ
			
ของผู้ขอเองและใช้สิทธิเรียกคืนจากผู้ขอในภายหลัง
		 9.2 ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ขอที่จะขอยกเลิกการซื้อสินค้าหรือรับบริการภายในระยะเวลา 45 วัน
			
นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันถึงกำหนด
			
การส่งมอบสินค้าหรือบริการ ในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าหรือบริการเป็น
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ลายลักษณ์อักษร ถ้าผู้ขอพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับสินค้าหรือไม่ได้รับบริการ หรือได้รับแต่ไม่ตรง
			
ตามกำหนดเวลา หรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้วน หรือชำรุดบกพร่อง หรือไม่ถูกต้องตามวัตถุ
			
ประสงค์ โดยธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงินจากผู้ขอ หรือในกรณีที่เรียกเก็บเงินไปแล้ว
			
ถ้าเป็นการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการภายในประเทศจะคืนเงินให้กับผู้ขอภายในระยะเวลา 30 วัน
			
นับตั้งแต่วันที่ผู้ขอแจ้ง ถ้าเป็นการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศจะคืนเงินให้กับ
			
ผู้ขอภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขอแจ้ง
10. ธนาคารจะส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตร อันเกิดจากการใช้บัตรชำระค่าสินค้า/บริการในรูปแบบใดที่
ธนาคารกำหนดตามที่ผู้ขอแจ้งความประสงค์ไว้ให้ผู้ขอทราบเดือนละครั้ง เพื่อให้ผู้ขอตรวจสอบความถูกต้อง
และทักท้วงมายังธนาคารได้ภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรจากธนาคาร
หากไม่ทักท้วงให้ถือว่าจำนวนเงินที่ปรากฏตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรที่ผู้ขอจะต้องชำระเป็นยอดที่ถูกต้อง
อย่างไรก็ดี หากผู้ขอสามารถพิสูจน์ได้ชัดแจ้งว่าใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรไม่ถูกต้อง และไม่ได้เป็นความผิด
หรือความบกพร่องของผู้ขอเอง ผู้ขอก็สามารถทักท้วงได้ แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้ขอได้รับใบแจ้ง
ยอดค่าใช้จ่ายบัตรจากธนาคาร
		 ในกรณีที่ผู้ขอมิได้ขอรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตร แต่ทำการตรวจสอบการใช้จ่ายบัตรผ่านช่องทาง
อื่นนั้น ผู้ขอสามารถทักท้วงได้ภายในเวลา ไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ทำรายการ
		 หากผู้ขอไม่ทักท้วงภายในเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว เป็นเหตุให้ธนาคารได้รับความเสียหาย
ผู้ขอจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น
		 ในกรณีที่ผู้ขอได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการอื่นใดที่ธนาคารกำหนด เพื่อ
ขอรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรในรูปแบบใดตามที่ธนาคารกำหนดกับธนาคารแล้ว ผู้ขอมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลง
การขอรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรในรูปแบบดังกล่าวไปเป็นรูปแบบอื่นที่ธนาคารกำหนดได้ โดยผู้ขอต้องแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอื่นใดที่ธนาคารกำหนด ให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
11. สำหรับบริการอื่นๆ ที่ธนาคารได้จัดให้แก่ผู้ขอแต่ละประเภท นอกเหนือจากบริการที่ระบุไว้ในข้อ
กำหนดนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอทราบตามช่องทางและวิธีการที่เหมาะสม
่
่
12. ผูข
้ อตกลงชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จา่ ย อันเกียวกั
บการใช้บต
ั ร หรือการใช้บริการอืนใด
ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
13. ผู้ขอตกลงว่า ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยบัตรของธนาคารโดยวิธีการตามข้อ
กำหนดนี้อย่างถูกต้อง ธนาคารจะถือเป็นคำสั่งของผู้ขอให้ธนาคารจัดบริการนั้นให้ โดยผู้ขอไม่ต้องลงลาย
มือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ธนาคารจะดำเนินการทางบัญชีตามวิธีปกติของธนาคารและให้ถือว่ารายการทาง
บัญชีของธนาคารเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง
14. ผู้ขอมีสิทธิขอระงับการใช้บัตรชั่วคราวไปยังธนาคารทางโทรศัพท์หมายเลข 1333 หรือ 0 2645
่ี รบ
่ี ข
5555 ได้ทก
ุ กรณี โดยธนาคารจะระงับการให้บริการบัตรของผูข
้ อทันทีทได้
ั แจ้งดังกล่าว ในกรณีทผู
้ อแจ้ง
่
้
่
้
ขอระงับการใช้บัตรชัวคราวแล้ว ผู้ขอไม่ต้องรับผิดชอบในภาระหนีทีเกิดขึนภายหลังระยะเวลา 5 นาที นับจาก
การเสร็จสิ้นการแจ้ง เว้นแต่ธนาคารจะพิสูจน์ได้ว่าภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของผู้ขอเอง ทั้งนี้ ธนาคาร
อาจใช้ดุลพินิจระงับการใช้บัตรนั้นและออกบัตรใหม่เมื่อผู้ขอมีคำขอได้ หากเห็นว่าการระงับการใช้บัตรเพียง
ชั่วคราวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ขอต่อไปได้
15. ธนาคารจะรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีธนาคารกระทำโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งเป็นความเสียหายที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมที่ผู้ขอทำโดยการใช้บริการนี้ และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพฤติการณ์
พิเศษ ทั้งนี้ ผู้ขอตกลงว่า ไม่ว่ากรณีใดๆ ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ
ดังต่อไปนี้
		 15.1 มีการใช้รหัสประจำตัว ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของผู้ใดก็ตาม
		 15.2 เหตุสุดวิสัยต่างๆ หรือเหตุการณ์ที่ธนาคารไม่ส ามารถควบคุมได้ ซึ่งรวมถึงการที่อุปกรณ์
			
ระบบสื่อสารหรือการส่งสัญญาณเชื่อมต่อไม่ทำงาน หรือการรบกวนจากไวรัสคอมพิวเตอร์
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่ ชอบด้วยกฎหมายตลอดจนในกรณีทธนาคารปิ
่ี
่
			
หรือจากการกระทำทีไม่
ดให้บริการเพือปรั
บปรุง
			
หรือบำรุงรักษาระบบ อันเป็นเหตุให้ผู้ขอไม่สามารถใช้บริการได้
		 15.3 ความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความบกพร่องของ (1) ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์
			
ต่างๆ ของผู้ขอหรือของธนาคาร หรือของบุคคลอื่นใด หรือ (2) ผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต
			
(Internet Service Provider) หรือผู้ให้บริการ Payment Settlement หรือผู้ให้บริการ
			
ระบบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ (3) เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครือข่ายการสื่อสาร
			
อื่น เว้นแต่ในกรณีที่ความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความบกพร่องดังกล่าวเกิดจากความ
			
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร
		 15.4 ความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินการของบริการนี้
		 15.5 การที่ผู้ขอไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้
16. ผู้ขอมีหน้าที่จะต้องเก็บรักษาบัตรไว้ในที่ที่ปลอดภัย และรักษาหมายเลขบัตรและรหัสประจำตัวเป็น
ความลับ ในกรณีที่บุคคลอื่นได้มาซึ่งบัตรของผู้ขอ และล่วงรู้ถึงหมายเลขบัตรและรหัสประจำตัวที่ใช้ควบคู่กับ
บัตรนั้น จะด้วยวิธีใดก็ตาม และได้มีการนำบัตร และหรือข้อมูลดังกล่าวไปใช้บริการอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ
กำหนดนี้ ไม่ว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ขอหรือไม่ก็ตาม ผู้ขอตกลงให้ถือว่าการใช้บริการดังกล่าวเป็นการใช้
บริการของผู้ขอเอง ซึ่งผู้ขอยินยอมรับผิดชอบทุกประการ และให้ถือว่าการที่ธนาคารได้จัดบริการดังกล่าวให้
ตามทางปฏิบต
ั ข
ิ องธนาคารเป็นการกระทำโดยชอบ และธนาคารไม่ตอ
้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหาย
่
้
ใดๆ ทีเกิดขึนแก่ผู้ขอ
17. ธนาคารสงวนสิทธิที่จะยกเลิกบัตรในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยแจ้งเหตุผลให้ผู้ขอทราบ
ล่วงหน้าก่อนการยกเลิกมีผล
		 ผู้ขอตกลงให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ เงื่อนไขการใช้บัตร อัตราค่าธรรมเนียม ค่า
บริการ หลักเกณฑ์การใช้บัตร หรือข้อสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับบัตรได้ตามที่เห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งผู้ขอ
เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ ในกรณีเร่งด่วน ผู้ขอตกลงให้ธนาคาร
แจ้งให้ผู้ขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ หรือประกาศหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายในประเทศ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันและจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ขออีกครั้ง และในกรณีที่ธนาคารเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นประโยชน์แก่ผู้ขอและลดภาระ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารอย่างมี
นัยสำคัญ ผู้ขอตกลงให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลใช้บังคับทันที โดยขอให้ธนาคารแจ้งให้ผู้ขอทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนผู้ขอตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ
18. หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะใช้บริการผ่านอุปกรณ์สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ผู้ขอได้รับ
ความเสียหาย ผู้ขอสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานหรือสาขาที่เครื่องหรืออุปกรณ์นั้นตั้งอยู่ หรือสาขาที่ผู้ขอ
มีบัญชีอยู่ โดยจะต้องแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ธนาคารทราบภายใน 30 วัน เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นข้อมูลใน
การตรวจสอบข้อผิดพลาด โดยธนาคารจะดำเนินการสอบสวนและแจ้งผลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำ
ร้องเรียน
19. ในกรณีที่ผู้ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล อาชีพ ที่อยู่ ที่ทำงาน สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์
หรือ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นหนังสือให้ธนาคารทราบทันที หาก
ไม่แจ้งให้ถือว่าข้อมูลที่ผู้ขอได้แจ้งไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
20. ผู้ขอได้ทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของธนาคาร ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) และหนังสือขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของธนาคารแล้ว ก่อนการตกลงผูกพันตามข้อตกลงนี้ และผู้ขอขอรับรองต่อธนาคารว่า (1) ผู้ขอได้
แจ้งรายละเอียดตามหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคาร ให้แก่บุคคล
ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ขอได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นไว้แก่ธนาคารตลอดมาทราบแล้ว
และบุคคลดังกล่าวได้รับทราบรายละเอียดตามหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
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ของธนาคารแล้ว และ (2) ผู้ขอมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของบุคคลอื่น ซึ่งผู้ขอได้
ให้ไว้แก่ธนาคาร
		 ผู้ขอยอมรับและตกลงว่า ธนาคารมีสิทธิเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูล ที่ผู้ขอได้ให้ไว้แก่ธนาคารหรือที่
เกิดขึ้นจากการใช้บริการตามข้อตกลงนี้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการตามข้อตกลงนี้ หรือที่
ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น ตลอดจนมีสิทธิส่ง โอน หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร พันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร
ผู้รับโอนสิทธิหรือหน้าที่จากธนาคาร ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องของธนาคาร ที่ปรึกษา สถาบันการเงินอื่น บุคคล
ที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ตรวจสอบภายนอก หน่วยงาน หรือ บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ของธนาคาร ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคาร ซึ่งรวมถึง
		 20.1 การดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงนี้ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงนี้ รวมถึงการดำเนินการ
			
ให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างธนาคารกับบุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องหรือ
			
เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการตามข้อตกลงนี้
		 20.2 การแจ้ง ติดต่อ ตรวจสอบ หรือตอบข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
			
บริการตามข้อตกลงนี้ ตามคำขอของผู้ขอ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตาม
			
ข้อตกลงนี้
		 20.3 การวิเคราะห์ ประมวลผล บริหารจัดการ หรือใช้ข้อมูลที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
			
ของธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอ และการประชาสัมพันธ์ มอบ หรือเสนอเอกสิทธิ
			
สิทธิประโยชน์ รางวัล และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่น่าจะเหมาะสมหรือตรงกับความประสงค์
			
ของผู้ขอ ตลอดจนการประเมิน พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
		 20.4 การดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 20.5 การกำกับดูแล บริหารความเสี่ยง และตรวจสอบใดๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของธนาคาร
			
รวมถึงการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือ
			
ของธนาคาร หรือพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร
่
่ี วยงานราชการ
		 20.6 การดำเนินการต่างๆ ตามทีกฎหมาย
กฎเกณฑ์ คำสัง่ หรือระเบียบวิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ หน่
			
หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ตลอดจนการติดตามทวงถามหนี้ การใช้สิทธิเรียกร้อง หรือ
			
การบังคับสิทธิตามกฎหมาย
21. ในกรณีที่ผู้ขอขอใช้บริการบัตรซึ่งเป็นบัตรที่ธนาคารออกร่วมกับพันธมิตร ผู้ขอตกลงปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการใช้บริการบัตรนั้นๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้
22. ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีของปีต่อๆ ไปในเดือนที่ครบกำหนด โดยธนาคารจะหักเงิน
จากบัญชีบัตรที่ระบุในคำขอหรือตามบัญชีที่ผู้ขอได้แจ้งเปลี่ยนแปลงต่อธนาคารในภายหลัง ในกรณีที่เงินใน
้ ผู
่ ข
บัญชีดงั กล่าวมีไม่เพียงพอชำระค่าธรรมเนียมรายปี ผูข
้ อยินยอมให้ถอ
ื ว่าเป็นหนีที
้ อจะต้องชำระให้แก่ธนาคาร
่
้
้
		 เมื อบัตรหมดอายุ ผู้ขอจะไม่สามารถใช้บัตรต่อไปได้ ทั งนี ผู้ขอต้องติดต่อธนาคารเพื่อออกบัตร
ใหม่ให้ โดยชำระค่าธรรมเนียมในอัตราที่ธนาคารกำหนด
23. ผู้ขอมีสิทธิบอกเลิกการใช้บัตรเมื่อใดก็ได้และมีสิทธิได้รับคืนค่าธรรมเนียมตามส่วนของระยะ
เวลาที่ยังไม่ได้ใช้บัตร  
ผู้ขอต้องบอกเลิกการใช้บัตร โดยแสดงความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งส่งคืน
บัตรที่สาขาของธนาคาร เพื่อให้ธนาคารดำเนินการยกเลิกการใช้บัตรนั้น  
ในกรณีที่ผู้ขอปิดบัญชีเงินฝากหลักของบัตรทุกบัญชี ให้ถือว่าการใช้บริการบัตรภายใต้ข้อ
กำหนดนี้สิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ
่
24. ผูข
้ อสามารถสอบถามรายละเอียดบริการเพิมเติ
มได้ท่ี บัวหลวงโฟน โทร 1333 หรือ 0 2645 5555
(ตลอด 24 ชั่วโมง)
25. ผู้ขอรับรองว่า ข้อมูลใดๆ ที่ผู้ขอได้ให้ไว้ และหรือจะให้แก่ธนาคารในภายหน้า ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นความจริงทุกประการ
NFKD 076-5 (5-05/65)

หน้า 5/5

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการ
บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท
(เริ่มใช้ต้งั แต่วันที่ 19 เมษายน 2564)

ผู้ขอตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการ
บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท และ บัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

1. คำที่ใช้ในข้อกำหนดนี้ ให้มีความหมายตามคำจำกัดความในข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการบัตร
บีเฟิสต์ สมาร์ท และ บัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เว้นแต่จะมีคำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดนี้เป็นอย่างอื่น

2. บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
3. บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท เป็นบัตรเดบิตที่ธนาคาร ให้บริการร่วมกับบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด

ซิสเทม จำกัด และบริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด โดยเป็นบัตรเดบิตที่รวมบริการบัตรบีเฟิสต์ (บัตรเดบิต และ
บัตรเอทีเอ็ม) และบริการบัตรแรบบิทไว้ในบัตรเดียว กล่าวคือผู้ขอสามารถใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ได้
ดังนี้
		

3.1 ในฐานะบัตรเดบิต เพื่อชำระสินค้า/บริการ ณ ร้านค้า หรือผ่านช่องทาง online ที่มีเครื่องหมาย

			
			

เครือข่ายตามประเภทบัตร TPN/UnionPay/Mastercard ได้ทันที และในฐานะบัตร ATM
เพื่อถอน/ฝากเงินที่เครื่อง ATM

3.2 ในฐานะบัตรแรบบิทซึ่งมีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Purse) ที่ใช้สำหรับการชำระค่าโดยสาร
			
ระบบขนส่งสาธารณะแบบหักค่าโดยสารตามระยะทางหรือตามเที่ยวเดินทาง แล้วแต่กรณี
		

			
			

(ตามเงื่อนไขที่ธนาคารและบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด กำหนด) และการชำระ
ค่าสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ “แรบบิท”

4. ผู้ขอตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอที่จำเป็นให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการนี้ เพื่อลงทะเบียนแรบบิท และแรบบิท รีวอร์ดส และบริการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขอ โดยผู้ขอ

จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามเงื่อนไขจากบริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด
5. เมื่อผู้ขอได้รับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท แล้ว ให้ถือว่าผู้ขอได้รับทราบและยอมรับในข้อกำหนด

และเงื่อนไขการใช้บัตรที่กำหนดโดยธนาคารกรุงเทพ, บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด และบริษัท
แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด ก่อนที่จะนำบัตร บีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ไปใช้
6. บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท มีอายุบัตร 5 ปี
7. กรณีบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท สูญหาย ผู้ขอต้องแจ้งให้ธนาคารและบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด
ซิสเทม จำกัด ทราบทันที ทั้งนี้ ธนาคารจะระงับบริการใช้บัตรเดบิตโดยทันที โดยผู้ขอจะไม่ต้องรับผิดชอบเมื่อ
พ้น 5 นาทีนับจากการเสร็จสิ้นการแจ้งให้ระงับ ส่วนเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั้น การระงับการใช้บัตร
ชั่วคราวให้เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อตกลงที่กำหนดโดยบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด

่
่
8. ธนาคารไม่มส
ี ว่ นรับผิดชอบในข้อกำหนดและเงือนไขการใช้
บต
ั ร ทีออกโดยบริ
ษท
ั บางกอก สมาร์ทการ์ด

ซิสเทม จำกัด และบริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด

9. ผู้ขอสามารถสอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติมได้ท่บั
ี วหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ 0 2645 5555
(ตลอด 24 ชั่วโมง)

NFKD 083-1 (1-05/65)

ใบสรุุปความคุ้้�มครองประกัันภััยอุุบััติิเหตุุ
สำำ�หรัับผู้้�ถืือบััตรบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท ทีีพีีเอ็็น ศิิริริ าช หรืือ
บััตรบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท ทีีพีีเอ็็น แรบบิิท ศิิริริ าช
เงื่่อ
� นไขความคุ้้�มครองประกัันภััยอุุบััติิเหตุุ
1. ผู้ถือบัตรบีเฟิ สต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ศิรริ าช หรือบัตรบีเฟิ สต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิรริ าช
(ต่อไปนี้จะเรียก บัตรบีเฟิ สต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ศิรริ าช หรือบัตรบีเฟิ สต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิรริ าช ว่า “บัตร”)
ที่มส
ี ิทธิไ์ ด้รบ
ั ความคุ้มครองต้อง
1) มีีชื่อ
่� เป็็นเจ้้าของบััญชีีเงิินฝากสะสมทรััพย์์/กระแสรายวััน ในนามบุุคคลธรรมดาเพีียงคนเดีียว
(ไม่่รวมบััญชีีเงิินฝากร่่วม) และ
2) มีีอายุุระหว่่าง 16 - 70 ปีี ณ วัันที่่�สมััครบััตร และ/หรืือออกบััตรทดแทนบััตรเดิิม ตามปีีเกิิดที่่�ระบุุไว้้ในบััตรประจำำ�ตััว
ประชาชน และเป็็นผู้้�มีีประวััติิสุุขภาพดีี ไม่่เป็็นผู้้�พิิการ หรืือได้้รับบ
ั าดเจ็็บ และไม่่เป็็นผู้้�ป่วย
่ โรคร้้ายแรง หรืือเป็็นโรค
เรื้้�อรััง ทั้้�งนี้้� 1 ท่่านสามารถถืือบััตรได้้ 1 ใบ เท่่านั้้�น
2. คำ�นิยาม
1) อุุบััติิเหตุุ หมายถึึง เหตุุการณ์์ ที่่�เกิิดขึ้้� นอย่่างฉัั บพลัันจากปััจจัย
ั ภายนอกร่่างกาย และทำำ�ให้้เกิิดผลที่่�ผู้้�ถืือบััตรมิิได้้
เจตนาหรืือมุ่่�งหวััง
2) การบาดเจ็็บ หมายถึึง การบาดเจ็็บทางร่่างกายอัันเป็็นผลโดยตรงจากอุุบััติิเหตุุซึ่�ง่ เกิิดขึ้้�นโดยเอกเทศและโดยอิิสระ
จากสาเหตุุอื่น
่�
3) การสููญเสีี ยอวััยวะ หมายถึึ ง การถููกตัั ดออกจากร่่างกายตั้้� งแต่่ ข้้อมืือหรืือข้้อเท้้ า และให้้ หมายรวมถึึ งการสููญเสีี ย
สมรรถภาพในการใช้้งานของอวััยวะดัังกล่่าวข้้างต้้นโดยสิ้้�นเชิิง และมีีข้้อบ่่งชี้้�ทางการแพทย์์ชัด
ั เจนว่่าไม่่สามารถกลัับ
มาใช้้งานได้้อีก
ี ตลอดไป
4) การสููญเสีียสายตา หมายถึึง ตาบอดสนิิท และไม่่มีีทางรัักษาให้้หายได้้ตลอดไป
5) ทุุพพลภาพถาวรสิ้้�นเชิิง หมายถึึง ทุุพพลภาพถึึงขนาดไม่่สามารถประกอบหน้้าที่่�การงานใดๆ ในอาชีีพประจำำ�และอาชีีพ
อื่่น
� ๆ ได้้โดยสิ้้�นเชิิงตลอดไป
6) “บริิษััท” หมายถึึง บริิษััท กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
3. ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุและวงเงินความคุ้มครอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความคุ้้�มครอง
1. เสีียชีวิี ต
ิ สููญเสีียอวััยวะ สายตา ทุุพพลภาพ ถาวรสิ้้�นเชิิงเนื่่�องจากอุุบัติ
ั ิเหตุุ (อ.บ.1)
- อุุบััติิเหตุุทั่่� วไป
- การขัับขี่่�หรืือโดยสารรถจัักรยานยนต์์
- การถููกฆาตกรรมหรืือถููกทำำ�ร้า้ ยร่่างกาย
2. รัับเงิินสููงสุุด 10 เท่่า ของยอดเงิินฝากคงเหลืือในบััญชีีเงิินฝากหลััก ของ
บััตรบีีเฟิิสต์์ สมาร์์ท ทีีพีเี อ็็น ศิิริริ าช หรืือ บััตรบีีเฟิิสต์์ สมาร์์ท ทีีพีเี อ็็น แรบบิิท ศิิริริ าช*
	ก่่อนเกิิดอุุบััติิเหตุุ 1 วััน กรณีีเสีียชีวิี ต
ิ เนื่่�องจากอุุบััติิเหตุุ
3.	ค่่ารัักษาพยาบาลเนื่่�องจากอุุบััติิเหตุุทั่่�วไป รวมถึึงการขัับขี่่�หรืือโดยสาร
	รถจัักรยานยนต์์ และการถููกฆาตกรรมหรืือถููกทำำ�ร้า้ ยร่่างกาย/อุุบัติ
ั ิเหตุุ/ครั้้�ง
(ไม่่จำ�กั
ำ ัดจำำ�นวนครั้้�ง/ปีี)

วงเงิินความคุ้้�มครอง
สููงสุุด (บาท)
100,000
50,000
50,000
100,000

5,000

*บัญชีเงิ นฝากหลั กของบัตร หมายถึ ง บัญชีเงิ นฝากสะสมทรัพย์หรือบัญชีเงิ นฝากกระแสรายวันที่ผู้ ถือบัตรแจ้งไว้ใน
คำ �ขอเปิดบัญชีเงิ นฝาก/ใช้บรก
ิ ารบัตรอิเล็ กทรอนิ กส์ ฯ ว่าเป็นบัญชีเงิ นฝากหลั กของบัตร (Primary Account) หรือ
ผู้ถือบัตรแจ้งธนาคารเพื่อขอเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากหลักที่ผูกกับบัตรในภายหลัง

ใบสรุุปความคุ้้�มครองประกัันภััยอุุบััติิเหตุุ
สำำ�หรัับผู้้�ถืือบััตรบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท ทีีพีีเอ็็น ศิิริริ าช หรืือ
บััตรบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท ทีีพีีเอ็็น แรบบิิท ศิิริริ าช
4. ข้อยกเว้นความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ
1) ความสููญเสีีย หรืือความเสีียหายใดๆ อัันเกิิดจาก หรืือสืืบเนื่่�องจากสาเหตุุดัังต่่อไปนี้้�
1.1)

การกระทำำ�ของผู้้�ถืือบััตรขณะอยู่่�ภายใต้้ฤทธิ์์�สุุรา สารเสพติิดหรืือยาเสพติิดให้้โทษจนไม่่สามารถครองสติิได้้
คำำ �ว่า่ “ขณะอยู่่�ภายใต้้ ฤทธิ์์�สุุร า” นั้้� น ในกรณีี ที่่� มีี การตรวจเลืือดให้้ ถืื อเกณฑ์์ มีี ร ะดัั บ แอลกอฮอล์์ ในเลืือด
ตั้้�งแต่่ 150 มิิลลิิกรััมเปอร์์เซ็็นต์์ขึ้้�นไป

1.2)

การฆ่่าตััวตาย พยายามฆ่่าตััวตาย หรืือการทำำ�ร้า้ ยร่่างกายตนเอง

1.3)

การได้้รับ
ั เชื้้�อโรค ปรสิิต เว้้นแต่่การติิดเชื้้�อโรค หรืือบาดทะยัักหรืือโรคกลััวน้ำำ� ซึ่่�งเกิิดจากบาดแผลที่่�ได้้รับม
ั า
จากอุุบััติิเหตุุ

1.4) การรัักษาทางเวชกรรมหรืือศััลยกรรม เว้้นแต่่ ที่่� จำ�ำ เป็็นจะต้้ องกระทำำ �เนื่่� องจากได้้รับบ
ั าดเจ็็บซึ่�่งได้้รับ
ั ความ
คุ้้�มครองภายใต้้กรมธรรม์์ประกัันภััยนี้้� และได้้กระทำำ�ภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้ในกรมธรรม์์ประกัันภััย
1.5)

การแท้้งลููก

1.6)

การรัักษาฟัันหรืือการรัักษารากฟััน เว้้นแต่่การรัักษาที่่�ได้้เกิิดขึ้้�นภายใน 7 วััน นัับจากวัันเกิิดอุุบััติิเหตุุ

1.7)

การเปลี่่�ยนหรืือใส่่ฟัน
ั ปลอม การครอบฟััน ทัันตกรรมประดิิษฐ์์

1.8)

อาหารเป็็นพิิษ

1.9) การปวดหลัั ง อััน มีี ส าเหตุุ ม าจากหมอนรองกระดููกสัั น หลัั ง เคลื่่� อนทัั บ เส้้ น ประสาท (Disc herniation)
กระดููกสัันหลัังเคลื่่อ
� น (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดููกสัันหลัังเสื่่อ
� ม (Degenerative disc disease)
กระดููกสัันหลัังเสื่่�อม (Spondylosis) และภาวะที่่�มีีรอยแตก (Defect) หรืือพยาธิิสภาพที่่�กระดููกสัันหลััง
ส่่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้้นแต่่มีก
ี ารแตกหััก (Fracture) หรืือเคลื่่อ
� น (Dislocation)
ของกระดููกสัันหลัังอัันเนื่่�องมาจากอุุบััติิเหตุุ
1.10) สงคราม การรุุกราน การกระทำำ�ที่่�มุ่่�งร้้ายของศััตรููต่่างชาติิ หรืือการกระทำำ�ที่่�มุ่่�งร้้ายคล้้ายสงคราม ไม่่ว่า่ จะได้้มีี
การประกาศสงครามหรืือไม่่ก็็ตาม หรืือสงครามกลางเมืือง การแข็็งข้้อ การกบฏ การจลาจล การนััดหยุุดงาน
การก่่อความวุ่่�นวาย การปฏิิวัติ
ั ิ การรััฐประหาร การประกาศกฎอััยการศึึก หรืือเหตุุการณ์์ใดๆ ซึ่่�งจะเป็็นเหตุุให้้
มีีการประกาศหรืือคงไว้้ซึ่�ง่ กฎอััยการศึึก
1.11) การก่่อการร้้าย
1.12) การแผ่่รังั สีี หรืือการแพร่่กััมมัันตภาพรัังสีีจากเชื้้�อเพลิิงนิิวเคลีียร์ห
์ รืือจากกากนิิวเคลีียร์ใ์ ดๆ อัันเนื่่�องมาจาก
การเผาไหม้้ของเชื้้�อเพลิิงนิิวเคลีียร์ ์ และจากกรรมวิิธีใี ดๆ แห่่งการแตกแยกตััวทางนิิวเคลีียร์ซึ่
์ �ง่ ดำำ�เนิินติิดต่่อ
ไปด้้วยตััวเอง
1.13) การระเบิิดของกััมมัันตภาพรัังสีี หรืือส่่วนประกอบของนิิวเคลีียร์ห
์ รืือวััตถุุอัน
ั ตรายอื่่น
� ใด ที่่�อาจเกิิดการระเบิิด
ในกระบวนการนิิวเคลีียร์ไ์ ด้้
2) ความสููญเสีีย หรืือความเสีียหายใดๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในเวลาต่่อไปนี้้�
2.1)

ขณะที่่�ผู้้�ถืือบััตรแข่่งรถหรืือแข่่งเรืือทุุกชนิิด แข่่งม้้า แข่่งสกีีทุุกชนิิดรวมถึึงเจ็็ตสกีีด้้วย แข่่งสเก็็ต ชกมวย
โดดร่่ม (เว้้น แต่่ การโดดร่่ม เพื่่� อ รััก ษาชีีวิ ต
ิ ) ขณะกำำ �ลัั ง ขึ้้� น หรืือกำำ �ลัั ง ลงหรืือโดยสารอยู่่�ในบอลลููน หรืือ
เครื่่อ
� งร่่อน เล่่นบัันจี้้�จัมพ์
ั ์ ดำำ�น้ำำ�ที่่�ต้้องใช้้ถัังอากาศและเครื่่อ
� งช่่วยหายใจใต้้น้ำำ�

2.2)

ขณะที่่�ผู้้�ถืือบััตรกำำ�ลัังขึ้้�นหรืือกำำ�ลัังลง หรืือโดยสารอยู่่�ในอากาศยานที่่�มิิได้้จดทะเบีียนเพื่่�อบรรทุุกผู้้�โดยสาร
และมิิได้้ประกอบการโดยสายการบิินพาณิิชย์์

2.3)

ขณะที่่�ผู้้�ถืือบััตรขัับขี่่�หรืือปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นพนัักงานประจำำ�อากาศยานใดๆ

ใบสรุุปความคุ้้�มครองประกัันภััยอุุบััติิเหตุุ
สำำ�หรัับผู้้�ถืือบััตรบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท ทีีพีีเอ็็น ศิิริริ าช หรืือ
บััตรบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท ทีีพีีเอ็็น แรบบิิท ศิิริริ าช
2.4)

ขณะที่่�ผู้้�ถืือบััตรเข้้าร่่วมทะเลาะวิิวาทหรืือมีีส่่วนยั่่�วยุุให้้เกิิดการทะเลาะวิิวาท

2.5)

ขณะที่่�ผู้้�ถืือบััตรก่่ออาชญากรรมที่่�มีีความผิิดสถานหนััก หรืือขณะถููกจัับกุุม หรืือหลบหนีีการจัับกุุม

2.6)

ขณะที่่�ผู้้�ถืือบััตรปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นทหาร ตำำ�รวจ หรืืออาสาสมััครและเข้้าปฏิิบััติิการในสงคราม หรืือปราบปราม

5. ผู้ถือบัตรที่ได้รบ
ั ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
1) ผู้้�ถืือบััตรที่่�มีีคุุณสมบััติิตามเงื่่�อนไขที่่�ธนาคารกำำ�หนดในข้้อ 1 จะได้้รับสิ
ั ิทธิ์์�ความคุ้้�มครอง 1 ปีีแรก ตั้้�งแต่่เวลา
12.01 น. ของวัันถััดไป นัับจากวัันที่่�สมััครบััตรและชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมรายปีีแล้้ว
2) ผู้้�ถืือบััตรจะได้้รับสิ
ั ิ ทธิ์์�ความคุ้้�มครองต่่อเนื่่�องเป็็นรายปีี ในกรณีีที่่�ธนาคารตััดค่่าธรรมเนีียมรายปีีของบััตรจากบััญชีี
เงิินฝากที่่�ผููกกัับบััตรนี้้�ได้้จนกว่่าบััตรหมดอายุุ โดยผู้้�ถืือบััตรจะได้้รับสิ
ั ิทธิ์์�ความคุ้้�มครองตั้้�งแต่่เวลา 12.01 น. ของ
วัันถััดไป นัับจากวัันที่่�ธนาคารตััดค่่าธรรมเนีียมรายปีีได้้ เว้้นแต่่กรณีีตาม 5) ของข้้อ 6
3) กรณีีผู้้�ถืือบััตรขอออกบััตรทดแทน เนื่่�องจากบััตรชำำ�รุุด สููญหาย หรืือเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููล และผู้้�ถืือบััตรมีีอายุุไม่่เกิิน
70 ปีี ณ วัันที่่�ขอออกบััตรทดแทน ผู้้�ถืือบััตรจะได้้รับสิ
ั ิทธิ์์�ความคุ้้�มครองต่่อเนื่่�องสููงสุุดไม่่เกิินอายุุ 75 ปีี ทั้้�งนี้้� ใน
กรณีีเข้้ารัับการรัักษาพยาบาลเนื่่�องจากอุุบััติิเหตุุภายใน 3 วััน นัับแต่่วัน
ั ที่่�ขอออกบััตรทดแทน ผู้้�ถืือบััตรต้้องสำำ�รอง
จ่่ายค่่ารัักษาพยาบาลก่่อน โดยสามารถมาเรีียกร้้องค่่ารัักษาพยาบาลภายใต้้เงื่่�อนไขวงเงิินความคุ้้�มครองได้้
4) กรณีีผู้้�ถืือบััตรขอออกบััตรทดแทนหลัังจากอายุุ 70 ปีี ธนาคารขอสงวนสิิทธิ์์�ไม่่ออกบััตรทดแทนในทุุกกรณีี ขอให้้ผู้้�
ถืือบััตรติิดต่่อที่่�สาขาธนาคาร
6. ผู้ถือบัตรที่ไม่ได้รบ
ั สิทธิค
์ วามคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
1) ผู้้�ถืือบััตรที่่�อายุุต่ำำ�กว่่า 16 ปีี หรืือที่่�อายุุเกิินกว่่า 75 ปีี
2) ผู้้�ถืือบััตรแจ้้งขอยกเลิิกบััตร
3) ผู้้�ถืื อบััตรถููกธนาคารยกเลิิ กบััตร เนื่่� องจากผู้้�ถืื อบััตรปฏิิ บััติิผิิดเงื่่� อนไขตามข้้อตกลงและเงื่่� อนไขการใช้้บััตร หรืือ
ธนาคารทราบว่่าผู้้�ถืือบััตรถููกดำำ�เนิินคดีีทางแพ่่ง หรืือคดีีอาญา หรืือคดีีล้้มละลาย หรืือเป็็นบุุคคลที่่�ราชการหรืือหน่่วย
งานของรััฐมีีคำำ�สั่่�งให้้ยึึดหรืืออายััดทรััพย์์สิิน หรืือมีีเหตุุสงสััยว่า่ ได้้กระทำำ�ทุุจริต
ิ หรืือกระทำำ�ผิิดใดๆ ที่่�อาจจะก่่อให้้เกิิด
ความเสีียหายกัับธนาคาร
4) ธนาคารไม่่สามารถหัักบััญชีีเงิินฝากเพื่่�อชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมรายปีีของบััตรได้้ เช่่น เงิินในบััญชีีเงิินฝากไม่่พอชำำ�ระค่่า
ธรรมเนีียม
5) กรณีีบริษั
ิ ัทจ่่ายค่่าสิิ นไหมทดแทนการเสีียชีวิี ต
ิ การสููญเสีียอวััยวะสายตา หรืือทุุพพลภาพถาวรสิ้้� นเชิิงให้้เต็็มวงเงิิน
ความคุ้้�มครองที่่�กำำ�หนดไว้้ในตารางความคุ้้�มครองประกัันภััยอุุบััติิเหตุุข้้างต้้นแล้้ว
7. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
กรณีผู้ถือบัตรเสียชวี ต
ิ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้ผู้รบผ
ั ลประโยชน์ หรือผู้จด
ั การมรดก หรือ
ทายาทโดยธรรม ติดต่อ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) โทรศัพท์หมายเลข 0 2285 8888 พร้อมแจ้ง
ชื่อนามสกุล หมายเลขบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ศิรริ าช หรือบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิรริ าช หมายเลข
บัตรประจำ�ตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมเตรียมเอกสารจัดส่งให้แก่บรษ
ิ ัทที่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรเสียชวี ต
ิ สูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โปรดดูรายละเอียดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใต้ผลประโยชน์การเสียชวี ต
ิ สูญเสียอวัยวะ
สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน
้ เชิง และเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ www.bangkokbank.com/
Be1stSmartSiriraj

ใบสรุุปความคุ้้�มครองประกัันภััยอุุบััติิเหตุุ
สำำ�หรัับผู้้�ถืือบััตรบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท ทีีพีีเอ็็น ศิิริริ าช หรืือ
บััตรบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท ทีีพีีเอ็็น แรบบิิท ศิิริริ าช
8. การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
1) กรณีีเข้้ารัับการรัักษาพยาบาลอัันเนื่่�องมาจากอุุบััติิเหตุุในโรงพยาบาลที่่�อยู่่�ในเครืือข่่ายของบริิษััท ผู้้�ถืือบััตรสามารถ
ขอใช้้บริก
ิ ารรัักษาพยาบาลได้้โดยไม่่ต้้องสำำ�รองจ่่ายค่่ารัักษาพยาบาล แต่่ทั้้�งนี้้�ต้้องไม่่เกิินจากวงเงิินค่่ารัักษาพยาบาล
ที่่� ได้้ รับ
ั ความคุ้้�มครอง โดยแสดงบััตรบีีเฟิิสต์์ สมาร์์ท ทีี พีีเอ็็น ศิิ ริริ าช หรืือบััตรบีีเฟิิสต์์ สมาร์์ท ทีี พีีเอ็็น แรบบิิท
ศิิ ริริ าช และบััตรประจำำ�ตััวประชาชนหรืือหนัั งสืือเดิินทาง(กรณีี ชาวต่่างชาติิ) ของผู้้�ถืือบััตร สามารถตรวจสอบราย
ชื่่อ
� สถานพยาบาลที่่�อยู่่�ในเครืือข่่ายของบริิษััทได้้ที่่� www.bangkokbank.com/Be1stSmartSiriraj
2) กรณีี เข้้ารัับการรัักษาพยาบาลอัันเนื่่� องมาจากอุุบััติิเหตุุในโรงพยาบาลที่่� ไม่่อยู่่�ในเครืือของบริิษััท ผู้้�ถืือบััตรจะต้้ อง
สำำ �รองจ่่ายค่่ารัักษาพยาบาลไปก่่อนโดยให้้ติิดต่่อ บริิษััท กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) โทรศััพท์์หมายเลข
0 2285 8888 พร้้อมแจ้้ง ชื่่อ
� นามสกุุล หมายเลขบััตรบีีเฟิิสต์์ สมาร์์ท ทีี พีีเอ็็น ศิิ ริริ าช หรืือบััตรบีีเฟิิสต์์ สมาร์์ท
ทีี พีีเอ็็น แรบบิิท ศิิ ริริ าช หมายเลขโทรศัั พท์์ติิดต่่อ พร้้อมเตรีียมเอกสารจััดส่่งให้้แก่่บริษั
ิ ั ทที่่� เลขที่่� 25 ถนนสาทรใต้้
แขวงทุ่่�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุุงเทพมหานคร 10120 ภายใน 30 วััน นัั บจากวัันที่่� ผู้้�ถืื อบััตรเข้้ารัักษาพยาบาล
โปรดดููรายละเอีียดเอกสารประกอบการเรีียกร้้องค่่าสิินไหมทดแทนที่่� www.bangkokbank.com/Be1stSmartSiriraj

