ใบสรุปความคุมครองประกันภัยอุบั ติเหตุ
รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำหรับผูถือบัตรบีเฟสต สมารท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช
1. ผูถือบัตรบีเฟสต สมารท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช (ตอไปนี้จะเรียก บัตรบีเฟสต สมารท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช วา “บัตร”) ที่มีสิทธิ์ไดรับความ
คุมครองตอง
1) มีชื่อเปนเจาของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย/กระแสรายวัน ในนามบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว (ไมรวมบัญชีเงินฝากรวม) และ
2) มีอายุระหวาง 16 - 65 ป ณ วันที่สมัครบัตร และ/หรือออกบัตรทดแทนบัตรเดิม ตามปเกิดที่ระบุไวในบัตรประจำตัวประชาชน และเปนผูมีประวัติ
สุขภาพดี ไมเปนผูพิการหรือไดรับบาดเจ็บ และไมเปนผูปวยโรครายแรง หรือเปนโรคเรื้อรัง ทั้งนี้ 1 ทาน สามารถถือบัตรได 1 ใบเทานั้น
2. คำนิยาม
1) อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันจากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่ผูถือบัตรมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
2) การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากสาเหตุอื่น
3) การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือหรือขอเทา และใหหมายรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะ
ดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
4) การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
5) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิง
ตลอดไป
3. ความคุมครองประกันภัยอุบัติเหตุและวงเงินความคุมครอง มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ความคุมครอง

วงเงินความคุมครองสูงสุด (บาท)

1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
- อุบัติเหตุทั่วไป
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
- การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

100,000
50,000
50,000

2. รับเงินสูงสุด 10 เทา ของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝากหลักของบัตรบีเฟสต สมารท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช*
กอนเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

100,000

3. คารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึง การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำราย
รางกายตออุบัติเหตุแตละครั้ง (ไมจำกัดจำนวนครั้งตอป)

5,000

* บัญชีเงินฝากหลักของบัตร หมายถึง บัญชีเงินฝากสะสมทรัพยหรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ผูถือบัตรแจงไวในคำขอเปดบัญชีเงินฝาก/ใชบริการบัตรอิเล็กทรอนิกสฯ
วาเปนบัญชีเงินฝากหลักของบัตร (Primary Account) หรือผูถือบัตรแจงธนาคารเพื่อขอเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากหลักที่ผูกกับบัตรในภายหลัง

4. ขอยกเวนความคุม ครองประกันภัยอุบตั เิ หตุ
1) ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนือ่ งจากสาเหตุดงั ตอไปนี้
1.1) การกระทำของผูถ อื บัตรขณะอยูภ ายใตฤทธิส์ รุ า สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได คำวา “ขณะอยูภ ายใตฤทธิส์ รุ า”
นัน้ ในกรณีทม่ี กี ารตรวจเลือดใหถอื เกณฑมรี ะดับแอลกอฮอลในเลือดตัง้ แต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขน้ึ ไป
1.2) การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
1.3) การไดรบั เชือ้ โรค ปรสิต เวนแตการติดเชือ้ โรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึง่ เกิดจากบาดแผลทีไ่ ดรบั มาจากอุบตั เิ หตุ
1.4) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตทจ่ี ำเปนจะตองกระทำ เนือ่ งจากไดรบั บาดเจ็บซึง่ ไดรบั ความคุม ครองภายใตกรมธรรมประกันภัย
นี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาทีก่ ำหนดไวในกรมธรรมประกันภัย
1.5) การแทงลูก
1.6) การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาทีไ่ ดเกิดขึน้ ภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดอุบตั เิ หตุ
1.7) การเปลีย่ นหรือใสฟน ปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
1.8) อาหารเปนพิษ
1.9) การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลือ่ นทับเสนประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลือ่ น (Spondylolisthesis)
หมอนรองกระดูกสันหลังเสือ่ ม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสือ่ ม (Spondylosis) และภาวะทีม่ รี อยแตก (Defect) หรือ
พยาธิสภาพทีก่ ระดูกสันหลังสวน Pars interarticularis (Spondylolysis) เวนแตมกี ารแตกหัก (Fracture) หรือเคลือ่ น (Dislocation) ของ
กระดูกสันหลังอันเนือ่ งมาจากอุบตั เิ หตุ
1.10) สงคราม การรุกราน การกระทำทีม่ งุ รายของศัตรูตา งชาติ หรือการกระทำทีม่ งุ รายคลายสงคราม ไมวา จะไดมกี ารประกาศสงครามหรือไม
ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุน วาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศ
กฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึง่ จะเปนเหตุใหมกี ารประกาศหรือคงไวซง่ึ กฎอัยการศึก
1.11) การกอการราย
1.12) การแผรงั สี หรือการแพรกมั มันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนือ่ งมาจากการเผาไหมของเชือ้ เพลิงนิวเคลียร
และจากกรรมวิธใี ดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซง่ึ ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
1.13) การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอนั ตรายอืน่ ใดทีอ่ าจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
หนา 1/2

ใบสรุปความคุมครองประกันภัยอุบั ติเหตุ
รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำหรับผูถือบัตรบีเฟสต สมารท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช (ตอ)
2) ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาตอไปนี้
2.1) ขณะทีผ่ ถู อื บัตรแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทกุ ชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดว ย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพือ่ รักษาชีวติ )
ขณะกำลังขึน้ หรือกำลังลง หรือโดยสารอยูใ นบอลลูน หรือเครือ่ งรอน เลนบันจีจ้ มั พ ดำน้ำทีต่ อ งใชถงั อากาศและเครือ่ งชวยหายใจใตนำ้
2.2) ขณะทีผ่ ถู อื บัตรกำลังขึน้ หรือกำลังลง หรือโดยสารอยูใ นอากาศยานทีม่ ไิ ดจดทะเบียนเพือ่ บรรทุกผูโ ดยสาร และมิไดประกอบการโดยสายการบิน
พาณิชย
2.3) ขณะทีผ่ ถู อื บัตรขับขีห่ รือปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
2.4) ขณะทีผ่ ถู อื บัตรเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสว นยัว่ ยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท
2.5) ขณะทีผ่ ถู อื บัตรกออาชญากรรมทีม่ คี วามผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
2.6) ขณะทีผ่ ถู อื บัตรปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบตั กิ ารในสงคราม หรือปราบปราม
5. ผูถ อื บัตรทีไ่ ดรบั ความคุม ครองประกันภัยอุบตั เิ หตุสว นบุคคล
1) ผูถ อื บัตรทีม่ คี ณุ สมบัตติ ามเงือ่ นไขทีธ่ นาคารกำหนดในขอ 1 จะไดรบั สิทธิค์ วามคุม ครอง 1 ปแรก ตัง้ แตเวลา 12.01 น. ของวันถัดไป นับจากวันที่
สมัครบัตรและชำระคาธรรมเนียมรายปแลว
2) ผูถ อื บัตรจะไดรบั สิทธิค์ วามคุม ครองตอเนือ่ งทุกๆ ป ในกรณีทธ่ี นาคารตัดคาธรรมเนียมรายปของบัตรจากบัญชีเงินฝากทีผ่ กู กับบัตรนีไ้ ดจนกวา
บัตรหมดอายุ โดยผูถ อื บัตรจะไดรบั สิทธิค์ วามคุม ครองตัง้ แตเวลา 12.01 น. ของวันถัดไป นับจากวันทีธ่ นาคารตัดคาธรรมเนียมรายปได เวนแต
กรณีตาม 5) ของขอ 6
3) กรณีผถู อื บัตรขอออกบัตรทดแทน เนือ่ งจากบัตรชำรุด สูญหาย หรือเปลีย่ นแปลงขอมูล และผูถ อื บัตรมีอายุไมเกิน 65 ป ณ วันทีข่ อออกบัตรทดแทน
ผูถ อื บัตรจะไดรบั สิทธิค์ วามคุม ครองตอเนือ่ งสูงสุดไมเกินอายุ 70 ป ทัง้ นี้ ในกรณีเขารับการรักษาพยาบาลเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุภายใน 3 วัน นับแตวนั ที่
ขอออกบัตรทดแทน ผูถ อื บัตรตองสำรองจายคารักษาพยาบาลกอน โดยสามารถมาเรียกรองคารักษาพยาบาลภายใตเงือ่ นไขวงเงินความคุม ครองได
4) กรณีผถู อื บัตรขอออกบัตรทดแทนหลังจากอายุ 65 ป ธนาคารจะออกบัตรประเภทอืน่ ทดแทน และผูถ อื บัตรจะไดรบั สิทธิค์ วามคุม ครองตอเนือ่ งถึงสิน้
รอบปคา ธรรมเนียมรายปของบัตรบีเฟสต สมารท ทีพเี อ็น แรบบิท ศิรริ าช เทานัน้
6. ผูถ อื บัตรทีไ่ มไดรบั สิทธิค์ วามคุม ครองประกันภัยอุบตั เิ หตุสว นบุคคล
1) ผูถ อื บัตรทีอ่ ายุตำ่ กวา 16 ป หรือทีอ่ ายุเกินกวา 70 ป
2) ผูถ อื บัตรแจงขอยกเลิกบัตร
3) ผูถ อื บัตรถูกธนาคารยกเลิกบัตร เนือ่ งจากผูถ อื บัตรปฏิบตั ผิ ดิ เงือ่ นไขตามขอตกลงและเงือ่ นไขการใชบตั ร หรือธนาคารทราบวาผูถ อื บัตรถูกดำเนินคดี
ทางแพง หรือคดีอาญา หรือคดีลม ละลาย หรือเปนบุคคลทีร่ าชการหรือหนวยงานของรัฐมีคำสัง่ ใหยดึ หรืออายัดทรัพยสนิ หรือมีเหตุสงสัยวาไดกระทำ
ทุจริต หรือกระทำผิดใดๆ ทีอ่ าจจะกอใหเกิดความเสียหายกับธนาคาร
4) ธนาคารไมสามารถหักบัญชีเงินฝากเพือ่ ชำระคาธรรมเนียมรายปของบัตรได เชน เงินในบัญชีเงินฝากไมพอชำระคาธรรมเนียม
5) กรณีบริษทั จายคาสินไหมทดแทนการเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงใหเต็มวงเงินความคุม ครองทีก่ ำหนดไวใน
ตารางความคุม ครองประกันภัยอุบตั เิ หตุขา งตนแลว
7. การเรียกรองคาสินไหมทดแทน
กรณีผถู อื บัตรเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง ใหผรู บั ผลประโยชน หรือผูจ ดั การมรดก หรือทายาทโดยธรรม ติดตอ บริษทั
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพทหมายเลข 0 2285 8888 พรอมแจง ชือ่ นามสกุล หมายเลขบัตรบีเฟสต สมารท ทีพเี อ็น แรบบิท ศิรริ าช
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท พรอมเตรียมเอกสารจัดสงใหแกบริษัทที่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 ภายใน 30 วัน นับจากวันทีผ่ ถู อื บัตรเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง โปรดดูรายละเอียดการจายคา
สินไหมทดแทน ภายใตผลประโยชนการเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง และเอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ที่ www.bangkokbank.com/Be1stSmartSiriraj
8. การเรียกรองคารักษาพยาบาลเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุ
1) กรณีเขารับการรักษาพยาบาลอันเนือ่ งมาจากอุบตั เิ หตุในโรงพยาบาลทีอ่ ยูใ นเครือขายของบริษทั ผูถ อื บัตรสามารถขอใชบริการรักษาพยาบาลได
โดยไมตอ งสำรองจายคารักษาพยาบาล แตทง้ั นีต้ อ งไมเกินจากวงเงินคารักษาพยาบาลทีไ่ ดรบั ความคุม ครอง โดยแสดงบัตรบีเฟสต สมารท ทีพเี อ็น
แรบบิท ศิรริ าช และบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางชาติ) ของผูถ อื บัตร
2) กรณีเขารับการรักษาพยาบาลอันเนือ่ งมาจากอุบตั เิ หตุในโรงพยาบาลทีไ่ มอยูใ นเครือของบริษทั ผูถ อื บัตรจะตองสำรองจายคารักษาพยาบาลไปกอน
โดยใหตดิ ตอ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพทหมายเลข 0 2285 8888 พรอมแจง ชือ่ นามสกุล หมายเลขบัตรบีเฟสต สมารท
ทีพเี อ็น แรบบิท ศิรริ าช หมายเลขโทรศัพทตดิ ตอ พรอมเตรียมเอกสารจัดสงใหแกบริษทั ที่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต แขวงทุง มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 ภายใน 30 วัน นับจากวันทีผ่ ถู อื บัตรเขารักษาพยาบาล โปรดดูรายละเอียดเอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่
www.bangkokbank.com/Be1stSmartSiriraj
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