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ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ttb เซฟวิง่ แคร ์(ttb savings care)  
 

1. ลกัษณะผลติภัณฑ ์

1.1 เป็นผลติภัณฑเ์งนิฝากออมทรัพยท์ีม่สีมดุคูฝ่าก ทีใ่หบ้รกิารภายใตช้ือ่ผลติภัณฑ ์บญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ttb เซฟ
วิง่ แคร ์(ttb savings care) อัตราดอกเบีย้ คา่ธรรมเนยีม และเงือ่นไขเงนิฝากเป็นไปตามประกาศของธนาคาร  

1.2 ธนาคารสงวนสทิธใินการเปิดบัญชเีงนิฝากเฉพาะผูฝ้ากเงนิ ประเภทบคุคลธรรมดาทีม่คีณุสมบตัติามประกาศของ
ธนาคารเทา่นัน้ และไม่สามารถใชเ้ป็นบญัชรี่วมไดค้วามคุม้ครองและสทิธปิระโยชนข์องบรกิารบญัชเีงนิฝากออม

ทรัพย ์ttb เซฟวิง่ แคร ์(ttb savings care)  
1.3 จะคุม้ครองเฉพาะผูฝ้ากเงนิทีเ่ปิดบัญชใีนนามบคุคลธรรมดา และมจี านวนเงนิเปิดบญัชแีละยอดเงนิฝากคงเหลอือยู่

ในบญัชไีมน่อ้ยกวา่ 5,000 บาท 
1.4 บญัชนีี้ไมส่ามารถโอนสทิธ ิหรอื น าไปเป็นหลักประกนั หรอืกอ่ภาระผกูพัน เหนอืสทิธกิารรับเงนิในบญัชใีหแ้ก่

บคุคลหรอืนติบิคุคลอืน่ได ้เวน้แตจ่ะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนังสอืจากธนาคาร 
 

2. การเปิดบญัช ี
2.1. จ านวนเงนิการเปิดบัญชคีรัง้แรก 5,000 บาทขึน้ไป โดยชือ่บัญชเีงนิฝากตอ้งเป็นชือ่บุคคลธรรมดาที่เป็น

เจา้ของบญัช ี ธนาคารไม่อนุญาตใหใ้ชน้ามแฝงในการเปิดบัญช ีและไมอ่นุญาตใหเ้ปิดบัญชแีทนผูอ้ืน่ หรอืให ้
ผูอ้ ืน่มาใชบ้ญัช ี

2.2. บญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ttb เซฟวิง่ แคร ์(ttb savings care) ไมส่ามารถใชบ้รกิารร่วมกับบตัร ATM/Debit ทกุ
ประเภท 

2.3. บัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ttb เซฟวิง่ แคร ์(ttb savings care) ไม่สามารถใชบ้รกิารหักบัญชอีัตโนมัตเิพือ่ช าระ
ค่าสนิคา้และบรกิาร (Direct Debit) และไม่สามารถน าไปใชผู้กเป็นบัญชเีพื่อหักโอนเงนิออกไปยังบัญชเีงนิ
ฝากอืน่ได ้แตส่ามารถเป็นบญัชรัีบโอนเงนิจากบัญชเีงนิฝากอืน่ได ้

2.4. ผูฝ้ากเงนิไมส่ามารถขอเปลีย่นประเภทจากบัญชเีงนิฝากของธนาคารทีม่อียู่เดมิมาเป็นบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์
ttb เซฟวิง่ แคร ์(ttb savings care) 

2.5. เปิดบัญชไีดทุ้กสาขาของธนาคาร หรือเปิดบัญชเีงนิฝากแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง ttb internet banking 

และ แอปพลเิคชนั ttb touch  
  

3. หลกัเกณฑผ์ลติภัณฑ ์
3.1. การท าธรุกรรมผา่นชอ่งทางสาขา 

3.1.1 การฝากเงนิ ถอนเงนิ และโอนเงนิ ท าไดทุ้กสาขาทั่วประเทศในเวลาท าการของสาขานัน้ๆ โดยตอ้ง
น าสมุดคูฝ่าก มาแสดงและจะตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีใ่หไ้วก้ับธนาคาร และไมก่ าหนดจ านวนครัง้ใน

การรับฝาก ธนาคารอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมตามประกาศของธนาคาร 

3.1.2 ผูฝ้ากเงนิไม่สามารถท าธรุกรรมถอนเงนิจากบัญช ีเพือ่โอนไปช าระคา่สาธารณูปโภค (Bill Payment) 
หรอื ช าระเงนิกู ้(Loan Payment) ได ้

3.1.3 กรณีถอนเงินต่างสาขา ผูฝ้ากเงินตอ้งน าสมุดคู่ฝาก และบัตรประจ าตัวประชาชน มาแสดง โดย
สามารถถอนไดทุ้กสาขาโดยไม่จ ากัดวงเงนิ และผูฝ้ากเงนิสามารถถอนโดยการมอบฉันทะในส านัก

หักบญัชเีดยีวกนั 

3.2. การท าธรุกรรมผา่นชอ่งทาง อเิล็กทรอนกิส ์แบงกก์ิง้ (Electronic Banking) 
3.2.1 ชอ่งทาง ATM ผูฝ้ากเงนิไม่สามารถท าธุรกรรมใดๆ ผ่านเครือ่ง ATM ได ้สามารถใชบ้รกิารถอนเงนิ

สดไม่ใชบ้ัตรไดท้ีเ่ครื่อง ttb ATM โดยไม่ตอ้งใชบ้ัตร เพียงใชร้หัสถอนเงนิจากการท ารายการผ่าน 
แอปพลเิคชนั ttb touch 

3.2.2 ชอ่งทาง ADM ผูฝ้ากเงนิสามารถท าธรุกรรมเฉพาะการฝากเงนิสดไดท้ีเ่ครือ่ง ADM  

3.2.3 ชอ่งทาง ttb internet banking และ แอปพลเิคชัน ttb touch ผูฝ้ากเงนิไม่สามารถท าธุรกรรมการ
โอนเงนิระหวา่งธนาคาร การช าระคา่สาธารณูปโภค (Bill Payment) และการช าระคา่สนิคา้และบรกิาร

ผ่าน EPAYS (E-Payment) โดยผ่านบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ttb เซฟวิง่ แคร์ (ttb savings care)) 
แตส่ามารถใชบ้ญัชเีพือ่รับโอนเงนิได ้

3.2.4 ช่องทาง ttb internet banking ผูฝ้ากเงนิไม่สามารถท าธุรกรรมการโอนเงนิระหว่างธนาคาร การ
ช าระค่าสาธารณูปโภค (Bill Payment) และการช าระคา่สนิคา้และบรกิารผ่าน EPAYS (E-Payment) 

โดยผ่านบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ttb เซฟวิง่ แคร์ (ttb savings care)) แต่สามารถใชบ้ัญชเีพื่อรับ

โอนเงนิได ้
3.3. ผูฝ้ากเงนิตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสทิธปิฏเิสธไม่รับเช็คต่างธนาคารที่มีรอยขดีฆ่า ขูดลบ หรือแกไ้ข

ขอ้ความใดๆลงบนเช็คเพือ่เขา้บัญชขีองผูฝ้ากเงนิได ้ และผูฝ้ากเงนิตกลงสละสทิธใินการเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย
อนัอาจเกดิขึน้เนือ่งจากการระงับการจา่ยเงนิ หรอืการปฏเิสธไมรั่บเชค็ตา่งธนาคารดงักลา่ว 

3.4. ผูฝ้ากเงนิจะไดรั้บความคุม้ครองการประกันภัยอุบัตเิหตุสว่นบุคคล 24 ชั่วโมง ทั่วโลก โดยขอ้ตกลงคุม้ครอง

และขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามแผนความคุม้ครองกรมธรรมป์ระกันภัยอุบัตเิหตุสว่นบุคคล โครงการบัญชเีงนิฝาก
ออมทรัพย ์ttb เซฟวิง่ แคร ์(ttb savings care) ตามเอกสารแนบ 

3.5. ผูฝ้ากเงนิทีไ่ดรั้บสทิธกิารประกนัภัยอบุตัเิหตสุว่นบคุคล จะตอ้งมอีายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป แตไ่มเ่กนิ 70 ปี 
3.6. ผูฝ้ากเงนิจะไดรั้บความคุม้ครอง นับจากวนัทีเ่ปิดบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ttb เซฟวิง่ แคร ์(ttb savings care) 
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3.7. จ านวนเงนิหรอืค่าสนิไหมทดแทนทีผู่ฝ้ากเงนิไดรั้บความคุม้ครองตามขอ้ 3.4 เท่ากับ 20 เท่า ของยอดเงนิ

ฝากคงเหลอืในบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ttb เซฟวิง่ แคร ์(ttb savings care) กอ่นวนัเกดิอบุตัเิหต ุ 1 วัน กรณี
เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร สูงสุดไม่เกิน 

3,000,000 บาทตอ่ปี 
3.8. กรณีผูฝ้ากเงนิ เปิดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ttb เซฟวิง่ แคร ์(ttb savings care) มากกว่า 1 บัญช ีผูฝ้ากเงนิ

จะไดรั้บความคุม้ครองตามขอ้ 3.4 เฉพาะบัญชทีีม่ยีอดเงนิฝากคงเหลอืในบัญช ีก่อนวันเกดิอุบัตเิหตุ  1 วัน 

กรณีเสยีชวีติ สูญเสยีอวัยวะ สายตา การรับฟังเสยีง การพูดออกเสยีง หรือ ทุพพลภาพถาวร ตัง้แต่ 5,000 
บาทขึน้ไป รวมผลประโยชนส์งูสดุจากทกุบญัชรีวมกนั ไมเ่กนิ 3,000,000 บาทตอ่ปีกรมธรรม ์

3.9. กรณีผูฝ้ากเงนิประสบอบุัตเิหตทุีไ่ดรั้บความคุม้ครองตามการประกนัอบุตัเิหตนุี ้มากกวา่ 1 ครัง้ตอ่ปี จ านวนเงนิ
หรือค่าสนิไหมทดแทนทีผู่ฝ้ากเงนิไดรั้บความคุม้ครองตามขอ้ 3.4 จ ากัดสงูสดุไม่เกนิ 3,000,000 บาทต่อปี

กรมธรรม ์
3.10. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิหตุซึ่งใหค้วามคุม้ครองตามขอ้ 3.4 เป็นความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

อบุัตเิหตสุว่นบคุคล โดยธนาคารเป็นผูรั้บภาระคา่ใชจ้่ายเบีย้ประกนัภัยแทนผูฝ้ากเงนิ ทัง้นี้ธนาคารจงึขอสงวน

สทิธใินการพจิารณาทบทวนแกไ้ข หรอืยกเลกิสทิธปิระโยชน์ตามกรมธรรมด์งักลา่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ให ้ผูฝ้าก
เงนิทราบลว่งหนา้ 

3.11. ในกรณีเกดิอบุัตเิหตุมากกว่า 1 ครัง้ตอ่ปีกรมธรรม ์ความคุม้ครองสงูสดุตามขอ้ 3.7 จะยดึถอืตามรายละเอยีด
ของกรมธรรมป์ระกนัภัยอบุตัเิหตสุว่นบคุคล ฉบบัลา่สดุทีธ่นาคารก าหนดในขอ้ 3.7 

3.12. การขอรับเงนิหรอืคา่สนิไหมทดแทน ตอ้งด าเนนิการภายใน 30 วันนับจากวันทีเ่สยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ สายตา 

การรับฟังเสยีง การพูดออกเสยีง หรือ ทุพพลภาพถาวร โดยตดิต่อหน่วยงาน - ฝ่ายบริการสนิไหมทั่วไป 
อาคาร A ชัน้ 3 บรษัิท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เลขที ่999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์  ถนนพระราม 9 

แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร.02-308-9300 Fax.02-308-9287  โดยบริษัท
ประกันภัยจะจ่ายเงนิหรอืค่าสนิไหมทดแทนทีผู่ฝ้ากเงนิไดรั้บความคุม้ครองตามขอ้ 3.7  ใหก้ับผูฝ้ากเงนิถา้

เป็นกรณีทีไ่ดรั้บบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ แต่จะจ่ายใหก้ับผูรั้บประโยชน์หรอืทายาทตามกฎหมายของผูฝ้าก

เงนิถา้เป็นกรณีทีถ่งึแกช่วีติ โดยเตรยีมหลกัฐานดงัตอ่ไปนีใ้หค้รบถว้น 
 

เอกสารส าคญัประกอบการเรยีกรอ้งคา่สนิไหม 
• กรอกแบบเรยีกรอ้งคา่สนิไหมอบุัตเิหตสุว่นบคุคล 

• ส าเนาบตัรประชาชนผูเ้อาประกนัภัย และ/หรอื ผูม้สีทิธเิรยีกรอ้ง หรอืผูรั้บผลประโยชน ์ 
• ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีผูเ้อาประกนัภัย และ/หรอื ผูม้สีทิธเิรยีกรอ้ง หรอืผูรั้บผลประโยชน ์เป็นตา่งชาต)ิ 

• ส าเนาบตัรประชาชนผูรั้บมอบอ านาจ (กรณีกระท าการแทน) 

• ส าเนาทะเบยีนบา้นผูเ้อาประกนัภัย และ/หรอื ผูม้สีทิธเิรยีกรอ้ง หรอืผูรั้บผลประโยชน ์
• ส าเนาบนัทกึประจ าวนั (ถา้ม)ี  

• ส าเนาหนา้บญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ttb เซฟวิง่ แคร ์(ttb savings care)  ธนาคารผูเ้อาประกนัภัย  
• ส าเนาหนา้บญัชธีนาคารผูเ้อาประกนัภัย (ส าหรับรับโอนเงนิคา่สนิไหม) 

 

กรณีเสยีชวีติจากอบุตัเิหต ุ
• ส าเนาใบมรณบตัร  

• ส าเนาหนังสอืรับรองการตาย  
• ใบชนัสตูรพลกิศพ (หนา้-หลงั) หรอืใบตรวจศพ  

• ส าเนาทะเบยีนบา้นผูเ้อาประกนัภัย (ประทบัตาย)  
• เอกสารทางการแพทย ์(ถา้ม)ี  

 

กรณีสญูเสยีอวยัวะและทพุพลภาพถาวร จากอบุตัเิหต ุ
• ใบรับรองแพทย ์หรอืเอกสารทางการแพทย ์

• ใบตรวจการประเมนิ หรอืสรุปความเห็นทางการแพทยต์อ่การตรวจร่างกาย 
• เอกสารรับรองความพกิาร (ถา้ม)ี 

• รูปภาพ แสดงการสญูเสยีอวยัวะ หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ  

 
3.13. ในการจา่ยคา่สนิไหมทดแทน บรษัิทประกนัภัยจะจ่ายใหแ้ก่ผูฝ้ากเงนิ หรอืผูรั้บประโยชน์ตามทีร่ะบไุวใ้นบนัทกึ

ต่อทา้ยการใชบ้ริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ttb เซฟวิ่ง แคร์ (ttb savings care) แลว้แต่กรณี   ทั ้งนี ้ 
สามารถแจง้ความประสงคข์อรับเงนิคา่สนิไหมทดแทนจากบรษัิทประกันภัย โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝาก

ออมทรัพยห์รอืบญัชกีระแสรายวนัของผูฝ้ากเงนิหรอืผูรั้บประโยชน ์แลว้แตก่รณี ทีเ่ปิดไวก้บัธนาคาร 
3.14. ในกรณีทีม่ผีูรั้บประโยชน์หรอืทายาทตามกฎหมายในล าดับเดยีวกันมากกวา่ 1 คน คา่สนิไหมทดแทนจะจ่าย

เป็นค่าเฉลีย่ตามสัดสว่นหรอืตามทีร่ะบุไวใ้นบันทกึต่อทา้ยการใชบ้รกิารบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ttb เซฟวิง่ 

แคร ์(ttb savings care) 
3.15. หากมีการปิดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ ttb เซฟวิง่ แคร์ (ttb savings care) หรือผูฝ้ากเงนิมีอายุครบ 70 ปี 

บรบิรูณ์ เมือ่ใด ผูฝ้ากเงนิจะไมไ่ดรั้บความคุม้ครองประกนัภัยอบุัตเิหตสุว่นบคุคล ดงักลา่วทนัท ี
3.16. เมือ่ไดม้ีการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่บุคคลทีร่ะบุชือ่เป็นผูรั้บประโยชน์แลว้ ทายาทตามกฎหมายของผู ้

ฝากเงนิจะเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนและ/หรอืเงนิอืน่ใดจากการประกนัภัยนี้อกีไมไ่ด ้
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3.17. กรณีทีผู่รั้บประโยชน์มาตดิต่อขอรับค่าสนิไหมทดแทน ภายหลังจากที่บัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ttb เซฟวิง่ 

แคร ์(ttb savings care) ไดถ้กูปิดไปแลว้ธนาคารขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมจ่า่ยคา่สนิไหมทดแทนส าหรับบญัชนัีน้ๆ 
3.18. ธนาคารขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับการฝากเงนิบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์

ttb เซฟวิง่ แคร ์(ttb savings care) ไดต้ามความเหมาะสม โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงธนาคารจะด าเนนิการ
ตดิประกาศใหท้ราบ ณ ทีท่ าการทุกสาขาของธนาคาร และผูฝ้ากเงนิตกลงยนิยอมดว้ยกับหลักเกณฑ์และ

เงือ่นไขทีเ่ปลีย่นแปลงแกไ้ขนัน้ 

 
 

4. คา่ธรรมเนยีม 
4.1. หากบัญชไีมม่รีายการเคลือ่นไหว และมยีอดเงนิในบัญชตี า่กวา่ทีธ่นาคารก าหนด  ธนาคารจะหักเงนิจากบญัชี

เพือ่ช าระคา่ธรรมเนยีมการรักษาบญัช ีตามหลักเกณฑท์ีธ่นาคารก าหนด และหากเงนิในบัญชเีป็นศนูย์
ตดิตอ่กนัเกนิกวา่ทีธ่นาคารก าหนด ธนาคารจะด าเนนิการปิดบญัชโีดยอัตโนมัต ิ 

 (รายการเคลือ่นไหว หมายถงึ การฝาก-ถอนเงนิ และ การน าสมดุเงนิฝาก (ถา้ม)ี มาปรับรายการ ณ เคานเ์ตอร์

สาขาของธนาคาร, การท าธรุกรรมผา่นชอ่งทางอเิล็คทรอนกิส ์ไดแ้ก ่เครือ่ง ATM, เครือ่งรับฝากเงนิอัตโนมัต ิ
(ADM), ttb internet banking , bahtnet , interbank transfer และ แอปพลเิคชนั ttb touch รวมทัง้การท า

รายการผา่นตวัแทนรับฝากเงนิของธนาคาร) 
4.2. กรณีจ านวนดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บไปแลว้ภายในปี เขา้ตามหลกัเกณฑข์องกรมสรรพากรก าหนด ธนาคารจะหักภาษี

หัก ณ ทีจ่า่ย 15% จากดอกเบีย้โดยอาจจะเกนิจากจากดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บในเดอืนสดุทา้ย(ยอดเงนิฝาก + 

ดอกเบีย้ (ถา้ม)ี – ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 15% ทีค่ านวณไดต้ามเกณฑ ์(ถา้ม)ี) กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการขอคนืภาษี 
ลกูคา้สามารถด าเนนิการไดด้ว้ยตนเอง โดยใชห้นังสอืรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่า่ย ทีธ่นาคารออกใหเ้ป็น

หลกัฐานในการขอคนืภาษี 
4.3. คา่ธรรมเนยีมการท าธรุกรรมทางการเงนิอืน่ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร 

 

5. หลกัเกณฑท์ัว่ไป 
5.1. ในกรณีทีผู่ฝ้ากเงนิไม่ท าธุรกรรมการฝากเงนินับตัง้แต่วันทีเ่ปิดบัญช ีโดยยอดเงนิฝากคงเหลอืในบัญชเีป็น

ศนูยบ์าท เป็นระยะเวลา 360 วนัตดิตอ่กนั ธนาคารจะปิดบญัชเีงนิฝากโดยอตัโนมัต ิ
5.2. ส าหรับบัญชเีงนิฝากทีไ่ม่มธีุรกรรมการฝาก-ถอน โอน ผ่านชอ่งทางตา่งๆ หรอื ไม่มที ารายการปรับสมุดคูฝ่าก

ตัง้แต ่365 วนัขึน้ไป จะเปลีย่นสถานะเป็นบัญชไีม่เคลือ่นไหว ธนาคารจะเรยีกเก็บซึง่อาจมคีา่รักษาบัญชตีาม
เงือ่นไขของผลติภัณฑ ์

5.3. ส าหรับสถานะเป็นบญัชไีม่เคลือ่นไหว ผูฝ้ากเงนิตอ้งตดิตอ่ธนาคารเพือ่ปรับสถานะเป็นบญัชปีกต ิทัง้นี้ สถานะ

เป็นบญัชไีมเ่คลือ่นไหว สามารถท าธรุกรรมการฝาก-โอนเขา้ ไดต้ามปกต ิ
5.4. เช็ค ดร๊าฟท ์หรอืตราสารอืน่ๆ ทีน่ าฝากเขา้บัญช ีธนาคารจะรับฝากไวเ้พือ่การเรยีกเก็บเทา่นัน้ การฝากเงนิจะ

สมบูรณ์เมื่อธนาคารเรียกเก็บเงนิตามตราสารดังกล่าวได ้   และผูฝ้ากเงนิจะถอนเงนิที่น าฝากตามตราสาร
ดงักลา่วไดต้อ่เมือ่ธนาคารเรยีกเก็บเงนิไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

5.5. ยอดเงนิในสมดุคูฝ่ากจะถอืวา่ถูกตอ้งเมือ่ธนาคารไดต้รวจสอบวา่ตรงกับบัญชขีองธนาคารแลว้ 

5.6. กรณีผูฝ้ากเงนิเปลีย่นชือ่ นามสกลุ ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ได ้ผูฝ้ากเงนิจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัท ี 
5.7. ผูฝ้ากเงนิจะแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้ความและตัวเลขใดๆ ลงในสมุดคูฝ่าก หรอืโอนเปลีย่นมอืหรือ

ฉกีแผน่ใดของสมดุคูฝ่ากมไิด ้
5.8. ในการท าธรุกรรมใดๆกบัธนาคาร ผูฝ้ากเงนิจะตอ้งไดรั้บใบบนัทกึรายการเพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานการท าธรุกรรมนัน้ 

5.9. ในการท าธุรกรรมโอนเงนิผ่านบัญชเีงนิฝาก ธนาคารจะแจง้ผลการท าธุรกรรมหรือส่งมอบใบบันทกึรายการ
ใหแ้ก่ผูฝ้ากเงนิเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน  โดยธนาคารจะโอนเงนิตามค าสั่งทีไ่ดรั้บจากผูฝ้ากเงนิ  หากเกดิความ

ผดิพลาดใดๆธนาคารจะรับผดิชอบสงูสดุไมเ่กนิจ านวนเงนิทีร่ะบตุามค าสัง่ของธรุกรรมนัน้  

5.10. ในกรณีทีส่มุดคูฝ่ากทีใ่ชโ้อนเงนิจากบัญชเีงนิฝากสญูหาย ผูฝ้ากเงนิจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทันท ี ทัง้นี้ผู ้
ฝากเงนิจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบจ านวนเงนิทีเ่กดิธรุกรรมกอ่นการแจง้ธนาคารเพือ่ยกเลกิ/อายัดสมุดคูฝ่าก  

5.11. หากผูฝ้ากเงนิยนิยอมใหผู้อ้ ืน่ใชบ้ัญชรี่วมกับผูฝ้ากเงนิ หรือใชบ้ัญชขีองผูฝ้ากเงนิเพื่อรับโอนหรือถอนเงนิ
ในทางทุจรติจนเป็นเหตใุหเ้กดิความเสยีหายแกบุ่คคลอืน่  ผูฝ้ากเงนิตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความเสยีหายที่

เกดิขึน้จากการทจุรตินัน้  

5.12. ในกรณีมขีอ้พพิาทเกีย่วกับบัญชเีงนิฝาก ผูฝ้ากเงนิยนิยอมใหธ้นาคารใชห้ลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนของธนาคาร
ในการสอบสวนและด าเนนิการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  

5.13. ในกรณีมขีอ้สงสยัหรอืพบขอ้ผดิพลาดใดๆในการโอนเงนิผา่นบญัชเีงนิฝาก ผูฝ้ากเงนิสามารถตดิตอ่ธนาคาร
ผา่น contact center 1428 หรอืสาขาเจา้ของบญัช ี 

5.14. การท ารายการธรุกรรมผา่นชอ่งทางของธนาคารหลงัเวลา 23.00 น. ถอืเป็นรายการของวนัถัดไป 

5.15. ผูฝ้ากเงนิตกลงวา่จะใชห้รอืท าธรุกรรมผา่นบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ttb เซฟวิง่ แคร ์(ttb savings care) เพือ่
ใชส้ว่นตัวของผูฝ้ากเงนิเอง มใิชเ่พือ่วตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี้ 

5.15.1. เพื่อวัตถุประสงคท์ีข่ัดต่อกฎหมายหรอืความสงบเรียบรอ้ยหรอืศลีธรรมอันดขีองประชาชน นโยบาย
ของธนาคาร ตลอดจนขอ้บงัคบั หรอืค าสัง่ของหน่วยงานราชการ 

5.15.2. หากผูฝ้ากเงนิมไิดใ้ชบ้ัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ttb เซฟวิง่ แคร ์(ttb savings care) ตามวัตถุประสงค์
ทีธ่นาคารก าหนด หรือหากธนาคารตรวจสอบพบว่าลักษณะการใชบ้ัญชขีองผูฝ้ากเงนิ มไิดเ้ป็นไป

ตามปกตปิระเพณีของผูใ้ชบ้ัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ttb เซฟวิง่ แคร ์(ttb savings care) ธนาคารขอ
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สงวนสทิธใินการปฏเิสธหรอืระงับการท าธรุกรรมหรอืยกเลกิบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ttb เซฟวิง่ แคร ์

(ttb savings care)  ของผูฝ้ากเงนิไดท้นัท ี 
5.16. ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิารนี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยธนาคารจะประกาศใหท้ราบ ณ ทีท่ าการ

ธนาคารและผา่นทางเว็ปไซตข์องธนาคาร  
5.17. หากผูฝ้ากเงนิประสงคจ์ะรับสมดุคูฝ่ากจากการเปิดบัญชเีงนิฝากแบบออนไลน์ หรอืประสงคจ์ะปิดบัญชเีงนิฝาก

ซึง่เป็นบัญชคีูโ่อน (บัญชหีลกั) โปรดแสดงบตัรประจ าตัวประชาชนและสมดุบัญชเีงนิฝากของผูฝ้ากเงนิทีม่กีับ

ธนาคารเพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานในการด าเนนิการ  โดยสามารถตดิตอ่ไดท้กุสาขาของธนาคาร  

 
 

แผนความคุม้ครองการประกนัภยัอุบตัเิหตสุว่นบุคคล 

โครงการเงนิบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ttb เซฟวิง่ แคร ์(ttb savings care) 

 

ผูถ้อืกรมธรรม ์: ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ถอืกรมธรรมแ์ทนผูเ้อาประกนัภัยทีอ่ยูใ่นโครงการบญัชเีงนิ

ฝากออมทรัพย ์ttb เซฟวิง่ แคร ์(ttb savings care) 

ผูเ้อาประกนัภัย : ลกูคา้เงนิฝากออมทรัพยใ์นนามบคุคลธรรมดาของธนาคาร ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ใน

โครงการเงนิบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ttb เซฟวิง่ แคร ์(ttb savings care) 

ผูรั้บผลประโยชน ์: ตามทีไ่ดร้ะบใุนแบบฟอรม์ค าขอเปิดบญัช ีโครงการเงนิฝากออมทรัพยแ์ทนความหว่งใยของธนาคาร 

ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ความคุม้ครอง 

การประกนัภัยนีคุ้ม้ครองความสญูเสยี หรอืความเสยีหายอนัเกดิจากการบาดเจ็บทางร่างกายของ  ผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองโดยอบุตัเิหตแุละท าใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สายตา การรับฟังเสยีง การพูดออกเสยีง หรอื

ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีเ่กดิอบุัตเิหต ุหรอืการบาดเจ็บทีไ่ดรั้บท าใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้ง
รักษาตวัตดิตอ่กนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม และเสยีชวีติเพราะการบาดเจ็บนัน้เมือ่ใดก็ด ี

บรษัิทจะจา่ยคา่ทดแทนให ้ดงันี ้
 

1. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับการเสยีชวีติ 

2. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับการตกเป็นบคุคลทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ และการทพุพลภาพ
ถาวรสิน้เชงินัน้ไดเ้ป็นไปตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่ 12 เดอืน นับแตว่นัที่

เริม่ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ หรอืมขีอ้บง่ชีท้างการแพทยช์ดัเจนวา่ผู ้

ไดรั้บความคุม้ครองตกเป็นบคุคลทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 
3. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับมอืสองขา้งตัง้แตข่อ้มอื หรอืเทา้สองขา้งตัง้แตข่อ้เทา้  

หรอืสายตาสองขา้ง 
4. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับมอืหนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้มอื และเทา้หนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้เทา้ 

5. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับมอืหนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้มอื และสายตาหนึง่ขา้ง 
6. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับเทา้หนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้เทา้ และสายตาหนึง่ขา้ง 

7. 60%   ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับมอืหนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้มอื  

8. 60%   ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับเทา้หนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้เทา้ 
9. 60%   ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับสายตาหนึง่ขา้ง 

10. 50%   ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับหหูนวกสองขา้งหรอืเป็นใบ ้
11. 15%   ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับหหูนวกหนึง่ขา้ง 

12. 25%   ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับนิว้หัวแมม่อื (ทัง้สองขอ้) 

13. 10%   ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับนิว้หัวแมม่อื (หนึง่ขอ้) 
14. 10%   ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับนิว้ชี ้(ทัง้สามขอ้) 

15.  8%    ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับนิว้ชี ้(ทัง้สองขอ้) 
16.  4%    ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับนิว้ชี ้(หนึง่ขอ้) 

17.  5%    ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับนิว้อืน่ๆ แตล่ะนิว้ (ไมน่อ้ยกวา่สองขอ้) นอกจากนิว้หัวแมม่อื

และนิว้ชี ้
18.  5%    ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับนิว้หัวแมเ่ทา้ 

19.  1%    ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับนิว้เทา้อืน่ๆ แตล่ะนิว้ (ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ขอ้) นอกจากนิว้หัวแม่
เทา้ 

 บรษัิทจะจา่ยคา่ทดแทนตามขอ้นีเ้พยีงรายการทีส่งูสดุรายการเดยีวเทา่นัน้ เวน้แตก่รณีทีม่กีารสญูเสยีนิว้มอืหรอื
นิว้เทา้โดยถาวรสิน้เชงิตามรายการที ่12 ถงึ 19 และไม่อาจเรยีกรอ้งคา่ทดแทนตามรายการใดรายการหนึง่ในรายการที ่1 

ถงึ 9 ได ้บรษัิทจะจ่ายคา่ทดแทนใหต้ามความสญูเสยีทีแ่ทจ้รงิในแตล่ะรายการรวมกนัแตไ่มเ่กนิจ านวนเงนิเอาประกนัภัย 

 ในกรณีทพุพลภาพถาวรบางสว่นซึง่ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่ทดแทนทีก่ าหนดไวต้ามรายการที ่2 ถงึ 19 ไดแ้ละ
ไมใ่ชเ่ป็นการสญูเสยีสมรรถภาพในการลิม้รส หรอืดมกลิน่ บรษัิทจะจา่ยคา่ทดแทนใหต้ามความเห็นของแพทยข์องบรษัิท 
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แตไ่มเ่กนิ 50% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย  

 ตลอดระยะเวลาประกนัภัย บรษัิทจะจา่ยคา่ทดแทนส าหรับผลทีเ่กดิขึน้ตามหมวดความคุม้ครองนีร้วมกนัไมเ่กนิ
จ านวนเงนิจ านวนเงนิเอาประกันภัย หากบรษัิทจ่ายคา่ทดแทนตามหมวดความคุม้ครองนีย้ังไมเ่ต็มจ านวนเงนิเอาประกนัภัย 

บรษัิทจะยังคงใหค้วามคุม้ครองจนสิน้สดุระยะเวลาเอาประกนัภัยเทา่กับจ านวนเงนิเอาประกนัภัยทีเ่หลอือยูเ่ทา่นัน้ 
 

ขอ้ยกเวน้กรมธรรมป์ระกนัภัยอบุตัเิหตกุลุม่ 

1. ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจาก หรอืสบืเนือ่งจากสาเหตดุังตอ่ไปนี้  
1.1 การกระท าของผูเ้อาประกนัภัยขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิส์รุา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไมส่ามารถครองสติ

ได ้ค าวา่ “ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิส์รุา” นัน้ ในกรณีทีม่กีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑม์รีะดับแอลกอฮอลใ์นเลอืดตัง้แต ่
150 มลิลกิรัมเปอรเ์ซ็นตข์ึน้ไป  

1.2 การฆา่ตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรอืการท ารา้ยร่างกายตนเอง  
1.3 การไดรั้บเชือ้โรค ปรสติ เวน้แตก่ารตดิเชือ้โรค หรอืบาดทะยัก หรอืโรคกลวัน ้า ซึง่เกดิจากบาดแผลทีไ่ดรั้บจาก

อบุตัเิหต ุ 

1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรอืศลัยกรรม เวน้แตท่ีจ่ าเป็นจะตอ้งกระท า เนือ่งจากไดรั้บบาดเจ็บซึง่ไดรั้บความ
คุม้ครองภายใต ้กรมธรรมป์ระกนัภัยนี ้และไดก้ระท าภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภัย  

1.5 การแทง้ลกู  
1.6 การรักษาฟันหรอืการรักษารากฟัน เวน้แตก่ารรักษาทีไ่ดเ้กดิขึน้ภายใน 7 วนันับจากวนัเกดิอบุตัเิหต ุ 

1.7 การเปลีย่นหรอืใสฟั่นปลอม การครอบฟัน ทนัตกรรมประดษิฐ ์ 

1.8 อาหารเป็นพษิ  
1.9 การปวดหลงั อนัมสีาเหตมุาจาก หมอนรองกระดกูสนัหลงัเคลือ่นทับเสน้ประสาท (Disc herniation) กระดกูสนั

หลงัเคลือ่น (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดกูสนัหลงัเสือ่ม (Degenerative disc disease) กระดกูสนัหลงั
เสือ่ม (Spondylosis) และภาวะทีม่รีอยแตก (Defect) หรอืพยาธสิภาพทีก่ระดกูสนัหลงัสว่น Pars 

interarticularis (Spondylolysis) เวน้แตม่กีารแตกหัก (Fracture) หรอืเคลือ่น (Dislocation) ของกระดกูสนั

หลงัอนัเนือ่งมาจากอบุตัเิหต ุ 
1.10 สงคราม การรุกราน การกระท าทีมุ่ง่รา้ยของศตัรูตา่งชาต ิหรอืการกระท าทีมุ่ง่รา้ยคลา้ยสงครามไมว่า่จะไดม้กีาร

ประกาศสงครามหรอืไมก็่ตาม หรอืสงครามกลางเมอืง ซึง่หมายถงึสงครามระหวา่งชนทีอ่าศัยอยูใ่นประเทศ
เดยีวกนั การแข็งขอ้ การกบฎ  

1.11 การจลาจล การนัดหยดุงาน  
1.12 การทีป่ระชาชนกอ่ความวุน่วายถงึขนาดลกุฮอืตอ่ตา้นรัฐบาล การปฎวิัต ิการรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศกึ 

หรอืเหตกุารณ์ใดๆ ซึง่จะเป็นเหตใุหม้กีารประกาศหรอืคงไวซ้ึง่กฎอยัการศกึ  

1.13 การกอ่การรา้ย  
1.14 การแผรั่งส ีหรอืการแพร่กมัมันตภาพรังสจีากเชือ้เพลงินวิเคลยีร ์หรอืจากกากนวิเคลยีรใ์ดๆอันเนือ่งมาจากการ

เผาไหมข้องเชือ้เพลงินวิเคลยีร ์และจากกรรมวธิใีดๆแหง่การแตกแยกตวัทางนวิเคลยีรซ์ ึง่ดาเนนิตดิตอ่ไปดว้ย
ตวัเอง  

1.15 การระเบดิของกมัมันตภาพรังส ีหรอืสว่นประกอบของนวิเคลยีร ์หรอืวตัถอุนัตราย อืน่ใดทีอ่าจเกดิการระเบดิใน

กระบวนการนวิเคลยีรไ์ด ้ 
1.16 การทิง้ การกระจาย การปลอ่ย การร่ัวซมึ การยา้ยที ่การร่ัวไหล การปนเป้ือน หรอืการระเบดิของวตัถ ุกา๊ซ หรอื

สารอนัตรายทางชวีภาพ หรอืทางชวีเคม ีหรอืทางเคม ีไมว่า่จะเป็นผลโดยตรง หรอืไมก็่ตาม  
1.17 อาวธุนวิเคลยีร ์อาวธุเคม ีอาวธุชวีภาพ อาวธุชวีเคม ีอาวธุกมัมันตรังส ีอาวธุแมเ่หล็กไฟฟ้าใดๆ  

2. ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้ในเวลาตอ่ไปนี ้   
2.1 ขณะทีผู่เ้อาประกนัภัยแขง่รถหรอืแขง่เรอืทกุชนดิ แขง่มา้ แขง่สกทีกุชนดิรวมถงึเจ็ตสกดีว้ย แขง่สเก็ต ชกมวย 

โดดร่ม (เวน้แตก่ารโดดร่มเพือ่รักษาชวีติ) ขณะก าลงัขึน้หรอืก าลงัลงหรอืโดยสารอยูใ่นบอลลนู หรอืเครือ่งร่อน 

เลน่บนัจีจ้ั๊มพ ์ด าน ้าทีต่อ้งใชถ้ังอากาศและเครือ่งชว่ยหายใจใตน้ ้า 
2.2 ขณะทีผู่เ้อาประกนัภัยขบัขี ่หรอืโดยสารรถจักรยานยนต ์ 

2.3 ขณะทีผู่เ้อาประกนัภัยก าลงัขึน้หรอืก าลงัลง หรอืโดยสารอยูใ่นอากาศยานทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนเพือ่บรรทกุ 
ผูโ้ดยสาร และมไิดป้ระกอบการโดยสายการบนิพาณิชย ์ 

2.4 ขณะทีผู่เ้อาประกนัภัยขบัขีห่รือปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ  

2.5 ขณะทีผู่เ้อาประกนัภัยเขา้ร่วมทะเลาะววิาทหรอืมสีว่นย่ัวยใุหเ้กดิการทะเลาะววิาท  
2.6 ขณะทีผู่เ้อาประกนัภัยกอ่อาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนัก หรอืขณะถูกจับกมุ หรอืหลบหนกีารจับกมุ  

2.7 ขณะทีผู่เ้อาประกนัภัยปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็น ทหาร ต ารวจ หรอือาสาสมัคร และเขา้ปฏบิตักิารในสงคราม หรอื
ปราบปรามแตห่ากการเขา้ปฏบิัตกิารนัน้เกนิ 30 วนั บรษัิทจะคนืเบีย้ประกนัภัยตัง้แตร่ะยะเวลาทีเ่ขา้ปฏบิตักิาร

สงคราม หรอืปราบปรามนัน้ จนถงึวนัสิน้สดุการปฏบิัตกิารนัน้ สว่นหลงัจากนัน้ใหก้รมธรรมป์ระกนัภัยมผีลบงัคับ

ตอ่ไปจนสิน้สดุระยะเวลาประกันภัยทีก่ าหนดไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภัย 

 


