คุณสมบัติและเงื�อนไขของผูที่จะไดรับความคุมครอง
1. เปนผูสมัครบัตร LH Bank Premium ของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน)
2. มีอายุแรกเขาระหวาง 15-65 ป (ณ วันสมัครบัตร) และตออายุไดสูงสุดไมเกิน 70 ป
และมีชื�อ-นามสกุลตรงตามชื�อบัญชีเทานั้น (วิธีนับอายุ กรณีเศษเดือนมากกวา 6 เดือน
ใหปดเปน 1 ป)
3. มีสัญชาติไทย หรือ ชาวตางชาติที่เขามาในราชอาณาจักรไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
(ใชสำเนาใบอนุญาตทำงานและสำเนาหนังสือเดินทาง)
4. มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมมีสวนหนึ่งสวนใดพิการ ไมมีโรคประจำตัวและ
ไมเปนโรครายแรงเชน โรคเอดส โรคมะเร็ง โรคกระดูกพรุน โรคกลามเนื้อออนแรง
โรคหัวใจ โรคเลือดไหลไมหยุด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคพิษสุราเรื้อรัง
โรคเกาท โรคลมชัก เปนตน
5. แผนประกันภัยนี้ ไมครอบคลุมถึงอาชีพ คนขับรถจักรยานยนตรับจาง หรือมีอาชีพ
เกี่ยวกับการใชรถจักรยานยนตเปนประจำ บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิด เปนตน
6. คุมครองกรณีเกิดอุบัติเหตุทันที โดยสามารถใชสิทธิการรักษาโดยไมตองสำรองจาย
ในสถานพยาบาลคูสัญญาซึ่งเปนแพทยแผนปจจุบัน ไดในเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป
นับจากวันที่ออกบัตร และจะเปนการตออายุอัตโนมัติผานการตออายุบัตร LH BankPremium ของธนาคาร
7. คุมครองคารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บทางรางกาย สูญเสีย อวัยวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงภายใน180วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
8. คุม ครองกรณีเปนผูป ว ยใน หรือเสียชีวต
ิ เนือ
� งจากการบาดเจ็บ โดยอุบต
ั เิ หตุในเวลาตอมา
และคุม ครองเฉพาะการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลในเครือขายเทานัน้
9. ความคุมครองของบัตรจะสิ้นสุดทันทีที่คางชำระคาธรรมเนียมรายป, บัตรถูกยกเลิก,
บัญชีธนาคารถูกปด และเมื�อมีการจายสินไหมครบตามจำนวนในตารางผลประโยชน
10. รับความคุมครองของตามเงื�อนไขที่ธนาคารกำหนดตอบัตร
11. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกความคุม ครอง หากตรวจพบวาผูถ อ
ื บัตรมีพฤติกรรม
ทุจริตหรือสอไปทางทุจริตในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน

LH BANK

Premium

เจ็บเมื�อไหร
บัตรจายให

LH Bank Premium
บัตร LH BANK PREMIUM เปนบัตร ATM Debit Chip พรอมความคุมครองประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ซึ่งรับประกันภัยโดย
- คุมครองการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล
- คุมครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
- คุมครองคารักษาพยาบาลเนื�องจากอุบัติเหตุ
- ประกันการสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสินและเงินจากการถูกโจรกรรมหนาตู ATM

บมจ.ชับบสามัคคีประกันภัย

ความคุมครอง

- คุมครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื�องจากอุบัติเหตุ 300,000 บาท (กรณีอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือ
โดยสารรถจักรยานยนต 10,000 บาท)
- คุมครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย 300,000 บาท
- คุมครองคารักษาพยาบาลเนื�องจากอุบัติเหตุ 10,000 บาทตออุบัติเหตุแตละครั้ง
- คุมครองการถอนเงินออกจากเครื�อง ATM แลวโดนชิงทรัพย และ/หรือปลนทรัพย รวมถึงการวิ่งราวทรัพยสูงถึง 10,000 บาทตอป
- คุมครองการถอนเงิน หรือรูดซื้อสินคาโดยบุคคลอื�นเนื�องจากการชิงทรัพย และ/หรือปลนทรัพย รวมถึงการวิ่งราวทรัพยสูงถึง 10,000 บาทตอป

ความสะดวก

- ไมตองตรวจสุขภาพ เพียงแถลงในใบสมัครบัตรฯ ซึ่งการแถลงสุขภาพเปนปจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาจายเงินตามสัญญาประกันภัย
- คุมครองทันที สำหรับคารักษาพยาบาลเนื�องจากอุบัติเหตุ โดยสามารถใชสิทธิการรักษาโดยไมตองสำรองจายในสถานพยาบาลคูสัญญา
- รูดซื้อสินคา/บริการตามรานคาไดทั่วไทยที่มีสัญลักษณ Thai Payment Network
และในตางประเทศที่มีสัญลักษณ Union Pay

ประเภทบัตร

1. บัตร LH Bank Premium แบบไมพิมพชื�อบนบัตร ลูกคาสามารถรับบัตรและใชงานไดทันที
2. บัตร LH Bank Premium แบบพิมพชื�อบนบัตร ลูกคารอรับบัตร ภายใน 3-7 วัน ขึ้นอยูกับสาขาที่ทำบัตร
(สาขาใน กรุงเทพฯ – ปริมณฑล ประมาณ 3 วันทำการ สวนสาขาตางจังหวัด ประมาณ 7 วันทำการ)

เอกสารและวิธีการสมัคร

- ใบสมัครบัตรเดบิต LH Bank Premium
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีชาวตางชาติใชสำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work permit) และสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

ตารางความคุมครองผูถือบัตร LH BANK PREMIUM
รายละเอียดความคุมครองและผลประโยชน
1. อายุผูทำประกัน (ป)
2. ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
ไมรวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต
3. ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
อันเนื�องมาจาก
3.1) การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย
3.2) ขยายความคุมครอง การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
4. ผลประโยชนการรักษาพยาบาล ตออุบัติเหตุแตละครั้ง
(ขยายความคุมครอง การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต)
5. ผลประโยชนคาชดเชยความสูญเสียของเงินที่ ไดถอนออกจากเครื�องรับจายอัตโนมัติ
จากการถูกชิงทรัพย ปลนทรัพย รวมถึงการวิ่งราวทรัพย ภายในระยะเวลา 30 นาที นับ
จากเวลาที่ระบุในใบบันทึกรายการถอนเงินจากเครื�องรับจายเงินอัตโนมัติ
ความรับผิดสวนแรก (ตอครั้ง และ ทุกครั้ง)
6. ผลประโยชนคาชดเชยความสูญเสียของเงิน จากการถอนเงิน รูดซื้อสินคาโดยบุคคล
ที่ ไม ใชผูเอาประกันภัย อันเนื�องจากการถูกชิงทรัพย ปลนทรัพย รวมถึงวิ่งราวทรัพย
ภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแตวันที่เกิดเหตุ
ความรับผิดสวนแรก (ตอครั้ง และ ทุกครั้ง)
7. ขยายความคุมครอง คาใชจายในการทำบัตรธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร เนื�องจากการ
ถูกชิงทรัพยปลนทรัพย และ/หรือปลนทรัพย รวมถึงการวิ่งราวทรัพย (ทางบริษัท ชับบสามัคคี
ประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบคาใชจายการออกบัตรใหม ใหลูกคา)
8. คาธรรมเนียมออกบัตร (ครั้งแรก)
9. คาธรรมเนียมรายป

จำนวนเงินความคุมครอง
(บาท)
15-65
300,000

300,000
10,000
10,000
10,000
(ตอครั้ง และตอป)
500
10,000
(ตอครั้ง และตอป)
500
คาธรรมเนียมทำบัตรใหม
(ฟรี)
100
600

