Sales Sheet บัตรเดบิต LH Bank Premium Card
ชื่อผลิตภัณฑ์
: LH Bank Premium Card
ประเภทผลิตภัณฑ์ : บัตรเดบิตแบบมีประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล
วันเดือนปี
: 9 กรกฏาคม 2561
1. วงเงินสูงสุด (บาท)
• ถอนเงินสดสูงสุด 200,000บาท/บัตร/วัน
• ซื ้อสินค้ าและบริ การสูงสุด 200,000 บาท/บัตร/วัน
• ลูกค้ าสามารถปรับเพิ่มไม่เกินวงเงินสูงสุด และปรับลดวงเงินได้ ต่าสุด 50,000 บาท/บัตร/วัน
2. เงื่อนไขหลัก
• ลูกค้ าต้ องเป็ นบุคคลธรรมดา
• ลูกค้ าต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อ กระแสรายวัน เพื่อผูกกับบัตรเดบิตที่ขอใช้ บริ การ
• 1 บัตร ผูกได้ สงู สุด 2 บัญชี คือ - บัญชีออมทรัพย์ 1 บัญชี
- บัญชีกระแสรายวัน 1 บัญชี
• จากัด 1ท่าน เปิ ดบัตรได้ 1 ใบ
• บัตรนี ้มีอายุการใช้ งาน 5 ปี วันหมดอายุจะแจ้ งบนหน้ าบัตร กรณีลกู ค้ ามีความประสงค์ขอออกบัตรใหม่แทนบัตรเดิมที่หมดอายุ ลูกค้ าต้ อง
ชาระค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ตอ่ ครัง้ ต่อบัตร ตามอัตราทีธ่ นาคารประกาศ
• บัตร LH Bank Premium แบบไม่พิมพ์ชื่อบนหน้ าบัตร ลูกค้ าสามารถรับบัตรและใช้ งานได้ ทนั ที
• บัตร LH Bank Premium แบบพิมพ์ชื่อบนหน้ าบัตร ลูกค้ ารอรับบัตร ภายใน 3-7 วัน ขึ ้นอยูก่ บั สาขาที่ทาบัตร
(สาขาใน กรุงเทพฯ – ปริ มณฑล ประมาณ 3 วันทาการ ส่วนสาขาต่างจังหวัด ประมาณ 7 วันทาการ)
3. การฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไข
• ถอนเงินสดสูงสุด 20,000 บาท/ครัง้ และสูงสุด 200,000 บาท/วัน
• ไม่จากัดจานวนครัง้ ในการถอนเงินสด/วัน
• ฟรี ค่าธรรมเนียม การฝาก/ถอนเงิน/โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร/สอบถามยอดคงเหลือในบัญชีที่ผกู กับบัตรผ่านเครื่อง ATM
ของธนาคาร LH Bank
• สอบถามยอดคงเหลือในบัญชีและถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ต่ างธนาคาร ฟรี 6 รายการแรกของเดือน
ตังแต่
้ รายการที่ 7 คิดค่าธรรมเนียม
- ในเขตเดียวกัน รายการละ 5 บาท
- ข้ ามเขต
รายการละ 15 บาท
• โอนเงินไปยังบัญชีตา่ งธนาคารผ่านเครื่ อง ATM สูงสุด 50,000บาท/ครัง้ และสูงสุด 200,000บาท/วัน อัตราค่าธรรมเนียมโอนเงิน
- จานวนเงินไม่เกิน 10,000 บ.
ค่าธรรมเนียม 25 บาท/รายการ
- จานวนเงินมากกว่า 10,000-50,000 บ. ค่าธรรมเนียม 35 บาท/รายการ
• ซื ้อสินค้ าและบริ การทังภายในและต่
้
างประเทศ รวมถึงการเบิกถอนเงินสดในต่างประเทศผ่านธนาคารและร้ านค้ าสมาชิก Thai Payment
Network ที่มีสญ
ั ลักษณ์

หรื อ Union Pay International ทีม่ ีสญ
ั ลักษณ์

4. ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า (บาท)
• 100 บาท / บัตร
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5. ค่ าธรรมเนียมรายปี (บาท/ปี )
• 600 บาท / ปี
6. ค่ าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ (บาท/ครัง้ ) (กรณีสูญหาย, ชํารุ ด, อายัด, ต่ ออายุและอื่นๆ)
• 100 บาท / ครัง้
7. ค่ าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ แทนบตัรเดิม (กรณีถกู โจรกรรม)
• ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
8. ค่ าบริการการใช้ จ่ายที่เป็ นสกุลเงินต่ างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมการถอนเงินในต่างประเทศ 100บาท/ครัง้
• ค่าบริ การสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศ 50บาท/ครัง้
• ค่าความเสีย่ งจากการแปลงสกุลเงินอัตราไม่เกินร้ อยละ 1 จากยอดค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
• การรูดซื ้อสินค้ าและบริ การค่าธรรมเนียมขึ ้นอยูก่ บั ร้ านค้ าผู้ให้ บริการ
9. ความรับผิดชอบของเจ้ าของบัตร กรณีบัตรหาย
• กรณีทราบว่าบัตรสูญหายหรื อถูกขโมย โปรดแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที เพื่อดาเนินการอายัดบัตร
• ผู้ถือบัตรต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นก่อนการแจ้ งบัตรสูญหายกับธนาคารจนถึงเวลาที่ได้ ทาการแจ้ งอายัดบัตรเรี ยบร้ อยแล้ ว
10. ประเภทประกันภัย
• ประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล
11. ชื่อบริษัทประกันภัย และช่ องทางการติดต่ อ
• บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย สามารถติดต่อ Call Center โทร. 02-555-9443, 02-555-9446
12. วงเงินที่ค้ ุมครองประกันภัย
• วงเงินคุ้มครองชีวิตจากอุบตั ิเหตุสงู สุด 300,000 บาท
13. เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย
• ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงในใบสมัครบัตรฯ ซึง่ การแถลงสุขภาพเป็ นปั จจัยหนึง่ ในการพิจารณารับประกันภัยหรื อพิจารณาจ่ายเงินตาม
สัญญาประกันภัย
• คุ้มครองทันที สาหรับค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ โดยสามารถใช้ สทิ ธิการรักษาโดยไม่ต้องสารองจ่ายในสถานพยาบาลคูส่ ญ
ั ญา
• คุ้มครองการเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิงเนื่องจากอุบตั ิเหตุ 300,000 บาท
(กรณีอบุ ตั ิเหตุในขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ 10,000 บาท)
• คุ้มครองการเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม หรื อถูกทาร้ ายร่างกาย 300,000 บาท
• คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุ 10,000 บาทต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง้
• คุ้มครองการถอนเงินออกจากเครื่ อง ATM แล้ วโดนชิงทรัพย์ และ/หรื อปล้ นทรัพย์ รวมถึงการวิง่ ราวทรัพย์สงู ถึง 10,000 บาทต่อปี
• คุ้มครองการถอนเงิน หรื อรูดซื ้อสินค้ าโดยบุคคลอื่นเนื่องจากการชิงทรัพย์ และ/หรื อปล้ นทรัพย์ รวมถึงการวิ่งราวทรัพย์สงู ถึง 10,000 บาทต่อปี
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14. ช่ องทางในการติดต่ อธนาคาร
ท่านสามารถศึกษาข้ อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ ที่ www.lhbank.co.th หรื อ ติดต่อ เจ้ าหน้ าที่ได้ ทกุ สาขาของธนาคาร หรื อศูนย์บริ การ
ลูกค้ า LH Bank Call Center โทร. 0 2359 0000 ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ ท่านสามารถค้ นหาสถานทีต่ งของสาขาธนาคารและ
ั้
หมายเลข โทรศัพท์หรื อโทรสารได้ จากเว็บไซต์ของธนาคาร www.lhbank.co.th
15. ข้ อควรระวัง
• ควรศึกษาคูม่ ือสิทธิประโยชน์บตั ร LH Bank Premium ที่ได้ รับพร้ อมบัตรจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริ การ
• เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการใช้ สทิ ธิ โปรดตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่แจ้ งไว้ ในคูม่ ือสิทธิประโยชน์ ก่อนใช้ สทิ ธิรักษาพยาบาล
• ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบสถานพยาบาล ที่มีสว่ นลดสาหรับผู้ถือบัตร LH BANK PREMIUM ได้ จาก www.lhbank.co.th
(เฉพาะกรณีอบุ ตั เิ หตุและสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล)
• ผู้สมัครควรทาความเข้ าใจรายละเอียดและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์บตั รเดบิตแต่ละประเภทก่อนตัดสินใจสมัครใช้ บริ การทุกครัง้
• การใช้ บริ การบัตรเดบิตของธนาคารในการทาธุรกรรมทางการเงิน ผู้ถือบัตรต้ องใส่รหัสประจาบัตร 6 หลักในการทารายการทังที
้ ่เครื่ อง ATM
และเครื่ องรูดบัตร (EDC)
คําเตือน :
• เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็ นไปตามบริษัทประกันภัยกาหนด
• บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เป็ นเพียงนายหน้ าประกันวินาศภัย หากมีปัญหา หรื อข้ อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกัน
กรุณาติดต่อ บริ ษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน) โทร 02-555-9443, 02-555-9446
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