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ประเภทผลิตภัณฑ์

บัตรเดบิต

บัตรเดบิตแบบมีประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล

วงเงินสูงสุด (บาท)

• ถอนเงินสดสูงสุด 200,000บาท/บัตร/วัน

• ถอนเงินสดสูงสุด 200,000บาท/บัตร/วัน

• ซื ้อสินค้ าและบริการสูงสุด 200,000 บาท/บัตร/วัน

• ซื ้อสินค้ าและบริการสูงสุด 200,000 บาท/บัตร/วัน

• ลูกค้ าสามารถปรับเพิ่มไม่เกินวงเงินสูงสุด และปรับลดวงเงินได้ ต่าสุด 50,000 บาท/บัตร/วัน

• ลูกค้ าสามารถปรับเพิ่มไม่เกินวงเงินสูงสุด และปรับลดวงเงินได้ ต่าสุด 50,000 บาท/บัตร/วัน

เงื่อนไขหลัก

• ลูกค้ าต้ องเป็ นบุคคลธรรมดา

• ลูกค้ าต้ องเป็ นบุคคลธรรมดา

(สิ่งทีล่ ูกค้ าต้ องทาไม่งัน้ จะกระทบการใช้

• ลูกค้ าต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน เพื่อผูกกับบัตรเดบิตทีข่ อใช้ บริการ

• ลูกค้ าต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน เพื่อผูกกับบัตรเดบิตทีข่ อใช้ บริการ

ผลิตภัณฑ์, สิ่งทีล่ ูกค้ าจะเสียเงินเพิ่ม)

• 1 บัตร ผูกได้ สูงสุด 2 บัญชี คือ - บัญชีออมทรัพย์ 1 บัญชี

• 1 บัตร ผูกได้ สูงสุด 2 บัญชี คือ - บัญชีออมทรัพย์ 1 บัญชี

- บัญชีกระแสรายวัน 1 บัญชี

- บัญชีกระแสรายวัน 1 บัญชี

• ไม่จากัดจานวนบัตรทีส่ มัครใช้ บริการ

• จากัด 1ท่าน เปิ ดบัตรได้ 1 ใบ

• บัตรนี ้มีอายุการใช้ งาน 5 ปี วันหมดอายุจะแจ้ งบนหน้ าบัตร กรณีลูกค้ ามีความประสงค์ ขอออกบัตร

• บัตรนี ้มีอายุการใช้ งาน 5 ปี วันหมดอายุจะแจ้ งบนหน้ าบัตร กรณีลูกค้ ามีความประสงค์ ขอออกบัตร

ใหม่แทนบัตรเดิมทีห่ มดอายุ ลูกค้ าต้ องชาระค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ต่อครัง้

ใหม่แทนบัตรเดิมทีห่ มดอายุ ลูกค้ าต้ องชาระค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ต่อครัง้

ต่อบัตร ตามอัตราทีธ่ นาคารประกาศ

ต่อบัตร ตามอัตราทีธ่ นาคารประกาศ

• บัตร LH Bank Debit Chip Card แบบไม่พิมพ์ ชื่อบนบัตร ลูกค้ าสามารถรับบัตรและใช้ งานได้ ทนั ที

• บัตร LH Bank Premium แบบไม่พิมพ์ ชื่อบนบัตร ลูกค้ าสามารถรับบัตรและใช้ งานได้ ทนั ที

• บัตร LH Bank Debit Chip Card แบบพิมพ์ ชื่อบนบัตร ลูกค้ ารอรับบัตร ภายใน 3-7 วัน ขึ ้นอยูก่ บั

• บัตร LH Bank Premium แบบพิมพ์ ชื่อบนบัตร ลูกค้ ารอรับบัตร ภายใน 3-7 วัน ขึ ้นอยูก่ บั สาขาทีท่ า

สาขาทีท่ าบัตร (สาขาใน กรุงเทพฯ – ปริมณฑล ประมาณ 3 วันทาการ ส่วนสาขาต่างจังหวัด ประมาณ บัตร (สาขาใน กรุงเทพฯ – ปริมณฑล ประมาณ 3 วันทาการ ส่วนสาขาต่างจังหวัด ประมาณ 7 วันทา
7 วันทาการ)

การ)
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การฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไข • ถอนเงินสดสูงสุด 20,000 บาท/ครัง้ และสูงสุด 200,000 บาท/วัน

• ถอนเงินสดสูงสุด 20,000 บาท/ครัง้ และสูงสุด 200,000 บาท/วัน

• ไม่จากัดจานวนครัง้ ในการถอนเงินสด/วัน

• ไม่จากัดจานวนครัง้ ในการถอนเงินสด/วัน

• ฟรี ค่าธรรมเนียม การฝาก/ถอนเงิน/โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร/สอบถามยอดคงเหลือใน

• ฟรี ค่าธรรมเนียม การฝาก/ถอนเงิน/โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร/สอบถามยอดคงเหลือใน

บัญชีทผี่ ูกกับบัตรที่ เครื่ อง ATM ของธนาคาร

บัญชีทผี่ ูกกับบัตรทีเ่ ครื่ อง ATM ของธนาคาร

• สอบถามยอดคงเหลือในบัญชีและถอนเงินสดผ่าน เครื่ อง ATM ต่ างธนาคาร

• สอบถามยอดคงเหลือในบัญชีและถอนเงินสดผ่านเครื่ อง ATM ต่ างธนาคาร

ฟรี 6 รายการแรกของเดือน ตั ้งแต่รายการที่ 7 คิดค่าธรรมเนียม

ฟรี 6 รายการแรกของเดือน ตั ้งแต่รายการที่ 7 คิดค่าธรรมเนียม

- ในเขตเดียวกัน รายการละ 5 บาท

- ในเขตเดียวกัน รายการละ 5 บาท

- ข้ ามเขต

- ข้ ามเขต

รายการละ 15 บาท

รายการละ 15 บาท

• โอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคารผ่านเครื่ อง ATM สูงสุด 50,000บาท/ครัง้ และสูงสุด 200,000บาท/วัน • โอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคารผ่านเครื่ อง ATM สูงสุด 50,000บาท/ครัง้ และสูงสุด 200,000บาท/วัน
อัตราค่าธรรมเนียม
- จานวนเงินไม่เกิน 10,000 บ.

อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 25 บ./รายการ

- จานวนเงินมากกว่า 10,000-50,000 บ. ค่าธรรมเนียม 35 บ./รายการ

- จานวนเงินไม่เกิน 10,000 บ.

- จานวนเงินมากกว่า 10,000-50,000 บ. ค่าธรรมเนียม 35 บ./รายการ

ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า (บาท)

100 บาท / บัตร

100 บาท / บัตร

ค่ าธรรมเนียมรายปี (บาท/ปี )

200 บาท / ปี

600 บาท / ปี

100 บาท / ครัง้

100 บาท / ครัง้

ค่ าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ (บาท/ครัง้ )
(กรณีสูญหาย, ชารุด, อายัด, ต่ออายุและอืน่ ๆ)
ค่ าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ แทนบตัรเดิม
(กรณีถกู โจรกรรม)

ค่าธรรมเนียม 25 บ./รายการ

ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
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ค่ าบริ การการใช้ จ่ายที่เป็ นสกุลเงิน
ต่ างประเทศ

• ค่าธรรมเนียมการถอนเงินในต่างประเทศ 100บาท/ครัง้

• ค่าธรรมเนียมการถอนเงินในต่างประเทศ 100บาท/ครัง้

• ค่าบริการสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศ 50บาท/ครัง้

• ค่าบริการสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศ 50บาท/ครัง้

• ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินอัตราไม่เกินร้ อยละ 1 จากยอดค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้น

• ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินอัตราไม่เกินร้ อยละ 1 จากยอดค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้น

• การรูดซื ้อสินค้ าและบริการค่าธรรมเนียมขึ ้นอยูก่ บั ร้ านค้ าผู้ให้ บริการ

• การรูดซื ้อสินค้ าและบริการค่าธรรมเนียมขึ ้นอยูก่ บั ร้ านค้ าผู้ให้ บริการ

• กรณีทราบว่าบัตรสูญหายหรือถูกขโมย โปรดแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที เพื่อดาเนินการอายัดบัตร

• กรณีทราบว่าบัตรสูญหายหรือถูกขโมย โปรดแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที เพื่อดาเนินการอายัดบัตร

ความรั บผิดชอบของเจ้ าของบัตร
กรณีบตั รหาย

• ผู้ถอื บัตรต้ องรับผิ ดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึ ้นก่อนการแจ้ งบัตรสูญหายกับธนาคารจนถึงเวลาทีไ่ ด้ • ผู้ถอื บัตรต้ องรับผิ ดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึ ้นก่อนการแจ้ งบัตรสูญหายกับธนาคารจนถึงเวลาทีไ่ ด้
ทาการแจ้ งอายัดบัตรเรียบร้ อยแล้ ว

ทาการแจ้ งอายัดบัตรเรียบร้ อยแล้ ว

ประเภทประกันภัย

ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล

ชื่อบริ ษทั ประกันภัย

บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย

วงเงินที่ค้มุ ครองประกันภัย

วงเงินคุ้มครองชีวติ จากอุบตั ิเหตุสูงสุด 300,000 บาท

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย

• ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงในใบสมัครบัตรฯ ซึง่ การแถลงสุขภาพเป็ นปั จจัยหนึง่ ในการพิจารณา
รับประกันภัยหรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
• คุ้มครองทันที สาหรับค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ โดยสามารถใช้ สิทธิ การรักษาโดยไม่ต้อง
สารองจ่ายในสถานพยาบาลคูส่ ัญญา
• คุ้มครองการเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิงเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
300,000 บาท (กรณีอบุ ตั ิเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10,000 บาท)
• คุ้มครองการเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม หรือ
ถูกทาร้ ายร่างกาย 300,000 บาท
• คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ 10,000 บาทต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง้
• คุ้มครองการถอนเงินออกจากเครื่ อง ATM แล้ วโดนชิงทรัพย์ และ/หรือปล้ นทรัพย์ รวมถึงการวิง่ ราว
ทรัพย์สูงถึง 10,000 บาทต่อปี
• คุ้มครองการถอนเงิน หรือรูดซื ้อสินค้ าโดยบุคคลอืน่ เนื่องจากการชิงทรัพย์ และ/หรือปล้ นทรัพย์ รวมถึง
การวิง่ ราวทรัพย์สูงถึง 10,000 บาทต่อปี
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ช่ องทางในการติดต่ อธนาคาร

• บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

• สาขาธนาคารทัว่ ประเทศ

• LH Bank Call Center โทร. 02 3590000 กด1 ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง

• LH Bank Call Center โทร. 023590000 กด1 ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง

• https://www.lhbank.co.th

• https://www.lhbank.co.th

• ผู้สมัครควรทาความเข้ าใจรายละเอียดและเงื่ อนไขผลิตภัณฑ์ บตั รเดบิตแต่ละประเภทก่อนตัดสินใจ

• ควรศึกษาคูม่ ือสิทธิ ประโชยน์บตั ร LH Bank Premium ทีไ่ ด้ รบั พร้ อมบัตรจากเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ใู ห้ บริการ

สมัครใช้ บริการทุกครัง้

• เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้ สิทธิ โปรดตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลทีแ่ จ้ งไว้ ในคูม่ ือสิทธิ

• การใช้ บริการบัตรเดบิตของธนาคารในการทาธุรกรรมทางการเงิน ผู้ถอื บัตรต้ องใส่รหัสประจาบัตร 6

ประโยชน์กอ่ นใช้ สิทธิ รกั ษาพยาบาล

หลักในการทารายการทั ้งทีเ่ ครื่ อง ATM และเครื่ องรูดบัตร (EDC)

• ผู้ถอื บัตรสามารถตรวจสอบสถานพยาบาล ทีม่ ีส่วนลดสาหรับผู้ถอื บัตร LH BANK PREMIUM (เฉพาะ

ข้ อควรระวัง

กรณีอบุ ตั ิเหตุและสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล) ได้ จาก www.lhbank.co.th
• ผู้สมัครควรทาความเข้ าใจรายละเอียดและเงื่ อนไขผลิตภัณฑ์ บตั รเดบิตแต่ละประเภทก่อนตัดสินใจ
สมัครใช้ บริการทุกครัง้
• การใช้ บริการบัตรเดบิตของธนาคารในการทาธุรกรรมทางการเงิน ผู้ถอื บัตรต้ องใส่รหัสประจาบัตร 6
หลักในการทารายการทั ้งทีเ่ ครื่ อง ATM และเครื่ องรูดบัตร (EDC)

End of Presentation

