
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์เคเค เดบิต การ์ด (Product Catalog : KK Debit Card)

ประเภทกลุ่มลูกค้า: บุคคลธรรมดา

ช่ือผลิตภัณฑ์

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

วงเงินสูงสุด (บาท/บัตร/วัน) ค่ามาตรฐาน
ค่าสูงสุดที่

ก าหนดได้
ค่ามาตรฐาน

ค่าสูงสุดที่

ก าหนดได้
ค่ามาตรฐาน

ค่าสูงสุดที่

ก าหนดได้
ค่ามาตรฐาน

ค่าสูงสุดที่

ก าหนดได้

ถอนเงินภายในประเทศ 100,000 200,000 200,000 500,000 100,000 200,000 100,000 200,000

ถอนเงินต่างประเทศ 100,000 200,000 200,000 500,000 100,000 200,000 100,000 200,000

โอนระหว่างบัญชีตนเองภายในบัตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

โอนไปบัญชีบุคคลที่ 3 ภายในธนาคาร 100,000 200,000 200,000 500,000 100,000 200,000 100,000 200,000

โอนไปบัญชีต่างธนาคาร 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ช าระค่าสินค้าและบริการภายในประเทศ 50,000 100,000 50,000 200,000 50,000 200,000 50,000 200,000

ช าระค่าสินค้าและบริการต่างประเทศ 50,000 100,000 50,000 200,000 50,000 200,000 50,000 200,000

ช าระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ 10,000 100,000 10,000 200,000 10,000 200,000 10,000 200,000

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ปี)

ค่าธรรมเนียมถอนเงิน และสอบถามยอดเงินคงเหลือที่เคร่ือง Mini ATM ของธนาคาร

ค่าธรรมเนียมถอนเงิน / สอบถามยอดเงินคงเหลือที่ตู้ ATM ต่างธนาคาร /

โอนเงินภายในบัตรหรือบัญชีอื่นในธนาคารทั้งโอนในเขตเดียวกัน และโอนข้ามเขต

ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปยังต่างธนาคาร ไม่เกิน 10,000 บาท (บาท/รายการ)

ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปยังต่างธนาคาร เกินกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท 

(บาท/รายการ)

ฟรี ค่าบริการ 10 รายการแรก/

เดือน รายการที่ 11 เป็นตน้ไป 

คิดค่าบริการคร้ังละ 10 บาท

* หากบัญชีหลักภายในบัตรมี

ยอดเงินคงเหลือเฉลีย่ของเดือน

ก่อนหน้า ตัง้แต ่20,000 บาทขึ้น

ไป จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม

ท ารายการผ่านเคร่ือง ATM ทกุ

ธนาคารทั่วไทย

ฟรี

200

*หากบัญชีหลักภายในบัตรมี

ยอดเงินคงเหลือเฉลีย่ทั้งปีตัง้แต ่

300,000 บาทขึ้นไป จะได้รับการ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี

ไม่มี
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เดือน รายการที่ 11 เป็นตน้ไป 

คิดค่าบริการคร้ังละ 10 บาท

* หากบัญชีหลักภายในบัตรมี

ยอดเงินคงเหลือเฉลีย่ของเดือน

ก่อนหน้า ตัง้แต ่20,000 บาทขึ้น
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ความคุ้มครอง

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1)

จากอุบัติเหตุทั่วไป (บาท)

จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย (บาท)

จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (บาท)

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย

 และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง (บาท)

ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล แบบ

ผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย (ไม่

รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จ่ายผลประโยชน์ ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน

 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง (บาท/วัน)

ผลประโยชน์การสูญเสียเงินสดที่เบิกถอนจากเคร่ืองกดเงินสดอัตโนมัติ (ตู้

เอทีเอ็ม) ของธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน ภายในประเทศไทย ภายใน 30 

นาที นับจากเวลาที่ได้เบิกถอนเงิน อันเน่ืองจากการประทุษร้ายต่อทรัพย์ (บาท / 

คร้ัง สูงสุด 4 คร้ัง / ปี)

ผลประโยชน์การสูญหายของเงินในบัญชีธนาคาร จากการโจรกรรมข้อมูลบัตร

เดบิต (Skimming) ของผู้เอาประกันภัย ซ่ึงออกบัตรโดย ธนาคาร เกียรตินาคิน 

จ ากัด (มหาชน) ผ่านเคร่ืองกดเงินสดอัตโนมัติ (ตู้เอทีเอ็ม) ของธนาคาร และ/

หรือสถาบันการเงิน ที่ตั้งอยู่ภายในประเทศไทย (บาท / คร้ัง สูงสุด 2 คร้ัง / ปี)

ผลประโยชน์ความเสียหายจากอุบัติเหตุของสินค้าที่ซ้ือโดยมีมูลค่าของสินค้าเกิน

กว่า 3,000 บาท ต่อช้ิน และชาระเงินด้วยบัตรเดบิตของ ธนาคาร เกียรตินาคิน 

จ ากัด (มหาชน) ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซ้ือสินค้า จ่ายผลประโยชน์

ตามจริง (บาท / ช้ิน สูงสุด 2 ช้ิน / ปี)

การสูญเสียของวงเงินบัตรเดบิต ที่ออกโดย ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากัด 

(มหาชน) จ่ายผลประโยชน์ หากถูกหลอกลวง ฉ้อฉล ในการใช้บัตรเดบิต 

รวมถึงการลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ 

บัตรเดบิต (บาท / ปี)

ช่องทางการติดต่อธนาคาร ศูนยบ์ริการลูกค้า KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 หรือ www.kiatnakin.co.th หรือ ธนาคารเกียรตนิาคินทกุ

พิจารณารับประกันภัยโดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเทา่น้ัน  

ค าเตือน : ผู้ซ้ือควรท าความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเง่ือนไขก่อนตัดสินใจท าประกันทุกคร้ัง
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