ตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
ข้ อมูลผลิตภัณฑ์
ชื&อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติของบัตร

เงื&อนไขการสมัคร
เอกสารการสมัคร
ช่ องทางการสมัคร
เงื&อนไขการใช้ บัตร / เงื&อนไขอื&นๆ

ค่ าธรรมเนียมทําบัตร (บาท)
ค่ าธรรมเนียมขอคืนเงิน (Refund)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
บัตรกรุงไทยพร้ อมจ่าย (ATM e-Money Card)
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ประเภทเติมเงินได้ (Reloadable)
- บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์(e-Money) ที0ใช้ แทนเงินสด สกุลเงินบาท โดยไม่ต้องมีบญ
ั ชีเงินฝากคูก่ บั บัตร
มีอายุการใช้ งาน 9 ปี นับจากเดือนที0ออกบัตร
- วงเงินสูงสุดในบัตร 200,000 บาท/บัตร/วัน
- รหัสผ่านคูบ่ ตั ร Default PIN 4 หลัก
- เบิกถอนเงินสด/ชําระค่าสินค้ าและบริการ ผ่านเครื0 อง ATM/ADM ของธนาคารกรุงไทย เท่านันN
- การชําระค่าสินค้ า/บริ การ ณ หน่วยงานราชการผ่านเครื0 อง EDC ของธนาคารกรุงไทย เท่านันN
และช่องทางอื0นๆ ตามที0ธนาคารกําหนด
- สําหรับบุคคลธรรมดาและนิตบิ คุ คลทีต0 ้ องการชําระเงินค่าบริ การของหน่วยงานราชการ
- บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
- เอกสารสําคัญแสดงตนของนิติบคุ คล
สาขาของธนาคารกรุงไทยทัว0 ประเทศ

30
ไม่มี

-

ใช้ เบิกถอนเงินสด/ชําระค่าสินค้ าและบริ การ ผ่านเครื0 อง ATM/ADM และ เครื0อง EDC ณ หน่วยงานราชการ
ของธนาคารกรุงไทย เท่านันN หรื อช่องทางอื0นๆ ตามที0ธนาคารกําหนด

-

สามารถเติมเงินในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ ที0สาขาของธนาคารหรื อจุดบริ การอื0นๆ ที0ธนาคารเปิ ดให้ บริ การ
ตามวงเงิน/จํานวนเงินและสกุลเงินที0ธนาคารกําหนด

-

บัตรนี สN ามารถเปลี0 ยนมือได้ หากผู้ถือเงินอิ เล็ก ทรอนิ กส์ มีการส่งมอบบัตรเงินอิ เล็ กทรอนิ กส์ และ/หรื อ
รหัสผ่านให้ ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทอดต่อๆ มา ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องแจ้ งและจัดส่งข้ อมูล
ของผู้ถือเงินอิเล็กทรอนิกส์ทอดต่อๆ มาให้ แก่ธนาคาร และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทอดต่อๆ มา
ติดต่อสาขาของธนาคารเพื0อยินยอมรับทราบ ผูกพัน และปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื0อนไขการใช้ บริ การเงิน
อิเล็กทรอนิกส์

-

ธนาคารมีสิทธิแก้ ไข เปลี0ยนแปลง หรื อเพิ0มเติมเงื0อนไขเกี0ยวกับการใช้ บตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์หรื อยกเลิก
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เมื0อใดก็ได้ โดยจะแจ้ งการเปลี0ยนแปลงหรื อเงื0อนไขเพิ0มเติมผ่านทางช่องทางการ
ติดต่อของธนาคาร

-

หากประสงค์จะขอคืนเงินที0เหลือในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถติดต่อธนาคารเพื0อขอคืนเงินตามยอดเงิน
คงเหลือในบัตรโดยนําบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทางหรื อเอกสารสําคัญแสดงตนนิตบิ คุ คลพร้ อม
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มาแสดงเพื0อขอคืนเงิน โดยตกลงชําระค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินตามอัตราที0
ธนาคารประกาศกําหนด หรื อกรณีบตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์สญ
ู หายผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ อง
ดําเนินการตามเงื0อนไขตามที0ธนาคารกําหนด

-

กรณี บัต รเงิ นอิ เล็ก ทรอนิ กส์ หาย/เสีย/ถูกยึด/หมดอายุ หรื อ ยกเลิ ก ผู้ถื อบัต รเงิ นอิ เล็ก ทรอนิ กส์จะต้ อง
ดําเนินการติดต่อที0สาขาของธนาคารเพื0อดําเนินการตามระเบียบและวิธีปฎิบตั ิของธนาคารเท่านันN

ค่ าธรรมเนียมรายปี (บาท/ปี )
กรณีบัตรหาย / บัตรชํารุ ด / บัตรถูก
ยึด / การขอคืนบัตร

ช่ องทางในการติดต่ อธนาคาร

ไม่มี

-

ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้ งการสูญหาย / ชํารุด / ถูกยึด และขอออกบัตรใหม่ตามระเบียบและวิธี
ปฏิบตั ิของธนาคาร เนื0องจากบัตรเป็ นกรรมสิทธิWของธนาคาร

-

กรณีผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ต้องการอายัดบัตร กรุณาติดต่อศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย
02-111-1111

-

หากผู้ถือบัตรประสงค์จะขอออกบัตรทดแทนบัตรเดิม และขอคืนบัตรจะต้ องดําเนินการติดต่อที0ธนาคาร
ตามระเบียบและวิธีปฏิบตั ขิ องธนาคาร

-

ที0ทําการสาขาของธนาคารทัว0 ประเทศหรื อเข้ าไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ0มเติมได้ ที0เว็บไซต์
www.ktb.co.th หรื อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเบื Nองต้ น จากศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย
โทร. 02-111-1111

-

อีเมล : Call.CallCenter@ktb.co.th
ช่องทางอื0นๆผ่าน Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instagram
: โดยพิมพ์คําว่า “KTB Care”

ข้ อควรระวัง

-

ช่องทางในการติดต่อผู้ออกผลิตภัณฑ์

-

ลูกค้ าควรระมัดระวังและดูแลรักษาบัตรเอทีเอ็มและรหัสผ่านบัตรเอทีเอ็มเป็ นอย่างดี และไม่ควรเปิ ดเผย
รหัสผ่านบัตรเอทีเอ็มหรื อข้ อมูลบัตรเอทีเอ็มให้ บคุ คลอื0น
ภายหลังจากที0ลกู ค้ าทราบว่าได้ ทําบัตรเอทีเอ็มหายหรื อถูกขโมย ลูกค้ าควรแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที เพื0อ
ดําเนินการอายัดบัตร
หากมีการใช้ รหัสผ่านผิดเป็ นจํานวน j ครังN ติดต่อกัน ระบบจะระงับการใช้ บตั รโดยอัตโนมัติ ลูกค้ าควร
ติดต่อสาขาธนาคารเพื0อปลดระงับการใช้ บตั รหรื อกําหนดรหัสผ่านใหม่กรณีจํารหัสผ่านเดิมไม่ได้
การยกเลิกการใช้ บริ การบัตรแจ้ งได้ ทสี0 าขาของธนาคารทัว0 ประเทศ
การทําธุรกรรมข้ ามเขต ข้ ามผู้ให้ บริ การ อาจมีคา่ ธรรมเนียมเพิ0มเติม เงื0อนไขเป็ นไปตามที0ธนาคารกําหนด
เว็บไซต์ www.ktb.co.th
ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย โทร. kl-mmm-mmmm
อีเมล : Call.CallCenter@ktb.co.th
ช่องทางอื0นๆผ่าน Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instagram
โดยพิมพ์คําว่า “KTB Care”

