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ตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (fact sheet)

ตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลตามประเภทผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ บตั รเงินสดเติมนํา' มัน (KTB PREPAID & CASH CARD)
(กรุณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี 5 และควรศึกษารายละเอียด
และเงือนไขโดยละเอียดก่อนทีท่านตัดสินใจซื 5อหรื อใช้ บริ การผลิตภัณฑ์)

<ชือผู้ขายผลิตภัณฑ์>
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
<ชือผู้ออกผลิตภัณฑ์>
ทีม Payment Solution
<ชือผลิตภัณฑ์ / บริ การ> บัตรเงินสดเติมนํ 5ามัน
<วัน เดือน ปี >
4 กุมภาพันธ์ :;<:

5. ผลิตภัณฑ์ นีค' ืออะไร

• บัตรเงินสดเติมนํา' มัน เป็ นบัตรเงินสดสําหรับชําระค่านํ 5ามัน/ก๊ าซ ณ สถานีบริการนํ 5ามัน/ก๊ าซพีที และ/หรือสถานีบริการนํ 5ามัน/ก๊ าซปตท. และ/
หรื อสถานีบริ การนํ 5ามัน/ก๊ าซบางจาก เพือเป็ นทางเลือกใหม่ของการชําระค่านํ 5ามัน/ก๊ าซและค่าบริ การอืนๆ ณ สถานีบริ การนํ 5ามัน/ก๊ าซพีที และ/
หรื อสถานีบริ การนํ 5ามัน/ก๊ าซปตท. และ/หรื อสถานีบริ การนํ 5ามัน/ก๊ าซบางจาก ด้ วยวิธีการทีสะดวก รวดเร็ ว ทันสมัย และปลอดภัย พร้ อมกับมี
รายงานการใช้ บตั รทีมีประสิทธิภาพ โดยบัตรแต่ละใบสามารถกําหนดให้ เป็ นบัตรประจําของรถแต่ละคัน และหน้ าบัตรสามารถระบุข้อความ
ประชาสัมพันธ์ ตามทีลูกค้ านิตบิ คุ คล ร้ านค้ า หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทัวไป ต้ องการ
ประเภทบัตรเครดิต

รายละเอียดบัตร
บัตรเงินสดเติมนํ 5ามัน ประเภทเติมเงินไม่ได้ : ใช้ สําหรับชําระค่านํ 5ามัน/ก๊ าซ และค่าสินค้ า/
บริ การ ณ สถานีบริ การนํ 5ามัน/ก๊ าซ พีที เท่านัน5

บัตรเงินสดเติมนํ 5ามัน ประเภทเติมเงิน : ใช้ สําหรับชําระค่านํ 5ามัน/ก๊ าซ และค่าสินค้ า/บริ การ
ณ สถานีบริ การนํ 5ามัน/ก๊ าซ พีที เท่านัน5

บัตรเงินสดเติมนํ 5ามัน ประเภทเติมเงิน : ใช้ สําหรับชําระค่านํ 5ามัน/ก๊ าซ และค่าสินค้ า/บริ การ
ณ สถานีบริ การนํ 5ามัน/ก๊ าซ ปตท. เท่านัน5

บัตรเงินสดเติมนํ 5ามัน ประเภทเติมเงิน : ใช้ สําหรับชําระค่านํ 5ามัน/ก๊ าซ และค่าสินค้ า/บริ การ
ณ สถานีบริ การนํ 5ามัน/ก๊ าซ บางจาก เท่านัน5

บัตรเงินสดเติมนํ 5ามัน ประเภทเติมเงินไม่ได้ : ใช้ สําหรับชําระค่านํ 5ามัน/ก๊ าซ และค่าสินค้ า/
บริ การ ณ สถานีบริ การนํ 5ามัน/ก๊ าซ บางจาก เท่านัน5
.
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;. ผลิตภัณฑ์ มีลักษณะสําคัญอะไรบ้ าง
บัตรเงินสดเติมนํา' มันประเภทเติมเงินไม่ ได้

• เหมาะสําหรับใช้ เป็ นบัตรของขวัญแจกลูกค้ าในการทําการตลาด โปรโมชัน หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
บัตรเงินสดเติมนํา' มันประเภทเติมเงิน

• เหมาะสําหรับลูกค้ าทีไม่ต้องการใช้ วงเงินสินเชือแต่ต้องการใช้ บตั ร เพือความสะดวกในการเติมนํ 5ามัน
• ใช้ ได้ ณ สถานีบริการนํ 5ามัน/ก๊ าซ พีที และ/หรือสถานีบริการนํ 5ามัน/ก๊ าซ ปตท. และ/หรือสถานีบริการนํ 5ามัน/ก๊ าซบางจาก
ทีร่วมให้ บริ การ ทีมีเครื องหมายรับบัตร กว่า 5,000 แห่งทัวประเทศ

• ได้ รับใบบันทึกค่าสินค้ า/บริการ (Sales Slip) โดยแสดงยอดเงิน การใช้ บตั ร พร้ อมแสดงยอดมูลค่าเงินคงเหลือของบัตร
จากเครื องรูดบัตรอัตโนมัติ/POS ทุกครัง5 ทีใช้ บริ การ

• ท่านสามารถ Download รายงานการใช้ บตั รเงินสดเติมนํ 5ามันเป็ นรายเดือนผ่านทางระบบ Krungthai Corporate Online ได้
• เติมเงินได้ ทีเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือเติมเงินผ่านระบบ Electronic Banking ของธนาคารผ่านช่องทางทีให้ บริการ
KTB netbank , KTB netbank on Mobile , Krungthai NEXT

• บัตรเงินสดเติมนํ 5ามันไม่สามารถเบิกเงินสดล่วงหน้ าได้
?. ผลิตภัณฑ์ นีม' ีค่าบริ การอะไรบ้ าง
ประเภทบัตรเงินสดเติมนํา' มัน
ค่ าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการออกบัตร
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการใช้ บตั ร
(กรณียกเลิกการใช้ ก่อนบัตรหมดอายุ)

เติมเงินไม่ ได้

เติมเงิน

Cash Fleet Card
15 บาท / บัตร

Prepaid Fleet Card
50 บาท / บัตร

50 บาท / บัตร

50 บาท / บัตร

ค่าธรรมเนียมการเติมทีช่องทางของธนาคาร
•
•
•

Teller Payment
KTB netbank/Krungthai NEXT
Krungthai Corporate Online

ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงิน (Refund)
เข้ าบัญชีผ้ ถู ือบัตรทีช่องทางของ KTB

-

ไม่คิดค่าบริ การ

ไม่คิดค่าบริ การ
ไม่คิดค่าบริ การ
ไม่คิดค่าบริ การ

ไม่คิดค่าบริ การ

.

G. ผลิตภัณฑ์ นีม' ีค่าบริ การการใช้ จ่ายเป็ นสกุลเงินต่ างประเทศอะไรบ้ าง

• ไม่สามารถใช้ จา่ ยเป็ นสกุลเงินต่างประเทศได้
5. ผลิตภัณฑ์ นีม' ีความเสีPยงทีPสาํ คัญอะไรบ้ าง

• บัตรเงินสดเติมนํามันเปรียบเสมือนเงินสด ซึงในกรณีบตั รสูญหายหรือถูกขโมย ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อมูลค่าเงินคงเหลือทีมีอยูใ่ นบัตรเงิน
สดเติมนํ 5ามัน

• ธนาคารจะรับผิดชอบออกบัตรทดแทนให้ กบั ลูกค้ าเพียง 2 กรณี ได้ แก่
- แถบแม่เหล็กชํารุด
- บัตรหายระหว่างการจัดส่ง
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6. ท่ านควรทําอย่ างไร หากรายละเอียดในการติดต่ อของท่ านเปลีPยนแปลง

• หากข้ อมูลรายละเอียดในการติดต่อของท่านมีการเปลียนแปลง ท่านควรแจ้ งการเปลียนแปลงดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ธนาคารทราบ
ทันที ทีศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 เพือให้ การสือสารข้ อมูลระหว่างท่านกับธนาคารเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ ว
7. ท่ านสามารถหารายละเอียดเพิPมเติมเกีPยวกับผลิตภัณฑ์ นี ' หรื อติดต่ อกับสถาบันการเงินได้ อย่ างไร

• หากท่านมีข้อสงสัยเพิมเติมเกียวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ท่านสามารถติดต่อได้ ณ ทีทําการสาขาของธนาคารทัวประเทศ หรือเข้ าไปดู
รายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิมเติมได้ ทีเว็บไซต์ www.ktb.co.th หรื อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเบื 5องต้ นจากศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย
โทร. 02-111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)
คําเตือน : ข้ อมูลในเอกสารฉบับนี มีผลใช้ บังคับได้ ถึง : ข้อมูลในเอกสารฉบับนี มีผลบังคับใช้ได้จนกว่าธนาคารฯ จะมี การเปลี ย- นแปลงหลักเกณฑ์ ดังกล่าว
ข้ อมูลเพิ"มเติม : ไม่มี
"ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จดั ตังศูนย์ค้มุ ครองผู้ใช้บริ การทางการเงิ นขึ น โดยมี วตั ถุประสงค์ เพือ- ให้คําปรึ กษา
รับและดูแลเรื -องร้องเรี ยนเกี ย- วกับบริ การทางการเงิ นของสถาบันการเงิ น หรื อผู้ให้บริ การทางการเงิ นที อ- ยู่ภายใต้
การกํ ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ความรู้ทางการเงิ นแก่ประชาชน หากต้องการรายละเอียด
เพิ-มเติ มกรุณาสอบถามที ห- มายเลขโทรศัพท์ 1213 โทรสาร 0-2283-6151 หรื ออีเมล fcc@bot.or.th"
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