ข้ อกำหนดในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลตำมประเภทของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ บตั รเครดิต
หัวข้ อ

รำยละเอียดข้ อมูลที่ควรเปิ ดเผยและหน้ ำที่ของผู้ขำยผลิตภัณฑ์

1. ช่ วงเวลำก่ อนซือ้ ผลิตภัณฑ์ หรือเข้ ำทำสัญญำ
ก. ผลิตภัณฑ์ขนพื
ั ้ ้นฐาน

- บัตรปตท.ฟลีทการ์ ด , บัตรบางจากฟลีทการ์ ด , บัตรเอสโซ่ฟลีทการ์ ด และบัตรพีทีจีฟลีทการ์ ด เป็ นบัตร
เครดิตสาหรับหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, นิติบคุ คล ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ บมจ.ปตท. ,
บมจ.บางจากปิ โตรเลียม , บมจเอสโซ่ (ประเทศไทย) และบมจ.พีทีจี เอ็นเนอร์ ยี โดยธนาคารเป็ นผู้
พิจารณาอนุมตั วิ งเงินและออกบัตร เพื่อใช้ ชาระค่าสินค้ า/บริ การ ณ สถานีบริ การน ้ามัน/ก๊ าซ ปตท.
และ/หรื อสถานีบริ การน ้ามันบางจาก และ/หรื อสถานีบริ การน ้ามันเอสโซ่ และ/หรื อสถานีบริ การน ้ามันพีที
ทัว่ ประเทศทีเ่ ข้ าร่วมโครงการ

ข. อัตราดอกเบี ้ยค่าบริ การ

- อัตราค่าธรรมเนียมบัตร

และเบี ้ยปรับ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า

ยกเว้ น

ค่าธรรมเนียมรายปี

400 บาท/ บัตร/ปี

ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน 50 บาท / บัตร
หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ 7%
- อัตราดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน (กรณีชาระล่าช้ า)
อัตราดอกเบี ้ย 15% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน 1% ต่อปี
*วิธีการคานวณดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน (กรณีชาระล่าช้ า)
ดังนี ้

ค. การโฆษณาประชาสัมพันธ์

- ผ่าน Website ของธนาคาร, บมจ.ปตท. , บมจ.บางจากปิ โตรเลียม , บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) ,
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอร์ ยี
- เอกสาร Brochure ของ บมจ.ปตท. , บมจ.บางจากปิ โตรเลียม , บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) ,
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอร์ ยี
- หน่วยงานอานวยสินเชื่อ

หัวข้ อ
ง. การเปิ ดเผยข้ อมูลโดย
ตัวแทน

รำยละเอียดข้ อมูลที่ควรเปิ ดเผยและหน้ ำที่ของผู้ขำยผลิตภัณฑ์
- ธนาคารมีช่องทางในการเสนอขายผลิตภัณฑ์บตั รฟลีทการ์ ด ดังนี ้
- สาขาของธนาคารทัว่ ประเทศ
- หน่วยงานของธนาคารที่คอยดูแลลูกค้ าทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน คอยให้ คาแนะนาผลิตภัณฑ์ให้
ลูกค้ าทราบถึงสิทธิประโยชน์และข้ อดีของผลิตภัณฑ์ให้ กบั ลูกค้ าทราบ
- ตัวแทนขายจากทางบริษัทน ้ามัน ที่คอยให้ ข้อมูลพร้ อมทังสิ
้ ทธิประโยชน์ที่จะลูกค้ าจะได้ รับจาก
ผลิตภัณฑ์บตั รฟลีทการ์ ดกับลูกค้ าที่สนใจ

2. ช่ วงเวลำขณะซือ้ ผลิตภัณฑ์ หรือเข้ ำทำสัญญำ
ก. รายละเอียดของสัญญา
และเงื่อนไข

- ธนาคารมีรายละเอียดของสัญญาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับบัตรฟลีทการ์ ด รวมถึงความรับผิดชอบและข้ อบังคับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ า แจ้ งให้ ทราบในใบสมัครโดยธนาคารจะแนะนาลูกค้ าอ่านรายละเอียดของสัญญาและ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องก่อนจะลงนามในใบสมัคร

ข. เงื่อนไขการผ่อนจ่ายชาระ
เงิน

- ลูกค้ าต้ องชาระหนี ้ตามใบแจ้ งยอดการใช้ จ่ายบัตรฟลีทการ์ ดเต็มจานวน ไม่สามารถผ่อนชาระได้ และ
ต้ องชาระเงินไม่เกินวันครบกาหนดชาระตามเงินที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งยอดค่าใช้ จา่ ยบัตรฟลีทการ์ ด

ค. เบี ้ยปรับในการชาระหนี ้
ล่าช้ ากว่ากาหนด

- อัตราดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน (กรณีชาระล่าช้ า)
อัตราดอกเบี ้ย 15% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน 1% ต่อปี

ง. ความรับผิดชอบของผู้ถือ
บัตรหลักและบัตรเสริ ม

- บัตรฟลีทการ์ ดไม่สามารถออกบัตรเสริ มได้

จ. การเบิกเงินสดล่วงหน้ า

- บัตรฟลีทการ์ ดไม่สามารถเบิกเงินสดล่วงหน้ าได้

ฉ. ความรับผิดชอบของลูกค้ า
ที่เกิดจากการไม่ได้ ทาธุรกรรม
ด้ วยตนเอง

- ลูกค้ าควรดูแลรักษาบัตรฟลีทการ์ ดให้ อยูใ่ นความครอบครองของผู้ถือบัตรหรื อผู้ใช้ บตั ร ไม่ให้ มีการใช้
บัตร ฟลีทการ์ ดกับรถยนต์ที่มชี ื่อหรื อหมายเลขทะเบียนต่างจากหน้ าบัตร และ/หรื อ มีการนาบัตรฟลีท
การ์ ดไปใช้ ไม่ตรงตามชื่อที่ปรากฏบนหน้ าบัตร
- ลูกค้ าจะต้ องรับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ บตั รฟลีทการ์ ดอย่างเต็มจานวน เสมือนผู้ถือ
บัตรเป็ นผู้ใช้ บตั รฟลีทการ์ ดเอง
- กรณีบตั รสูญหาย หรื อถูกโจรกรรม ลูกค้ าควรแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันทีและสามารถขอระงับการใช้
บัตรชัว่ คราวได้

ช. สิทธิในการหักกลบลบหนี ้

- ธนาคารมีสทิ ธิหกั บัญชีโอน หรื อหักกลบลบหนี ้เงินในบัญชีเงินฝากของลูกค้ าที่มีอยูก่ บั ธนาคารและ/หรื อที่
ได้ มอบไว้ เป็ นหลักประกัน

ซ. การเปลีย่ นแปลง
รายละเอียดในการติดต่อของ
ลูกค้ า

- ลูกค้ าสามารถติดต่อขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลรายละเอียดของลูกค้ าได้ 2 ช่องทาง
- ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
- ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ โทร. 02-111-1111 กด 106 บัตรฟลีทการ์ ด

หัวข้ อ

รำยละเอียดข้ อมูลที่ควรเปิ ดเผยและหน้ ำที่ของผู้ขำยผลิตภัณฑ์

3. ช่ วงเวลำระหว่ ำงที่สัญญำมีผลบังคับใช้
ก. ใบแจ้ งยอดบัญชีบตั รเครดิต - ลูกค้ าจะได้ รับใบแจ้ งยอดการใช้ จ่ายบัตรฟลีทการ์ ด (Statement of Fleet Card Account) และรายงาน
การใช้ บตั รฟลีทการ์ ดเป็ นรายเดือนตามที่อยูท่ ี่ได้ แจ้ งไว้
- ลูกค้ าสามารถดาวน์โหลดรายงานจาก KTB Corporate Online ได้ อีกช่องทาง
ข. การเปลีย่ นแปลงอัตรา
ดอกเบี ้ย ค่าบริ การและเบี ้ย
ปรับ
ค. การจัดการกับเรื่ องร้ องเรี ยน

- ผลิตภัณฑ์บตั รฟลีทการ์ ดคิดอัตราค่าดอกเบี ้ยค่าบริ การและเบี ้ยปรับตามนโยบายของทางแบงก์ชาติ
คือ กาหนดอัตราดอกเบี ้ยค่าบริการและเบี ้ยปรับรวมกันไม่เกินร้ อยละ 18

ง. การแจ้ งลูกค้ าก่อดาเนินการ
หักกลบลบหนี ้

- ธนาคารจะทาการจัดส่งใบแจ้ งยอดค่าใช้ จา่ ยบัตรฟลีทการ์ ด (Statement of Fleet Card Account) ให้
ลูกค้ าทราบล่วงหน้ าก่อนถึงการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้ ากับยอดหนี ้ที่ลกู ค้ ามีอยู่

- ธนาคารมีกระบวนการติดตามเรื่ องร้ องเรี ยนต่างๆ ซึง่ จะติดต่อกับลูกค้ าโดยสอบถามปั ญหาที่ทาให้ ลกู ค้ า
ร้ องเรี ยน พร้ อมทังให้
้ ลกู ค้ าขอเอกสารจากทางลูกค้ าเพื่อทาการปรับปรุงแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวให้ รวดเร็วยิง่ ขึ ้น

จ. การดาเนินการกับลูกหนี ้ค้ าง - ธนาคารจะทาการระงับการใช้ บตั รฟลีทการ์ ดของลูกค้ า
ชาระ
- ธนาคารจะมีการออกใบติดตามทวงถามหนี ้ค้ างชาระ (Reminder Letter) จัดส่งให้ กบั ลูกค้ าที่มี Status
ของ Account เป็ น Past due
- หากลูกค้ าได้ รับใบติดตามทวงถามหนี ้ค้ างชาระ (Reminder Letter) แล้ วยังไม่มกี ารชาระยอดตามที่
กาหนด ธนาคารจะทาการเปลีย่ นสถานะลูกค้ าเป็ น NPL และเข้ าสูก่ ระบวนการติดตามหนี ้ต่อไป

