ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์
บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล (KTB Shop Smart Pearl Card)
ประเภทผลิตภัณฑ์
บัตรเดบิต (มีความคุ้มครองประกันภัยส่วนบุคคล)
วงเงินสูงสุด (บาท)
 เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 150,000 บาท/บัตร/วัน
ลูกค้าสามารถปรับเพิ่มไม่เกินวงเงินสูงสุด และปรับลด  โอนเงินระหว่างบัญชี สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน
วงเงินได้
 ชาระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน
เงื่อนไขหลัก
 บัตรเดบิตสามารถผูกบัญชีหลักกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ได้ 1 บัญชี และ/หรือบัญชีเงินฝากประเภท
กระแสรายวันได้ 1 บัญชี และสามารถผูกบัญชีรองกับบัญชีเงินฝากประจาปลอดภาษี เพื่อดูยอดเงินและ
ฝากเงินได้ 1 บัญชี
 มีอายุระหว่าง 15-75 ปีบริบูรณ์
 สามารถถือบัตรได้สูงสุดไม่เกิน 1บัตร/1ท่าน
 บัญชีร่วมหรือบัญชีที่มีผู้ร่วมเปิดมากกว่า 1 คน ไม่สามารถสมัครบัตรฯได้
 สิ้นสุดความคุ้มครอง เมื่อธนาคารไม่สามารถหักค่าบริการรายปีได้ และ/หรือ บัญชีเงินฝากถูกปิดและ/
หรือบัตรถูกยกเลิก
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์ และ
 ใช้บริการเบิกถอนเงิน / โอนเงิน และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารกาหนด ผ่านเครื่อง ATM / ADM ของ
เงื่อนไขอื่นๆ
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่น ๆ ที่มีเครื่องหมาย ATM POOL
 ชาระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดผ่านเครื่อง EDC ณ จุดขายกับร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Visa
ได้
ทั่วประเทศและทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
การใช้บริการบัตรที่เครื่อง ATM/ADM ในประเทศ
 การถอนเงิน/โอนเงินในเขตสานักหักบัญชีเดียวกันที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย ไม่คิดค่าบริการ
 การโอนเงินข้ามเขตสานักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย รายการแรกของเดือนไม่คิด
ค่าบริการ รายการที่ 2 ขึ้นไป ของเดือน 10.- บาท/รายการ
 การถอนเงินข้ามเขตสานักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 15.- บาท/รายการ
 การโอนเงิน ข้ามจังหวัดที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่น
- หมื่นละ 10.- บาท ส่วนเกินคิดตามส่วนเลขหลักพัน พันละ 1.- บาท เศษของพันไม่คิด
- ค่าใช้เครือข่ายธนาคาร 10.- บาท/รายการ
- ค่าบริการขั้นต่า 20.- บาท/รายการ
- ค่าบริการสูงสุด 1,000.- บาท/รายการ
 การถอนเงิน ข้ามจังหวัดที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่น 20.-บาท/รายการ
 การถอนเงินในจังหวัดเดียวกันที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่น ไม่คิดค่าบริการ
 กรณีลูกค้าใช้บัตร ที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่นเกิน 4 รายการ ต่อเดือน นับตั้งแต่รายการที่ 5 ใน
เดือนนั้นคิดค่าบริการ 10.- บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท)
100 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ปี)
599 บาท ต่อปี (ประกอบด้วย ค่าบริการบัตร 200 บาท ,ค่าเบี้ยประกันและความคุ้มครองอื่นๆรวมถึงสิทธิ
พิเศษอื่นตามที่ธนาคารกาหนด 399 บาท) ค่าบริการรายปีของปีถัดไป ธนาคารจะเรียกเก็บจากลูกค้าโดย
หักบัญชีอัตโนมัติเมื่อครบรอบ 1 ปี นับจากวันที่สมัครบัตร หากเงินในบัญชีลูกค้ามีไม่เพียงพอจ่าย
ค่าบริการรายปีคราวเดียวกันทั้งจานวน บัตรจะใช้งานไม่ได้และจะไม่ได้รับความคุ้มครองจนกว่าจะเรียก
เก็บค่าบริการได้ โดยระบบงานจะเรียกเก็บค่าบริการในวันถัดไปต่อไปอีก 60 วัน จนกว่าจะสามารถหัก
ค่าบริการรายปีได้ หากระบบงานยังไม่สา มารถเรียกเก็บค่าบริการรายปีได้ครบตามจานวนที่กาหนด
ธนาคารจะยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ
ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ (บาท/ครั้ง)
100 บาท ต่อครั้ง
V.8 Update: 14/09/63

ค่าธรรมเนียมการขอรหัสใหม่ (บาท/ครั้ง)
ค่าบริการการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ความรับผิดชอบของเจ้าของบัตร กรณีบัตรหาย

ช่องทางในการติดต่อธนาคาร

ข้อควรระวัง

ประเภทประกันภัย
ชื่อบริษัทประกันภัย
วงเงินที่คุ้มครองประกันภัย
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย

ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset Pin) ได้ที่สาขาธนาคาร
ค่าบริการการสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศ 15 บาท ต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินต่างประเทศ
100 บาท ต่อรายการ
อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการถอนเงินและชาระค่าสินค้าและบริการจะเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาท โดย
อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนกลางของ Visa ซึ่งรวมความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินไม่เกินร้อยละ 2.5 จาก
จานวนเงินที่ทารายการ
(กรณีที่ ATM CROSS BORDER SERVICE จะคิดเฉพาะรายการทีส่ าเร็จเท่านั้น)
 ธนาคารจะมอบบัตรและแจ้งรหัสผ่านให้แก่ผู้ถือบัตร โดยผู้ถือบัตรลงลายมือชื่อในช่องที่กาหนดไว้
ด้านหลังของบัตรทันทีที่ได้รับบัตรจากธนาคาร และผู้ถือบัตรมีหน้าที่เก็บรักษาบัตรเป็นอย่างดีและเก็บ
ไว้ในที่ปลอดภัย มิให้สูญหาย หรือตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น ไม่ทาลาย ทาให้สูญหายหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตร รวมทั้งเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็นความลับอยู่เสมอ
 ในกรณีที่บัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม หรือชารุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ผู้ถือ
บัตรสามารถแจ้งอายัดหรือขอระงับการใช้บัตรชั่วคราวทางโทรศัพท์ หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่น
หรือวิธีการอื่นซึ่งสามารถติดต่อกันได้ในทานองเดียวกันที่ Krungthai Call Center หมายเลข 02-1111111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือสานักงานใหญ่หรือที่ทาการสาขาของธนาคารทุกแห่ง (ในวันและเวลาทา
การ) โดยธนาคารจะทาการอายัดหรือระงับการให้บริการบัตร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นับแต่
เวลาที่ธนาคารได้รับแจ้ง และแจ้งผลการอายัดหรือการระงับการใช้บัตรให้ผู้ถือบัตรทราบในคราว
เดียวกัน
 หากมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นในระหว่างเวลาตั้งแต่บัตรสูญหายจนกระทั่งธนาคารทาการอายัดหรือ
ระงับการใช้บัตรเสร็จแล้ว ผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากครบกาหนด
ระยะเวลา 5 นาทีนับแต่เวลาที่ธนาคารได้รับแจ้งผูถ้ ือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้คืนให้แก่ธนาคารเป็น
อย่างใด เว้นแต่ความเสียหายหรือภาระหนี้ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทาของผู้ถือบัตรเอง
ท่านสามารถติดต่อได้ ณ ที่ทาการสาขาของธนาคารทั่วประเทศหรือเข้าไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ได้ที่เว็บไซต์ https://krungthai.com/ หรือ ติดต่อสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย โทร.
02-111-1111
 อีเมล : Call.CallCenter@krungthai.com
 ช่องทางอื่นๆผ่าน Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instagram
: โดยพิมพ์คาว่า “Krungthai Care”
 ลูกค้าควรระมัดระวังและดูแลรักษาบัตรเดบิตและรหัสผ่านบัตรเดบิตเป็นอย่างดี และไม่ควรเปิดเผย
รหัสผ่านบัตรเดบิตหรือข้อมูลบัตรเดบิตให้บุคคลอื่น
 ภายหลังจากที่ลูกค้าทราบว่าได้ทาบัตรเดบิตหายหรือถูกขโมย ลูกค้าควรแจ้งให้ธนาคารทราบทันที
เพื่อดาเนินการอายัดบัตร
 หากมีการใช้รหัสผ่านผิดเป็นจานวน 3 ครั้ง ติดต่อกัน ระบบจะระงับการใช้บัตรโดยอัตโนมัติ ลูกค้า
ควรติดต่อสาขาธนาคารเพื่อปลดระงับการใช้บัตร และสามารถขอตั้งรหัสผ่านใหม่โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
 หากผู้ถือบัตรต้องการลดวงเงินหรือเพิ่มวงเงิน สามารถแจ้งเปลี่ยนได้ที่สาขา หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
ธนาคารกรุงไทย 02-111-1111
 การยกเลิกการใช้บริการบัตรเดบิตแจ้งได้ที่สาขาธนาคาร
 การทาธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร
กาหนด
ผู้ถือบัตรจะได้รับความคุ้มครองประกันภัยส่วนบุคคลจากบริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
วงเงินคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท
วันเริ่มต้นความคุ้มครอง : ณ วันที่สมัครบัตร
วันสิ้นสุดความคุ้มครอง : จนกว่าจะมีการบอกเลิกการใช้บัตร (ต่ออายุคราวละ 1 ปี)
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ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง : อายุ 15-75 ปี หรือสิ้นสุดตามวันที่ครบกาหนดชาระค่าธรรมเนียมบัตรในรอบ
ถัดไป
รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง
 ผลประโยชน์ อบ.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจาก
อุบัติเหตุ ( อบ.1 ) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทา ร้ายร่างกาย และไม่รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 100,000 บาท
 ผลประโยชน์ อบ.1 การถูกฆาตกรรมหรือทาร้ายร่างกาย 30,000 บาท
 ผลประโยชน์ อบ.1 อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ 30,000 บาท
 ผลประโยชน์ อบ.1 การรักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ขยายความคุ้มครอง
อุบัติเหตุ ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 5,000 บาท
 คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมภายใน 30 นาที หลังจากถอนเงินจากเครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) และคุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรม อันมีผลสืบเนื่องจากถูกโจรกรรมข้อมูลบัตรผ่านตู้
เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกแห่งทั่วประเทศ 5,000 บาทต่อครั้ง สูงสุด 10,000
บาทต่อปี
ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
กรณีที่ 1
กรณีผู้ถือบัตร KTB Shop Smart Pearl มากกว่า 1 บัตร บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองสูงสุดเพียง 1 บัตร
ต่อคน ตามชื่อ, หมายเลขบัตร ที่ธนาคารได้แจ้งให้บริษัททราบ
กรณีที่ 2
กรณีที่บัตร KTB Shop Smart Pearl 1 บัตร มีผู้เปิดบัญชีมากกว่า 1 คน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ความ
คุ้มครองในทุกกรณี
กรณีที่ 3
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยสูญเสียแขน หรือขา หรือสายตา ก่อนวันที่เริ่มคุ้มครองตามกรมธรรม์ฉบับนีบ้ ริษัทฯ
จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เฉพาะความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อส่วนที่สมบูรณ์ ณ วันที่เริ่มการคุ้มครอง
ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์รับประกันภัยโดยบริษัท
ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
วิธีการขอชดเชยค่าสินไหม
 ติดต่อพร้อมส่งเอกสารขอชดเชยค่าสินไหมที่สาขาธนาคาร หรือ ติดต่อกับบริษัทประกันภัย
โดยตรง
ช่องทางการติดต่อ
 แจ้งได้ที่สาขาธนาคารหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย 02-111-1111 หรือ บริษัท
ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) โทร. 1736
 เว็บไซต์ www.dhipaya.co.th อีเมล: webmaster@dhipaya.co.th
ข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร”) ดังต่อไปนี้
 บัตรกรุงไทยเอทีเอ็ม (ATM)
 บัตรกรุงไทยวีซ่า เดบิต (VDB)
 บัตรกรุงไทยสถาบัน/องค์กร (IPAC)
 บัตรกรุงไทยยูเนี่ยนเพย์ เดบิต (UPD)
 บัตรกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD)
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และ/หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใด เป็นบัตรที่ใช้กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ /หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ /หรือบัญชีเงินออมราย
เดือนปลอดภาษีของธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บัตร”) ซึ่งธนาคารออกให้แก่ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้เป็นผู้ถือบัตร (ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่า “ผู้ถือบัตร”) และผู้ถือบัตรตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรดังนี้
1. เมื่อธนาคารอนุมัติบัตรให้แก่ผู้ถือบัตร ธนาคารจะมอบบัตร และแจ้งรหัสผ่าน (Personal Identification Number : PIN) ให้แก่ผู้ถือบัตรโดยผู้ถือ
บัตรจะต้องลงลายมือชื่อในช่องที่กาหนดไว้ด้านหลังบัตรทันทีที่ได้รับบัตรจากธนาคาร และผู้ถือบัตรมีหน้าที่เก็บรักษาบัตรเป็นอย่างดีและเก็บไว้ใน
ที่ปลอดภัย มิให้สูญหาย หรือตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น ไม่ทาลาย ทาให้เสียหาย หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตร
รวมทั้งเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็นความลับอยู่เสมอ
2. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรยื่นขอใช้บริการบัตรกับธนาคารตามแบบคาขอเปิดบัญชีเงินฝากและขอใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดา (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า
“แบบคาขอใช้บริการ”) ไว้ แต่ไม่มาติดต่อขอรับบัตรจากธนาคารภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ผู้ถือบัตรยื่นขอใช้บริการบัตร ผู้ถือบัตรตก
ลงยินยอมให้ธนาคารยกเลิกบัตรดังกล่าวได้ทันที
3. กรณีบัตรกรุ งไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD) ผู้ถือบัตรรับรองและยืนยันว่า การขอออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นกับธนาคาร ไม่ได้เกิด
จากชี้นา ชักชวน และ/หรือกระทาการใดๆ ของธนาคารและ/หรือพนักงานของธนาคาร เพื่อให้ผู้ถือบัตรกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD) (ถ้า
มี) เปลี่ยนแปลงประเภทบัตรดังกล่าว มาใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นตามที่ขอใช้บริการกับธนาคารตาม คาขอใช้บริการและข้อตกลง
และเงื่อนไขการถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้
4. ผู้ถือบัตรตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรเพื่อ ชาระค่าสินค้า ค่าบริกา ร หรือค่าอื่นใดแทนการชาระด้วยเงินสด และ /หรือใช้ทา
รายการเบิกถอนเงิน ฝากเงิน โอนเงิน สอบถามยอดเงินคงเหลือ ผ่านเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เครื่องเอทีเอ็ม ”) และ/
หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด และ/หรือใช้ทาธุรกรรมต่างๆ ด้านการเงิน การธนาคาร และ /หรือธุรกรรมอื่นใด ตามที่ธนาคารเปิดให้บริการ ซึ่ง
อาจมีการขยายขอบเขตการให้บริการต่อไปในภายหน้าได้ตามที่ธนาคารกาหนด
5. ในกรณีที่บัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม หรือชารุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้ถือบัตรมีสิทธิแจ้งอายัดหรือขอระงั บการใช้
บัตรชั่วคราวทางโทรศัพท์ หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่น หรือวิธีการอื่นซึ่งสามารถติดต่อกันได้ในทานองเดียวกัน ที่
KTB Call Center
หมายเลข 0 2111 1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือสานักงานใหญ่หรือที่ทาการสาขาของธนาคารทุกแห่ง (ในวันและเวลาทาการ) โดยธนาคารจะ
ทาการอายัดหรือระงับการให้บริการบัตร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นับแต่เวลาที่ธนาคารได้รับแจ้ง และแจ้งผลการอายัดหรือการระงับการ
ใช้บัตรให้ผู้ถือบัตรทราบในคราวเดียวกัน
6. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรแจ้งอายัดหรือขอระงับการใช้บัตรชั่วคราวตามข้อ 5. หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นในระหว่างเวลาตั้งแต่บัตรสูญหายจนกระทั่ง
ธนาคารทาการอายัดหรือระงับการใช้บัตรแล้วเสร็จ ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ส่วนความเสียหายใดๆ ที่เกิ ดขึ้ น
ภายหลังจากครบกาหนดระยะเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่ธนาคารได้รับแจ้งดังกล่าว ผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชดใช้คืนให้แก่ธนาคารแต่อย่างใด เว้น
แต่ความเสียหายหรือภาระหนี้ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทาของผู้ถือบัตรเอง
7. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะขอออกบัตรใหม่ เ นื่องจากบัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม และ /หรือขอทาบัตรใหม่ในขณะที่บัตรเดิมยังไม่
หมดอายุ และ/หรือยังสามารถใช้ได้ ผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อขอทาบัตรใหม่ ณ ที่ทาการสาขาหรือจุดบริการของธนาคาร โดยผู้ถือบัตรจะต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมสาหรับบัตรใหม่ตามที่ธนาคารกาหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบตามรูปแบบและวิธีการที่
ระบุไว้ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับนี้
8. ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมและรับทราบว่า บัตรจะต้องใช้ควบคู่กับรหัสผ่าน หรือการลงลายมือชื่อกากับเสมอ หากมีบุคคลอื่นใดนาบัตรของผู้ถือ บัตร
ไปใช้ทารายการ โดยเป็นการใช้บัตรควบคู่กับการใช้รหัสผ่าน หรือการลงลายมือชื่อกากับของผู้ถือบัตรอย่างถูกต้องแล้ว ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้
ถือว่าเป็นการใช้บัตรโดยผู้ถือบัตรเองทุกประการ และธนาคารไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากใช้บัตรหรือการทารา ยการ
ใดๆ ของบุคคลดังกล่าว
9. ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับว่า หากมีการใส่รหัสผ่านผิด เป็นจานวน 3 ครั้ง ติดต่อกัน เครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะระงับการ
ใช้บัตรไว้โดยอัตโนมัติทันที หากผู้ถือบัตรจารหัสผ่านเดิมได้ให้ติดต่อที่ทาการสาขาหรือจุดบริการของธนาคารเพื่อขอปลดการระงับการใช้บัตรและ
ใช้รหัสผ่านเดิม แต่หากผู้ถือบัตรจารหัสผ่านไม่ได้ และมีความประสงค์จะให้ธนาคารออกบัตรใบใหม่ ผู้ถือบัตรตกลงปฏิบัติตามข้อ 7. ของข้อตกลง
ฉบับนี้
10. ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับว่า บัตรเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ผู้ถือบัตรไม่สามารถมอบหรื อโอนบัตรให้แก่บุคคลอื่นได้ และธนาคารมีสิทธิที่จะ
ระงับ ยึดบัตร ยกเลิกการใช้บัตร และ/หรือพักการใช้บัตรชั่วคราวได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
10.1 ผู้ถือบัตรใช้บัตรที่หมดอายุ หรือบัตรที่ถูกยกเลิกการใช้บัตรไปแล้ว
10.2 ผู้ถือบัตรเสียชีวิต หรือศาลมีคาสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
10.3 ผู้ถือบัตรถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นบุคคลที่ทางราชการหรือหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายมี
คาสั่งยึดหรืออายัดเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร
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10.4

11.

12.

13.

14.

ผู้ถือบัตรใช้บัตรในการทารายการใดๆ โดยส่อและ /หรือมีเจตนาทุจริต หรือมีพฤติกรรมอันถือได้ว่าเป็นการฉ้อฉลธนาคาร หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทาอันมีลักษณะเป็นการฟอกเงิน
10.5 ผู้ถือบัตรใช้บัตรขัดต่อวัตถุประสงค์ที่ธนาคารกาหนดไว้ และ/หรือขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบคาขอใช้บริการ และ /หรือ
ข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า
10.6 ผู้ถือบัตรปฏิบัติผิดข้อกาหนดและเงื่อนไขใน“แบบคาขอใช้บริการ และ /หรือข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด รวมทั้งที่จะมีการแก้ไข
เพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า
10.7 ผู้ถือบัตรทาและ/หรือใช้เอกสารปลอม หรือให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อรับรองใดๆ อันเป็นเท็จ หรือทาให้เข้าใจผิดในสาระสาคัญ เพื่อ
ใช้ประกอบการยื่นขอใช้บริการบัตร
10.8 ผู้ถือบัตรปิดบัญชีเงินฝาก และ/หรือถูกธนาคารปิดบัญชีเงินฝาก ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม หรือผู้ถือบัตรโอนสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับเงินจาก
บัญชีเงินฝากให้แก่บุคคลอื่น หรือบัญชีเงินฝากซึ่งผู้ถือบัตรใช้เดินสะพัดทางบัญชีตามวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือวงเงินสินเชื่
อ
หมุนเวียนกับธนาคารถูกยกเลิกหรือระงับการใช้วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีหรือสินเชื่อหมุนเวียน
10.9 เมื่อบัตรถูกเครื่องเอทีเอ็มยึดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และปรากฏว่าบัตรใบนั้นมีการเขียนหรือทาให้ปรากฏเป็นตัวเลขจานวนตั้งแต่ 4 หลักขึ้น
ไปอยู่บนบัตร อันอาจทาให้เป็นที่เข้าใจได้ว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นรหัสผ่านของบัตรใบนั้น ซึ่งผู้ถือบัตรหรือบุคคลใดได้ทาไว้ อันถือเป็นการ
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อ 1. ของข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งกาหนดให้ผู้ถือบัตรเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็นความลับอยู่เสมอ
10.10 ผู้ถือบัตรไม่ชาระ และ /หรือไม่มีเงินในบัญชีเงินฝา กเพียงพอให้ธนาคารหักเพื่อชาระค่าบริการรายปีให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่
ธนาคารกาหนด โดยให้ถือว่าสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ถือบัตรได้รับอันเนื่องจากการถือบัตรเป็นอันยกเลิกทันที จนกว่าผู้ถือบัตรจะได้
ชาระค่าบริการรายปีครบถ้วน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด
เมือ่ เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ ยึดบัตร ยกเลิกการใช้บัตร และ /หรือพักการใช้บัตรชั่วคราวหรือไม่ก็
ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวได้ตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไ ว้ในข้อ 23.
ของข้อตกลงฉบับนี้
ผู้ถือบัตรมีสิทธิยกเลิกการใช้บัตรเมื่อใดก็ได้ ธนาคารจะทาการคืนค่าบริการรายปีโดยอัตโนมัติ ตามส่วนของระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการ โดยผู้ถือ
บัตรจะต้องติดต่อ ณ ที่ทาการสาขาหรือจุดบริการของธนาคารโดยจะต้องจัดทาใบเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทาบัตรเพื่อยกเลิกการใช้บัตรตาม
แบบฟอร์มที่ธนาคารกาหนด รวมทั้งตัดบัตรออกเป็นสองส่วนส่งคืนธนาคาร ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมและรับทราบว่าการยกเลิกการใช้บัตร
ดังกล่าวเป็นเพียงการยกเลิกการใช้บัตรเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรยังคงมีภาระหน้าที่ในการชาระหนี้ที่เกิด/เกี่ยวข้องจากการใช้บัตรที่ค้างชาระอยู่ (หาก
มี) จนกว่าธนาคารจะได้รับชาระหนี้ครบถ้วนเสร็จสิ้น
การฝากเงิน
12.1 ผู้ถือบัตรสามารถฝากเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก ได้เฉพาะเครื่องเอทีเอ็ม และ /หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของธนาคารเท่านั้น โดยผู้
ถือบัตรจะฝากเงินเป็นธนบัตรหรือเช็คก็ได้
12.2 การฝากเงินด้วยเช็คนั้น หากเกิดการผิดพลาดบกพร่องอันเป็นเหตุให้ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ทันตามกาหนดเวลา ซึ่ง
ความผิดพลาดบกพร่องเช่นว่านั้น มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของธนาคารพนักงาน ลูกจ้าง และ /หรือตัวแทนของธนาคารแล้ว ผู้ถือบัตร
จะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้ความเสียหายแต่อย่างใดทั้งสิ้น
12.3 ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับว่า การฝากเงินจะถือตามจานวนที่ธนาคารตรวจนับได้เป็นเด็ดขาดและเป็นการถูกต้อง ในกรณีที่จานวนเงิน
นาฝากไม่ตรงกับจานวนที่ผู้ถือบัตรได้แจ้งไว้ในการนาฝาก หรือปรากฏว่าเป็นธนบัตรปลอม หรือชารุดทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน ผู้ถือ
บัตรยินยอมให้ธนาคารแก้ไขรายการในบัญชีเงินฝากนั้นให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงได้ทันที และผู้ถือบัตรจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้ความเสียหายแต่อย่างใดทั้งสิ้น
การเบิกถอนเงิน
13.1 การเบิกถอนเงินทางเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะกระทาได้เฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และ /หรือบัญชีเงิน
ฝากกระแสรายวันเท่านั้น
13.2 ผู้ถือบัตรสามารถเบิกถอนเงินได้ โดยจานวนครั้งและจานวนเงินสูงสุดในการทารายการเบิกถอนเงินในแต่ละวัน ของบัตรแต่ละประเภท
ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามรูปแบบ
และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับนี้
การโอนเงิน
14.1 ผู้ถือบัตรสามารถโอนเงินได้ โดยจานวนครั้งและจานวนเงินสูงสุดในการทารายการโอนเงินในแต่ละวัน ของบัตรแต่ละประเภทให้เป็นไป
ตามประกาศของธนาคาร ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามรูปแบบและวิธีการ
ที่ระบุไว้ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับนี้
14.2 จานวนเงินที่ผู้ถือบัตรโอนเข้าบัญชีเงินฝากใดสามารถเบิกถอนได้ในวันที่ทาการโอนนั้น
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14.3 ผู้ถือบัตรสามารถโอนเงินเป็นจานวนเศษสตางค์ได้
15. การหักเงิน
15.1 ผู้ถือบัตรสามารถทารายการหักเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อชาระค่าสาธารณูปโภค ค่า
สินค้า และ/หรือค่าบริการได้เท่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก หรือสูงสุดไม่เกินวันละ500,000 บาท/บัตร โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ

16.

17.

18.

19.

15.1.1 ธนาคารดาเนินการให้กับผู้ถือบัตรตามคาสั่งของผู้ถือบัตร และ /หรือใบแจ้งที่ผู้ถือบัตรแ ละ/หรือธนาคารได้รับจากผู้ให้บริการ /
ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี)
15.1.2 ผู้ถือบัตรดาเนินการด้วยตนเองผ่านเครื่องเอทีเอ็มและ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
15.2 ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อชาระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการตามจานวนเงินที่
ปรากฏในใบแจ้งที่ผู้ถือบัตรและ/หรือธนาคารได้รับจากผู้ให้บริการ /ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี ) และให้ธนาคารนาเงินที่หักไว้ดังกล่าวโอนเข้า
บัญชีของผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นเพื่อชาระค่าธรรมเนียม
ให้แก่ธนาคารด้วย
15.3 จานวนเงินที่สามารถหักได้ในแต่ละวัน ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทาการสานัก /สาขาของธนาคาร
และ/หรือแผ่นพับใบปลิวแผ่นโฆษณา และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
15.4 หากปรากฏในภายหลังว่า จานวนเงินที่ผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) แจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรตามจานวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือบัตรตกลงที่จะดาเนินการเรียกร้องเงินจานวนดังกล่าว
จากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) โดยตรง และขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักและโอน
เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร เพื่อชาระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ /หรือค่าบริการ ตามใบแจ้งที่ผู้ถือบัตรและ /หรือธนาคาร
ได้รับจากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี)
15.5 ผู้ถือบัตรยอมรับว่า ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรเฉพาะในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากในขณะนั้นมีจานวนเงินคงเหลือ
เพียงพอที่จะชาระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือบริการได้ครบถ้วนทั้งจานวนตามใบแจ้งที่ผู้ถือบัตร และ/หรือธนาคารได้รับจากผู้
ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี)
15.6 ในกรณีที่เอกสารหลักฐานใดๆ และ/หรือเลขที่บัญชีเงินฝากที่ใช้กับบัตรได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ผู้ถือบัตรขอรับรองและ
ยืนยันว่าความตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับสาหรับบัญชีเงินฝาก และ
/หรื อเอกสาร
หลักฐานใดๆ ของผู้ถือบัตรที่ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยทุกประการ ความตกลงยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น ให้มีผล
บังคับทันทีนับแต่วันที่ทาคาขอฉบับนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือบัตรจะได้แจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความตกลงยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่ผู้ถือบัตรแจ้งยกเลิกเพิกถอนความตกลงยินยอมดังกล่าว ธนาคาร
มีสิทธิที่จะยกเลิกหรือระงับการใช้บัตรตามข้อตกลงฉบับนี้
ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้รับใบบันทึกรายการเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการใช้บริการผ่านเครื่องเอที เอ็ม ในกรณีที่ใบบันทึกรายการหมด หน้าจอ
เครื่องเอทีเอ็มจะขึ้นข้อความว่า “ใบบันทึกรายการหมด จะทารายการต่อหรือไม่ ” ซึ่งหากผู้ถือบัตรเลือกทารายการโอนเงินไปเข้าบัญชีเงินฝาก
ของธนาคารอื่น เครื่องเอทีเอ็มจะไม่ทารายการให้ ในกรณีที่ผู้ถือบัตรเลือกทารายการเบิกถอนเงิน ต่อไปแม้ว่าจะไม่ได้รับใบบันทึกรายการ ผู้ถือ
บัตรสามารถตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นได้จากการปรับปรุงรายการบัญชีในสมุดบัญชี หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกาหนดไว้
เมื่อผู้ถือบัตรได้รับใบบันทึกรายการแล้ว ผู้ถือบัตรมีหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ปรากฏในใบบันทึกรายการ หา กมีรายการใดรายการหนึ่งผิดพลาด
คลาดเคลื่อน หรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือบัตรจะต้องทักท้วงภายใน 10 วันทาการ นับแต่วันที่ผู้ถือบัตรได้รับใบบันทึกรายการ หากผู้ถือบัตรมิได้ทักท้วง
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารถือว่าจานวนเงินที่ปรากฏในใบบันทึกรายการเป็นรายการที่ถูกต้องตรงความเป็นจริง
ทุกประการ ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ถือบัตรในภายหลัง หากผู้ถือบัตรพิสูจน์ได้ว่าค่าใช้จ่ายในใบบันทึกรายการบางรายการไม่ถูกต้องและมิได้เป็น
ความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถือบัตร และได้แจ้งทักท้วงภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือบัตรได้รับใบบันทึกรายการ
เมื่อมีข้อผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงิน /การหักบัญชีเงินฝากเพื่อชาระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ /หรือค่าบริการเกิดขึ้น ผู้ถือบัตรต้องแจ้ง
ข้อผิดพลาดให้ธนาคารทราบทันที และควรมีข้อมูลดังนี้
18.1 วันและเวลาที่ทารายการ
18.2 สถานที่ตั้งเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
18.3 เลขที่บัญชีของผู้ถือบัตรและของผู้ที่เกี่ยวข้อง
18.4 ประเภทของรายการ
18.5 จานวนเงินที่โอนเข้าหรือออกและ/หรือจานวนเงินที่ถูกหัก
18.6 ชื่อ สถานที่ติดต่อของผู้ถือบัตร และผู้แจ้ง
ความรับผิดของธนาคารต่อผู้ถือบัตร มีดังนี้
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

19.1 ธนาคารปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามคาสั่งโอนเงินจนเป็นเหตุให้ผู้ถือบัตรไม่ได้รับเงินจากการโอนเงินทางเครื่องเอทีเอ็ม และ /หรือสื่อ
ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เว้นแต่
19.1.1 ผู้ถือบัตรมีเงินในบัญชีเงินฝากไม่พอ
19.1.2 ผู้ถือบัตรไม่มีหรือถูกระงับการใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
19.1.3 การโอนเงินจะเป็นผลให้ยอดหนี้ในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้กับธนาคาร
19.1.4 ผู้ถือบัตรอยู่ระหว่างดาเนินการทางกฎหมาย เช่น ผู้ถือบัตรถูกยึดและ /หรืออายัดเงินในบัญชีเงินฝากโดยกรมสรรพากร เจ้า
พนักงานบังคับคดี ศาล และ /หรือเจ้าพนักงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายในการสั่งยึดหรืออายัดได้ และ /หรือถูกพิทักษ์
ทรัพย์หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย
19.1.5 ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงินอยู่แล้วก่อนหรือขณะที่ทารายการโอนเงิน
19.1.6 ผู้ถือบัตรปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับธนาคาร
19.1.7 เป็นเหตุสุดวิสัย
19.2 ธนาคารมิได้ปฏิบัติตามคาสั่งอายัดหรือระงับการให้บริการบัตรของผู้ถือบัตรตามข้อ 5. ของข้อตกลงฉบับนี้ และต่อมาเกิดรายการโอน
เงินทางเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ขึ้น
19.3 ธนาคารยังไม่ได้ส่งมอบบัตร และ/หรือรหัสผ่าน และ/หรือเครื่องมืออื่นใดที่ธนาคารให้แก่ผู้ถือบัตรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการโอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากให้แก่ผู้ถือบัตร แต่เกิดรายการโอนเงินทางเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยมิชอบขึ้น
19.4 เกิดรายการโอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผู้ถือบัตร
ในกรณีที่ธนาคารทราบว่ามีรายการผิดพลาด หรือธนาคารได้รับแจ้ง ข้อผิดพลาดจากผู้ถือบัตร ธนาคารจะดาเนินการตรวจสอบรายการจาก
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบงาน หากพบสาเหตุและข้อผิดพลาด ธนาคารจะดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือบัตร ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติของธนา คารในการสอบสวนและดาเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดตามที่
ธนาคารกาหนด
ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อสอบถามหรือเปิดเผยรายละเอียดบางประการหรือทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ถือบัตรให้บุคคลใดก็ได้ในกรณีที่
จาเป็นหรือในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควร และในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือร ะเบียบของทางราชการ กาหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล
หรือธุรกรรมการเงินของผู้ถือบัตรต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เมื่อธนาคารได้รับการร้องขอ ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล
และ/หรือจัดทารายการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงินของผู้ถือบัตรต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐได้ทุกประการ
ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมชาระค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดทาและการใช้บัตร ในอัตราตามประกาศของธนาคาร โดยผู้ ถือ
บัตรตกลงชาระค่าบริการในการจัดทาบัตร และค่าบริการรายปีสาหรับการใช้บัตรในปีแรก ในวันที่ทา คาขอฉบับนี้ สาหรับค่าบริการรายปีในปี
ถัดไป ตลอดจนค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ธนาคารจะทาการเรียกเก็บจากผู้ถือบัตรต่อไปในภายหน้า ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารหัก เงิน
ดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรที่มีอยู่กับธนาคารได้ทันที จนกว่าธนาคารจะได้รับการชาระเงินครบถ้วน โดยผู้ถือบัตรตกลงจะไม่ยกเลิก
เพิกถอนความยินยอมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสามารถทารายการชาระเงินดังกล่าวได้ที่สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่ธนาคาร
กาหนด
อนึ่ง อัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดทาและการใช้บัตรดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือ
บัตรทราบตามรูปแบบและวิธีการที่ได้ระบุไว้ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับนี้
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตร อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้ งหลักเกณฑ์การใช้บัตร และ /หรือข้อสัญญา
ใดๆ เกี่ยวกับบัตร ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบดังนี้
23.1 ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า โดยการปิดประกาศ ณ ที่ทาการสานักงาน /สาขา และ /หรือทางเว็บไซต์ (Website) ของ
ธนาคาร (krungthai.com)
23.2 ในกรณีเร่งด่วน ธนาค ารจะแจ้งทางจดหมาย หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่แพร่หลายในประเทศ ล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนมีผลใช้บังคับโดยธนาคารจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรซ้าอีกครั้งหนึ่ง
อนึ่ง สาหรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์หรือเป็นการลดภาระแก่ผู้ถือบัตรนั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิให้การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับได้ทันที
โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบภายใน 30 วัน หลังการมีผลใช้บังคับ
บรรดาหนังสือติดต่อหรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่ผู้ถือบัตรไม่ว่าจะส่งด้วยวิธีใด หากได้ส่งไปยังสถานที่อยู่ของผู้ถือบัตรตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอใช้
บริการ หรือที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรมีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบ ไม่ว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ถือบัตรได้ รับไว้แล้วโดยชอบ
และหากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนไปโดยผู้ถือบัตรไม่ ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
ธนาคารก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ตามที่แจ้งไว้ไม่พบก็ดีให้ถือว่าผู้ถือบัตรได้รับทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ แล้วโดยชอบ
ผู้ถือบัตรได้รับทราบและเข้าใจข้อความต่างๆ ตามข้อตกลงฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว และตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้
รวมทั้งระเบียบ ข้อกาหนด เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรของธนาคารทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและ /หรือที่จะได้มีการแก้ไข
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เปลี่ยนแปลงในภายหน้าทุกประการ ข้าพเจ้า จึงขอให้ธนาคารออกบัตรให้ตามที่ข้าพเจ้าร้องขอ รวมทั้งการต่ออายุบัตร และออกบัตรใหม่ให้
จนกว่าข้าพเจ้าจะบอกเลิกและ/หรือธนาคารขอยกเลิกการให้บริการ และข้าพเจ้ารับทราบว่าในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้บริการบัตรกรุงไทยวีซ่า
เดบิต บัตรมาสเตอร์การ์ด เดบิต บัตรกรุงไทยสถาบัน/องค์กร และ/หรือบัตรกรุงไทยยูเนี่ยนเพย์ เดบิต ไม่ว่าโดยข้าพเจ้าและ /หรือธนาคาร จะไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิในการขอใช้บริการบัตรกรุงไทยเอทีเอ็ม และ/หรือสิทธิในการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าแต่อย่างใด
26. ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัต รเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ที สาขาธนาคาร ,เครื่องฝาก- ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) และ Call
Center หมายเลข 02-111-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง ) หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกาหนด รวมทั้งสามารถตรวจสอบวันหมดอายุบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่สาขาธนาคาร โดยแจ้งหมายเลขหน้าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกาหนด
27. ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ที่สาขาธนาคาร ,เครื่องฝาก- ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) เฉพาะ 5 รายการย้อนหลัง และ
ช่องทางอื่น ตามที่ธนาคารกาหนด โดยผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย (ถ้ามี ) ตามอัตราและวิธีการที่
ธนาคารประกาศกาหนด
เงื่อนไขความคุ้มครองสาหรับผู้ถือบัตร KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra, Pearl, Palladium และบัตรเดบิตประเภทอื่น หรือบัตร
กรุงไทยเอทีเอ็ม (ATM) ที่มีเงื่อนไขความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
1.
2.
3.

4.

ผู้ได้รับความคุ้มครอง : ผู้ถือบัตรที่ตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าเงื่อนไขฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเป็นไปตามเอกสารรายละเอียดความคุ้มครองสาหรับผู้ถือบัตร โดยให้ถือว่าเงื่อนไขฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ผู้ถือบัตรที่ได้รับความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
3.1 ผู้ถือบัตร จะได้รับสิทธิความคุ้มครองตั้งแต่วันที่สมัครบัตรและ ได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองต่อเนื่องทุกๆ ปี จนกว่าบัตรหมดอายุ หากธนาคาร
ได้รับชาระค่าบริการรายปีครบถ้วนโดยการหักบัญชีเงินฝากที่ผูกคู่กับบัตร หรือการชาระค่าบริการที่สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ตา มที่
ธนาคารกาหนด
3.2 กรณีที่ธนาคารไม่ได้รับชาระค่าบริการรายปีครบถ้วนตามระยะเวลาที่กาหนด หากผู้ถือบัตรชาระค่าบริการรายปีภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่
ครบกาหนดชาระค่าบริการรายปี ตามขั้นตอนที่ธนาคารกาหนด ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ชาระค่าบริการรายปีนั้น
กรณีที่ความคุ้มครองสิ้นสุดลง
4.1
กรณีผู้ถือบัตรยกเลิกบัตร
4.2
กรณีบัญชีเงินฝากที่ผูกคู่กับบัตรถูกปิดไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการปิดโดยผู้ถือบัตร หรือโดยระบบของธนาคารด้วยเหตุที่บัญชี
เงินฝากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ากว่าจานวนเงินขั้นต่าที่ธนาคารกาหนด หรือไม่มีการฝากถอนเกินกว่า
1 ปี ซึ่งธนาคารได้ หัก
ค่าบริการรักษาบัญชีตามจานวนที่ธนาคารกาหนด และธนาคารพิจารณาปิดบัญชีเงินฝากในกรณีไม่มีเงินฝากเหลือในบัญชี
4.3
กรณีระบบคิดค่าบริการรายปีบัตรไม่ได้ ซึ่งรวมถึงกรณีที่เงินในบัญชีไม่พอชาระค่าบริการร
4.4 ผู้ถือบัตรเสียชีวิต
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