ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม (Krungthai Palladium Debit Card)

ประเภทผลิตภัณฑ์

บัตรเดบิต (มีความคุ้มครองประกันภัยส่วนบุคคล)

วงเงินสูงสุด (บาท)

• เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน

ลูกค้าสามารถปรับเพิ่ มไม่เกินวงเงิน

• โอนเงินระหว่างบัญชี สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/วัน

สูงสุด และปรับลดวงเงินได้

• ชําระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 1,500,000
บาท/บัตร/วัน

เงื่อนไขหลัก

• บัตรเดบิตสามารถผูก บัญชีหลัก กับ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ได้ 1 บัญ ชี

และ/หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันได้ 1 บัญชี และสามารถผูก
บัญชีรองกับบัญชีเงินฝากประจําปลอดภาษี เพื่ อดูยอดเงินและฝากเงินได้
1 บัญชี
• มีอายุระหว่าง 15-75 ปีบริบูรณ์
• สามารถถือบัตรได้สูงสุดไม่เกิน 1 บัตร/1 ท่าน
• บัญชีรว่ มหรือบัญชีที่มีผู้ร่วมเปิดมากกว่า 1 คน ไม่สามารถสมัครบัตรฯได้
• สิ้นสุดความคุ้มครอง เมื่อธนาคารไม่สามารถหักค่าบริการรายปีได้ และ/

หรือ บัญชีเงินฝากถูกปิดและ/หรือบัตรถูกยกเลิก
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิ
ประโยชน์ และเงื่อนไขอื่นๆ

• ใช้บริการเบิกถอนเงิน/โอนเงิน และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารกําหนด ผ่าน
เครื่อง ATM/ADM ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่น ๆ ที่มี
เครื่องหมาย ATM POOL
• ชําระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดผ่านเครื่อง EDC ณ จุดขายกับ
ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Visa ได้ทั่วประเทศและทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
การใช้บริการบัตรที่เครื่อง ATM/ADM ในประเทศ
• การถอนเงิน/โอนเงินในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกันที่เครื่อง ATM/ADM

ธนาคารกรุงไทย ไม่คิดค่าบริการ
• การโอนเงินข้ามเขตสํานักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย

รายการแรกของเดือนไม่คิดค่าบริการ รายการที่ 2 ขึ้นไป ของเดือน 10.บาท/รายการ
• การถอนเงินข้ามเขตสํานักหักบัญชีทเี่ ครื่อง ATM/ADM

ธนาคารกรุงไทย 15.- บาท/รายการ
• การโอนเงิน ข้ามจังหวัดที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่น

- หมื่นละ 10.- บาท ส่วนเกินคิดตามส่วนเลขหลักพั น พั นละ 1.- บาท เศษ
ของพั นไม่คิด
- ค่าใช้เครือข่ายธนาคาร 10.- บาท/รายการ
- ค่าบริการขั้นตํ่า 20.- บาท/รายการ
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- ค่าบริการสูงสุด 1,000.- บาท/รายการ
• การถอนเงิน ข้ามจังหวัดที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่น 20.-บาท/รายการ
• การถอนเงินในจังหวัดเดียวกันที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่น ไม่คิดค่าบริการ

• กรณีลูกค้าใช้บัตร ที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่นเกิน 4 รายการ ต่อ
เดือน นับตั้งแต่รายการที่ 5 ในเดือนนั้นคิดค่าบริการ 10.- บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท)

100 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ปี)

1,599 บาท ต่อปี (ประกอบด้วย ค่าบริการบัตร 200 บาท ,ค่าเบี้ยประกันและ
ความคุ้มครองอื่นๆรวมถึงสิทธิพิเศษอื่นตามที่ธนาคารกําหนด 1,399 บาท)
ค่าบริการรายปีของปีถัดไป ธนาคารจะเรียกเก็บจากลูกค้าโดยหักบัญชี
อัตโนมัติเมื่อครบรอบ 1 ปี นับจากวันที่สมัครบัตร หากเงินในบัญชีลูกค้ามี
ไม่เพี ยงพอจ่ายค่าบริการรายปีคราวเดียวกันทั้งจํานวน บัตรจะใช้งานไม่ได้
และจะไม่ได้รับความคุ้มครองจนกว่าจะเรียกเก็บค่าบริการได้ โดยระบบงาน
จะเรียกเก็บค่าบริการในวันถัดไปต่อไปอีก 60 วัน จนกว่าจะสามารถหัก
ค่าบริการรายปีได้ หากระบบงานยังไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายปีได้
ครบตามจํานวนที่กําหนด ธนาคารจะยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ (บาท/

100 บาท ต่อครั้ง

ครั้ง)
ค่าธรรมเนียมการขอรหัสใหม่

ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset Pin) ได้ที่สาขาธนาคาร

(บาท/ครั้ง)
ค่าบริการการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงิน

ค่าบริการการสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศ

15 บาท ต่อรายการ

ต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินต่างประเทศ

100 บาท ต่อรายการ

อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการถอนเงินและชําระค่าสินค้าและบริการจะเรียก
เก็บเป็นสกุลเงินบาท โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนกลางของ Visa ซึ่ง
รวมความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินไม่เกินร้อยละ 2.5 จากจํานวนเงินที่ทํา
รายการ
(กรณีที่ ATM CROSS BORDER SERVICE จะคิดเฉพาะรายการที่สําเร็จ
เท่านั้น)
ความรับผิดชอบของเจ้าของบัตร
กรณีบัตรหาย

• ธนาคารจะมอบบัตรและแจ้งรหัสผ่านให้แก่ผู้ถือบัตร โดยผู้ถือบัตรลง
ลายมือชื่อในช่องที่กําหนดไว้ด้านหลังของบัตรทันทีที่ได้รับบัตรจาก
ธนาคาร และผู้ถือบัตรมีหน้าที่เก็บรักษาบัตรเป็นอย่างดีและเก็บไว้ในที่
ปลอดภัย มิให้สูญหาย หรือตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น ไม่
ทําลาย ทําให้สูญหายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตร
รวมทั้งเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็นความลับอยู่เสมอ
• ในกรณีที่บัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม หรือชํารุดเสียหายใช้การไม่ได้
หรือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ผูถ
้ ือบัตรสามารถแจ้งอายัดหรือขอระงับการใช้
บัตรชัว่ คราวทางโทรศัพท์ หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่น หรือวิธีการ
อื่นซึ่งสามารถติดต่อกันได้ในทํานองเดียวกันที่ Krungthai Call Center
หมายเลข 02-111-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือสํานักงานใหญ่หรือที่ทํา
การสาขาของธนาคารทุกแห่ง (ในวันและเวลาทําการ) โดยธนาคารจะทํา
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การอายัดหรือระงับการให้บริการบัตร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นับ
แต่เวลาที่ธนาคารได้รบ
ั แจ้ง และแจ้งผลการอายัดหรือการระงับการใช้
บัตรให้ผู้ถือบัตรทราบในคราวเดียวกัน
• หากมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นในระหว่างเวลาตั้งแต่บัตรสูญหาย
จนกระทั่งธนาคารทําการอายัดหรือระงับการใช้บัตรเสร็จแล้ว ผู้ถือบัตร
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นหลังจากครบกําหนดระยะเวลา 5
นาทีนับแต่เวลาที่ธนาคารได้รบ
ั แจ้งผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้คืน
ให้แก่ธนาคารเป็นอย่างใด เว้นแต่ความเสียหายหรือภาระหนี้ที่เกิดขึ้นนั้น
เป็นการกระทําของผู้ถือบัตรเอง
ช่องทางในการติดต่อธนาคาร

ท่านสามารถติดต่อได้ ณ ที่ทําการสาขาของธนาคารทั่วประเทศหรือเข้าไปดู
รายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่ มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://krungthai.com/
หรือ ติดต่อสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพั นธ์ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111
•

อีเมล : Call.CallCenter@krungthai.com

•

ช่องทางอื่นๆผ่าน Facebook/Twitter/Youtube/LINE/
Instagram โดยพิ มพ์ คําว่า “Krungthai Care”

ข้อควรระวัง

• ลูกค้าควรระมัดระวังและดูแลรักษาบัตรเดบิตและรหัสผ่านบัตรเดบิตเป็น
อย่างดี และไม่ค วรเปิด เผยรหั สผ่ านบั ตรเดบิต หรื อข้ อมูล บัต รเดบิต ให้
บุคคลอื่น
• ภายหลังจากที่ลูกค้าทราบว่าได้ทําบัตรเดบิตหายหรือถูกขโมย ลูกค้าควร
แจ้งให้ธนาคารทราบทันที เพื่ อดําเนินการอายัดบัตร
• หากมีการใช้รหัสผ่านผิดเป็นจํานวน 3 ครั้ง ติดต่อกัน ระบบจะระงับการ
ใช้บัตรโดยอัตโนมัติ ลูกค้าควรติดต่อสาขาธนาคารเพื่ อปลดระงับการใช้
บัตร และสามารถขอตั้งรหัสผ่านใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
• หากผู้ถือบัตรต้องการลดวงเงินหรือเพิ่ มวงเงิน สามารถแจ้งเปลี่ยนได้ที่
สาขา หรือศูนย์ลูกค้าสัมพั นธ์ ธนาคารกรุงไทย 02-111-1111
• การยกเลิกการใช้บริการบัตรเดบิตแจ้งได้ที่สาขาธนาคาร
• การทําธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่ มเติม
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด

ประเภทประกันภัย

ผู้ถือบัตรจะได้รับความคุ้มครองประกันภัยส่วนบุคคลจากบริษัท ทิพย
ประกันภัย จํากัด(มหาชน)

ชื่อบริษัทประกันภัย

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

วงเงินที่คุ้มครองประกันภัย

วงเงินคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย

วันเริ่มต้นความคุม
้ ครอง : ณ วันที่สมัครบัตร
วันสิ้นสุดความคุ้มครอง : จนกว่าจะมีการบอกเลิกการใช้บัตร (ต่ออายุคราว
ละ 1 ปี)
ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง : อายุ 15-75 ปี หรือสิ้นสุดตามวันที่ครบกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมบัตรในรอบถัดไป
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รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง
หมวด 1
ประกันอุบัติเหตุ ผลประโยชน์ อบ.1
1.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จาก
อุบัติเหตุทั่วไป
วงเงินความคุ้มครอง > กรณีอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย
> กรณีอยู่ในอาณาเขตของต่างประเทศ

500,000 บาท
1,000,000 บาท

1.2 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูก
ฆาตกรรมหรือ
ถูกทําร้ายร่างกาย
วงเงินความคุ้มครอง > กรณีอยูใ่ นอาณาเขตประเทศไทย

500,000 บาท

> กรณีอยูใ่ นอาณาเขตของต่างประเทศ

500,000 บาท

1.3 การเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะสายตาจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์
(30% ของทุนประกัน)
วงเงินความคุ้มครอง > กรณีอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย

150,000 บาท

> กรณีอยู่ในอาณาเขตของต่างประเทศ

300,000 บาท

1.4 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง (ไม่จํากัดจํานวนครั้ง) และขยายค่า
รักษาพยาบาล
อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์รวมการถูกฆาตกรรมหรือทํา
ร้ายร่างกาย
วงเงินความคุ้มครอง > กรณีอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย

20,000 บาท

> กรณีอยู่ในอาณาเขตของต่างประเทศ 20,000 บาท

หมวด 2
2.1 การโจรกรรมที่ถอนจากเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติ
• บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายสําหรับเงินที่ผู้เอาประกันภัยถูกโจรกรรม
ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ)นาที หลังจากการถอนเงินจาก
เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) ทุกแห่งทั่ว
ประเทศไทย โดยใช้บัตรเดบิตของผู้เอาประกันภัยตามจํานวนความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจํานวนเงินจํากัดความรับผิดตามที่
กําหนดในตารางกรมธรรม์ > 5,000 บาทต่อครั้ง และ 10,000
บาท ตลอดอายุสัญญากรมกรมธรรม์ (อาณาเขตคุ้มครอง เฉพาะ
ภายในประเทศไทยเท่านั้น)
2.2 ความเสียหายต่อสินค้าที่ซ้ อ
ื ด้วยบัตรเดบิต
ความเสียหายจากอุบัติเหตุของสินค้าที่ซ้ อ
ื ด้วยบัตรเดบิต
• ผู้ถือบัตรรับผิดชอบส่วนแรก 10% ของความเสียหาย
• มูลค่าขั้นตํ่าของสินค้าที่เรียกร้องค่าสินไหม 3,000 บาทต่อชิ้น
• ชดเชยค่าสินไหมสูงสุด 35,000 บาทต่อชิ้น และสูงสุดสองชิ้นต่อ
ปีต่อผู้ถือบัตรเดบิต
• ความเสียหายนั้นต้องเกิดขึ้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ซ้ อ
ื สินค้า
นั้น (คุ้มครองการซื้อสินค้าจากหน้าร้านและจากช็อปออนไลน์)
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3. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance)
ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
กรณีที่ 1
กรณีผู้ถือบัตร KTB Shop Smart Palladium มากกว่า 1 บัตร บริษัทฯ
จะให้ความคุ้มครองสูงสุดเพี ยง 1 บัตรต่อคน ตามชื่อ, หมายเลข บัตร ที่
ธนาคารได้แจ้งให้บริษัททราบ
กรณีที่ 2
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยสูญเสียแขน หรือขา หรือสายตา ก่อนวันที่เริ่ม
คุ้มครองตามฉบับนี้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เฉพาะ ความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นต่อส่วนที่สมบูรณ์ ณ วันที่เริ่มการคุม
้ ครอง
กรณีที่ 3
กรณีที่บัตร KTB Shop Smart Palladium 1 บัตร มีผู้เปิดบัญชีมากกว่า
1 คน บริษัทจะไม่ให้ความคุ้มครองในทุกกรณี
วิธีการขอชดเชยค่าสินไหม
• ติดต่อพร้อมส่งเอกสารขอชดเชยค่าสินไหมที่สาขาธนาคาร
หรือ ติดต่อกับบริษัทประกันภัยโดยตรง
ช่องทางการติดต่อ
•

แจ้งได้ที่สาขาธนาคารหรือศูนย์ลูกค้าสัมพั นธ์ธนาคารกรุงไทย
02-111-1111 หรือ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
โทร. 1736

•

เว็บไซต์ www.dhipaya.co.th
อีเมล : webmaster@dhipaya.co.th

หมายเหตุ รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตาม
กรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจาก คปภ.
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร”) ดังต่อไปนี้
 บัตรกรุงไทยเอทีเอ็ม (ATM)
 บัตรกรุงไทยวีซ่า เดบิต (VDB)
 บัตรกรุงไทยสถาบัน/องค์กร (IPAC)
 บัตรกรุงไทยยูเนี่ยนเพย์ เดบิต (UPD)
 บัตรกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD)
และ/หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใด เป็นบัตรที่ใช้กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือบัญชีเงิน
ฝากกระแสรายวัน และ/หรือบัญ ชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีของธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า
“บัตร”) ซึ่งธนาคารออกให้แก่ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้เป็นผู้ถือบัตร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้
ถือบัตร”) และผู้ถือบัตรตกลงยินยอมผูกพั นและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรดังนี้
1.

เมื่ อธนาคารอนุ มั ติ บั ต รให้ แ ก่ ผู้ ถื อ บั ต ร ธน าค ารจะมอบบั ต ร และแจ้ ง รหั ส ผ่ า น (Personal
Identification Number: PIN) ให้แก่ผู้ถือบัตรโดยผู้ถือบัตรจะต้องลงลายมือชื่อในช่องที่กําหนด
ไว้ด้านหลังบัตรทันทีที่ได้รับบัตรจากธนาคาร และผู้ถือบัตรมีหน้าที่เก็บรักษาบัตรเป็นอย่างดีและเก็บ
ไว้ในที่ปลอดภัย มิให้สูญหาย หรือตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น ไม่ทําลาย ทําให้เสียหาย
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตร รวมทั้งเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็นความลับอยู่เสมอ

2.

ในกรณีที่ผู้ถือบัตรยื่นขอใช้บริการบัตรกับธนาคารตามแบบคําขอเปิดบัญชีเงินฝากและขอใช้บริการ
ประเภทบุคคลธรรมดา (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “แบบคําขอใช้บริการ”) ไว้ แต่ไม่มาติดต่อขอรับบัตร
จากธนาคารภายในระยะเวลา 6 เดื อ น นั บ แต่ วัน ที่ ผู้ ถื อ บัต รยื่ น ขอใช้ บ ริก ารบั ต ร ผู้ ถื อ บัต รตกลง
ยินยอมให้ธนาคารยกเลิกบัตรดังกล่าวได้ทันที

3.

กรณี บัต รกรุ งไทยมาสเตอร์ การ์ ด เดบิต (MCD) ผู้ถื อบั ตรรับรองและยืน ยัน ว่า การขอออกบั ต ร
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระเภทอื่น กั บ ธนาคาร ไม่ ได้ เกิ ด จากชี้ นํ า ชั ก ชวน และ/หรื อกระทํ าการใดๆ ของ
ธนาคารและ/หรือพนักงานของธนาคาร เพื่ อให้ผู้ถือบัตรกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD) (ถ้า
มี) เปลี่ยนแปลงประเภทบัตรดังกล่าว มาใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นตามที่ขอใช้บริการ
กับธนาคารตาม คําขอใช้บริการและข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้

4.

ผู้ถือบัตรตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรเพื่ อชําระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด
แทนการชําระด้วยเงินสด และ/หรือใช้ทํารายการเบิกถอนเงิน ฝากเงิน โอนเงิน สอบถามยอดเงิน
คงเหลือ ผ่านเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เครื่องเอทีเอ็ม”) และ/หรือสื่อ
ทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ น
ื ใด และ/หรือใช้ทําธุรกรรมต่างๆ ด้านการเงิน การธนาคาร และ/หรือธุรกรรม
อื่นใดตามที่ธนาคารเปิดให้บริการ ซึ่งอาจมีการขยายขอบเขตการให้บริการต่อไปในภายหน้าได้ตามที่
ธนาคารกําหนด

5.

ในกรณีที่บัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม หรือชํารุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้
ถือ บัต รมี สิท ธิแ จ้ง อายั ด หรื อขอระงั บการใช้ บัต รชั่ วคราวทางโทรศั พ ท์ หรือ โดยเครื่ องมือ สื่อ สาร
อย่ า งอื่ น หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ซึ่ ง สามารถติ ด ต่ อ กั น ได้ ในทํ า นองเดี ย วกั น ที่ Krunthai Call Center
หมายเลข 0 2111 1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือสํานักงานใหญ่หรือที่ทําการสาขาของธนาคารทุก
แห่ ง (ในวั น และเวลาทํ า การ) โดยธนาคารจะทํ า การอายั ด หรื อ ระงั บ การให้ บ ริ ก ารบั ต ร ภายใน
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ระยะเวลาไม่เกิ น 5 นาที นับ แต่เวลาที่ธนาคารได้รับแจ้ง และแจ้งผลการอายัดหรือการระงับการใช้
บัตรให้ผู้ถือบัตรทราบในคราวเดียวกัน
6. ในกรณี ที่ ผู้ ถือ บั ตรแจ้ งอายั ดหรื อขอระงับ การใช้ บั ตรชั่ว คราวตามข้ อ 5. หากมี ค วามเสี ยหายใดๆ
เกิดขึ้นในระหว่างเวลาตั้งแต่บัตรสูญ หายจนกระทั่งธนาคารทําการอายัด หรือระงับการใช้บั ตรแล้ ว
เสร็จ ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่ เกิด ขึ้นทั้งสิ้น ส่วนความเสียหายใดๆ ที่ เกิดขึ้ น
ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่ธนาคารได้รับแจ้งดังกล่าว ผู้ถือบัตรไม่ต้อง
รับ ผิ ด ชดใช้ คื น ให้แ ก่ ธ นาคารแต่ อย่ า งใด เว้ น แต่ ค วามเสี ย หายหรือ ภาระหนี้ ที่ เกิ ด ขึ้ นนั้ น เป็ น การ
กระทําของผู้ถือบัตรเอง
7. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะขอออกบัตรใหม่ เนื่องจากบัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม และ/
หรื อ ขอทํ าบั ต รใหม่ ในขณะที่ บั ต รเดิม ยั ง ไม่ หมดอายุ และ/หรือ ยั งสามารถใช้ ได้ ผู้ถื อ บั ต รจะต้ อ ง
ติ ด ต่ อ ขอทํ า บั ต รใหม่ ณ ที่ ทํ า การสาขาหรื อ จุ ด บริ ก ารของธนาคาร โดยผู้ ถื อ บั ต รจะต้ อ งชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมสําหรับบัตรใหม่ตามที่ธนาคารกําหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะได้
แจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับนี้
8. ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมและรับทราบว่า บัตรจะต้องใช้ควบคู่กับรหัสผ่าน หรือการลงลายมือชื่อกํากับ
เสมอ หากมีบุคคลอื่นใดนําบัตรของผู้ ถือบัตรไปใช้ทํารายการ โดยเป็นการใช้บัตรควบคู่กับการใช้
รหัสผ่าน หรือการลงลายมือชื่อกํากับของผู้ถือบัตรอย่างถูกต้องแล้ว ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ถือ
ว่าเป็นการใช้บัตรโดยผู้ถือบัตรเองทุกประการ และธนาคารไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากใช้บัตรหรือการทํารายการใดๆ ของบุคคลดังกล่าว
9.

ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับว่า หากมีการใส่รหัสผ่านผิด เป็นจํานวน 3 ครั้ง ติดต่อกัน เครื่องเอทีเอ็ม
และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ ืนๆ จะระงับการใช้บัตรไว้โดยอัตโนมัติทันที หากผู้ถือบัตรจํารหัสผ่าน
เดิ ม ได้ ให้ติ ด ต่ อที่ ทํ าการสาขาหรื อจุ ด บริก ารของธนาคารเพื่ อขอปลดการระงับ การใช้บั ต รและใช้
รหัสผ่านเดิม แต่หากผู้ถือบัตรจํารหัสผ่านไม่ได้ และมีความประสงค์จะให้ธนาคารออกบัตรใบใหม่ ผู้
ถือบัตรตกลงปฏิบัติตามข้อ 7. ของข้อตกลงฉบับนี้

10. ผู้ถือบั ตรตกลงและยอมรับว่า บัตรเป็น กรรมสิทธิ์ของธนาคาร ผู้ถื อบัตรไม่ สามารถมอบหรือ โอน
บัตรให้แก่บุคคลอื่นได้ และธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ ยึดบัตร ยกเลิกการใช้บัตร และ/หรือพั กการใช้
บัตรชั่วคราวได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
10.1 ผู้ถือบัตรใช้บัตรที่หมดอายุ หรือบัตรที่ถก
ู ยกเลิกการใช้บัตรไปแล้ว
10.2 ผู้ถือบัตรเสียชีวิต หรือศาลมีคําสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ
10.3 ผู้ ถื อ บั ต รถู ก ศาลมี คํ า สั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ห รื อ ตกเป็ น บุ ค คลล้ ม ละลาย หรื อ เป็ น บุ ค คลที่ ท าง
ราชการหรือหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งยึดหรืออายัดเงินในบัญชีเงินฝากของผู้
ถือบัตร
10.4 ผู้ถือบัตรใช้บัตรในการทํารายการใดๆ โดยส่อและ/หรือมีเจตนาทุจริต หรือมีพฤติกรรมอันถือ
ได้ว่าเป็นการฉ้อฉลธนาคาร หรือเพื่ อวัตถุประสงค์อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทําอันมี
ลักษณะเป็นการฟอกเงิน
10.5 ผู้ถือบัตรใช้บัตรขัดต่อวัตถุประสงค์ที่ธนาคารกําหนดไว้ และ/หรือขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการ และ/หรือข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่ มเติมต่อไป
ในภายหน้า
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10.6 ผู้ถือบัตรปฏิบัติผิ ดข้อกําหนดและเงื่อนไขใน“แบบคําขอใช้บริการ และ/หรือข้อตกลงฉบับ นี้
ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่ มเติมต่อไปในภายหน้า
10.7 ผู้ถือบัตรทําและ/หรือใช้เอกสารปลอม หรือให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อรับรองใดๆ อันเป็น
เท็จ หรือทําให้เข้าใจผิดในสาระสําคัญ เพื่ อใช้ประกอบการยื่นขอใช้บริการบัตร
10.8 ผู้ถือบัตรปิดบัญชีเงินฝาก และ/หรือถูกธนาคารปิดบัญชีเงินฝาก ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม หรือ
ผู้ถือบัตรโอนสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับเงินจากบัญชีเงินฝากให้แก่บุคคลอื่น หรือบัญชีเงินฝาก
ซึ่งผู้ถือบัตรใช้เดินสะพั ดทางบัญชีตามวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
กับธนาคารถูกยกเลิกหรือระงับการใช้วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีหรือสินเชื่อหมุนเวียน
10.9 เมื่อบัตรถูกเครื่องเอทีเอ็มยึดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และปรากฏว่าบัตรใบนั้นมีการเขียนหรือทําให้
ปรากฏเป็นตัวเลขจํานวนตั้งแต่ 4 หลักขึ้นไปอยู่บนบัตร อันอาจทําให้เป็นที่เข้าใจได้ว่าตัวเลข
ดังกล่าวเป็นรหัสผ่านของบัตรใบนั้น ซึ่งผู้ถือบัตรหรือบุคคลใดได้ทําไว้ อันถือเป็นการปฏิบัติ
ผิ ด เงื่ อ นไขข้ อ 1. ของข้ อ ตกลงฉบั บ นี้ ซึ่ ง กํ า หนดให้ ผู้ ถื อ บั ต รเก็ บ รั ก ษารหั ส ผ่ า นให้ เ ป็ น
ความลับอยู่เสมอ
10.10 ผู้ถือบัตรไม่ชําระ และ/หรือไม่มีเงินในบัญชีเงินฝากเพี ยงพอให้ธนาคารหักเพื่ อชําระค่าบริการ
รายปีให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด โดยให้ถือว่าสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ถือ
บัตรได้รับอันเนื่องจากการถือบัตรเป็นอันยกเลิกทันที จนกว่าผู้ถือบัตรจะได้ชําระค่าบริการราย
ปีครบถ้วน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด
เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ ยึดบัตร ยกเลิกการใช้
บัตร และ/หรือพั กการใช้บัตรชั่วคราวหรือไม่ก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรตกลง
ยิน ยอมให้ธ นาคารเปลี่ ย นแปลงเงื่ อนไขดัง กล่าวได้ ต ามรูป แบบและวิธีก ารที่ร ะบุไว้ ในข้ อ 23. ของ
ข้อตกลงฉบับนี้
11. ผู้ถือบัตรมีสิทธิยกเลิกการใช้บัตรเมื่อใดก็ได้ ธนาคารจะทําการคืนค่าบริการรายปีโดยอัตโนมัติ ตาม
ส่วนของระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการ โดยผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อ ณ ที่ทําการสาขาหรือจุดบริการ
ของธนาคารโดยจะต้องจัดทําใบเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทําบัตรเพื่ อยกเลิกการใช้บัตรตามแบบฟอร์ม
ที่ธนาคารกําหนด รวมทั้งตัดบัตรออกเป็นสองส่วนส่งคืนธนาคาร ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมและ
รับทราบว่าการยกเลิกการใช้บัตร ดังกล่าวเป็นเพี ยงการยกเลิกการใช้บัตรเท่านั้น โดยผู้ถือบัตร
ยังคงมีภาระหน้าที่ในการชําระหนี้ที่เกิด/เกี่ยวข้องจากการใช้บัตรทีค
่ ้างชําระอยู่ (หากมี) จนกว่า
ธนาคารจะได้รับชําระหนี้ครบถ้วนเสร็จสิ้น
12. การฝากเงิน
12.1 ผู้ถื อบั ตรสามารถฝากเงิน เพื่ อเข้าบั ญ ชี เงิ นฝาก ได้ เฉพาะเครื่ องเอทีเอ็ม และ/หรื อสื่อ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่ น
ื ๆ ของธนาคารเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรจะฝากเงินเป็นธนบัตรหรือเช็คก็ได้
12.2 การฝากเงิน ด้ว ยเช็ คนั้ น หากเกิ ด การผิด พลาดบกพร่ องอัน เป็ น เหตุ ให้ธ นาคารไม่ สามารถ
เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ทันตามกําหนดเวลา ซึ่งความผิดพลาดบกพร่องเช่นว่านั้น มิได้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของธนาคารพนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือตัวแทนของธนาคารแล้ว ผู้ถือบัตรจะ
ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้ความเสียหายแต่อย่างใดทั้งสิ้น
12.3 ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับว่า การฝากเงินจะถือตามจํานวนที่ธนาคารตรวจนับได้เป็นเด็ดขาด
และเป็นการถูกต้อง ในกรณีที่จํานวนเงินนําฝากไม่ตรงกับจํานวนที่ผู้ถือบัตรได้แจ้งไว้ในการ
นํา ฝาก หรือ ปรากฏว่าเป็ น ธนบั ตรปลอม หรื อชํ ารุ ด ทั้ ง หมด หรื อเพี ยงบางส่ วน ผู้ ถื อ บั ต ร
ยินยอมให้ธนาคารแก้ไขรายการในบัญ ชีเงินฝากนั้นให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงได้ทันที
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และผู้ ถือ บัต รจะไม่ ใช้ สิท ธิเรีย กร้ องหรือฟ้ อ งร้อ งให้ธ นาคารชดใช้ค วามเสียหายแต่อ ย่างใด
ทั้งสิ้น
13. การเบิกถอนเงิน
13.1 การเบิกถอนเงินทางเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ ืนๆ จะกระทําได้เฉพาะ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเท่านั้น
13.2 ผู้ถือบัตรสามารถเบิกถอนเงินได้ โดยจํานวนครั้งและจํานวนเงินสูงสุดในการทํารายการเบิก
ถอนเงิ น ในแต่ ล ะวั น ของบั ต รแต่ ล ะประเภทให้ เ ป็ น ไปตามประกาศของธนาคาร ซึ่ ง อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามรูปแบบ
และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับนี้
14. การโอนเงิน
14.1 ผู้ถือบัตรสามารถโอนเงินได้ โดยจํานวนครั้งและจํานวนเงินสูงสุดในการทํารายการโอนเงินใน
แต่ ละวัน ของบั ต รแต่ล ะประเภทให้เป็ น ไปตามประกาศของธนาคาร ซึ่ง อาจเปลี่ย นแปลงได้
ตามที่ธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้
ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับนี้
14.2 จํานวนเงินที่ผู้ถือบัตรโอนเข้าบัญชีเงินฝากใดสามารถเบิกถอนได้ในวันที่ทําการโอนนั้น
14.3 ผู้ถือบัตรสามารถโอนเงินเป็นจํานวนเศษสตางค์ได้
15. การหักเงิน
15.1 ผู้ ถื อ บั ต รสามารถทํ า รายการหั ก เงิ น จากบั ญ ชี เ งิ น ฝากผ่ า นเครื่ อ งเอที เอ็ ม และ/หรื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ ืนๆ เพื่ อชําระค่าสาธารณู ปโภค ค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการได้เท่ายอดเงิน
คงเหลือในบัญชีเงินฝาก หรือสูงสุดไม่เกินวันละ500,000 บาท/บัตร โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธี
คือ
15.1.1 ธนาคารดําเนินการให้กับผู้ถือบัตรตามคําสั่งของผู้ถือบัตร และ/หรือใบแจ้งที่ผู้ถือบัตร
และ/หรือธนาคารได้รับจากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี)
15.1.2 ผู้ถือบัตรดําเนินการด้วยตนเองผ่านเครื่องเอทีเอ็มและ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ น
ื ๆ
15.2 ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารหั กเงิน จากบัญ ชีเงิน ฝาก เพื่ อชํ าระค่าสาธารณูป โภค ค่ า
สินค้า และ/หรือค่าบริการตามจํานวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งที่ผู้ถือบัตรและ/หรือธนาคารได้รับ
จากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) และให้ธนาคารนําเงินที่หักไว้ดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของ
ผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวข้างต้นเพื่ อชําระค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารด้วย
15.3 จํานวนเงิน ที่สามารถหัก ได้ ในแต่ละวัน ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยจะประกาศให้
ทราบ ณ ที่ทําการสํานัก/สาขาของธนาคาร และ/หรือแผ่นพั บใบปลิวแผ่นโฆษณา และ/หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ น
ื ๆ
15.4 หากปรากฏในภายหลังว่า จํานวนเงินที่ผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) แจ้งแก่ธนาคารนั้น
ไม่ถู ก ต้ อ ง และธนาคารได้ ทํ าการหั ก เงิน จากบั ญ ชี เงิน ฝากของผู้ ถื อบั ต รตามจํา นวนเงิ น ที่
ปรากฏในใบแจ้งเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือบัตรตกลงที่จะดําเนินการเรียกร้องเงินจํานวนดังกล่าว
จากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) โดยตรง และขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้อง
ให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักและโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร เพื่ อชําระค่า
สาธารณูปโภค ค่ าสินค้า และ/หรือค่าบริการ ตามใบแจ้งที่ผู้ถือบัตรและ/หรือธนาคารได้รับ
จากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี)
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15.5 ผู้ถือบัตรยอมรับว่า ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรเฉพาะในกรณีที่เงินใน
บัญชี เงินฝากในขณะนั้นมีจํานวนเงินคงเหลือเพี ยงพอที่จะชํ าระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้ า
และ/หรือบริการได้ครบถ้วนทั้งจํานวนตามใบแจ้งที่ผู้ถือบัตร และ/หรือธนาคารได้ รับจากผู้
ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี)
15.6 ในกรณีที่เอกสารหลักฐานใดๆ และ/หรือเลขที่บัญชีเงินฝากที่ใช้กับบัตรได้เปลี่ยนแปลงไปไม่
ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ผู้ถือบัตรขอรับรองและยืนยันว่าความตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับสําหรับบัญชีเงินฝาก และ/หรือเอกสารหลักฐาน
ใดๆ ของผู้ถือบัตรที่ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยทุกประการ ความตกลงยินยอมให้หักเงินจากบัญชี
เงินฝากดั งกล่าวข้ างต้น ให้มีผลบัง คับทันทีนับ แต่วันที่ทําคําขอฉบับนี้ และให้ค งมีผลบังคั บ
ต่อไปจนกว่าผู้ถือบัตรจะได้แจ้งยกเลิกหรือเพิ กถอนความตกลงยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่ผู้ถือบัตรแจ้งยกเลิกเพิ กถอนความตก
ลงยินยอมดังกล่าว ธนาคารมีสิทธิที่จะยกเลิกหรือระงับการใช้บัตรตามข้อตกลงฉบับนี้
16. ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้รับใบบันทึกรายการเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการใช้บริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
ในกรณีที่ใบบันทึกรายการหมด หน้าจอเครื่องเอทีเอ็มจะขึ้นข้อความว่า “ใบบันทึกรายการหมด จะทํา
รายการต่อหรือไม่” ซึ่งหากผู้ ถือบัต รเลือกทํารายการโอนเงิ นไปเข้าบัญ ชี เงินฝากของธนาคารอื่ น
เครื่องเอทีเอ็มจะไม่ทํารายการให้ ในกรณีที่ผู้ถือบัตรเลือกทํารายการเบิกถอนเงินต่อไปแม้ว่าจะไม่ได้
รับใบบันทึกรายการ ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นได้จากการปรับปรุงรายการบัญชี
ในสมุดบัญชี หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกําหนดไว้
17. เมื่อผู้ถือบั ตรได้รับใบบันทึกรายการแล้ว ผู้ ถือบัตรมีหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ปรากฏในใบบันทึ ก
รายการ หากมี ร ายการใดรายการหนึ่ ง ผิ ด พลาดคลาดเคลื่ อ น หรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ ง ผู้ ถื อ บั ต รจะต้ อ ง
ทักท้วงภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที่ผู้ถือบัตรได้รับใบบันทึกรายการ หากผู้ถือบัตรมิได้ทักท้วง
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารถือว่าจํานวนเงินที่ปรากฏในใบบันทึก
รายการเป็น รายการที่ถูก ต้อ งตรงความเป็น จริงทุ กประการ ทั้ งนี้ ไม่เป็น การตั ดสิท ธิผู้ถื อบัต รใน
ภายหลัง หากผู้ถือบัตรพิ สูจน์ได้ว่าค่าใช้จ่ายในใบบันทึกรายการบางรายการไม่ถูกต้องและมิได้เป็น
ความผิดหรือความบกพร่องของผู้ ถือบัต ร และได้แจ้งทั กท้วงภายใน 60 วัน นับ แต่วันที่ผู้ ถือบัต ร
ได้รับใบบันทึกรายการ
18. เมื่อ มีข้อผิ ดพลาดใดๆ ในการโอนเงิน/การหักบั ญ ชีเงินฝากเพื่ อชําระค่ าสาธารณู ปโภค ค่ าสินค้ า
และ/หรื อค่าบริการเกิด ขึ้น ผู้ ถือบั ตรต้ องแจ้ง ข้อผิ ดพลาดให้ ธนาคารทราบทั นที และควรมี ข้อมู ล
ดังนี้
18.1 วันและเวลาที่ทํารายการ
18.2 สถานที่ตั้งเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ น
ื ๆ
18.3 เลขที่บัญชีของผู้ถือบัตรและของผู้ที่เกี่ยวข้อง
18.4 ประเภทของรายการ
18.5 จํานวนเงินที่โอนเข้าหรือออกและ/หรือจํานวนเงินที่ถูกหัก
18.6 ชื่อ สถานที่ติดต่อของผู้ถือบัตร และผู้แจ้ง
19. ความรับผิดของธนาคารต่อผู้ถือบัตร มีดังนี้
19.1 ธนาคารปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามคําสั่งโอนเงินจนเป็นเหตุให้ผู้ถือบัตรไม่ได้รับเงินจาก
การโอนเงินทางเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ น
ื ๆ โดยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เว้น
แต่
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19.1.1 ผู้ถือบัตรมีเงินในบัญชีเงินฝากไม่พอ
19.1.2 ผู้ถือบัตรไม่มีหรือถูกระงับการใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
19.1.3 การโอนเงินจะเป็นผลให้ยอดหนี้ในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้กับธนาคาร
19.1.4 ผู้ถือบัตรอยู่ระหว่างดําเนินการทางกฎหมาย เช่น ผู้ถือบัตรถูกยึดและ/หรืออายัดเงิน
ในบั ญ ชี เ งิ น ฝากโดยกรมสรรพากร เจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี ศาล และ/หรื อ เจ้ า
พนักงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายในการสั่งยึดหรืออายัดได้ และ/หรือถูกพิ ทักษ์
ทรัพย์หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย
19.1.5 ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงินอยู่แล้วก่อนหรือใน
ขณะที่ทํารายการโอนเงิน
19.1.6 ผู้ถือบัตรปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับธนาคาร
19.1.7 เป็นเหตุสุดวิสัย
19.2 ธนาคารมิได้ปฏิบัติตามคําสั่งอายัดหรือระงับการให้บริการบัตรของผู้ถือบัตรตามข้อ 5. ของ
ข้ อ ตก ลงฉบั บ นี้ และต่ อ มาเกิ ด รายก ารโอนเงิ น ทางเครื่ องเอที เอ็ ม และ/หรื อ สื่ อทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่ น
ื ๆ ขึ้น
19.3 ธนาคารยังไม่ได้ส่งมอบบัตร และ/หรือรหัสผ่าน และ/หรือเครื่องมืออื่นใดที่ธนาคารให้แก่ผู้ถือ
บัตรเพื่ อใช้เป็นเครื่องมือในการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้ถือบัตร แต่เกิดรายการโอน
เงินทางเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ น
ื ๆ โดยมิชอบขึ้น
19.4 เกิดรายการโอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ ืนๆ โดยมิช อบ และ
มิใช่ความผิดของผู้ถือบัตร
20. ในกรณี ที่ ธ นาคารทราบว่ ามี ร ายการผิ ด พลาด หรื อ ธนาคารได้ รับ แจ้ ง ข้อ ผิ ด พลาดจากผู้ ถื อ บั ต ร
ธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบรายการจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบงาน หากพบสาเหตุ
และข้อผิดพลาด ธนาคารจะดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับ
แจ้งจากผู้ ถือ บัต ร ทั้งนี้ โดยมี หลั กเกณฑ์แ ละขั้น ตอนการปฏิ บัติ ของธนาคารในการสอบสวนและ
ดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดตามที่ธนาคารกําหนด
21. ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อสอบถามหรือเปิดเผยรายละเอียดบางประการหรือทั้งหมด
เกี่ยวกับผู้ถือบัตรให้บุคคลใดก็ได้ในกรณีที่จําเป็นหรือในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควร และในกรณีที่มี
กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กําหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล หรือธุรกรรม
การเงินของผู้ถือบัตรต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เมื่อธนาคารได้รับการร้องขอ ผู้ถือบัตรตก
ลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ จัดทํารายการเกี่ย วกับการทํ าธุ รกรรมทางการเงิ น
ของผู้ถือบัตรต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐได้ทุกประการ
22. ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมชําระค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดทําและการใช้บัตร
ในอัตราตามประกาศของธนาคาร โดยผู้ถือบัตรตกลงชําระค่าบริการในการจัดทําบัตร และค่าบริการ
รายปีสําหรับการใช้บัตรในปีแรก ในวันที่ทําคําขอฉบับนี้ สําหรับค่าบริการรายปีในปีถัดไป ตลอดจน
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ธนาคารจะทําการเรียกเก็บจากผู้ถือบัตรต่อไปในภายหน้า ผู้ถือบัตรตก
ลงยิ น ยอมให้ ธ นาคารหั ก เงิ น ดัง กล่ าวจากบั ญ ชีเงิ น ฝากของผู้ ถื อ บั ต รที่ มีอ ยู่ กั บ ธนาคารได้ ทั น ที
จนกว่ าธนาคารจะได้ รั บ การชํ า ระเงิ น ครบถ้ วน โดยผู้ ถื อ บั ต รตกลงจะไม่ ย กเลิ ก เพิ ก ถอนความ
ยินยอมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสามารถทํารายการชําระเงินดังกล่าวได้ที่สาขาของธนาคาร หรือ
ช่องทางอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกําหนด
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อนึ่ง อัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดทําและการใช้บัตรดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบตามรูปแบบและวิธีการที่ได้ระบุไว้ในข้อ 23. ของ
ข้อตกลงฉบับนี้
23. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตร อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้ง
หลักเกณฑ์การใช้บัตร และ/หรือข้อสัญญาใดๆ เกี่ยวกับบัตร ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบดังนี้
23.1 ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้ า โดยการปิดประกาศ ณ ที่ทําการสํ านั กงาน/สาขา
และ/หรือทางเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร (krungthai.com)
23.2 ในกรณีเร่งด่วน ธนาคารจะแจ้งทางจดหมาย หรือประกาศทางหนังสือพิ มพ์ รายวันภาษาไทยที่
แพร่หลายในประเทศ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนมีผลใช้บังคับโดยธนาคาร
จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรซํ้าอีกครั้งหนึ่ง
อนึ่ง สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์หรือเป็นการลดภาระแก่ผู้ถือบัตรนั้น ธนาคารขอสงวน
สิทธิให้ การเปลี่ ยนแปลงมีผ ลใช้บั งคับได้ทันที โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือบัตรทราบภายใน 30 วัน
หลังการมีผลใช้บังคับ
24. บรรดาหนั งสื อ ติ ด ต่ อหรื อ หนั งสื อ อื่ น ใดที่ ส่ ง ให้ แ ก่ ผู้ ถื อบั ต รไม่ ว่าจะส่ ง ด้ วยวิธี ใด หากได้ ส่ ง ไปยั ง
สถานที่อยู่ของผู้ถือบัตรตามที่ร ะบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการ หรือที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรมีหนังสือแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบ ไม่ว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ถือบัตรได้รับไว้แล้วโดยชอบ
และหากว่ า ส่ ง ให้ ไ ม่ ไ ด้ เ พราะที่ อ ยู่ เ ปลี่ ย นแปลงไปหรื อ ถู ก รื้ อ ถอนไปโดยผู้ ถื อ บั ต รไม่ ได้ แ จ้ ง การ
เปลี่ย นแปลงหรือรื้อถอนเป็ นลายลักษณ์ อักษรต่อธนาคารก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้ เพราะหาที่อยู่ต ามที่
แจ้งไว้ไม่พบก็ดีให้ถือว่าผู้ถือบัตรได้รับทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ แล้วโดยชอบ
25. ผู้ถือบัตรได้รับทราบและเข้าใจข้อความต่างๆ ตามข้อตกลงฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว และตกลง
ยินยอมผูกพั นและปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งระเบียบ ข้อกําหนด เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรของธนาคารทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่จะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ในภายหน้าทุกประการ ข้าพเจ้าจึงขอให้ธนาคารออกบัตรให้ตามที่ข้าพเจ้าร้องขอ รวมทั้งการต่ออายุ
บัตร และออกบัตรใหม่ให้จนกว่าข้าพเจ้าจะบอกเลิกและ/หรือธนาคารขอยกเลิกการให้บริการ และ
ข้าพเจ้ารับทราบว่าในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้บริการบัตรกรุงไทยวีซ่า เดบิต บัตรมาสเตอร์การ์ด
เดบิต บัตรกรุงไทยสถาบัน/องค์กร และ/หรือบัตรกรุงไทยยูเนี่ยนเพย์ เดบิต ไม่ว่าโดยข้าพเจ้าและ/
หรือธนาคาร จะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิในการขอใช้บริการบัตรกรุงไทยเอทีเอ็ม และ/หรือสิทธิใน
การเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าแต่อย่างใด
26. ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบั ตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ที สาขาธนาคาร,เครื่อง
ฝาก-ถอนเงิ น อั ต โนมั ติ (ATM/ADM) และ Krungthai Call Center หมายเลข 02-111-1111
(ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกําหนด รวมทั้งสามารถตรวจสอบวันหมดอายุ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่สาขาธนาคาร โดยแจ้งหมายเลขหน้าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามช่องทาง
อื่นตามที่ธนาคารกําหนด
27. ผู้ ถื อ บั ต รสามารถตรวจสอบรายการย้ อ นหลั ง ได้ ที่ ส าขาธนาคาร, เครื่อ งฝาก-ถอนเงิน อั ต โนมั ติ
(ATM/ADM) เฉพาะ 5 รายการย้อนหลัง และช่องทางอื่น ตามที่ธนาคารกําหนด โดยผู้ถือบัตรตก
ลงยิ น ยอมให้ ธนาคารเรี ยกเก็ บ ค่ าธรรมเนีย มและ/หรือ ค่ าใช้ จ่า ย (ถ้ ามี ) ตามอั ต ราและวิธี ก ารที่
ธนาคารประกาศกําหนด
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เงื่อนไขความคุ้มครองสําหรับผู้ถือบัตร KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra, Pearl,
Palladium และบัตรเดบิตประเภทอื่น หรือบัตรกรุงไทยเอทีเอ็ม (ATM) ที่มีเงื่อนไขความ
คุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
1.

ผู้ได้รับความคุ้มครอง : ผู้ถือบัตรที่ตกลงยินยอมผูกพั นและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการถือ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าเงื่อนไขฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย

2.

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเป็นไปตามเอกสารรายละเอียดความคุ้มครองสําหรับผู้ถอ
ื บัตร
โดยให้ถือว่าเงื่อนไขฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

3.

ผู้ถือบัตรที่ได้รับความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
3.1 ผู้ถื อบั ต ร จะได้ รับ สิท ธิค วามคุ้ ม ครองตั้ง แต่ วัน ที่ สมั ค รบั ตรและได้ รับ สิ ทธิ์ ค วามคุ้ม ครอง
ต่อเนื่องทุกๆ ปี จนกว่าบัตรหมดอายุ หากธนาคารได้รับชําระค่าบริการรายปีครบถ้วนโดย
การหั ก บั ญ ชี เ งิ น ฝากที่ ผู ก คู่ กั บ บั ต ร หรื อ การชํ า ระค่ า บริ ก ารที่ ส าขาของธนาคาร หรื อ
ช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกําหนด
3.2 กรณีที่ธนาคารไม่ได้รับชําระค่าบริการรายปีครบถ้วนตามระยะเวลาที่กําหนด หากผู้ถือบัตร
ชํา ระค่ า บริก ารรายปี ภ ายใน 60 วัน นั บ ตั้ ง แต่ วัน ที่ ค รบกํ าหนดชํ าระค่ าบริ ก ารรายปี ตาม
ขั้นตอนที่ธนาคารกําหนด ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ชําระค่าบริการราย
ปีนั้น

4.

กรณีที่ความคุ้มครองสิน
้ สุดลง
4.1 กรณีผู้ถือบัตรยกเลิกบัตร
4.2 กรณีบัญชีเงินฝากที่ผูกคู่กับบัตรถูกปิดไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ซึ่งรวมถึงการปิดโดยผู้ถือบัตร
หรือโดยระบบของธนาคารด้วยเหตุที่บัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวน
เงินขั้นตํ่าที่ธนาคารกําหนด หรือไม่มีการฝากถอนเกินกว่า 1 ปี ซึ่งธนาคารได้หักค่าบริการ
รักษาบัญชีตามจํานวนที่ธนาคารกําหนด และธนาคารพิ จารณาปิดบัญชีเงินฝากในกรณีไม่มี
เงินฝากเหลือในบัญชี
4.3 กรณีระบบคิดค่าบริการรายปีบัตรไม่ได้ ซึ่งรวมถึงกรณีที่เงินในบัญชีไม่พอชําระค่าบริการ
4.4 ผู้ถือบัตรเสียชีวิต
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