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ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
ชื่อผลิตภัณฑ์ บัตรเดบติกรุงไทย เพร์ิล (Krungthai Pearl Debit Card) 
ประเภทผลิตภัณฑ์ บตัรเดบิต (มีความคุ้มครองประกนัภยัสว่นบคุคล) 
วงเงนิสูงสุด (บาท) 
ลกูค้าสามารถปรับเพ่ิมไมเ่กินวงเงินสงูสดุ 
และปรับลดวงเงินได้ 

 เบกิถอนผ่านเคร่ือง ATM สูงสุด 150,000 บาท/บัตร/วัน  
 โอนเงนิระหว่างบัญชี สูงสุดไม่เกนิ 150,000 บาท/วัน 
 ช าระเงนิค่าสินค้าหรือบริการผ่านเคร่ือง EDC ได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/
วัน 

เงื่อนไขหลัก 
 

 บตัรเดบิตสามารถผูกบญัชีหลกักบับญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ได้ 1 บญัชี และ/หรือ
บญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัได้ 1 บญัชี และสามารถผูกบญัชีรองกบับญัชี
เงินฝากประจ าปลอดภาษี เพ่ือดยูอดเงินและฝากเงินได้ 1 บญัชี 

 มีอายุระหว่าง 15-75 ปีบริบรูณ์  
 สามารถถือบตัรได้สงูสดุไมเ่กิน 1บตัร/1ท่าน 
 บญัชีร่วมหรือบญัชีท่ีมีผู้ ร่วมเปิดมากกวา่ 1 คน ไมส่ามารถสมคัรบตัรฯได้ 
 สิน้สดุความคุ้มครอง เมื่อธนาคารไมส่ามารถหกัคา่บริการรายปีได้ และ/หรือ บญัชี
เงินฝากถกูปิดและ/หรือบตัรถกูยกเลิก 

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิ
ประโยชน์ และเงื่อนไขอ่ืนๆ 

 ใช้บริการเบิกถอนเงิน/โอนเงิน และธุรกรรมอื่น ๆ ท่ีธนาคารก าหนด ผ่านเคร่ือง 
ATM/ADM ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่น ๆ ท่ีมีเคร่ืองหมาย ATM POOL 

 ช าระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดผ่านเคร่ือง EDC ณ จุดขายกับร้านค้าท่ีมี
เคร่ืองหมาย Visa ได้ทัว่ประเทศและทัว่โลก ตลอด 24 ชัว่โมง 
การใช้บริการบตัรท่ีเคร่ือง ATM/ADM ในประเทศ 

 ธุกรรมการถอนเงิน/โอนเงินในเขตส านักหักบัญชีเดียวกันท่ีเคร่ือง ATM/ADM 
ธนาคารกรุงไทย ไมค่ิดคา่บริการ 

 ธุรกรรมการโอนเงินข้ามเขตส านักหกับญัชีท่ีเคร่ือง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 
รายการแรกของเดือนไม่คิดค่าบริการ รายการท่ี 2 ขึน้ไป ของเดือน 10 บาท/
รายการ 

 ธุรกรรมการถอนเงินข้ามเขตส านกัหกับญัชีท่ีเคร่ือง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 
15 บาท/รายการ 

 ธุรกรรมการโอนเงิน ข้ามจงัหวดัท่ีเคร่ือง ATM/ADM ธนาคารอื่น 
- หมื่นละ 10 บาท ส่วนเกินคิดตามส่วนเลขหลกัพนั พันละ 1 บาท เศษของ
พนัไมค่ิด 

- คา่ใช้เครือข่ายธนาคาร 10 บาท/รายการ 
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- คา่บริการขัน้ต ่า 20 บาท/รายการ 
- คา่บริการสงูสดุ 1,000 บาท/รายการ 

 ธุรกรรมการถอนเงิน ข้ามจงัหวดัท่ีเคร่ือง ATM ธนาคารอื่น 20 บาท/รายการ 
 ธุรกรรมการถอนเงินในจงัหวดัเดียวกนัท่ีเคร่ือง ATM ธนาคารอื่น ไมค่ิดคา่บริการ 
 กรณีลูกค้าใช้บัตร ท่ีเคร่ือง ATM/ADM ธนาคารอื่นเกิน 4 รายการ ต่อเดือน 
นบัตัง้แตร่ายการที่ 5 ในเดือนนัน้คิดคา่บริการ 10 บาท/รายการ 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) 100 บาท  
ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ปี) 599 บาท ต่อปี (ประกอบด้วย ค่าบริการบัตร 200 บาท, ค่าเบีย้ประกันและความ

คุ้มครองอื่นๆรวมถงึสิทธิพิเศษอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด 399 บาท) ค่าบริการรายปี
ของปีถัดไป ธนาคารจะเรียกเก็บจากลูกค้าโดยหักบัญชีอัตโนมัติเ ม่ือ
ครบรอบ  1 ปี นับจากวันที่สมัครบัตร  หากเงินในบญัชีลกูค้ามีไม่เพียงพอจ่าย
ค่าบริการรายปีคราวเดียวกันทัง้จ านวน  บัตรจะใช้งานไม่ได้และจะไม่ได้รับความ
คุ้มครองจนกว่าจะเรียกเก็บค่าบริการได้ โดยระบบงานจะเรียกเก็บค่าบริการในวนั
ถดัไปตอ่ไปอีก 60 วนั จนกวา่จะสามารถหกัคา่บริการรายปีได้ หากระบบงานยังไม่
สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายปีได้ครบตามจ านวนที่ก าหนด ธนาคารจะ
ยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัต ิ

ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่  
(บาท/ครัง้) 

100 บาท ตอ่ครัง้ 

ค่าธรรมเนียมการขอรหสัใหม่  
(บาท/ครัง้) 

ไมม่ีคา่ใช้จ่าย สามารถตัง้รหสัผ่านใหม ่(Reset Pin) ได้ท่ีสาขาธนาคาร 

ค่าบริการการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงนิ
ต่างประเทศ 

คา่บริการการสอบถามยอดคงเหลือในตา่งประเทศ     15 บาท ตอ่รายการ 
คา่ธรรมเนียมการถอนเงินตา่งประเทศ                   100 บาท ตอ่รายการ 
อตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากการถอนเงินและช าระคา่สินค้าและบริการจะเรียกเก็บเป็น
สกลุเงินบาท โดยอ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนกลางของ Visa ซึง่รวมความเสี่ยงจาก
การแปลงสกลุเงินไมเ่กินร้อยละ 2.5 จากจ านวนเงินท่ีท ารายการ 
(กรณีท่ี ATM CROSS BORDER SERVICE จะคิดเฉพาะรายการที่ส าเร็จเท่านัน้) 

ความรับผิดชอบของเจ้าของบัตร 
กรณีบัตรหาย 

 ธนาคารจะมอบบตัรและแจ้งรหสัผ่านให้แก่ผู้ ถือบตัร โดยผู้ ถือบตัรลงลายมือช่ือใน
ช่องท่ีก าหนดไว้ด้านหลังของบัตรทันทีท่ีได้รับบัตรจากธนาคาร และผู้ ถือบัตรมี
หน้าท่ีเก็บรักษาบัตรเป็นอย่างดีและเก็บไว้ในท่ีปลอดภัย มิให้สูญหาย หรือตกอยู่
ในความครอบครองของบุคคลอื่น ไม่ท าลาย ท าให้สญูหายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สว่นหนึง่สว่นใดของบตัร รวมทัง้เก็บรักษารหสัผ่านให้เป็นความลบัอยู่เสมอ 

 ในกรณีที่บัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม หรือช ารุดเสียหายใช้การไม่ได้ 
หรือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งอายัดหรือขอระงับการใช้
บัตรชั่ วคราวทางโทรศัพท์ หรือโดยเคร่ืองมือสื่อสารอย่างอื่น หรือวิธีการอื่นซึ่ง
สามารถติดต่อกนัได้ในท านองเดียวกนัที่ Krungthai Call Center หมายเลข 02-
111-1111 (ตลอด 24 ชั่ วโมง) หรือส านักงานใหญ่หรือที่ท าการสาขาของ
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ธนาคารทุกแห่ง (ในวนัและเวลาท าการ) โดยธนาคารจะท าการอายัดหรือระงบั
การให้บริการบตัร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นับตัง้แต่เวลาท่ีธนาคารได้รับ
แจ้ง และแจ้งผลการอายัดหรือการระงับการใช้บัตรให้ผู้ ถือบัตรทราบในคราว
เดียวกนั 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือบัตรแจ้งอายัดหรือขอระงับการใช้บัตรชั่วคราวแล้ว หากมีความ
เสียหายใดๆ เกิดขึน้ในระหว่างเวลาตัง้แต่บัตรสูญหายจนกระทั่งธนาคารท าการ
อายัดหรือระงับการใช้บตัรแล้วเสร็จ ผู้ ถือบัตรตกลงรับผิดชอบในความเสียหายท่ี
เกิดขึน้ทัง้สิน้ ส่วนความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจากครบก าหนดระยะเวลา 
5 นาที นับแต่เวลาท่ีธนาคารได้รับแจ้งดังกล่าว ผู้ ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชดใช้คืน
ให้แก่ธนาคารแต่อย่างใด เว้นแต่ความเสียหายหรือภาระหนีท่ี้เกิดขึน้นัน้เป็นการ
กระท าของผู้ ถือบตัรเอง 

ช่องทางในการตดิต่อธนาคาร  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 
 อีเมล : Call.CallCenter@krungthai.com 
 ช่องทางอ่ืนๆผ่าน Facebook/Twitter/Youtube/LINE/ Instagram โดยพิมพ์ค าว่า 
“Krungthai Care” 

ข้อควรระวัง  ลูกค้าควรระมัดระวังและดูแลรักษาบัตรเดบิตและรหัสผ่านบัตรเดบิตเป็น
อย่างดี และไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านบัตรเดบิตหรือข้อมูลบัตรเดบิตให้
บุคคลอื่น 

 ภายหลังจากที่ลูกค้าทราบว่าได้ท าบัตรเดบิตหายหรือถูกขโมย ลูกค้าควร
แจ้งให้ธนาคารทราบทนัท ีเพื่อด าเนินการอายัดบัตร 

 หากมีการใช้รหสัผ่านผิดเป็นจ านวน 3 ครัง้ ตดิต่อกัน ระบบจะระงับการใช้
บัตรโดยอัตโนมัติ ลูกค้าควรติดต่อสาขาธนาคารเพื่อปลดระงับการใช้บัตร 
และสามารถขอตัง้รหสัผ่านใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 หากผู้ ถือบตัรต้องการลดวงเงินหรือเพ่ิมวงเงิน สามารถแจ้งเปลี่ยนได้ท่ีสาขา หรือ
ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ ธนาคารกรุงไทย 02-111-1111 

 การยกเลิกการใช้บริการบตัรเดบิตแจ้งได้ท่ีสาขาธนาคาร 
 การท าธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม เง่ือนไข
เป็นไปตามท่ีธนาคารก าหนด 

ประเภทประกันภัย ผู้ถือบัตรจะได้รับความคุ้มครองประกันภัยส่วนบุคคลจากบริษัท ทพิย
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อบริษัทประกันภัย บริษัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
วงเงนิที่คุ้มครองประกันภัย วงเงินคุ้มครองชีวิตจากอบุตัิเหตสุงูสดุ 100,000 บาท 
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย 
 

วนัเร่ิมต้นความคุ้มครอง : ณ วนัท่ีสมคัรบตัร 
วนัสิน้สดุความคุ้มครอง : จนกวา่จะมีการบอกเลิกการใช้บตัร (ตอ่อายคุราวละ 1 ปี)  
ผู้ ท่ีได้รับความคุ้มครอง  : อาย ุ15-75 ปี หรือสิน้สดุตามวนัท่ีครบก าหนดช าระ
คา่ธรรมเนียมบตัรในรอบถดัไป 

mailto:Call.CallCenter@krungthai.com
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รายละเอียดเง่ือนไขความคุ้มครอง 
 ผลประโยชน์ อบ.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอุบัติเหตุ ( อบ.1 ) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม
หรือท า ร้ายร่างกาย และไม่รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์) 100,000 บาท 

 ผลประโยชน์ อบ.1  การถกูฆาตกรรมหรือท าร้ายร่างกาย 30,000 บาท 
 ผลประโยชน์ อบ.1 อบุตัิเหตขุณะขบัข่ีหรือโดยสารจกัรยานยนต์ 30,000 บาท 
 ผลประโยชน์ อบ.1 การรักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละ
ครัง้) ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุ ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
5,000 บาท 

 คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมภายใน 30 นาที หลังจากถอนเงินจากเคร่ือง
เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และคุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรม 
อันมีผลสืบเน่ืองจากถูกโจรกรรมข้อมูลบัตรผ่านตู้เอทเีอม็ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ทุกแห่งทัว่ประเทศ  5,000 บาทต่อครัง้ สูงสุด 10,000 บาท
ต่อปี   

 
ข้อยกเว้นทีไ่ม่ได้รับความคุ้มครอง 
กรณีท่ี 1:กรณีผู้ ถือบตัร KTB Shop Smart Pearl มากกวา่จ านวน 1 บตัร บริษัทฯ จะ
ให้ความคุ้มครองสงูสดุเพียง 1 บตัร ต่อคน ตามช่ือ, หมายเลขบตัร ท่ีธนาคารได้แจ้ง
ให้บริษัททราบ 
กรณีท่ี 2:กรณีท่ีบตัร KTB Shop Smart Pearl 1 บตัร มีผู้ เปิดบญัชีมากกวา่จ านวน 1 
คน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมใ่ห้ความคุ้มครองในทกุกรณี 
กรณีท่ี 3:กรณีท่ีผู้ เอาประกันภัยสูญเสียแขน หรือขา หรือสายตา ก่อนวันท่ีเร่ิม
คุ้ มครองตามกรมธรรม์ฉบับนีบ้ริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เฉพาะความ
สญูเสียท่ีเกิดขึน้ตอ่สว่นท่ีสมบรูณ์ ณ วนัท่ีเร่ิมการคุ้มครอง 
 
วิธีการขอชดเชยค่าสินไหม 

 ติดต่อพร้อมส่งเอกสารขอชดเชยค่าสินไหมที่สาขาธนาคาร หรือ ติดต่อ
กับบริษัทประกันภัยโดยตรง 

ช่องทางการตดิต่อ 

 แจ้งได้ที่สาขาธนาคารหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย 02-111-
1111 หรือ บริษัท ทพิยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โทร. 1736 

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

หมายเหตุ โปรดศึกษาเพ่ิมเติมตามเอกสารรายละเอียดความคุ้มครองส าหรับผู้ ถือ
บตัร ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของกรมธรรม์
รับประกนัภยัโดยบริษัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

http://www.dhipaya.co.th/
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอเิล็กทรอนิกส์ 

 
บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ธนาคาร”) ดงัตอ่ไปนี ้ 

 บตัรกรุงไทยเอทีเอม็ (ATM) 
 บตัรกรุงไทยวีซา่ เดบิต (V-DB) 
 บตัรกรุงไทยสถาบนั/องค์กร (IPAC) 
 บตัรกรุงไทยยเูน่ียนเพย์ เดบิต (UPD)  
 บตัรกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD)  

และ/หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใด เป็นบัตรท่ีใช้กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือบัญชีเงินฝากกระแส
รายวนั และ/หรือบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีของธนาคาร (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกรวมว่า “บัตร”) ซึ่งธนาคารออก
ให้แก่ลกูค้าท่ีได้รับอนุมตัิจากธนาคารให้เป็นผู้ ถือบตัร (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผู้ ถือบตัร”) และผู้ ถือบตัรตกลงยินยอม
ผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขการถือบตัรดงันี ้ 
1.   เม่ือธนาคารอนมุตัิบตัรให้แก่ผู้ ถือบตัร ธนาคารจะมอบบตัร และแจ้งรหสัผ่าน (Personal Identification Number: 

PIN) ให้แก่ผู้ ถือบัตรโดยผู้ ถือบัตรจะต้องลงลายมือช่ือในช่องท่ีก าหนดไว้ ด้านหลังบัตรทันทีท่ีได้รับบัตรจาก
ธนาคาร และผู้ ถือบัตรมีหน้าท่ีเก็บรักษาบัตรเป็นอย่างดีและเก็บไว้ในท่ีปลอดภัย มิให้สูญหาย หรือตกอยู่ใน
ความครอบครองของบคุคลอื่น ไมท่ าลาย ท าให้เสียหาย หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งสว่นใดของบตัร รวมทัง้
เก็บรักษารหสัผ่านให้เป็นความลบัอยู่เสมอ  

2.  ในกรณีท่ีผู้ ถือบัตรย่ืนขอใช้บริการบัตรกับธนาคารตามแบบค าขอเปิดบัญชีเงินฝากและขอใช้บริการประเภท
บุคคลธรรมดา (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “แบบค าขอใช้บริการ”) ไว้ แต่ไม่มาติดต่อขอรับบัตรจากธนาคารภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันท่ีผู้ ถือบัตรย่ืนขอใช้บริการบัตร ผู้ ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารยกเลิกบัตร
ดงักลา่วได้ทนัที 

3. กรณีบัตรกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD) ผู้ ถือบัตรรับรองและยืนยันว่า การขอออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื่นกบัธนาคาร  ไม่ได้เกิดจากชีน้ า ชกัชวน และ/หรือกระท าการใดๆ ของธนาคารและ/หรือพนกังานของ
ธนาคาร เพ่ือให้ผู้ ถือบตัรกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD) (ถ้ามี) เปลี่ยนแปลงประเภทบตัรดงักล่าว มาใช้
บริการบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ประเภทอื่นตามท่ีขอใช้บริการกบัธนาคารตาม ค าขอใช้บริการและข้อตกลงและเง่ือนไข
การถือบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบันี ้ 

4. ผู้ ถือบตัรตกลงและรับทราบวา่ ผู้ ถือบตัรสามารถใช้บตัรเพ่ือช าระค่าสินค้า คา่บริการ หรือคา่อื่นใดแทนการช าระ
ด้วยเงินสด และ/หรือใช้ท ารายการเบิกถอนเงิน ฝากเงิน โอนเงิน สอบถามยอดเงินคงเหลือ ผ่านเคร่ืองฝาก-ถอน
เงินอตัโนมตัิ (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “เคร่ืองเอทีเอม็”) และ/หรือสื่อทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นใด และ/หรือใช้ท าธุรกรรม
ต่างๆ ด้านการเงิน การธนาคาร และ/หรือธุรกรรมอื่นใดตามท่ีธนาคารเปิดให้บริการ ซึง่อาจมีการขยายขอบเขต
การให้บริการตอ่ไปในภายหน้าได้ตามท่ีธนาคารก าหนด    

5.   ในกรณีท่ีบตัรสญูหาย หรือถกูโจรกรรม หรือช ารุดเสียหายใช้การไมไ่ด้ หรือไมว่า่กรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้ ถือบตัรมีสิทธิ
แจ้งอายัดหรือขอระงับการใช้บัตรชั่วคราวทางโทรศัพท์ หรือโดยเคร่ืองมือสื่อสารอย่างอื่น หรือวิธีการอื่นซึ่ง
สามารถติดต่อกันได้ในท านองเดียวกัน ท่ี Krungthai Contact Center หมายเลข 0 2111 1111 (ตลอด 24 
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ช่ัวโมง) หรือส านกังานใหญ่หรือท่ีท าการสาขาของธนาคารทุกแห่ง (ในวนัและเวลาท าการ) โดยธนาคารจะท า
การอายดัหรือระงบัการให้บริการบตัร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นบัแต่เวลาท่ีธนาคารได้รับแจ้ง และแจ้ง
ผลการอายดัหรือการระงบัการใช้บตัรให้ผู้ ถือบตัรทราบในคราวเดียวกนั  

6. ในกรณีท่ีผู้ ถือบตัรแจ้งอายดัหรือขอระงบัการใช้บตัรชัว่คราวตามข้อ 5. หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ในระหวา่ง
เวลาตัง้แต่บตัรสญูหายจนกระทัง่ธนาคารท าการอายดัหรือระงบัการใช้บตัรแล้วเสร็จ ผู้ ถือบตัรตกลงรับผิดชอบ
ในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ ส่วนความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจากครบก าหนดระยะเวลา 5 นาที นบั
แต่เวลาท่ีธนาคารได้รับแจ้งดังกล่าว ผู้ ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชดใช้คืนให้แก่ธนาคารแต่อย่างใด เว้นแต่ความ
เสียหายหรือภาระหนีท่ี้เกิดขึน้นัน้เป็นการกระท าของผู้ ถือบตัรเอง  

7. ในกรณีท่ีผู้ ถือบตัรมีความประสงค์จะขอออกบตัรใหม ่เน่ืองจากบตัรสญูหาย หรือถกูโจรกรรม และ/หรือขอท าบตัร
ใหมใ่นขณะท่ีบตัรเดิมยงัไมห่มดอาย ุและ/หรือยงัสามารถใช้ได้ ผู้ ถือบตัรจะต้องติดตอ่ขอท าบตัรใหม ่ณ ท่ีท าการ
สาขาหรือจุดบริการของธนาคาร โดยผู้ ถือบตัรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับบตัรใหม่ตามท่ีธนาคารก าหนด 
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ผู้ ถือบตัรทราบตามรูปแบบและวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ  23. 
ของข้อตกลงฉบบันี ้และในกรณีท่ีบตัรเดิมสญูหายให้ผู้ ถือบตัรแสดงหลกัฐานการแจ้งความตอ่ธนาคารด้วย  

8.  ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมและรับทราบว่า บตัรจะต้องใช้ควบคู่กบัรหสัผ่าน หรือการลงลายมือช่ือก ากบัเสมอ หากมี
บคุคลอื่นใดน าบตัรของผู้ ถือบตัรไปใช้ท ารายการ โดยเป็นการใช้บตัรควบคูก่บัการใช้รหสัผ่าน หรือการลงลายมือ
ช่ือก ากับของผู้ ถือบัตรอย่างถูกต้องแล้ว ผู้ ถือบัตรตกลงยินยอมให้ถือว่าเ ป็นการใช้บัตรโดยผู้ ถือบัตรเองทุก
ประการ และธนาคารไมม่ีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากใช้บตัรหรือการท ารายการใดๆ ของ
บคุคลดงักลา่ว   

9.  ผู้ ถือบตัรตกลงและยอมรับว่า หากมีการใส่รหสัผ่านผิด เป็นจ านวน 3 ครัง้ ติดต่อกนั เคร่ืองเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะระงับการใช้บตัรไว้โดยอตัโนมตัิทันที หากผู้ ถือบัตรจ ารหัสผ่านเดิมได้ให้ติดต่อท่ีท าการ
สาขาหรือจดุบริการของธนาคารเพ่ือขอปลดการระงบัการใช้บตัรและใช้รหสัผ่านเดิม แตห่ากผู้ ถือบตัรจ ารหสัผ่าน
ไมไ่ด้ต้องด าเนินการตัง้รหสัผ่านใหม ่(Reset Pin) 

10.  ผู้ ถือบตัรตกลงและยอมรับว่า บตัรเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคาร ผู้ ถือบตัรไม่สามารถมอบหรือโอนบตัรให้แก่บคุคล
อื่นได้ และธนาคารมีสิทธิท่ีจะระงบั ยดึบตัร ยกเลิกการใช้บตัร และ/หรือพกัการใช้บตัรชัว่คราวได้ในกรณีใดกรณี
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
10.1 ผู้ ถือบตัรใช้บตัรที่หมดอาย ุหรือบตัรท่ีถกูยกเลิกการใช้บตัรไปแล้ว 
10.2 ผู้ ถือบัตรเสียชีวิต หรือศาลมีค าสัง่ให้เป็นบุคคลสาบสญู หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้

ความสามารถ  
10.3 ผู้ ถือบัตรถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นบุคคลท่ีทางราชการหรือ

หน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายมีค าสัง่ยดึหรืออายดัเงินในบญัชีเงินฝากของผู้ ถือบตัร  
10.4 ผู้ ถือบตัรใช้บตัรในการท ารายการใดๆ โดยสอ่และ/หรือมีเจตนาทจุริต หรือมีพฤติกรรมอนัถือได้วา่เป็นการ

ฉ้อฉลธนาคาร หรือเพ่ือวตัถุประสงค์อนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระท าอนัมีลกัษณะเป็นการฟอก
เงิน 

10.5 ผู้ ถือบตัรใช้บตัรขดัต่อวตัถุประสงค์ท่ีธนาคารก าหนดไว้ และ/หรือขดัต่อข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ใน
แบบค าขอใช้บริการ  และ/หรือข้อตกลงฉบบันี ้รวมทัง้ท่ีจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมตอ่ไปในภายหน้า  
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10.6 ผู้ ถือบตัรปฏิบตัิผิดข้อก าหนดและเง่ือนไขใน“แบบค าขอใช้บริการ และ/หรือข้อตกลงฉบบันี ้ไม่ว่าข้อหนึ่ง
ข้อใด รวมทัง้ท่ีจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมตอ่ไปในภายหน้า 

10.7 ผู้ ถือบตัรท าและ/หรือใช้เอกสารปลอม หรือให้ข้อมลู ข้อเท็จจริง หรือข้อรับรองใดๆ อนัเป็นเท็จ หรือท าให้
เข้าใจผิดในสาระส าคญั เพ่ือใช้ประกอบการย่ืนขอใช้บริการบตัร 

10.8  ผู้ ถือบตัรปิดบญัชีเงินฝาก และ/หรือถูกธนาคารปิดบญัชีเงินฝาก ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม หรือผู้ ถือบตัรโอน
สิทธิเรียกร้องท่ีจะได้รับเงินจากบญัชีเงินฝากให้แก่บุคคลอื่น หรือบัญชีเงินฝากซึง่ผู้ ถือบตัรใช้เดินสะพดั
ทางบญัชีตามวงเงินกู้ เบิกเงินเกินบญัชี หรือวงเงินสินเช่ือหมนุเวียนกบัธนาคารถูกยกเลิกหรือระงบัการใช้
วงเงินกู้ เบิกเงินเกินบญัชีหรือสินเช่ือหมนุเวียน  

10.9 เม่ือบตัรถกูเคร่ืองเอทีเอม็ยดึไมว่า่ด้วยเหตผุลใด และปรากฏวา่บตัรใบนัน้มีการเขียนหรือท าให้ปรากฏเป็น
ตวัเลขจ านวนตัง้แต่ 4 หลกัขึน้ไปอยู่บนบตัร อนัอาจท าให้เป็นท่ีเข้าใจได้ว่าตวัเลขดงักล่าวเป็นรหัสผ่าน
ของบตัรใบนัน้ ซึง่ผู้ ถือบตัรหรือบคุคลใดได้ท าไว้ อนัถือเป็นการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขข้อ 1. ของข้อตกลงฉบบั
นี ้ซึง่ก าหนดให้ผู้ ถือบตัรเก็บรักษารหสัผ่านให้เป็นความลบัอยู่เสมอ   

10.10 ผู้ ถือบัตรไม่ช าระ และ/หรือไม่มีเงินในบัญชีเงินฝากเพียงพอให้ธนาคารหักเพ่ือช าระค่าบริการรายปีให้
ครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด โดยให้ถือว่าสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีผู้ ถือบัตรได้รับอัน
เน่ืองจากการถือบตัรเป็นอนัยกเลิกทนัที จนกว่าผู้ ถือบตัรจะได้ช าระค่าบริการรายปีครบถ้วน ก่อนสิน้สดุ
ระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด 

เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ตามท่ีกลา่วข้างต้นเกิดขึน้ ธนาคารมีสิทธิท่ีจะระงบั ยดึบตัร ยกเลิกการใช้บตัร และ/หรือ
พกัการใช้บตัรชัว่คราวหรือไมก่็ได้ ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร ทัง้นี ้ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขดงักลา่วได้ตามรูปแบบและวิธีการที่ระบไุว้ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบบันี ้   

11. ผู้ ถือบตัรมีสิทธิยกเลิกการใช้บตัรเมื่อใดก็ได้ ธนาคารจะท าการคืนคา่บริการรายปีโดยอตัโนมตัิ ตามสว่นของ
ระยะเวลาท่ียงัไมไ่ด้ใช้บริการ โดยผู้ ถือบตัรจะต้องติดตอ่ ณ ท่ีท าการสาขาหรือจดุบริการของธนาคารโดยจะต้อง
จดัท าใบเปลี่ยนแปลงข้อมลูการท าบตัรเพ่ือยกเลิกการใช้บตัรตามแบบฟอร์มท่ีธนาคารก าหนด รวมทัง้ตดับตัร
ออกเป็นสองสว่นสง่คืนธนาคาร ทัง้นี ้ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมและรับทราบวา่การยกเลิกการใช้บตัร ดงักลา่วเป็น
เพียงการยกเลิกการใช้บตัรเท่านัน้ โดยผู้ ถือบตัรยงัคงมีภาระหน้าท่ีในการช าระหนีท่ี้เกิด/เก่ียวข้องจากการใช้บตัร
ท่ีค้างช าระอยู่ (หากมี) จนกวา่ธนาคารจะได้รับช าระหนีค้รบถ้วนเสร็จสิน้   

12.  การฝากเงิน 
12.1 ผู้ ถือบัตรสามารถฝากเงินเพ่ือเข้าบัญชีเงินฝาก ได้เฉพาะเคร่ืองเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์

อื่นๆ ของธนาคารเท่านัน้ โดยผู้ ถือบตัรจะฝากเงินเป็นธนบตัรหรือเช็คก็ได้ 
12.2 การฝากเงินด้วยเช็คนัน้ หากเกิดการผิดพลาดบกพร่องอนัเป็นเหตใุห้ธนาคารไมส่ามารถเรียกเก็บเงินตาม

เช็คได้ทนัตามก าหนดเวลา ซึง่ความผิดพลาดบกพร่องเช่นว่านัน้ มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของธนาคาร
พนกังาน ลกูจ้าง และ/หรือตวัแทนของธนาคารแล้ว ผู้ ถือบตัรจะไมใ่ช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคาร
ชดใช้ความเสียหายแตอ่ย่างใดทัง้สิน้    

12.3 ผู้ ถือบัตรตกลงและยอมรับว่า การฝากเงินจะถือตามจ านวนท่ีธนาคารตรวจนบัได้เป็นเด็ดขาดและเป็น
การถกูต้อง ในกรณีท่ีจ านวนเงินน าฝากไมต่รงกบัจ านวนท่ีผู้ ถือบตัรได้แจ้งไว้ในการน าฝาก หรือปรากฏว่า
เป็นธนบตัรปลอม หรือช ารุดทัง้หมด หรือเพียงบางสว่น ผู้ ถือบตัรยินยอมให้ธนาคารแก้ไขรายการในบญัชี
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เงินฝากนัน้ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงได้ทันที และผู้ ถือบัตรจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้
ธนาคารชดใช้ความเสียหายแตอ่ย่างใดทัง้สิน้ 

13.  การเบิกถอนเงิน 
13.1 การเบิกถอนเงินทางเคร่ืองเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะกระท าได้เฉพาะบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพย์และ/หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัเท่านัน้  
13.2 ผู้ ถือบตัรสามารถเบิกถอนเงินได้ โดยจ านวนครัง้และจ านวนเงินสงูสดุในการท ารายการเบิกถอนเงินในแต่

ละวนั ของบัตรแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามรูปแบบและวิธีการที่ระบไุว้ในข้อ 23. ของข้อตกลง
ฉบบันี ้   

14.   การโอนเงิน 
14.1 ผู้ ถือบัตรสามารถโอนเงินได้ โดยจ านวนครัง้และจ านวนเงินสงูสุดในการท ารายการโอนเงินในแต่ละวนั 

ของบตัรแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีธนาคารก าหนด 
โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามรูปแบบและวิธีการที่ระบไุว้ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบบันี ้   

14.2 จ านวนเงินท่ีผู้ ถือบตัรโอนเข้าบญัชีเงินฝากใดสามารถเบิกถอนได้ในวนัท่ีท าการโอนนัน้  
14.3 ผู้ ถือบตัรสามารถโอนเงินเป็นจ านวนเศษสตางค์ได้ 

15.   การหกัเงิน 
15.1 ผู้ ถือบตัรสามารถท ารายการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

เพ่ือช าระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการได้เท่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก โดย
จ านวนเงินสงูสดุในการท ารายการหกัเงินในแต่ละวนั ของบตัรแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประกาศของ
ธนาคาร โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ  
15.1.1 ธนาคารด าเนินการให้กับผู้ ถือบตัรตามค าสัง่ของผู้ ถือบัตร และ/หรือใบแจ้งท่ีผู้ ถือบัตรและ/หรือ

ธนาคารได้รับจากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแตก่รณี) 
15.1.2 ผู้ ถือบตัรด าเนินการด้วยตนเองผ่านเคร่ืองเอทีเอม็และ/หรือสื่อทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

15.2 ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก เพ่ือช าระคา่สาธารณปูโภค คา่สินค้า และ/หรือ
ค่าบริการตามจ านวนเงินท่ีปรากฏในใบแจ้งท่ีผู้ ถือบัตรและ/หรือธนาคารได้รับจากผู้ ให้บริการ/ผู้ ขาย 
(แล้วแต่กรณี) และให้ธนาคารน าเงินท่ีหักไว้ดงักล่าวโอนเข้าบัญชีของผู้ ให้บริการ/ผู้ ขาย (แล้วแต่กรณี) 
รวมทัง้ตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นเพ่ือช าระค่าธรรมเนียมให้แก่
ธนาคารด้วย 

15.3 จ านวนเงินท่ีสามารถหกัได้ในแต่ละวัน ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยจะประกาศให้ทราบ ณ ท่ี
ท าการส านกั/สาขาของธนาคาร และ/หรือแผ่นพบัใบปลิวแผ่นโฆษณา และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

15.4 หากปรากฏในภายหลงัวา่ จ านวนเงินท่ีผู้ ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแตก่รณี) แจ้งแก่ธนาคารนัน้ไมถ่กูต้อง และ
ธนาคารได้ท าการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ ถือบตัรตามจ านวนเงินท่ีปรากฏในใบแจ้งเรียบร้อยแล้ว ผู้
ถือบัตรตกลงท่ีจะด าเนินการเรียกร้องเงินจ านวนดงักล่าวจากผู้ ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) โดยตรง 
และขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้หกัและโอนเงินจากบญัชีเงิน



Update: 07/09/64 
 

ฝากของผู้ ถือบัตร เพ่ือช าระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ ตามใบแจ้งท่ีผู้ ถือบัตรและ/
หรือธนาคารได้รับจากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแตก่รณี) 

15.5 ผู้ ถือบตัรยอมรับว่า ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ ถือบตัรเฉพาะในกรณีท่ีเงินในบญัชี เงินฝาก
ในขณะนัน้มีจ านวนเงินคงเหลือเพียงพอท่ีจะช าระคา่สาธารณปูโภค คา่สินค้า และ/หรือบริการได้ครบถ้วน
ทัง้จ านวนตามใบแจ้งท่ีผู้ ถือบตัร และ/หรือธนาคารได้รับจากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแตก่รณี)  

15.6 ในกรณีท่ีเอกสารหลกัฐานใดๆ และ/หรือเลขที่บญัชีเงินฝากท่ีใช้กบับตัรได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตใุด
ก็ตาม ผู้ ถือบัตรขอรับรองและยืนยันว่าความตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าว
ยงัคงมีผลใช้บงัคบัส าหรับบญัชีเงินฝาก และ/หรือเอกสารหลกัฐานใดๆ ของผู้ ถือบตัรท่ีได้เปลี่ยนแปลงไป
ด้วยทุกประการ ความตกลงยินยอมให้หกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักลา่วข้างต้น ให้มีผลบงัคบัทนัทีนบัแต่
วนัท่ีท าค าขอฉบบันี ้และให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าผู้ ถือบตัรจะได้แจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความตกลง
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ในกรณีท่ีผู้ ถือบตัรแจ้งยกเลิก
เพิกถอนความตกลงยินยอมดงักลา่ว ธนาคารมีสิทธิท่ีจะยกเลิกหรือระงบัการใช้บตัรตามข้อตกลงฉบบันี ้ 

16.  ผู้ ถือบตัรมีสิทธิได้รับใบบนัทกึรายการเป็นเอกสารหลกัฐานประกอบการใช้บริการผ่านเคร่ืองเอทีเอม็ ในกรณีท่ีใบ
บนัทึกรายการหมด หน้าจอเคร่ืองเอทีเอ็มจะขึน้ข้อความว่า “ใบบนัทึกรายการหมด จะท ารายการตอ่หรือไม่” ซึง่
หากผู้ ถือบตัรเลือกท ารายการโอนเงินไปเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่น เคร่ืองเอทีเอ็มจะไม่ท ารายการให้ ใน
กรณีท่ีผู้ ถือบตัรเลือกท ารายการเบิกถอนเงินต่อไปแม้วา่จะไมไ่ด้รับใบบนัทกึรายการ ผู้ ถือบตัรสามารถตรวจสอบ
รายการที่เกิดขึน้ได้จากการปรับปรุงรายการบญัชีในสมดุบญัชี หรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนดไว้ 

17. เมื่อผู้ ถือบตัรได้รับใบบนัทกึรายการแล้ว ผู้ ถือบตัรมีหน้าท่ีตรวจสอบรายการที่ปรากฏในใบบนัทึกรายการ หากมี
รายการใดรายการหนึง่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรือไมถ่กูต้อง ผู้ ถือบตัรจะต้องทกัท้วงภายใน 10 วนัท าการ นบัแต่
วันท่ีผู้ ถือบัตรได้รับใบบันทึกรายการ หากผู้ ถือบัตรมิได้ทักท้วงภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ ถือบัตรตกลง
ยินยอมให้ธนาคารถือว่าจ านวนเงินท่ีปรากฏในใบบันทึกรายการเป็นรายการท่ีถูกต้องตรงความเป็นจริงทุก
ประการ ทัง้นี ้ไมเ่ป็นการตดัสิทธิผู้ ถือบตัรในภายหลงั หากผู้ ถือบตัรพิสจูน์ได้วา่คา่ใช้จ่ายในใบบนัทกึรายการบาง
รายการไมถ่กูต้องและมิได้เป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ ถือบตัร และได้แจ้งทกัท้วงภายใน 60 วนั นบัแต่
วนัท่ีผู้ ถือบตัรได้รับใบบนัทกึรายการ  

18. เมื่อมีข้อผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงิน/การหักบัญชีเงินฝากเพ่ือช าระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือ
คา่บริการเกิดขึน้ ผู้ ถือบตัรต้องแจ้งข้อผิดพลาดให้ธนาคารทราบทนัที และควรมีข้อมลูดงันี  ้
18.1   วนัและเวลาท่ีท ารายการ 
18.2 สถานท่ีตัง้เคร่ืองเอทีเอม็ และ/หรือสื่อทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 
18.3 เลขท่ีบญัชีของผู้ ถือบตัรและของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
18.4 ประเภทของรายการ 
18.5 จ านวนเงินท่ีโอนเข้าหรือออกและ/หรือจ านวนเงินท่ีถกูหกั 
18.6 ช่ือ สถานท่ีติดตอ่ของผู้ ถือบตัร และผู้แจ้ง 

19. ความรับผิดของธนาคารตอ่ผู้ ถือบตัร มีดงันี ้
19.1 ธนาคารปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิตามค าสัง่โอนเงินจนเป็นเหตใุห้ผู้ ถือบตัรไม่ได้รับเงินจากการโอนเงิน

ทางเคร่ืองเอทีเอม็  และ/หรือสื่อทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ โดยเสร็จสิน้สมบรูณ์ เว้นแต่ 
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    19.1.1 ผู้ ถือบตัรมีเงินในบญัชีเงินฝากไมพ่อ 
19.1.2 ผู้ ถือบตัรไมม่ีหรือถูกระงบัการใช้วงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร 

    19.1.3 การโอนเงินจะเป็นผลให้ยอดหนีใ้นบญัชีเกินกวา่วงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไว้กบัธนาคาร 
19.1.4  ผู้ ถือบตัรอยู่ระหว่างด าเนินการทางกฎหมาย เช่น ผู้ ถือบตัรถูกยึดและ/หรืออายดัเงินในบญัชีเงิน

ฝากโดยกรมสรรพากร   เจ้าพนกังานบงัคับคดี ศาล และ/หรือเจ้าพนกังานอื่นใดท่ีมีอ านาจตาม
กฎหมายในการสัง่ยดึหรืออายดัได้ และ/หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบคุคลล้มละลาย  

19.1.5  ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ ถือบัตรทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงินอยู่แล้วก่อนหรือในขณะท่ีท า
รายการโอนเงิน 

19.1.6 ผู้ ถือบตัรปฏิบตัิผิดเง่ือนไขหรือข้อตกลงกบัธนาคาร 
19.1.7   เป็นเหตสุดุวิสยั 

19.2 ธนาคารมิได้ปฏิบตัิตามค าสัง่อายดัหรือระงบัการให้บริการบตัรของผู้ ถือบตัรตามข้อ 5. ของข้อตกลงฉบบั
นี ้และตอ่มาเกิดรายการโอนเงินทางเคร่ืองเอทีเอม็ และ/หรือสื่อทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ ขึน้ 

19.3 ธนาคารยงัไม่ได้ส่งมอบบตัร และ/หรือรหสัผ่าน และ/หรือเคร่ืองมืออื่นใดท่ีธนาคารให้แก่ผู้ ถือบตัรเพ่ือใช้
เป็นเคร่ืองมือในการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้ ถือบัตร แต่เกิดรายการโอนเงินทางเคร่ืองเอทีเอ็ม 
และ/หรือสื่อทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ โดยมิชอบขึน้ 

19.4 เกิดรายการโอนเงินผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยมิชอบ และมิใช่ความผิด
ของผู้ ถือบตัร 

20.  ในกรณีท่ีธนาคารทราบว่ามีรายการผิดพลาด หรือธนาคารได้รับแจ้งข้อผิดพลาดจากผู้ ถือบัตร ธนาคารจะ
ด าเนินการตรวจสอบรายการจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในระบบงาน หากพบสาเหตแุละข้อผิดพลาด ธนาคาร
จะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือบตัร ทัง้นี ้โดยมีหลกัเกณฑ์
และขัน้ตอนการปฏิบตัิของธนาคารในการสอบสวนและด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดตามท่ีธนาคารก าหนด 

21. ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อสอบถามหรือเปิดเผยรายละเอียดบางประการหรือทัง้หมดเก่ียวกบัผู้ ถือ
บัตรให้บุคคลใดก็ได้ในกรณีท่ีจ าเป็นหรือในกรณีท่ีธนาคารเห็นสมควร และในกรณีท่ีมีกฎหมาย ประกาศ หรือ
ระเบียบของทางราชการ ก าหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมลู หรือธุรกรรมการเงินของผู้ ถือบตัรตอ่เจ้าหน้าท่ีหรือ
หน่วยงานของรัฐ เมื่อธนาคารได้รับการร้องขอ ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลู และ/หรือจดัท า
รายการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมทางการเงินของผู้ ถือบตัรตอ่เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐได้ทกุประการ 

22. ผู้ ถือบัตรตกลงยินยอมช าระค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกับการจัดท าและการใช้บตัร ในอตัรา
ตามประกาศของธนาคาร  โดยผู้ ถือบตัรตกลงช าระคา่บริการในการจดัท าบตัร และคา่บริการรายปีส าหรับการใช้
บตัรในปีแรก ในวนัท่ีท าค าขอฉบบันี ้ส าหรับค่าบริการรายปีในปีถดัไป ตลอดจนค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นใดท่ี
ธนาคารจะท าการเรียกเก็บจากผู้ ถือบตัรต่อไปในภายหน้า ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินดงักลา่วจาก
บญัชีเงินฝากของผู้ ถือบตัรท่ีมีอยู่กบัธนาคารได้ทนัที จนกว่าธนาคารจะได้รับการช าระเงินครบถ้วน ท้ังน้ี ผู้
ถือบัตรสามารถท ารายการช าระเงินดังกล่าวได้ที่สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอ่ืน ๆ ตามที่ธนาคาร
ก าหนด  
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 อนึ่ง อัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการจัดท าและการใช้บัตรดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือบตัรทราบตามรูปแบบและวิธีการท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 23. ของข้อตกลง
ฉบบันี ้

23. การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการใช้บตัร อตัราค่าธรรมเนียม อตัราค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทัง้หลกัเกณฑ์
การใช้บตัร และ/หรือข้อสญัญาใดๆ เก่ียวกบับตัร ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือบตัรทราบดงันี  ้
23.1 ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือบตัรทราบลว่งหน้า โดยการปิดประกาศ ณ ท่ีท าการส านกังาน/สาขา  และ/หรือทาง

เวบ็ไซต์ (Website) ของธนาคาร (https://krungthai.com/) 
23.2 ในกรณีเร่งด่วน ธนาคารจะแจ้งทางจดหมาย หรือประกาศทางหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยท่ีแพร่หลาย

ในประเทศ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนมีผลใช้บังคับโดยธนาคารจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ า้อีกครัง้หนึง่ 

อนึ่ง ส าหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นประโยชน์หรือเป็นการลดภาระแก่ผู้ ถือบตัรนัน้ ธนาคารขอสงวนสิทธิให้การ
เปลี่ยนแปลงมีผลใช้บงัคบัได้ทนัที โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือบตัรทราบภายใน 30 วนั หลงัการมีผลใช้บงัคบั  

24. บรรดาหนงัสือติดต่อหรือหนงัสืออื่นใดท่ีส่งให้แก่ผู้ ถือบตัรไม่ว่าจะส่งด้วยวิธีใด หากได้ส่งไปยงัสถานท่ีอยู่ของผู้
ถือบตัรตามท่ีระบุไว้ในแบบค าขอใช้บริการ หรือท่ีอยู่ท่ีผู้ ถือบตัรมีหนงัสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบ 
ไม่ว่าจะมีผู้ รับไว้หรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ ถือบัตรได้รับไว้แล้วโดยชอบและหากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะท่ีอยู่
เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรือ้ถอนไปโดยผู้ ถือบัตรไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรือ้ถอนเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อ
ธนาคารก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาท่ีอยู่ตามท่ีแจ้งไว้ไม่พบก็ดีให้ถือว่าผู้ ถือบตัรได้รับทราบข้อความใน เอกสาร
หรือหนงัสือนัน้ๆ แล้วโดยชอบ 

25. ผู้ ถือบัตรได้รับทราบและเข้าใจข้อความต่างๆ ตามข้อตกลงฉบับนีโ้ดยละเอียดตลอดแล้ว และตกลงยินยอม
ผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงฉบบันี ้รวมทัง้ระเบียบ ข้อก าหนด เง่ือนไข และวิธีปฏิบตัิใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้
บตัรของธนาคารทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและ/หรือท่ีจะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้าทกุประการ ข้าพเจ้าจงึ
ขอให้ธนาคารออกบตัรให้ตามท่ีข้าพเจ้าร้องขอ รวมทัง้การต่ออายุบตัร และออกบัตรใหม่ให้จนกว่าข้าพเจ้าจะ
บอกเลิกและ/หรือธนาคารขอยกเลิกการให้บริการ และข้าพเจ้ารับทราบว่าในกรณีท่ีมีการยกเลิกการใช้บริการ
บตัรกรุงไทยวีซา่ เดบิต บตัรมาสเตอร์การ์ด เดบิต บตัรกรุงไทยสถาบนั/องค์กร และ/หรือบตัรกรุงไทยยเูน่ียนเพย์ 
เดบิต ไม่ว่าโดยข้าพเจ้าและ/หรือธนาคาร จะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิในการขอใช้บริการบตัรกรุงไทยเอทีเอม็ 
และ/หรือสิทธิในการเบิกถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าแตอ่ย่างใด 

26.   ผู้ ถือบัตรสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ที สาขาธนาคาร ,เคร่ืองฝาก-ถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM/ADM) และ Krungthai Contact Center หมายเลข 02-111-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ
ช่องทางอื่นตามท่ีธนาคารก าหนด รวมทัง้สามารถตรวจสอบวนัหมดอายุบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ท่ีสาขาธนาคาร 
โดยแจ้งหมายเลขหน้าบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือตามช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด 

27. ผู้ ถือบัตรสามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ท่ีสาขาธนาคาร , เคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) 
เฉพาะ 5 รายการย้อนหลงั และช่องทางอื่น ตามท่ีธนาคารก าหนด โดยผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียก
เก็บคา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) ตามอตัราและวิธีการที่ธนาคารประกาศก าหนด 
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เงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับผู้ถือบัตรเดบติกรุงไทย Blue Diamond Xtra, Pearl, Palladium และบัตรเดบติ
ประเภทอ่ืน หรือบัตรกรุงไทยเอทเีอม็ (ATM) ที่มีเงื่อนไขความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 
 
1. ผู้ ได้รับความคุ้ มครอง : ผู้ ถือบัตรท่ีตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขการถือบัตร

อิเลก็ทรอนิกส์  โดยให้ถือวา่เง่ือนไขฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของข้อตกลงและเง่ือนไขการถือบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ด้วย 
2. เง่ือนไขความคุ้มครองประกนัอบุตัิเหตเุป็นไปตามเอกสารรายละเอียดความคุ้มครองส าหรับผู้ ถือบตัร โดยให้ถือ

วา่เง่ือนไขฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของข้อตกลงและเง่ือนไขการถือบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ด้วย 
3. ผู้ ถือบตัรท่ีได้รับความคุ้มครองการประกนัอบุตัิเหตสุว่นบคุคล 

3.1 ผู้ ถือบตัร จะได้รับสิทธิความคุ้มครองตัง้แต่วนัท่ีสมคัรบตัรและได้รับสิทธ์ิความคุ้มครองต่อเน่ืองทุกๆ ปี 
จนกวา่บตัรหมดอาย ุหากธนาคารได้รับช าระคา่บริการรายปีครบถ้วนโดยการหกับญัชีเงินฝากท่ีผูกคู่กบั
บตัร หรือการช าระคา่บริการที่สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด 

3.2 กรณีท่ีธนาคารไม่ได้รับช าระค่าบริการรายปีครบถ้วนตามระยะเวลาท่ีก าหนด หากผู้ ถือบัตรช าระ
ค่าบริการรายปีภายใน 60 วนั นับตัง้แต่วนัท่ีครบก าหนดช าระค่าบริการรายปี ตามขัน้ตอนท่ีธนาคาร
ก าหนด ผู้ ถือบตัรจะได้รับสิทธิความคุ้มครองตัง้แตว่นัท่ีช าระคา่บริการรายปีนัน้ 

4. กรณีท่ีความคุ้มครองสิน้สดุลง 
4.1 กรณีผู้ ถือบตัรยกเลิกบตัร 
4.2 กรณีบญัชีเงินฝากท่ีผกูคูก่บับตัรถกูปิดไมว่า่ด้วยกรณีใดๆ  ซึง่รวมถงึการปิดโดยผู้ ถือบตัร หรือโดยระบบ

ของธนาคารด้วยเหตท่ีุบญัชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือในบญัชีต ่ากวา่จ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีธนาคารก าหนด 
หรือไม่มีการฝากถอนเกินกว่า 1 ปี ซึง่ธนาคารได้หกัค่าบริการรักษาบญัชีตามจ านวนท่ีธนาคารก าหนด 
และธนาคารพิจารณาปิดบญัชีเงินฝากในกรณีไมม่ีเงินฝากเหลือในบญัชี 

4.3 กรณีระบบคิดคา่บริการรายปีบตัรไมไ่ด้ ซึง่รวมถงึกรณีท่ีเงินในบญัชีไมพ่อช าระคา่บริการ 
4.4 ผู้ ถือบตัรเสียชีวิต 


