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ยินดีต้อนรบั
สู่โลกแหง่สิทธปิระโยชน์

ขอต้อนรบัท่านสมาชกิบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ พรอ้มสิทธปิระโยชน์มากมาย
ท่ีธนาคารมอบให้ ธนาคารได้จัดส่งบัตรเครดิตตามค�าขอของท่านมาพรอ้มกับ
หนังสือฉบับน้ีแล้ว โปรดลงลายมือชือ่ท่ีชอ่งลายเซน็ด้านหลังบัตรเครดิตทันที และ
เปดิใชบ้รกิารบัตรเครดิตของท่าน ผ่านโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ หรอื 
SMS โดยใชห้มายเลขโทรศัพท์มือถือท่ีท่านแจง้ไวกั้บธนาคารพิมพ์ ACT เวน้วรรค
ตามด้วยหมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย ส่ง SMS ไปท่ี 4711333 หรอื ติดต่อได้ท่ี
หมายเลข 0 2638 4040 ทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือความปลอดภัย ธนาคาร
จะส่งรหัสบัตรเครดิตให้ท่านทางไปรษณีย์แยกจากตัวบัตรเครดิต เพ่ือใชใ้นการ
เบิกเงินสดล่วงหน้าผ่านเครือ่ง ATM หรอืการช�าระค่าสินค้า/ บรกิารในต่างประเทศ 
(ส�าหรบับัตรต่ออายุ หรอื บัตรช�ารุด ให้ใชร้หัสเดิม)

ธนาคารมีความยินดีท่ีได้มีโอกาสรับใช้ท่าน และขอขอบคุณท่ีท่านให้เกียรติ
เลือกใชบ้รกิารบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

โปรดอ่านข้อก�าหนดและเง่ือนไขการใชบั้ตรเครดิตท่ีส่งมาพรอ้มบัตร เม่ือท่านใช้
บัตร ท่านได้ตกลงยอมรบัการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเง่ือนไขการใชบั้ตรเครดิต
ทุกประการ



WELCOME 

to the world of Privilege

Bangkok Bank is pleased to welcome you as our Credit Card member 
and is delighted to offer you a full range of privileges with our 
credit card service. Together with this letter we are sending your 
new Bangkok Bank Credit Card. Upon receipt of your card, please 
sign your name on the signature stripe on the reverse side immediately 
and activate your card via Bangkok Bank Mobile Banking or SMS 
by using the mobile phone number provided to the bank. Type ACT 
(space) and the last 4 digits of your credit card number, then send 
the SMS to 4711333 or call us to activate your card on 0 2638 
4040, 24 Hours a day service. For security purposes, we will send 
your Personal Identification Number (PIN) to you separately by 
mail. If this card replaces an expired or damaged card, please use 
your current PIN.

Bangkok Bank appreciates your confidence in our credit card service 
and looks forward to serving you at every opportunity.

Yours sincerely,
Bangkok Bank Public Company Limited

Please read the terms and conditions for Bangkok Bank Credit
Card membership which have been delivered to you along with 
credit card. The use of your credit card indicates that you have 
accepted the said terms and conditions.
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GET TO KNOW YOUR
BANGKOK BANK
CREDIT CARD
มารูจ้กักันใหม้ากกวา่น้ี

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ                                            1

ขั้นตอนยืนยันการรบับัตรเครดิต                                     3

และวธิกีารเก็บรกัษาบัตรเครดิต

การจดัส่งบัตรเครดิต                                                      3

วธิกีารใชบั้ตรเครดิต                                                        3

การใชบ้ัตรเครดิตชำาระค่าบรกิารสินค้า/บรกิาร                 4

ชำาระเงนิแบบไรสั้มผััสรวดเรว็งา่ยดาย และปลอดภััย        4

บรกิารอปัเดตข้อมูลบัตรให้เ้ป็นปัจจุบัน                            4

Automatic Billing Updater (ABU)

ข้อควรระวงัการทุจรติบัตรเครดิต                                  5

เงื�อนไขการชำาระค่าใชจ้า่ยบัตรเครดิต                                5

ชอ่งทางในการชำาระค่าใชจ้า่ยบัตรเครดิต                         6

การสมัครบัตรเสรมิ                                                            7

วงเงนิบัตรเครดิตและการเพิ�มวงเงนิ                              7

เอกสารประกอบการขอเพิ�มวงเงนิชั�วคราว/ถาวร            7

สิทธปิระโยชน์ห้ลัก                                                            8

การคำานวณดอกเบี้ย                                                         9

ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ                                     11
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MORE TO DISCOVER
สิทธปิระโยชน์ส�าหรบัคุณ
สิทธปิระโยชน์เฉพาะบัตรเครดิต                                     15

บัวห้ลวง Thank You Rewards                                  19

ข้อกำาห้นดและเงื�อนไขการใชบ้ัตรเครดิต                        21

ที�ออกโดย ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มห้าชน)

1.    ข้อตกลงทั�วไป

2.    ข้อตกลงการใชบ้ัตรเครดิต

3.    การใชบ้ัตรเครดิตแทนเงนิสดชำาระค่าสินค้า ค่าบรกิาร 

        ห้รอืห้น้ีอื�นใด

4.     การใชบ้ัตรเครดิตเบิกถอนเงนิสด

5.     การชำาระค่าสินค้า ค่าบรกิารด้วยวธิกีารแจง้ห้มายเลข 

        บัตรเครดิต

6.     ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ภัาษี และค่าใชจ้า่ย

7.     การแจง้ยอดบัญชบีัตรเครดิต (Statement)

8.     การชำาระเงนิ 

9.     การออกบัตรเครดิตให้ม่แทนบัตรเครดิตที�ห้มดอายุ

10.  การใชบ้ัตรเครดิตแทนการชำาระด้วยเงนิสกุลต่างประเทศ

11.  การใชบ้ัตรเครดิตโดยบุคคลอื�น

12.  กรณีบัตรเครดิตและรห้สัสูญห้าย และการระงบัใช ้

        บัตรเครดิตชั�วคราว

13.  การยกเลิกการใชบ้ัตรเครดิต

14.  การแก้ไขเปลี�ยนแปลงขอ้กำาห้นดและเงื�อนไขการใชบ้ตัรเครดิต

15.  การแจง้และการบอกกล่าว

16.  บัตรเสรมิ

ข้อกำาห้นดและเงื�อนไขการใชบ้รกิารผ่ัอนชำาระผ่ัาน          33

บัตรเครดิต โดยธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มห้าชน)

(Be Smart Program)

การคืนเงนิเข้าบัญชบีัตรเครดิต                                     20

(Cash Back) สำาห้รบับัตรไทเทเนียม
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บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

A  ไมโครชพิ (เฉพาะบัตรชนิดฝงัไมโครชพิ) 
B    หมายเลขบัตรเครดิต โดยหมายเลข 4 ตัวแรก
  จะแสดงประเภทบัตร อาทิ
  - บัตรเครดิตวซีา่
     4546 xxxx xxxx xxxx
  - บัตรเครดิตมาสเตอรก์ารด์
     5444 xxxx xxxx xxxx
  - บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมรกัิน เอก็ซเ์พรส
     3779 xxxx xxxx xxxx
  - บัตรเครดิตยูเน่ียนเพย์ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ 
     6223 xxxx xxxx xxxx
C  ปท่ีีเข้าเปน็สมาชกิ
D  ชือ่-นามสกุล ผู้ถือบัตร
E  วนัหมดอายุบัตร
F  สัญลักษณ์ Contactless Payment
  แตะเพ่ือช�าระเงินด้วยบัตรแบบไรสั้มผัสท่ี
  เครือ่งอา่นบัตร ณ รา้นค้าท่ีมีสัญลักษณ์ 
  Contactless

รายละเอยีดด้านห้น้าบัตรเครดิต :
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บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

G  แถบแม่เหล็ก (Magnetic Stripe)
H  ชอ่งลายเซน็ (Signature Stripe)
I  เลขรหัสพิเศษ ส�าหรบัธนาคารใชต้รวจสอบ
  กรณีท่ีมีการช�าระค่าสินค้า/บรกิาร ผ่านบัตร
  ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ หรอืทางอนิเทอรเ์น็ต
  (CVV2)

รายละเอยีดด้านห้ลังบัตรเครดิต :
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ขั้นตอนยืนยันการรบับัตรเครดิต
และวธิกีารเก็บรกัษาบัตรเครดิต

1. ตรวจสอบความถูกต้องของชือ่-นามสกุล บนบัตรเครดิตและลงลายมือชือ่ 
 ท่ีชอ่งลายเซน็ด้านหลังบัตร ให้ตรงกับลายมือชือ่ท่ีให้ไวใ้นใบสมัคร
2. เม่ือได้รบับัตรเครดิต โปรดเปดิใชง้านบัตรของท่าน ผ่านโมบายแบงก์ก้ิง
 จากธนาคารกรุงเทพ, SMS โดยใชห้มายเลขโทรศัพท์มือถือท่ีท่าน
 แจง้ไวกั้บธนาคาร พิมพ์ ACT เวน้วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 4 หลัก
 สุดท้าย ส่ง SMS ไปท่ี 4711333 หรอื โทร. 0 2638 4040 ทุกวนั
 ตลอด 24 ชัว่โมง
3. อย่าให้แถบแม่เหล็กด้านหลังบัตรเครดิต ประกบกับแถบแม่เหล็กของ 
 บัตรใบอืน่ เพราะข้อมูลบนแถบแม่เหล็กอาจถูกท�าลาย
4. อย่าวางบัตรใกล้ท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง และระวงัอย่าให้บัตรหักงอ เพราะ 
 อาจเกิดปญัหาในการใชบั้ตร
5. บัตรเครดิตเปรยีบเสมือนเงินสด จงึต้องระวงัรกัษาให้ดี อย่าเก็บรหัส 
 การเบิกเงินสดไวร้วมกับบัตรเครดิต
6. กรณีบัตรหาย ถูกขโมย หรอืบัตรถูกยึดท่ีเครือ่งเอทีเอม็ โปรดแจง้อายัดบัตร
  ทันทีท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 2638 4999 ได้ทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมง

ท่านสามารถใชบั้ตรเครดิตธนาคารกรุงเทพได้ดังน้ี
• บัตรวซีา่ ใชซ้ือ้สินค้าและบรกิารกับรา้นค้า ท้ังในและต่างประเทศท่ีมี 
 สัญลักษณ์ 
• บัตรมาสเตอร์การ์ด ใช้ซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าท้ังในและ 
 ต่างประเทศท่ีมีสัญลักษณ์ 
• บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมรกัิน เอ็กซ์เพรส ใชซ้ื้อสินค้าและ
 บรกิารกับรา้นค้าท้ังในและต่างประเทศท่ีมีสัญลักษณ์
• บัตรเครดิตยูเน่ียนเพย์ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ ใชซ้ื้อสินค้าและ
 บรกิารกับรา้นค้าท้ังในและต่างประเทศท่ีมีสัญลักษณ์  

ธนาคารอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัคร โดยสามารถเลือกวธิกีารรบับัตร
ทางไปรษณีย์ หรอืรบัท่ีสาขาธนาคาร ตามท่ีท่านระบุไวใ้นใบสมัคร เพ่ือ
ความปลอดภัยธนาคารได้แยกรหัสบัตรเครดิตจดัส่งให้ทางไปรษณีย์

การจดัส่งบัตรเครดิต

วธิกีารใชบ้ัตรเครดิต
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1. ผู้ถือบัตรสามารถใชบั้ตรเครดิตช�าระค่าสินค้า/บรกิาร ภายใน
วงเงินท่ีธนาคารก�าหนด ซึ่งระบุไวใ้นเอกสารท่ีจดัส่งพรอ้มบัตร
เครดิต 

2. ผู้ถือบัตรสามารถใช้ช�าระค่าสินค้า/บริการได้ ณ ร้านค้า 
ทุกแห่งท่ีมีสัญลักษณ์

3. ผู้ถือบัตรต้องตรวจสอบสินค้า/บรกิาร และยอดท่ีต้องช�าระวา่
ถูกต้อง จงึด�าเนินการตามข้ันตอนการใชบั้ตรเครดิตช�าระแทน
เงินสด ตามท่ีธนาคารหรอืรา้นค้าก�าหนด

4. เม่ือใช้บัตรเครดิต ช�าระค่าสินค้า/บริการ ร้านค้าจะบันทึก
รายการช�าระค่าสินค้า/บรกิาร

5. ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบรายการใชจ้า่ยผ่าน โมบายแบงก์ก้ิง 
จากธนาคารกรุงเทพ หรือ ใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต
ธนาคารกรุงเทพ

6. ค�าเตือน : เพ่ือปอ้งกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน โปรดละเวน้การ
ใช้บัตรเครดิตเล่นการพนันทางอินเตอร์เน็ต เพราะขัดต่อ
กฎหมาย และอาจถูกน�าข้อมูลของบัตรไปท�าการทุจรติ 

ช�าระเงนิแบบไรสั้มผัสรวดเรว็
งา่ยดาย และปลอดภัย

บรกิารอปัเดตข้อมูลบัตรใหเ้ป็นปัจจุบัน 
Automatic Billing Updater (ABU)

การใชบ้ัตรเครดิตช�าระค่าสินค้า/บรกิาร

ผู้ถือบัตรสามารถ แตะเพ่ือช�าระเงินด้วยบัตรแบบไรสั้มผัสท่ี
เครือ่งอา่นบัตร ณ รา้นค้าท่ีมีสัญลักษณ์ Contactless

เพ่ื่�อให้้บััตรพื่ร้อมใช้้งานเสมอในการช้ำาระเงินและการทำำา
รายการผ่่านบััตรฯ อัตโนมัติ สำาห้รับัสมาช้ิกบััตรเครดิิต 
มาสเตอรก์ารด์ิ ธนาคารกรงุเทำพื่
• หมดกังวลเม่ือหมายเลขบัตรฯ / ข้อมูลบัตรฯ มีการเปล่ียนแปลง
จากการขอออกบัตรฯ ใหม่  เน่ืองจากไม่ต้องสมัครรายการตัดบัญชี
อตัโนมัติ (recurring) และ/หรอื ไม่ต้องบันทึกข้อมูลบัตรฯใน
ระบบส�าหรบัการซือ้สินค้าออนไลน์ (card on file)ใหม่ให้ยุ่งยาก
• ช�าระค่าบรกิารรายเดือนหรอืรายการตัดบัญชอีตัโนมัติ (recurring) 
และ/หรอื การบันทึกข้อมูลบัตรฯในระบบส�าหรบัการซือ้สินค้า
ออนไลน์ (card on file) ท่ีสมาชกิบัตรสมัครกับรา้นค้าหรอืผู้ให้
บรกิารท่ีเข้ารว่มบรกิาร ABU กับมาสเตอรก์ารด์ 
• บรกิารฟร ีไม่มีค่าใชจ้า่ย
ผู้ถือบัตรสามารถ Download รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
www.bangkokbank.com
หากท่านไม่ประสงค์ให้ธนาคารฯ ให้บรกิารน้ี หรอื ต้องการขอใช้
บรกิารน้ีในภายหลัง กรุณาติดต่อส่วนบรกิารสมาชกิบัตร โทร. 
0 2638 4000 หรอื E-mail: card.srv@bangkokbank.com
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แม้วา่ธนาคารจะให้บรกิารบัตรเครดิตชพิการด์ ภายใต้มาตรฐาน EMV 
(Europay MasterCard VISA) ซึ่งเปน็มาตรฐานสูงสุด ในการปอ้งกัน 
การปลอมแปลงบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรก็ต้องมีส่วนชว่ยในการปอ้งกันการ 
ถูกโจรกรรมข้อมูล โดยการใชบั้ตรอย่างระมัดระวงั ดังน้ี
1. เม่ือช�าระค่าสินค้า/บรกิาร ด้วยวธิกีารเสียบบัตรหรอืการรูดบัตร 

ควรส่งมอบบัตรเครดิตให้แก่พนักงานรบัช�าระเงินโดยตรงทุก
ครัง้ และควรดูแลอย่างใกล้ชดิ ในขณะท่ีพนักงานท�ารายการ
กับเครือ่งรบับัตร

2. เม่ือช�าระค่าสินค้า/บรกิาร ด้วยวธิแีตะบัตร ผู้ถือบัตรควรท�า
รายการด้วยตนเอง โดยการแตะบัตรท่ีเครือ่งอา่นบัตร ไม่ควร
ส่งมอบบัตรเครดิตให้แก่พนักงานหรอืบุคคลอืน่ใด

3. ตรวจสอบรายการใชจ้า่ยผ่านบัตรเครดิตในใบแจง้ยอดใชจ้า่ย
ผ่านบัตรเครดิต (Statement) ทุกครัง้ หากพบวา่ไม่ถูกต้อง 
โปรดแจง้ให้ธนาคารทราบทันที

ข้อควรระวงัการทุจรติบัตรเครดิต

ผู้ถือบัตรสามารถเลือกช�าระค่าใชจ้า่ยได้ 2 แบบ คือ
1. เลือกช�าระเต็มจ�านวน 100%
2. เลือกช�าระคืนข้ันตำา (Minimum Payment) 5% ของยอด 

เรยีกเก็บ ในกรณีผ่อนช�าระ ธนาคารคิดอัตราดอกเบ้ีย 16%  
ต่อป*ี

* อาจมีการเปล่ียนแปลง
หมายเหตุ เม่ือผู้ถือบัตรช�าระเงิน ธนาคารจะน�ายอดช�าระไปหักช�าระ
ยอดต่าง ๆ  ตามล�าดับดังน้ี

1. ดอกเบ้ียจากการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า
2. ดอกเบ้ียจากการซือ้สินค้า/บรกิาร
3. ค่าธรรมเนียมจากการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ารวม VAT และ 

ค่าธรรมเนียมประเภทอืน่ ๆ
4. เงินต้นท่ีเกิดจากการใช้บัตรเบิกเงินสดล่วงหน้าและซื้อ

สินค้า/บรกิาร ตามสัดส่วน

เงือ่นไขการช�าระค่าใชจ้า่ยบัตรเครดิต
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1. ช�าระท่ีสาขาธนาคารกรุงเทพท่ัวประเทศ
2. ช�าระโดยการหักบัญชเีงินฝากธนาคารกรุงเทพ 
3. ช�าระผ่านบรกิารเครือ่งบัวหลวงเอทีเอม็(ATM)
4. ช�าระผ่านบรกิารบัวหลวงโฟน ท่ีหมายเลข 1333
5. ช�าระผ่านบรกิารบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง (www.bangkokbank.com) 
6. ช�าระผ่านบรกิารโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ
7. ช�าระด้วยเงินสดท่ี Counter Service ท่ัวประเทศ โดยเสีย 

ค่าบรกิารในอตัราตามท่ีผู้ให้บรกิารก�าหนด
8. ช�าระด้วยเงินสดท่ี Lotus’s ทุกสาขา โดยเสียค่าบริการ 

ในอตัราตามท่ีผู้ให้บรกิารก�าหนด
9. ช�าระด้วยเงินสดท่ี ทรู พารท์เนอร/์ทรู มันน่ี เอก็ซเ์พรส โดยเสีย

ค่าบรกิารในอตัราตามท่ีผู้ให้บรกิารก�าหนด
10. ช�าระผ่านบริการ ทรู มันน่ี วอลเล็ทแอปพลิเคชัน โดยเสีย 

ค่าบรกิารในอตัราตามท่ีผู้ให้บรกิารก�าหนด
11. ช�าระผ่านส�านักงานบรกิารเอไอเอส, รา้นเทเลวชิ และจุดช�าระเงิน

เอ็มเปย์ สเตชัน่ ท่ัวประเทศ โดยเสียค่าบรกิารในอัตราตามท่ี
ผู้ให้บรกิารก�าหนด

12. ช�าระด้วย QR Code ผ่านโมบายแบงก์ก้ิงจากธนาคารกรุงเทพ/
ผู้ให้บรกิารท่ีให้บรกิารช�าระบิลข้ามธนาคาร

หมายเหตุ
• สามารถกรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารตามข้อ 2, 4, 5 และ 6 ได้ท่ี 

ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยน�าสมุดคู่ฝากมาด้วย
• กรณีท่ีผู้ถือบัตรมีบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา่ 1 ใบ  

การช�าระต้องแยกตามหมายเลขบัตรเครดิตแต่ละใบตามใบ
แจง้ยอดใชจ้า่ยผ่านบัตรเครดิต

• การช�าระผ่านจุดช�าระเงิน ควรช�าระก่อนวนัครบก�าหนดอย่างน้อย 
2 วนัท�าการ

• กรณีช�าระผ่านชอ่งทางข้อ 12 ท่านสามารถใชว้งเงินได้ภายในวนั
ถัดไป และตรวจสอบรายชือ่ผู้ให้บรกิารช�าระบิลข้ามธนาคารท่ี
เข้ารว่มได้จากเวบ็ไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

- ท่านสามารถ Download เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
  บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ท่ี www.bangkokbank.com

ชอ่งทางในการช�าระค่าใชจ้า่ยบัตรเครดิต
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ผู้ถือบัตรหลักสามารถมีบัตรเสรมิส�าหรบับุคคลพิเศษ ผู้ท่ีสมัครบัตรเสรมิ 
จะต้องมีอายุ 15 ปีบรบูิรณ์ข้ึนไป โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครบัตร
เครดิตและให้ผู้ถือบัตรหลักลงลายมือชือ่ให้ความยินยอม พรอ้มแนบ
เอกสารเพ่ิมเติมของผู้สมัครบัตรเสรมิ ได้แก่
• ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
ผู้ถือบัตรหลักสามารถก�าหนดวงเงินบัตรเสรมิได้ต้ังแต่ 5,000 บาทข้ึนไป 
และสามารถตรวจสอบค่าใชจ้า่ยของบัตรเสรมิได้จากใบแจง้ยอดใชจ้า่ย 
ผ่านบัตรเครดิต ท่ีจดัส่งให้ผู้ถือบัตรในแต่ละเดือน ซึ่งค่าใชจ้า่ยของผู้ถือ 
บัตรหลักและบัตรเสรมิทุกใบรวมกัน จะต้องไม่เกินวงเงินบัตรเครดิตท่ี
ผู้ถือบัตรหลักได้รบั

ผู้ถือบัตรจะได้รบัแจง้วงเงินบัตรเครดิตในเอกสารท่ีส่งพรอ้มบัตรเครดิต  
กรณีผู้สมัครมีบัตรเสรมิ วงเงินท่ีได้รบัจะเป็นวงเงินรวมของท้ังบัตรหลัก
และบัตรเสรมิ

ผู้ถือบัตรหลักสามารถติดต่อเพ่ือขอเพ่ิมวงเงินถาวรหรอืชัว่คราว ได้ท่ีสาขา
ธนาคารหรอืท่ีส่วนบรกิารสมาชกิบัตร

นอกจากส�าเนาบัตรประชาชนแล้ว ยังใชเ้อกสารเพ่ิมเติม ได้แก่ 
กรณีพนักงานประจ�า/ข้าราชการ
• สลิปเงินเดือน/หนังสือรบัรองเงินเดือน
• ส�าเนาใบแจง้ยอดบัญชธีนาคารท่ีเป็นบัญชท่ีีน�าเงินเดือนเข้า 

ย้อนหลัง 3 เดือน
กรณีเปน็เจา้ของกิจการ
• ส�าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
• ส�าเนาใบแจง้ยอดบัญชธีนาคารท่ีใชใ้นกิจการย้อนหลัง 6 เดือน

การสมคัรบัตรเสรมิ

วงเงนิบัตรเครดิตและการเพ่ิมวงเงนิ

เอกสารประกอบการขอเพ่ิมวงเงนิ
ชัว่คราว/ถาวร
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สิทธปิระโยชน์หลัก

มีรา้นค้ารบับัตรกวา่ 60,000 แห่งในประเทศ และกวา่  
31 ล้านแห่งท่ัวโลกท่ีมีสัญลักษณ์                              
สามารถเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ณ เคาน์เตอร ์
สาขาของธนาคารกรุงเทพ หรอืท�ารายการท่ีเครือ่งเอทีเอม็
ของธนาคาร และเครือ่งเอทีเอม็ท่ัวโลกท่ีมีเครือ่งหมาย  
ส�าหรับบัตร VISA, เครื่องหมาย  ส�าหรับบัตร  
MasterCard         ส�าหรบับัตร American Express และ
เครือ่งหมาย  ส�าหรบับัตร UnionPay ภายในวงเงินท่ี
ธนาคารพิจารณาก�าหนด โดยท่านสามารถตรวจสอบวงเงิน
ได้ท่ีโทร. 0 2638 4000

ใชเ้ป็นบัตรเอทีเอ็ม ถอนเงินสดจากบัญชสีะสมทรพัย์/
กระแสรายวนัได้ 50,000 บาท/วนั รวมถึงสอบถามยอด
คงเหลือ ในบัญชเีงินฝากดังกล่าวจากเครือ่งเอทีเอม็ท่ัว
ประเทศได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเพ่ิม เพียงกรอกแบบฟอรม์
ขอใชบ้รกิารได้ท่ีสาขาของธนาคารท่ัวประเทศ

สามารถเลือกช�าระค่าสินค้า/บรกิาร ผ่านบรกิารผ่อนช�าระ
รายเดือน Be Smart ดอกเบ้ีย 0% หรอือตัราดอกเบ้ีย
พิเศษ นานสูงสุด 10 เดือน ณ รา้นค้าท่ีรว่มโครงการหรอื
เลือกเปล่ียนยอดช�าระค่าสินค้า/บรกิาร เป็นยอดแบ่ง
ช�าระด้วยบรกิาร Be Smart on Call อัตราดอกเบ้ีย
พิเศษ นาน 4-10 เดือน โทร. 0 2638 4000

ผู้ถือบัตร คู่สมรส และบุตรอายุไม่เกิน 23 ป ีจะได้รบัการ
ประกันอุบัติเหตุขณะเดินทาง เม่ือช�าระค่าโดยสารขนส่ง
สาธารณะท่ีได้รบัอนุญาตและมีตารางเดินทางท่ีแน่นอน
ด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 
*ความคุ้มครองอุบัติเหตุ เปน็ไปตามเง่ือนไขของผู้รบัประกัน

ประเภทำบััตร วีซา่ มาสเตอรก์ารด์ิ อเมรกัิน เอ็กซเ์พื่รส ยูเนี�ยนเพื่ย์

บัตรธรรมดา 2 ล้านบาท 1.5 ล้านบาท 2 ล้านบาท -

บัตรทอง 4 ล้านบาท 3 ล้านบาท 4 ล้านบาท -

บัตรไทเทเนียม - 3 ล้านบาท - -

บัตรแพลทินัม 200,000 USD 200,000 USD - 500,000 USD

บัวหลวงไอเพย์ (Bualuang iPay) บรกิารท่ีจะชว่ยเพ่ิม
ความม่ันใจให้ท่านอีกระดับส�าหรับการท�าธุรกรรม
ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยรูปแบบใหม่กับ
การใช้  ร หัสผ่านครั้งเดียว(One T ime Pass-
word-OTP) ท่ีสะดวกใช้งานง่าย และไม่ต้องจดจ�า 
สมัครใชบ้รกิารกับบัตรเครดิตวซีา่ บัตรเครดิตมาสเตอร์
การด์ธนาคารกรุงเทพได้ 2 ชอ่งทาง ดังน้ี
• เวป็ไซต์ www.bangkokbank.com/Bualuangipay
• รา้นค้าท่ีรองรบัระบบ Verified by Visa MasterCard  

Secure Code ท่ีได้ลงทะเบียนไวกั้บบรษัิทวซีา่ หรอื 
มาสเตอรก์ารด์ ขณะท�ารายการผ่านหน้าเวป็ไซต์ของ 
รา้นค้าน้ัน (Activation During Shopping : ADS)



การค�านวณดอกเบี้ย

ตัวอย่างการคำานวณดิอกเบ้ีัยจากการซ่อ้สินค้า/บัรกิาร กรณีช้ำาระเงนิ
5% ตรงตามกำาห้นดิช้ำาระ
(ธนาคารจะเริม่คิดดอกเบ้ียนับต้ังแต่วนัท่ีธนาคารช�าระเงินให้รา้นค้า)
• วนัสรุปยอดค่าใชจ้า่ย คือ วนัท่ี 15 ของทุกเดือน
• ธนาคารเริม่คิดดอกเบ้ีย ในวนัท่ี 5/10 แต่ยังไม่ถูกเรยีกเก็บในงวด 
 15/10
• วนัครบก�าหนดช�าระเงิน คือ วนัท่ี 30 ของทุกเดือน
• จ�านวนเงินท่ีเรยีกเก็บในวนัสรุปยอด
 - งวดท่ี 1 วนัท่ี 15/10 = 4,000 บาท
 - งวดท่ี 2 วนัท่ี 15/11 = 3,872.16 บาท
• อัตราดอกเบ้ีย 16% ต่อป ี
• ผู้ถือบัตรต้องช�าระ 5% ของยอดเรยีกเก็บ

วนัท่ีธนาคาร
ช�าระเงินให้รา้นค้า

5/10

ธนาคารช�าระเงิน

ให้รา้นค้า

จ�านวน 4,000

บาท

11 วนั

ดอกเบ้ียระหวา่งวนัท่ี

5/10 - 15/10

= ( 4,000 x 16% )

x 11/365

= 19.29 บาท

14 วนั

ดอกเบ้ียระหวา่งวนัท่ี

16/10 - 29/10

= ( 4,000 x 16% )

x 14/365

= 24.55 บาท

17 วนั

ดอกเบ้ียระหวา่งวนัท่ี

30/10 - 15/11

= ( 3,800 x 16% )

x 17/365

= 28.32 บาท

15/10

รวมยอด

เรยีกเก็บ

จ�านวนเงินต้น

4,000 บาท

30/10

เงินท่ีต้องช�าระ

200 บาท

เหลือยอดคงค้าง

= 3,800

+(19.29+24.55)

= 3,843.84 บาท

15/11

รวมยอดเรยีกเก็บ

ยอดคงค้าง

+ดอกเบ้ียใหม่

= 3,843.84

+28.32

= 3,872.16 บาท

วนัสรุปยอด
งวดท่ี 1

วนัสรุปยอด
งวดท่ี 2

วนัท่ีต้องช�าระเงิน

หากผู้ถือบัตรช�าระเงินจากการซือ้สินค้าตามยอดเรยีกเก็บท้ังจ�านวนตรง 
ตามก�าหนดช�าระคือ วนัท่ี 30/10 ธนาคารจะไม่คิดดอกเบ้ียจากผู้ถือบัตร

วิธกีารคิดิดิอกเบ้ีัย
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ตัวอย่างการคำานวณดิอกเบ้ีัยจากการถอนเงนิสดิล่วงห้น้า กรณี
ช้ำาระเงนิ 5% ตรงตามกำาห้นดิช้ำาระ
(ธนาคารจะเริม่คิดดอกเบ้ียนับต้ังแต่วนัท่ีมีการถอนเงินสดล่วงหน้าจนถึง
ช�าระเงิน)
• วนัสรุปยอดค่าใชจ้า่ย คือ วนัท่ี 15 ของทุกเดือน
• ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดล่วงหน้าคิด 3% ของยอดเงินท่ีถอน 
 แต่ละครัง้
• วนัครบก�าหนดช�าระเงิน คือ วนัท่ี 30 ของทุกเดือน
• จ�านวนเงินท่ีเรยีกเก็บในวนัสรุปยอด
 - งวดท่ี 1 วนัท่ี 15/10 = 12,443.06 บาท
 - งวดท่ี 2 วนัท่ี 15/11 = 11,982.64 บาท
• อัตราดอกเบ้ีย 16% ต่อปี
• ผู้ถือบัตรต้องช�าระ 5% ของยอดเรยีกเก็บ 

วั น ท่ี ผู้ ถื อ บั ต ร
ถอนเงินสด

ล่วงหน้า

5/10

ผู้ถือบัตรถอนเงินสด

ล่วงหน้า

จ�านวน 12,000

บาท

15/10

รวมยอดเรยีกเก็บ

จ�านวนเงินท่ีถอน

+ ค่าธรรมเนียม

การถอนฯ

+ ดอกเบ้ีย

= 12,000+385.20

+57.86

= 12,443.06 บาท

30/10

เงินท่ีต้องช�าระ

622.15 บาท

เหลือยอดคงค้าง

= 

(12,443.06+73.64)

-622.15

= 11,894.55 บาท

15/11

รวมยอดเรยีกเก็บ

เงินต้น + ดอกเบ้ีย

= 11,894.55

+88.09

= 11,982.64 บาท

วนัสรุปยอด
งวดท่ี 1

วนัสรุปยอด
งวดท่ี 2

วนัท่ีต้อง
ช�าระเงิน

11 วนั

ดอกเบ้ียระหวา่งวนัท่ี

5/10 - 15/10

= ( 12,000 x 16% )

x 11/365

= 57.86 บาท

14 วนั

ดอกเบ้ียระหวา่งวนัท่ี

16/10 - 29/10

= ( 12,000 x 16% )

x 14/365

= 73.64 บาท

17 วนั

ดอกเบ้ียระหวา่งวนัท่ี

30/10 - 15/11

= (12,443.06 - 622.15) x 16%)

x 17/365

= (11,820.91 x 16%) x 17/365

= 88.09 บาท

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดล่วงหน้า คิด 3% ของยอดเงินท่ีถอน
12,000 บาท + VAT 7% = 385.20 บาท

วิธกีารคิดิดิอกเบ้ีัย
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1. อตัราดอกเบ้ีย

• 16% ต่อป ี(อาจมีการเปล่ียนแปลง)

• ในการซื้อสินค้า/บรกิาร ดอกเบ้ียจะค�านวณจากวนัท่ี

ธนาคารช�าระเงินให้สถานการค้าหรอืสถานบรกิารท่ีผู้

ถือบัตรน�าบัตรเครดิตไปใชจ้า่ยจนกวา่จะช�าระหน้ีเสรจ็

ส้ิน ผู้ถือบัตรท่ีช�าระค่าใชจ้า่ยเต็มจ�านวนตามก�าหนด

เวลายังคงได้รบัสิทธยิกเวน้ดอกเบ้ีย

• การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบ้ียจะค�านวณจาก

วนัท่ีถอนเงินจนถึงวนัท่ีช�าระเงิน

2. อตัราการผ่อนช�าระคืนข้ันตำา

• ต้ังแต่ 1 เม.ย. 63 - 31 ธ.ค. 66 : 5% ของยอด

เงินตามใบแจง้ยอดใชจ้า่ยบัตรเครดิตในแต่ละเดือน

• ปี 2567 : 8% ของยอดเงินตามใบแจง้ยอดใชจ้า่ย

บัตรเครดิตในแต่ละเดือน

• ปี 2568 : 10% ของยอดเงินตามใบแจง้ยอดใชจ้า่ย

บัตรเครดิตในแต่ละเดือน

3. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance Fee)

• คิด 3% ของยอดเงินท่ีถอนแต่ละครัง้ ก�าหนดยอดเงิน

ท่ีถอนข้ันตำา 1,000 บาท

4. ระยะเวลาการช�าระคืนโดยปลอดดอกเบ้ีย หากช�าระตามก�าหนด

• สูงสุด 45 วนันับจากวนัใชบั้ตรช�าระค่าสินค้า/บรกิาร

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
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*ค่าธรรมเนียมของบัตรเครดิตแต่ละประเภท (บาท/ป)ี
บัตรหลัก บัตรเสรมิ

แรกเข้า รายปี แรกเข้า รายปี
บัตรเครดิตวซีา่ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ 1,000 3,000 - 3,000
บัตรเครดิตไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ 1,000 1,500 - 1,500
บัตรยูเน่ียนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ 1,000 1,500 - 1,500
บัตรเครดิตวซีา่/
บัตรเครดิตมาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ

 บัตรธรรมดา 500 600 - 600

 บัตรทอง 1,000 1,100 - 1,100
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมรกัิน เอก็ซเ์พรส  บัตรธรรมดา 750 750 - 750

 บัตรทอง 1,250 1,250 - 1,250
บัตรเครดิตรว่มวซีา่/
บัตรเครดิตรว่มมาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ

 บัตรธรรมดา 600 1,000 - 1,000

บัตรทอง 600 1,500 - 1,500

บัตรไทเทเนียม 1,000 1,500 - 1,500

บัตรแพลทินัม 1,000 3,000 - 3,000
บัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร ์ธนาคารกรุงเทพ - 4,000 - 2,000
บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธบิดี ธนาคารกรุงเทพ - 300 - 300

*รับสิทธิยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมรายปี  เ ม่ือมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 5,000 บาท/ป ี 

ส�าหรบับัตรเครดิตท่ัวไป และ 150,000 บาท/ป ีส�าหรบับัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร ์(รวมยอดจากการใชจ้า่ยผ่าน

บัตรเครดิตทุกประเภท ท้ังบัตรหลักและบัตรเสรมิ)

5. ค่าธรรมเนียมในการด�าเนินงาน

6. ค่าธรรมเนียมในการช�าระเงิน (ค่าธรรมเนียมและเง่ือนไขการรบัช�าระเงินเปน็ไปตามท่ีธนาคาร/ผู้ให้บรกิารรบัช�าระเปน็ผู้ก�าหนด)

• ช�าระท่ีสาขาธนาคารกรุงเทพท่ัวประเทศ  ไม่เสียค่าธรรมเนียม

• ช�าระโดยการหักบัญชเีงินฝากธนาคารกรุงเทพ  ไม่เสียค่าธรรมเนียม

• ช�าระผ่านบรกิารเครือ่งบัวหลวงเอทีเอม็(ATM)  ไม่เสียค่าธรรมเนียม

• ช�าระผ่านบรกิารบัวหลวงโฟน ท่ีหมายเลข 1333  ไม่เสียค่าธรรมเนียม

• ช�าระผ่านบรกิารบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง (www.bangkokbank.com) ไม่เสียค่าธรรมเนียม

• ช�าระผ่านบรกิารโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ  ไม่เสียค่าธรรมเนียม
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• ช�าระด้วยเงินสด ท่ี Counter Service ท่ัวประเทศ (ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ)

ค่าบรกิารกรุงเทพ ฯ และปรมิณฑล 15 บาท/รายการ

ค่าบรกิารต่างจงัหวดั  20 บาท/รายการ

• ช�าระด้วยเงินสด ท่ี Lotus’s ทุกสาขา                                                                      10 บาท/รายการ

 (ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการและจ�ากัด 2 รายการ/บัตร/วนั) 

• ช�าระด้วยเงินสดท่ีทรู พารท์เนอร ์ทรูมันน่ี เอก็ซเ์พรส (ไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ) 

ค่าบรกิารกรุงเทพ ฯ และปรมิณฑล 15 บาท/รายการ

ค่าบรกิารต่างจงัหวดั  20 บาท/รายการ

• ช�าระผ่านบรกิารทรู มันน่ีวอลเล็ทแอปพลิเคชัน่ ท่ัวประเทศ 15 บาท/รายการ

(ไม่เกิน 90,000 บาท/รายการ)

• ช�าระผ่านส�านักงานบรกิารเอไอเอส, รา้นเทเลวชิ และจุดช�าระเงิน 10 บาท/รายการ

เอม็เปย์ สเตชัน่ ท่ัวประเทศ (ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ)

• ช�าระด้วย QR Code

        - ผ่านโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ  ไม่มีค่าธรรมเนียม

        - ผ่านโมบายแบงก์ก้ิงของผู้ให้บรกิารท่ีให้บรกิารช�าระบิลข้ามธนาคาร                                            ไม่เกิน 5 บาท/รายการ

          (ธนาคารท่ีเข้ารว่มบรกิารช�าระบิลข้ามธนาคารเรยีกดูได้จากเวบ็ไซต์                       (ค่าธรรมเนียมและเง่ือนไขการรบัช�าระ

          ของธนาคารแห่งประเทศไทย)                                                                                                 ข้ึนกับผู้ให้บรกิารก�าหนด)

7. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ช�ารุด     200 บาท/บัตร/ครัง้

8. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจง้ยอดใชจ้า่ยบัตรเครดิต                                                                        200 บาท/รอบบัญช/ีครัง้

 (กรณีขอย้อนหลังเกิน 3 เดือน)  

9. ค่าธรรมเนียมการขอส�าเนาใบบันทึกการขาย          100 บาท/รายการ

10. ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ          100 บาท/รายการ

11. ค่าความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงิน

ค่าใชจ้า่ยใด ๆ  ท่ีเกิดจากการใชบั้ตรเครดิตช�าระค่าสินค้า/บรกิาร และการเบิกเงินสดเปน็สกุลเงินตราต่างประเทศ จะถูกเรยีกเก็บโดย

แปลงเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปล่ียนท่ีบรษัิทบัตรเครดิตท่ีธนาคารเป็นสมาชกิอยู่ ประกาศ ณ วนัท่ีบรษัิทเรยีกเก็บยอด

ค่าใชจ้า่ยดังกล่าวกับธนาคาร หากสกุลเงินต่างประเทศน้ัน มิได้เปน็สกุลเงินดอลล่ารส์หรฐั ค่าใชจ้า่ยดังกล่าวจะต้องแปลงเปน็สกุลเงิน

ดอลล่ารส์หรฐัก่อนการแปลงเปน็สกุลเงินบาท ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือใชใ้นการอา้งองิเบ้ืองต้นได้จาก

กรณีบัตร VISA                                  กรณีบัตร MasterCard                                กรณีบัตร UnionPay 

 นอกจากน้ี ธนาคารคิดค่าความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวเม่ือรวมกับอตัราแลกเปล่ียนของบรษัิทบัตรเครดิตท่ีธนาคาร

เปน็สมาชกิแล้วในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.5 ของจ�านวนค่าใชจ้า่ย 
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ห้มายเห้ต ุ: 
- ค่าธรรมเนียมน้ียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ยกเวน้ค่าธรรมเนียม
การช�าระเงิน
- กรณีผู้ถือบัตรท�ารายการเบิกเงินสดผ่านเครือ่ง ATM ในต่าง
ประเทศ ผู้ถือบัตรอาจต้องช�าระค่าธรรมเนียมการเบิกถอน
เงินสดระหวา่งประเทศตามอตัราท่ีธนาคารเจา้ของเครือ่ง ATM 
น้ัน ๆ  ก�าหนด โดยจะแสดงรายการในใบแจง้ยอดค่าใชจ้า่ย

เง่�อนไขทัำ�วไป
ธนาคารกรุงเทพสงวนสิทธิ�  ท่ีจะยกเลิก เปล่ียนแปลง 
แก้ไขหรอืเพ่ิมเติม ข้อก�าหนดและเง่ือนไขบัตรเครดิตธนาคาร
กรุงเทพ อัตราดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม หรอืเง่ือนไขอื่นๆ ท่ี
เก่ียวข้อง โดยธนาคารจะแจง้ให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วนั แต่ส�าหรบัการเปล่ียนแปลงแก้ไขท่ีไม่เก่ียวกับอตัรา
ดอกเบ้ีย ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ  ในการใช้
บัตรเครดิตน้ัน หากเป็นกรณีรีบด่วน ธนาคารจะแจ้งทาง
จดหมายหรอืประกาศหนังสือพิมพ์รายวนัในประเทศล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 7 วนั โดยในกรณีประกาศทางหนังสือพิมพ์ ธนาคาร
จะแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรอีก
ครัง้หน่ึง



 บััตรเครดิิตวีซา่ แพื่ลทิำนัม ธนาคารกรงุเทำพื่
• ทุกการใชจ้า่ยผ่านบัตร 25 บาท รบัคะแนนสะสม 1 คะแนน (รายละเอียด

หน้า 19) เพ่ือน�ามาแลกเปน็ไมล์เดินทางจากสายการบินชัน้น�า หรอืของ
ก�านัลมากมายจากรายการ บัวหลวง Thank You Rewards

• บรกิาร Personal Assistance Service ชว่ยประสานงานและให้
ค�าปรึกษาการบริการในกรณีต่าง ๆ  ตลอด 24 ชั่วโมง ท่ัวประเทศ 
โทร. 0 2638 4000 ซึ่งครอบคลุมเฉพาะการให้ข้อมูลและประสานงาน
ในกรณีต่าง ๆ  ดังน้ี 
- ความชว่ยเหลือกรณีรถเสียฉุกเฉิน (Roadside Emergency)
- ความชว่ยเหลือทางการแพทย์ (Medical Assistance)
- บรกิารผู้ชว่ยส่วนบุคคล (Concierge Service)
- ให้ค�าแนะน�าการเดินทาง (Travel Information)
- ความชว่ยเหลือภายในบ้าน (Home Assistance)

หมายเหตุ - การรบับรกิารท่ีต่อเน่ืองจากการให้ข้อมูลหรอืประสานงาน
ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือบัตรเปน็ผู้รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยเอง

• รบัสิทธพิิเศษจาก Visa Platinum Privileges โดยสามารถตรวจสอบ
รายละเอยีดได้ท่ี http://www.visa.co.th (สิทธพิิเศษน้ีเปน็บรกิารของ  
Visa International ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้)

 บััตรเครดิิตไทำเทำเนียม ธนาคารกรงุเทำพื่

• รบัเงินคืนสูงสุด 2% จากยอดรวมค่าใชจ้่ายผ่านบัตร สูงสุดไม่เกิน 
2,000 บาท ต่อรอบบัญช ี(รายละเอยีดหน้า 20)

• บรกิาร Personal Assistance Service ชว่ยประสานงานและให้
ค�าปรกึษา การบรกิารในกรณีต่าง ๆ  ตลอด 24 ชั่วโมง ท่ัวประเทศ 
โทร 0 2638 4000 (เชน่เดียวกับบัตรเครดิตวซีา่ แพลทินัม)

• รบัประสบการณ์ท่ีให้ชวีติคุณมีความหมายมากข้ึนกับ MasterCard 
Priceless Cities โปรดตรวจสอบรายละเอียดสิทธิพิเศษน้ี ได้ท่ี 
https://specials.priceless.com และ www.priceless.com 
(สิทธพิิเศษน้ีเปน็บรกิารของ MasterCard ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้)

 บััตรเครดิิตธนาคารกรงุเทำพื่ อเมรกัิน เอ็กซเ์พื่รส  

• รบัสิทธปิระโยชน์จากรา้นค้า/สถานบรกิารทุกแห่งท่ีมีสัญลักษณ์ 
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สิทธปิระโยชน์เฉพาะบัตรเครดิต



 บััตรเครดิิตยูเนี�ยนเพื่ย์ แพื่ลทิำนัม ธนาคารกรงุเทำพื่ 

• ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน  
(เชน่เดียวกับบัตรเครดิตวซีา่ แพลทินัม)

• ส่วนลดและสิทธพิิเศษในฐานะบัตรแพลทินัมของยูเน่ียนเพย์ โดยสามารถ
ตรวจสอบรายละเอยีดได้ท่ี http://premium.unionpayintl.com/en/ 
(สิทธพิิเศษน้ีเปน็บรกิารของยูเน่ียนเพย์ ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้)

• เดินทางด้วยความอุน่ใจมากย่ิงกับประกันการเดินทาง ครอบคลุม
- อุบัติเหตุการเดินทาง ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด USD500,000 
- ประกันกระเปา๋เดินทางล่าชา้ (Luggage Delay) ด้วยวงเงินคุ้มครอง

สูงสุด USD 200 
- ประกันการสูญหาย หรอืความเสียหายของกระเปา๋เดินทาง (Loss of 

baggage) ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด USD 200
หมายเหตุ เม่ือช�าระค่าโดยสาร หรอืโปรแกรมท่องเท่ียวผ่านบัตรเครดิต
ยูเน่ียนเพย์ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ 

• บรกิาร Personal Assistance Service ชว่ยประสานงานและให้ 
ค�าปรึกษาการบริการในกรณีต่าง ๆ  ตลอด 24 ชั่วโมง ท่ัวประเทศ  
โทร 0 2638 4000 (เชน่เดียวกับบัตรเครดิตวซีา่ แพลทินัม)

• ท่องเท่ียวได้อย่างอุ่นใจกับการให้บรกิาร Personal Assistance  
Service ในต่างประเทศ ตลอด 24 ชัว่โมง โทร 0 2205 7880 

กลุ่มท่องเท่ียว : 

     บััตรเครดิิตวีซา่/มาสเตอรก์ารด์ิ แพื่ลทิำนัม ท่ำองเทีำ�ยว 

• ทุกการใชจ้า่ยผ่านบัตร 25 บาท รบั 1 คะแนน

• รบัสิทธซิือ้แพ็กเกจทัวรร์าคาพิเศษตลอดปี

16



กลุ่มท่องเท่ียว : 

                บััตรเครดิิตแอรเ์อเช้ยี แพื่ลทิำนัม มาสเตอรก์ารด์ิ ธนาคารกรงุเทำพื่ 
1. สะสมคะแนนแลกสิทธิ�บินฟรไีด้เรว็ย่ิงข้ึน
  • ทุกการใชจ้า่ยผ่านบัตร 20 บาท รบั 1 airasia point 
  • รบัคะแนน airasia points สูงสุด 10 เท่าเม่ือใชจ้า่ยหรอืเดินทางด้วย 
     แอรเ์อเชยี
  • Priority Booking รบัสิทธิ�ส�ารองท่ีน่ังโปรโมชัน่ก่อนใคร 
  • รบัสิทธิ�เปน็สมาชกิระดับ Platinum ของ airasia rewards ทันที 
2. แบ่งช�าระสบาย ๆ  0% 3 เดือน กับโปรแกรม Be Smart ท่ี www.airasia.com
3. ส่วนลดทันใจเม่ือล็อกอนิสมาชกิ airasia รบัส่วนลดทันที 40 บาท เม่ือจอง
     เท่ียวบินแอรเ์อเชยี ท่ี airasia Super App หรอื www.airasia.com
4. สิทธปิระโยชน์ฟรเีปน็ขบวน
  • บัตรก�านัลฝากสัมภาระใต้ท้องเครือ่ง จ�านวน 2 ใบ ในปแีรก 
  • บัตรก�านัลท่ีน่ัง Hot Seat จ�านวน 2 ใบ ในปแีรก
  • บัตรก�านัลบรกิารเครือ่งด่ืมรอ้นหรอืเย็นบนเครือ่ง มูลค่า 60 บาท จ�านวน
    6 ใบ ในปแีรก
  • Xpress Check In บรกิารเคาน์เตอรเ์ชค็อนิพิเศษ  
  • Xpress Boarding บรกิารข้ึนเครือ่งก่อนใคร 
  • Xpress Baggage บรกิารรบักระเปา๋ก่อนใคร  

กลุ่มโรงพยาบาล :

 บััตรเครดิิตแพื่ลทิำนัม โรงพื่ยาบัาลบัำารงุราษฎร ์

• รบัส่วนลดสูงสุด 30% ท่ีโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์
• รบับัตรก�านัลตรวจสุขภาพ มูลค่าสูงสุด 8,300 บาท (อาจมีการเปล่ียนแปลง) 

กรณีสมัครบัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎรธ์นาคารกรุงเทพ 
ให้ถือวา่ผู้สมัครตกลงสมัครเป็นสมาชกิโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร ์และ
ยินยอมให้โรงพยาบาลเรยีกเก็บค่าสมาชกิโรงพยาบาล ส�าหรบับัตรหลัก
จ�านวน 8,300 บาท และบัตรเสรมิจ�านวน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
ในใบแจง้ยอดใชจ้า่ยผ่านบัตรเครดิต

 บััตรเครดิิตวีซา่ แพื่ลทิำนัม ศิรริาช้

• ทุกการใชจ้า่ยผ่านบัตร 25 บาท รบัคะแนนสะสมสูงสุด 2 คะแนน
• ธนาคารกรุงเทพจะรว่มบรจิาคสมทบ 0.2% ทุกการใชจ้า่ยผ่านบัตรให้

แก่คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล
• อุน่ใจกับโปรแกรมผ่อนช�าระ Be Smart ดอกเบ้ีย 0% 3 เดือน ส�าหรบั

ค่ารกัษาพยาบาลท่ีศิรริาช
• รบัฟรแีพ็กเกจตรวจสุขภาพทุกป ีเม่ือมียอดใชจ้า่ยผ่านบัตรตามเง่ือนไข
• บรกิารท่ีจอดรถ ณ โรงพยาบาลศิรริาช ปยิมหาราชการุณย์
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 บััตรเครดิิตไทำเทำเนียม โรงพื่ยาบัาลรามาธบิัดีิ

• รบัเงินคืนสูงสุด 2% ทุกรอบบัญช ี(เชน่เดียวกับบัตรเครดิตไทเทเนียม 
ธนาคารกรุงเทพ)

• ธนาคารกรุงเทพรว่มบรจิาคสมทบ 0.2% ทุกยอดใชจ้า่ยผ่านบัตรของท่าน
ให้แก่คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี

 บััตรเครดิิตไทำเทำเนียม โรงพื่ยาบัาลปิยะเวทำ

• รบัเงินคืนสูงสุด 2% ทุกรอบบัญช ี(เชน่เดียวกับบัตรเครดิตไทเทเนียม 
ธนาคารกรุงเทพ)

• ธนาคารกรุงเทพรว่มบรจิาคสมทบ 0.2% ทุกยอดใชจ้า่ยผ่านบัตรของ
ท่านให้แก่มูลนิธปิยิะเวท

กลุ่มรถยนต์ :

 บััตรเครดิิตวีซา่ แพื่ลทิำนัม โตโยต้า

• ทุกการใชจ้า่ยผ่านบัตร 25 บาท รบั 1 คะแนน
• รบัส่วนลดและสิทธปิระโยชน์ท่ีศูนย์บรกิารโตโยต้าท่ัวประเทศ
• ผ่อน 0% นาน 6 เดือน เม่ือใชจ้า่ยผ่านบัตร 3,000 บาทข้ึนไป/เซลล์สลิป 

เฉพาะศูนย์บรกิารโตโยต้าท่ีรว่มรายการ
• ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ส�าหรบัผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ท่ีรว่มรายการ
โปรดตรวจสอบเพ่ิมเติมท่ี www.bangkokbank.com

กลุ่มประกันชวีติ :

  บััตรเครดิิตกรงุเทำพื่ประกันช้วิีต 

• ทุกการใชจ้า่ยผ่านบัตร 25 บาท รบั 1 คะแนน

- เง่ือนไขเปน็ไปตามท่ีธนาคารและ/หรอืพันธมิตรก�าหนด
- ธนาคารอาจมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขผลิตภัณฑ์/บรกิารหรอืสิทธปิระโยชน์
   ซึ่งจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้า
- โปรดศึกษาตรวจสอบรายละเอยีดผลิตภัณฑ์และสิทธพิิเศษเพ่ิมเติมท่ี
  www.bangkokbank.com
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บัวหลวง Thank You Rewards
ทุก ๆ 25 บาท ท่ีท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพจะได้รับ 
คะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards 1 คะแนน และ 2 คะแนนส�าหรบั
บัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร ์เพ่ือแลกรบัของก�านัลมากมายจาก
รายการ “บัวหลวง Thank You Rewards”            ท่านสามารถเลือกของ
ก�านัลเหล่าน้ีได้จาก Thank You Catalogue ท่ีจดัส่งให้ท่านสมาชกิ หรอืทาง 
www.bangkokbank.com/thankyou
เง่�อนไข :
• ผู้มีสิทธิร่วมรายการต้องเป็นสมาชิกท่ีใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคาร 
 กรุงเทพทุกประเภท ยกเวน้ บัตรเครดิต Corporate / Purchasing, บัตร
 ฟลีทการด์ (Fleet Card), บัตรเครดิตไทเทเนียม และ บัตรเครดิตแอรเ์อเชยี 
 แพลทินัม มาสเตอรก์ารด์
• คะแนนสะสมจะถูกค�านวณจากการซื้อสินค้าหรอืบรกิารผ่านบัตรเครดิตของ
 ธนาคาร ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ยกเวน้ การซือ้หน่วยลงทุน, ประกันแบบ
 UNIT LINKED, การเบิกเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบ้ียจากการใชบั้ตรเครดิต,
 การช�าระค่าภาษีอากรทุกประเภท, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท, ค่าปรบั, ยอดเงิน
 ท่ีเกิดข้ึนจากการโอนยอดค้างช�าระจากสินเชือ่หรอืบัตรเครดิตอืน่ๆ และรายการ
 ท่ีเกิดจากการหักช�าระค่าบรกิารอัตโนมัติรายเดือนของการไฟฟ้านครหลวง,
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวงผ่านบัตรเครดิต ,รายการใช้
 จา่ย ณ สถานีบรกิารนำามัน ท่ีมียอดการใชจ้า่ยเกินกวา่ 15,000 บาทต่อรอบ
 บัญชี และห้างรา้นค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket/Supermarket) 
 เกินกวา่  20,000 บาทต่อรอบบัญช,ี การช�าระค่าเทอมโรงเรยีน Assumption
 School (ชาย), Assumption School (หญิง), เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์,
 Saint Louis College, สวนดุสิต, เงินส่วนท่ีเพ่ิมจากการแลกของก�านัล,
 การช�าระค่าผ่อนคอนโดศุภาลัย , การช�าระค่าซื้อตั�วเครือ่งบินทุกเท่ียวบินจาก
 บริษัท Travel One, รายการ Be Smart ตั�วเครื่องบิน Air Asia 0%
 3 เดือน, รายการใชจ้่าย ณ รา้นค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป EEA (ตรวจสอบ
 ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปได้ท่ี www.bangkokbank.com/creditcard)  
 และรายการใชจ้า่ยผ่านบัตรเครดิตไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอรเ์อเชยี ธนาคาร
 กรุงเทพ
•  หากท่านถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพมากกว่า 1 ใบ ท่านสามารถ 
 น�าคะแนนสะสมมารวมกันเพ่ือแลกของก�านัล ส�าหรบัการใชจ้า่ยคะแนนสะสม
 ของบัตรเสรมิจะถูกน�าไปค�านวณคะแนนสะสมรวมกับบัตรหลัก
• คะแนนสะสมบัวหลวงไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิให้สมาชิก 
 บัตรอืน่
• สมาชิกบัตรท่ีช�าระหน้ีจากการใช้จ่ายบัตรตามเวลาท่ีก�าหนด และไม่ 
 ผิดนัดช�าระหน้ีจากการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเวลาท่ีก�าหนด ซึ่ ง ยังคง 
 สถานะเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จึงจะมีสิทธิใช้คะแนน 
 สะสมบัวหลวงแลกของก�านัล
• คะแนนสะสมมีอายุ 3 ปี ธนาคารจะแจ้งคะแนนหมดอายุให้ทราบล่วงหน้า 
 ในใบแจง้ยอดค่าใชจ้า่ยประจ�าเดือนล่วงหน้า 3 เดือน
• รายการใชจ้า่ย  ณ สถานีบรกิารนำามันท่ัวประเทศตาม Merchant Category 
 Code (MCC) 5541,5542 จะได้รบัคะแนนสูงสุดจากยอดใช้จ่ายไม่เกิน
 15,000 บาท ต่อหมวดรา้นค้า ต่อรอบช�าระในรอบบัญชีเดียวกัน และห้าง
 รา้นค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket/Supermarket)  ตาม Merchant 
 Category Code (MCC) 5310,5411 จะได้รบัคะแนนสูงสุดจากยอดใชจ้า่ย
 ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อหมวดรา้นค้า ต่อรอบช�าระในรอบบัญชเีดียวกัน โดย 
 การให้คะแนนสะสมในหมวดรา้นค้าข้างต้น จะให้ภายในวนัส้ินสุดรอบบัญชี
 ท่ำานสามารถแลกของกำานัลได้ิห้ลายช้อ่งทำาง อาทิำ
• กรอกแบบฟอร์ม ท่ี มีอ ยู่ ในด้านหลังของ Catalogue “  บัวหลวง  
 Thank You Rewards ” แล้วส่งมาทางไปรษณีย์ท่ี บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
 โดยใชบ้รกิารธรุกิจตอบรบัหรอื Fax มาท่ีหมายเลข 0 2626 4789
• บรกิาร Bualuang iBanking
• โทรศัพท์ท่ีหมายเลข 0 2638 4888 ส�าหรับบัตรเครดิต แพลทินัม  
 โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ หรือ 0 2638 4000 ส�าหรับบัตรเครดิตวีซ่า  
 บัตรเครดิตมาสเตอรก์ารด์และบัตรเครดิตยูเน่ียนเพย์ แพลทินัม ธนาคาร
    กรุงเทพ หรอื 0 2638 4400 ส�าหรบับัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพอเมรกัิน  
 เอก็ซเ์พรส
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การคำานวณเงนิค่นเข้าบััญช้ี
วธิกีารค�านวณเงินคืน
เงินคืนเข้าบัญช ี= ยอดใชจ้า่ยผ่านบัตรท่ีแสดงบนใบแจง้ยอดบัญชี
 ของเดือนปจัจุบัน x อตัราเงินคืนในแต่ละระดับ
ตัวอย่างการค�านวณเงินคืนเข้าบัญชจีากการใชจ้า่ยผ่านบัตร 210,000 บาท
ต้ังแต่                       1 - 25,000 บาท   รบัเงินคืน 0.5%     25,000 x 0.5%                      =         125 บาท
ส่วนท่ีเกิน    25,000 - 100,000 บาท   รบัเงินคืน 0.75% (100,000 - 25,000) x 0.75% =  562.50 บาท
ส่วนท่ีเกิน  100,000 - 200,000 บาท   รบัเงินคืน 1%      (200,000 - 100,000) x 1%  =      1,000 บาท
ส่วนท่ีเกิน                     200,000 บาท   รบัเงินคืน 2%      (210,000 - 200,000) x 2%  =         200 บาท
                                                                                                                                         รวม  = 1,887.50 บาท
จ�านวนเงินท่ีต้องช�าระ 210,000 - 1,887.50 = 208,112.50 บาท
ห้มายเห้ต ุหากมีบัตรไทเทเนียมหลายใบจะคิด Cash Back แยกตามยอดรวมค่าใชจ้า่ยของแต่ละบัตร

การคืนเงนิเข้าบญัชบัีตรเครดิต (Cash Back)
สำาห้รบับัตรไทเทเนียม 

ตามยอดิรวมค่าใช้จ้า่ยผ่่านบััตรต่อรอบับััญช้ี

* เง่�อนไข
1. สงวนสิทธใินการคืนเงินเข้าบัญชบัีตรเครดิตไม่เกิน 2,000 บาทต่อบัตรต่อ

รอบบัญชี
2. เงินคืนเข้าบัญชบัีตรเครดิตจะค�านวณตามยอดการใชจ้า่ยผ่านบัตร และรายการ

ผ่อนช�าระค่าสินค้าและบรกิาร (Be Smart) ในแต่ละรอบบัญช ีโดยไม่นับรวม
รายการซื้อหน่วยลงทุน, ประกันแบบ UNIT LINKED, การเบิกเงินสดล่วง
หน้า, ดอกเบ้ียจากการใชบั้ตรเครดิต, การช�าระค่าภาษีอากรทุกประเภท ค่า
ธรรมเนียมทุกประเภท, ค่าปรบั, ยอดเงินท่ีเกิดข้ึนจากการโอนยอดค้างช�าระ
จากสินเชือ่ หรอืบัตรเครดิตอืน่ ๆ และรายการท่ีเกิดจากการหักช�าระค่าบรกิาร
อตัโนมัติรายเดือนของการประปานครหลวงผ่านบัตรเครดิต การช�าระค่าเทอม
โรงเรยีน Assumption School (ชาย), Assumption School (หญิง), 
เซนต์ฟรงัซสิซาเวยีร,์ Saint Louis College, สวนดุสิต, เงินส่วนท่ีเพ่ิมจาก
การแลกของก�านัล, การช�าระค่าผ่อนคอนโดศุภาลัย, การช�าระค่าซือ้ตั�วเครือ่ง
บินทุกเท่ียวบินจากบรษัิท Travel One, รายการ Be Smart ตั�วเครือ่งบิน Air 
Asia 0% 3 เดือน, รายการใชจ้า่ย ณ รา้นค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป EEA (ตรวจ
สอบประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปได้ท่ี  www.bangkokbank.com/creditcard) 
ท้ังน้ีจะค�านวณยอดใชจ้า่ยผ่านบัตรหลักและบัตรเสรมิแยกกัน 

3. รายการใชจ้า่ย ณ สถานีบรกิารนำามันท่ัวประเทศตาม Merchant Category 
Code (MCC) 5541,5542 จะได้รบัการค�านวณเงินคืนจากยอดใชจ้า่ยไม่เกิน 
15,000 บาท ต่อหมวดรา้นค้า ต่อรอบช�าระในรอบบัญชเีดียวกัน และห้างรา้น
ค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket/Supermarket) ตาม Merchant 
Category Code (MCC) 5310,5411 จะได้รบัการค�านวณเงินคืนจากยอด
ใชจ้า่ยไม่เกิน 20,000 บาท ต่อหมวดรา้นค้า ต่อรอบช�าระในรอบบัญชเีดียวกัน 
โดยค�านวณเงินคืนในหมวดรา้นค้า ดังกล่าวข้างต้น จะให้ภายในวนัส้ินสุดรอบ
บัญชี

4. เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตท่ีค�านวณได้ จะน�าไปลดยอดใช้จ่ายผ่าน 
บัตรเครดิต ตามใบแจง้ยอดใชจ้า่ยบัตรเครดิตของรอบบัญชน้ัีน ๆ

5. เงินคืนเข้าบัญชบัีตรเครดิต ไม่สามารถเปล่ียนเปน็เงินสดหรอืโอนให้ผู้อืน่ได้
6. สิทธปิระโยชน์น้ีให้เฉพาะผู้ถือบัตรท่ียังคงสภาพเปน็สมาชกิบัตร และไม่มีการ

ผิดนัดช�าระและค้างช�าระในรอบบัญชก่ีอนหน้าน้ัน
7. สงวนสิทธิในการเรียกคืนเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตท่ีผู้ถือบัตรได้รับ 

ครัง้ล่าสุด ในกรณีท่ีธนาคารยกเลิกบัตรเน่ืองจากผู้ถือบัตรค้างช�าระหน้ี โดยเพ่ิม
จ�านวนเงินคืนดังกล่าวเปน็ยอดหน้ีท่ีผู้ถือบัตรต้องช�าระให้แก่ธนาคาร

8. ผู้ถือบัตรจะได้รบัเงินคืนเข้าบัญชบัีตรเครดิตดังกล่าวแทนคะแนนสะสม
9. สงวนสิทธใินการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขเก่ียวกับการคืนเงินเข้าบัญชบัีตรเครดิต 

โดยแจง้ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั

ยอดรวมค่าใชจ้า่ยผ่านบัตร
ต่อรอบบัญชี

อตัรา
การคืนเงนิเข้าบัญชี

ไม่เกิน 25,000 บาท 0.50%
ส่วนท่ีเกิน 25,000 - 100,000 บาท 0.75%
ส่วนท่ีเกิน 100,000 - 200,000 บาท 1.00%
ส่วนท่ีเกิน 200,000 บาท 2.00%
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ข้อก�าหนดและเงือ่นไขการใชบ้ัตรเครดิตท่ีออกโดย
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ ถือบัตรเครดิต ท้ังบัตรหลักและบัตรเสริม ( ต่อไปน้ี 
เรยีกวา่ “ผู้ถือบัตร”) ยินยอมผูกพันตามข้อก�าหนดและเง่ือนไข
การใชบั้ตรเครดิตดังกล่าวทุกประการ ดังต่อไปน้ี 

1. ข้อตกลงทัำ�วไป
 1.1 ผู้ถือบัตรจะต้องลงลายมือชือ่ในชอ่งท่ีก�าหนดให้ด้าน
หลังบัตรเครดิตทันทีท่ีได้รบับัตร
 1.2 บััตรเครดิิตทำกุประเภทำเป็นกรรมสิทำธิข์องธนาคาร 
ผู้่ถ่อบััตรจะโอนไปให้้บัคุคลอ่�นใดิมิได้ิ ธนาคารมีสิทำธิ์ทีำ�จะ
เรยีกบััตรเครดิิตค่นจากผู้่ถ่อบััตร ห้รอ่ ยกเลิกบััตรเครดิิต 
ซึ�งรวมถึงการยกเลิกบััตรในกรณีบััตรห้าย ห้รอ่ถูกขโมย ห้รอ่
มีการปลอมแปลงบััตรตลอดิจนผู้่ถ่อบััตรถูกฟ้องล้มละลาย 
ห้รอ่เป็นผู้่ไรค้วามสามารถ ห้รอ่เสม่อนไรค้วามสามารถ ห้รอ่
ถูกดิำาเนินคดีิทำางแพ่ื่ง ห้รอ่ทำางอาญา ห้รอ่การทีำ�ผู้่ถ่อบััตร
ผิ่ดินัดิช้ำาระห้น้ีตามทีำ�ธนาคารได้ิแจง้ยอดิค่าใช้จ้า่ย ห้รอ่ผู้่ถ่อ
บััตรผิ่ดินัดิช้ำาระห้น้ีสินเช้่�ออ่�นๆ ทีำ�มีอยู่กับัธนาคาร ห้รอ่ปฏิบััติ
ผิ่ดิข้อตกลงตามสัญญาอ่�นทีำ�ได้ิทำำาให้้ไว้กับัธนาคาร ห้ร่อ
บัคุคลอ่�น ห้รอ่ผู้่ถ่อบััตรให้้ข้อมูลอันเป็นเท็ำจ ห้รอ่ให้้ข้อมูลไม่
ตรงตามความเป็นจรงิ ห้รอ่ผู้่ถ่อบััตรมีพื่ฤติกรรมอันอาจก่อ
ให้้เกิดิความเสียห้ายแก่ธนาคาร ในกรณีดัิงกล่าวน้ีผู้่ถ่อบััตร
ไม่มีสิทำธิใช้้บััตรอีกต่อไป และจะต้องส่งค่นบััตรเครดิิตให้้
ธนาคารทัำนทีำทีำ�ได้ิรบััแจง้จากธนาคาร 

2. ข้อตกลงการใช้บั้ัตรเครดิิต
 ผู้ถือบัตรจะใช้บัตรเครดิตภายในวงเงินท่ีธนาคารก�าหนด
เพ่ือการต่าง ๆ  ดังระบุต่อไปน้ี
 2.1 ใชบั้ตรเครดิตแทนการช�าระเงินสดค่าสินค้า/บรกิารต่าง ๆ  
โดยผู้ถือบัตรต้องตรวจสอบสินค้า/บรกิาร และยอดท่ีต้องช�าระ
วา่ถูกต้อง จงึด�าเนินการตามข้ันตอน วธิกีาร และชอ่งทาง การใช้
บัตรเครดิต ช�าระแทนเงินสดตามท่ีธนาคารหรอืรา้นค้าก�าหนด 
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ผู้ถือบัตรยอมรบัวา่การช�าระค่าสินค้าและบรกิารเปน็การใชบั้ตร
เครดิตช�าระแทนเงินสดโดยสมบูรณ์แล้ว และผู้ถือบัตรตกลง
ให้ธนาคารจา่ยเงินค่าสินค้า/บรกิารให้แก่รา้นค้าแทนผู้ถือบัตร 
อน่ึงโดยท่ีผู้ถือบัตรเปน็ผู้ครอบครองบัตรเครดิต ดังน้ันการใช้
บัตรเครดิตในการซือ้สินค้า/บรกิาร ตามข้อก�าหนดการใชบั้ตร
เครดิต จงึเปน็สิทธเิฉพาะตัวของผู้ถือบัตร 
 2.2 ใชบั้ตรเครดิตและรหัสประจ�าตัวท่ีได้รบัจากธนาคาร
ถอนเงินสด หรอืรบับรกิารจากเครือ่งฝากถอนเงินอตัโนมัติ หรอื
เครือ่งอเิล็กทรอนิกส์ของธนาคาร หรอืของสถาบันการเงินท่ีได้
รับแจ้งจากธนาคาร การใช้บัตรเครดิตพร้อมรหัสประจ�าตัว 
เพ่ือการต่าง ๆ  ตามท่ีระบุในข้อน้ี เป็นการกระท�าท่ีถูกต้อง
สมบูรณ์โดยมิต้องมีการลงนามในเอกสารใด ๆ  อีก ผู้ถือบัตร
ยินยอมรบัผิดชอบต่อทุกรายการท่ีเกิดจากการใชบั้ตรเครดิต
พรอ้มรหัสประจ�าตัวของผู้ถือบัตร
 2.3 ผู้่ถ่อบััตรรบััทำราบัว่าห้ากการใช้บั้ัตรเครดิิตมิได้ิเป็น
ไปโดิยถูกต้องตามข้อกำาห้นดิและเง่�อนไขการใช้บั้ัตรเครดิิต
ของธนาคารกรงุเทำพื่ ผู้่ถ่อบััตรยินยอมสละสิทำธิพิื่เศษใน
เร่�องระยะเวลาปลอดิการช้ำาระห้น้ีทีำ�ได้ิรับัจากธนาคาร และ
ยอมช้ำาระห้น้ีให้้ธนาคารทัำนทีำทีำ� ได้ิรับัการทำวงถามจาก
ธนาคารอีกท้ัำงยินยอมให้้ธนาคารยกเลิกบััตรห้ลักและบััตร
เสรมิได้ิทัำนทีำ
 2.4 ในกรณีท่ีธนาคารผ่อนผันให้ผู้ถือบัตรใชบั้ตรเครดิต
เกินกวา่วงเงินท่ีธนาคารก�าหนดให้ หรอืมีดอกเบ้ียอันเกิดจาก
การใชบั้ตรแล้วท�าให้เกินกวา่วงเงินท่ีธนาคารก�าหนดไม่วา่ด้วย
เหตุใดก็ตาม ถือวา่ธนาคารปฏิบัติไปด้วยความตกลงยินยอม
ของผู้ถือบัตร และ/หรอืดอกเบ้ียอันเกิดจากการใช้บัตรแล้ว
ท�าให้เกินกวา่วงเงินท่ีธนาคารก�าหนดน้ัน ผู้ถือบัตรตกลงช�าระ
คืนให้แก่ธนาคารท้ังจ�านวน พรอ้มกับจ�านวนเงินในงวดท่ีต้อง
ช�าระตามท่ีธนาคารก�าหนดและดอกเบ้ียในอัตราท่ีระบุไวใ้นข้อ
ก�าหนดและเง่ือนไขฉบับน้ี นับต้ังแต่วนัท่ีธนาคารช�าระเงินให้
สถานการค้า/สถานบรกิารจนกวา่ผู้ถือบัตรจะช�าระหน้ีเสรจ็ส้ิน
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3. กา ร ใ ช้้ บัั ต ร เ ค ร ดิิ ต แ ทำ น เงิ น ส ดิ ช้ำา ร ะ ค่ า สิ น ค้ า  
ค่าบัรกิาร ห้รอ่ห้น้ีอ่�นใดิ

 3.1 การใชบั้ตรเครดิตเพ่ือช�าระค่าสินค้า/บรกิารต่างๆ จาก
สถานการค้า/สถานบรกิาร หรอืถอนเงินสดจากส�านักงานสาขา
ของธนาคาร/ส�านักงานสาขาธนาคารสมาชิก ผู้ถือบัตรต้อง
แสดงเจตจ�านงค์ในการใชบั้ตรเครดิตตามวธิกีารและชอ่งทาง
ให้เจา้หน้าท่ีของสถานการค้า/สถานบรกิาร/ส�านักงานสาขาของ
ธนาคาร ท�ารายการดังกล่าว และ/หรอื ต้องลงนามในเอกสาร
หรอืส่ือบันทึกอืน่ใดท่ีจดัไวส้�าหรบัการใชบ้รกิารบัตรเครดิต
 3.2 เม่ือสถานการค้า/สถานบรกิาร/ส�านักงานสาขาของ
ธนาคาร/ส�านักงานสาขาธนาคารสมาชกิ เรยีกเก็บเงินค่าสินค้า/
บรกิาร อนัเกิดจากการใชบั้ตรเครดิตของผู้ถือบัตรจากธนาคาร 
ผู้ถือบัตรตกลงให้ธนาคารจา่ยเงินให้สถานการค้า/สถานบรกิาร/
ส�านักงานสาขาของธนาคาร/ส�านักงานสาขาธนาคารสมาชกิได้ 
ตามรายการเรยีกเก็บเงินโดยมิต้องขอความยินยอมจากผู้ถือ
บัตร และผู้ถือบัตรตกลงชดใชเ้งินจ�านวนดังกล่าวให้แก่ธนาคาร
จนเต็มจ�านวน

4. การใช้บั้ัตรเครดิิตเบิักถอนเงนิสดิ
 4.1 ใชบั้ตรเครดิตถอนเงินจากบัญชเีงินฝากของตนเอง
ข้ามจงัหวดัผ่านเครือ่งถอนเงินอตัโนมัติซึ่งในกรณีน้ี ผู้ถือบัตร
ยินยอมช�าระค่าบรกิารให้ธนาคารในอัตราท่ีธนาคารประกาศ
ก�าหนดในขณะน้ัน
 4.2 ใชบั้ตรเครดิตถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) 
จากเครือ่งฝากถอนเงินอัตโนมัติ หรอืจากส�านักงานสาขาของ
ธนาคาร หรอื ส�านักงานสาขาธนาคารสมาชกิ ท้ังภายในและต่าง
ประเทศ
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5. การช้ำาระค่าสินค้า ค่าบัริการด้ิวยวิธีการแจง้ห้มายเลข
บััตรเครดิิต

 กรณีการส่ังซือ้สินค้า/บรกิารท่ีผู้ถือบัตรแจง้ความประสงค์
ขอช�าระค่าสินค้า/บรกิาร ด้วยการแจง้หมายเลขบัตรเครดิตให้
ผู้ขายสินค้า/บรกิารท�าการเรยีกเก็บเงิน ผู้ถือบัตรตกลงผูกพัน
ตามรายละเอยีดการส่ังซือ้ไม่วา่จะอยู่ในรูปแบบเอกสารหรอืส่ือ
บันทึกอืน่ใด ท้ังน้ี ให้หมายความรวมถึงการส่ังซือ้สินค้า/บรกิาร
ด้วยวิธีการอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกัน โดยหากผู้ถือบัตรทักท้วง
ปฏิเสธมิได้เป็นผู้ส่ังซือ้สินค้า/บรกิารน้ัน ตามก�าหนดเวลาและ
วธิกีารในข้อ 7 ธนาคารจะระงับการเรยีกเก็บเงิน หรอืหากเรยีก
เก็บเงินไปแล้วจะคืนเงินให้ผู้ถือบัตรทันที เวน้แต่ธนาคารจะ
พิสูจน์ได้วา่ ภาระหน้ีท่ีเกิดน้ัน เป็นการกระท�าหรอืยินยอมให้
กระท�าของผู้ถือบัตรเองและธนาคารสามารถใชสิ้ทธเิรยีกเงินคืน
จากผู้ถือบัตรในภายหลังได้ทันที
 แต่ท้ังน้ีกรณี ผู้ถือบัตรเครดิตส่ังซือ้สินค้า/บรกิาร หรอืขอ
ช�าระค่าสินค้า/บรกิาร โดยการแจง้หมายเลขบัตรเครดิตให้ผู้ขาย
สินค้า/บรกิาร ท�าการเรยีกเก็บเงิน จะไม่เปน็การตัดสิทธขิองผู้
ถือบัตรท่ีจะยกเลิกการซือ้สินค้า/บรกิารภายในระยะเวลา 45 วนั 
นับแต่วนัท่ีส่ังซือ้ หรอืขอรบับรกิาร หรอืภายในระยะเวลา 30 วนั 
นับแต่วนัถึงก�าหนดการส่งมอบสินค้า/บรกิาร โดยหากเปน็กรณี
ท่ีมีการก�าหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้า/บรกิารเป็นลายลักษณ์
อกัษร ถ้าผู้ถือบัตรพิสูจน์ได้วา่ไม่ได้รบัสินค้าหรอืไม่ได้รบับรกิาร 
หรอืได้รบัแต่ไม่ตรงตามก�าหนดเวลา หรอืได้รบัแล้วแต่ไม่ครบ
ถ้วน หรือช�ารุดบกพร่อง หรือไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
ธนาคารจะระงับการเรยีกเก็บเงินจากผู้ถือบัตร แต่ถ้าธนาคารได้
เรยีกเก็บไปแล้ว หากเปน็การส่ังซือ้สินค้า/บรกิารภายในประเทศ 
ธนาคารจะคืนเงินให้แก่ผู้ถือบัตร ภายในระยะเวลา 30 วนั นับ
แต่วนัท่ีผู้ถือบัตรพิสูจน์ได้ตามท่ีแจง้ต่อธนาคาร หากเป็นการ
ส่ังซือ้สินค้า/บรกิารจากต่างประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให้แก่ผู้
ถือบัตรภายในระยะเวลา 60 วนั นับแต่วนัท่ีผู้ถือบัตรพิสูจน์ได้
ตามท่ีแจง้ต่อธนาคาร
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6. ดิอกเบ้ีัย ค่าธรรมเนียม ภาษี และค่าใช้จ้า่ย
 ผู้ถือบัตรยินยอมช�าระค่าธรรมเนียมสมาชกิแรกเข้า และ
สมาชกิรายป ีดอกเบีย้ เบ้ียปรบั ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิารและค่า
ใชจ้า่ยต่าง ๆ  ให้แก่ธนาคารตามอตัราท่ีก�าหนดและท่ีจะประกาศ
ใชใ้นภายหน้าตามข้อ 14

7. การแจง้ยอดิบััญช้บัีัตรเครดิิต (Statement)
 7.1 ธนาคารจะส่งใบแจง้ยอดใชจ้า่ยบัตรเครดิตอนัเกิดจาก
การใช้บัตรเครดิตช�าระค่าสินค้า/บรกิาร ค่าธรรมเนียม และ
เ งิ น ส ด ท่ี ถ อ น ไป ใน รู ป แบ บ เ อ ก ส า ร  ห รือ ใน รู ป แบ บ
อเิล็กทรอนิกส์ตามท่ีผู้ถือบัตรแจง้ความประสงค์ไวใ้ห้ผู้ถือบัตร
ทราบเดือนละครัง้ ก่อนถึงวนัก�าหนดช�าระเปน็ระยะเวลาไม่น้อย
กวา่ 10 วนัท�าการ เพ่ือให้ผู้ถือบัตรตรวจสอบความถูกต้อง 
หากผู้ถือบัตรไม่ทักท้วงภายใน 10 วนัท�าการ นับต้ังแต่วนัท่ีได้
รบัใบแจง้ยอดใชจ้า่ยบัตรเครดิตจากธนาคารให้ถือวา่จ�านวนเงิน
ท่ีปรากฏตามใบแจง้ยอดใชจ้า่ยบัตรเครดิตท่ีผู้ถือบัตรจะต้อง
ช�าระเปน็ยอดหน้ีท่ีถูกต้อง แต่ไม่เปน็การตัดสิทธขิองผู้ถือบัตร
ในภายหลัง หากผู้ถือบัตรสามารถพิสูจน์ได้ชดัแจง้วา่ใบแจง้ยอด
ใชจ้า่ยบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง และไม่ได้เป็นความผิดหรอืความ
บกพรอ่งของผู้ถือบัตรเอง ท้ังน้ี ผู้ถือบัตรจะต้องทักท้วงภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 60 วนั นับแต่วนัท่ีผู้ถือบัตรได้รบัใบแจง้ยอด
ใชจ้า่ยบัตรเครดิตจากธนาคาร หากผู้ถือบัตรไม่ทักท้วงภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว และเป็นเหตุให้ธนาคารได้รบัความเสียหาย 
ผู้ถือบัตรจะต้องรบัผิดชอบในความเสียหายน้ัน
 7.2 ในกรณี ท่ี ผู้ ถือ บัตรไ ด้แจ้งความประสงค์ เป็น
ลายลักษณ์อักษรขอรับใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตใน
รูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารแล้ว 
ผู้ถือบัตรมีสิทธขิอเปล่ียนแปลงการขอรบัใบแจ้งยอดใชจ้่าย
บัตรเครดิตในรูปแบบดังกล่าว โดยผู้ถือบัตรต้องแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อกัษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเปน็ระยะเวลาไม่น้อย
กวา่ 30 วนั
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7.2.1 กรณีผู้ถือบัตรได้ลงทะเบียนขอรบับรกิารใบแจ้ง
ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Statement) ธนาคารจะด�าเนินการส่งใบแจง้
ยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพท้ัง
ประเภทเปน็บัตรหลักและบัตรเสรมิทุกใบท่ีอยู่ภาย
ใต้บัญชบัีตรเครดิตเดียวกัน พรอ้มด้วยข่าวสารและ
ข้อมูลท่ีธนาคารเห็นสมควรแจ้งให้แก่ผู้ถือทราบ
ภายใน 3 วนั หลังจากวนัสรุปยอดค่าใช้จ่ายบัตร
เครดิตตามท่ีอยู่อเิล็กทรอนิกส์ (e-mail address)  
ท่ีผู้ถือบัตรได้แจ้งไวกั้บธนาคาร ท้ังน้ี ธนาคารจะ
ด�าเนินการส่งใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตใน
รูปแบบของเอกสารให้แก่ผู้ถือบัตรทางไปรษณีย์
ต่อไปอีกเพียง 3 รอบบัญชี โดยธนาคารไม่ต้อง
รบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากความล่าชา้ 
ความผิดพลาด หรือความบกพร่องของระบบ
คอมพิวเตอรห์รอือุปกรณ์ต่าง ๆ  ของผู้ถือบัตรหรอื
ของผู้ให้บรกิารระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet Service 
Provider) หรอืเครอืข่ายการส่ือสารอืน่

7.2.2 การจัดส่งใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่านทาง
อเิล็กทรอนิกส์ (e-Statement) ธนาคารจะด�าเนิน
การจดัส่งในรูปแบบของ PDF File โดยแยกเป็น 
3 File ดังน้ี

 (1) File ข้อมูลทางการเงิน

 (2) F ile เ ง่ือนไขและช่องทางการช�าระเงิน 
 /ตัวอย่างแสดงวิธีการค�านวณ ดอกเบ้ีย 
 และค่าความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงิน 

 (3) File สิทธิพิเศษ/โปรโมชั่นส่งเสริมการ 
 ใชบั้ตร
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8. การช้ำาระเงนิ

 8.1 ในกรณีผู้ถือบัตรได้ช�าระเงินค่าสินค้า/บรกิารและค่า
ธรรมเนียมครบถ้วนตามจ�านวนเงินและวนัท่ีถึงก�าหนดช�าระ ซึ่ง
ระบุไวใ้นใบแจง้ยอดใชจ้า่ยบัตรเครดิตของธนาคารท้ังจ�านวน 
ผู้ถือบัตรย่อมได้รบัการผ่อนผันไม่ต้องช�าระดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน

 หากผู้ถือบัตรไม่สามารถช�าระหน้ีตามวรรคก่อนให้ครบถ้วน
ในคราวเดียวตามจ�านวนและวนัท่ีครบก�าหนดช�าระซึ่งระบุไวใ้น
ใบแจง้ยอดใชจ้า่ยบัตรเครดิต หรอืตามข้อตกลงผ่อนช�าระเป็น
รายเดือน ผู้ถือบัตรยินยอมช�าระดอกเบ้ียในยอดเงินตามท่ีได้
แจ้งไว้ในใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ในอัตราดอกเบ้ีย
บัตรเครดิตท่ีธนาคารประกาศก�าหนดในขณะน้ัน นับต้ังแต่วนั
ท่ีธนาคารช�าระเงินให้สถานการค้า/สถานบรกิาร ท่ีผู้ถือบัตรน�า
บัตรเครดิตไปใชจ้า่ยจนกวา่จะช�าระหน้ีเสรจ็ส้ิน

 ในกรณีผู้ถือบัตรได้ถอนเงินสดล่วงหน้าผู้ถือบัตรยินยอม
ช�าระดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียดังกล่าวข้างต้น ต้ังแต่วนัท่ีถอน
เงินสดล่วงหน้า จนถึงวนัท่ีช�าระเงินครบถ้วน

 ในกรณีทีำ�ผู้่ถ่อบััตรค้างช้ำาระห้น้ีดัิงกล่าวในวรรคสอง 
ธนาคารมีสิทำธิยกเลิกบััตรได้ิทัำนทีำ และผู้่ถ่อบััตรยินยอม
ให้้ธนาคารนำาภาระห้น้ีบััตรเครดิิตทีำ�คงค้างท้ัำงจำานวนไปหั้ก
บััญช้เีงนิฝากทำกุประเภทำของผู้่ถ่อบััตรทีำ�มีอยู่กับัธนาคารได้ิ
ตามทีำ�ธนาคารเห็้นสมควรโดิยมิต้องได้ิรบััความยินยอมจาก
ผู้่ถ่อบััตรอีก

 8.2 ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรแจง้ขอให้ธนาคารหักบัญชเีงินฝาก
เพ่ือช�าระหน้ีใด ๆ  ท่ีเกิดจากการใช้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตร 
ผู้ถือบัตรยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากตาม
หมายเลขบัญชท่ีีได้ระบุไวใ้นหนังสือยินยอมดังกล่าว หรอืตาม
หมายเลขบัญชีเงินฝากท่ีผู้ถือบัตรได้แจ้งเปล่ียนแปลงใน 
ภายหลังได้ทันที
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 8.3 ในกรณีท่ีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรถูกยกเลิกและ
ผู้ถือบัตรยังคงมีภาระหน้ีค้างช�าระอยู่กับธนาคารผู้ถือบัตร
ยินยอมให้ธนาคารมีสิทธใิชบุ้คคลอืน่ในการติดตามทวงถามหน้ี
ได้ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร

9. การออกบััตรเครดิิตให้ม่แทำนบััตรเครดิิตทีำ�ห้มดิอายุ

 เม่ือบัตรเครดิตหมดอายุ ผู้ถือบัตรตกลงให้ธนาคารออก
บัตรเครดิตใบใหม่ให้แก่ผู้ถือบัตรเพ่ือให้มีผลใชไ้ด้ทันทีท่ีบัตร
เครดิตเก่าหมดอายุโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ถือบัตร 
เวน้แต่ผู้ถือบัตรจะแจง้บอกเลิกการใชบั้ตรเครดิตให้ธนาคาร
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวนัท่ีบัตรเครดิตเก่าหมดอายุ
ไม่น้อยกวา่ 30 วนั

 ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรบอกเลิกการใชบั้ตรเครดิต โดยมิได้แจง้
การยกเลิกภายในก�าหนดเวลาตามวรรคก่อน และธนาคารได้จดั
ท�าบัตรเครดิตใหม่แล้ว ผู้ถือบัตรยินยอมรบัผิดชดใชค่้าใชจ้า่ยใน
การจดัท�าบัตรเครดิตให้แก่ธนาคารเปน็จ�านวน 200 บาท พรอ้ม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมอกีต่างหาก

10. การใช้บั้ัตรเครดิิตแทำนการช้ำาระด้ิวยเงนิสกลุต่างประเทำศ

 การใชบั้ตรเครดิตในต่างประเทศ ผู้ถือบัตรรบัทราบและ
ตกลงวา่ค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดจากการใช้บัตรเครดิตช�าระค่า
สินค้า/บรกิาร และการเบิกเงินสดเปน็สกุลเงินตราต่างประเทศ 
จะถูกเรยีกเก็บโดยแปลงเปน็เงินบาทไทยตามอตัราแลกเปล่ียน
ท่ีบรษัิทบัตรเครดิตท่ีธนาคารเป็นสมาชกิอยู่ ประกาศ ณ วนัท่ี
บรษัิทเรยีกเก็บยอดค่าใชจ้า่ยดังกล่าวกับธนาคาร หากสกุลเงิน
ต่างประเทศน้ัน มิได้เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวจะต้องแปลงเปน็สกุลเงินดอลล่ารส์หรฐัก่อนการแปลง
เปน็สกุลเงินบาท ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอตัราแลกเปล่ียน
เพ่ือใชใ้นการอา้งองิเบ้ืองต้นได้จาก
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กรณีบัตร                               กรณีบัตร

VISA                             MasterCard

กรณีบัตร

UnionPay

 นอกจากน้ี ธนาคารคิดความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงิน
ดังกล่าวด้วย ท้ังน้ีเม่ือรวมกับอตัราแลกเปล่ียนของบรษัิทบัตร
เครดิตท่ีธนาคารเป็นสมาชกิแล้วอัตราไม่เกินรอ้ยละ 2.5 ของ
ยอดใชจ้า่ย 

11. การใช้บั้ัตรเครดิิตโดิยบัคุคลอ่�น

 หากมีการใชบั้ตรเครดิตแทนเงินสดช�าระค่าสินค้า ค่าบรกิาร 
หรอืหน้ีอืน่ใด โดยบุคคลอืน่อนัเน่ืองมาจากความจงใจหรอืความ
ประมาทเลินเล่อของผู้ถือบัตรหรอืด้วยเหตุผลอื่นใดอันเป็น
ความรบัผิดชอบของผู้ถือบัตร และธนาคารได้จา่ยเงินให้แก่รา้น
ค้าซึ่งรบัช�าระด้วยบัตรเครดิตดังกล่าวของผู้ถือบัตรแล้ว ผู้ถือ
บัตรยินยอมช�าระหน้ีท่ีเกิดจากการใชบั้ตรเครดิตของผู้ถือบัตร
โดยบุคคลอืน่คืนให้แก่ธนาคาร

12. กรณีบััตรเครดิิตและรหั้สสูญห้าย และการระงบััใช้บั้ัตร
เครดิิตช้ั�วคราว

 ผู้ถือบัตรมีหน้าท่ีเก็บรกัษาบัตรเครดิตและรหัสประจ�าตัว
ของผู้ถือบัตรส�าหรบัใชกั้บเครือ่งฝากถอนเงินอัตโนมัติไวใ้นท่ี
ปลอดภัย หากบัตรเครดิตหรอืรหัสประจ�าตัวสูญหาย หรอืถูก
ขโมย หรอืไม่วา่กรณีใด ๆ  ผู้ถือบัตรจะต้องรบีแจง้ให้ธนาคาร
ทราบทันที หากมีผู้น�าบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรไปใชบ้รกิารใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังกล่าวในข้อ 2.1 ข้อ 2.2 ข้อ 4 จะด้วย
วธิใีด ๆ  ก็ตามอันเป็นเหตุให้เจา้หน้าท่ีของสถานการค้า/สถาน
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บรกิาร/ส�านักงานสาขาของธนาคาร/ส�านักงานสาขาธนาคาร
สมาชกิ หลงเชือ่และขายสินค้า/บรกิารน้ันๆ ไป ผู้ถือบัตรยินยอม
รบัผิดชอบต่อภาระหน้ีใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีบัตรเครดิต
สูญหาย หรอืถูกขโมย หรอืไม่วา่กรณีอืน่ใด จนกวา่จะได้แจง้ขอ
ระงับการใช้บัตรเครดิตหรือแจ้งขอระงับการใช้บัตรเครดิต
ชัว่คราวให้ธนาคารรบัทราบทางโทรศัพท์ และเม่ือผู้ถือบัตรได้
แจง้ระงับการใชบั้ตรเครดิตหรอืแจง้ขอระงับการใชบั้ตรเครดิต
ชัว่คราวแล้ว ผู้ถือบัตรไม่ต้องรบัผิดชอบในภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึน 
หลังจากเสรจ็ส้ินข้ันตอนการรบัแจง้และได้วางโทรศัพท์ผ่านพ้น
ไปแล้ว 5 นาที โดยผู้ถือบัตรจะต้องแจง้กรณีดังกล่าวข้างต้น 
ณ ส่วนอนุมัติการใช้บัตร สายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ 
โทร. 0 2638 4999 หรอืหมายเลขโทรศัพท์ท่ีธนาคารจะแจง้
ให้ทราบในภายหน้า หากธนาคารพิสูจน์ได้วา่ ภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึน
หลังการแจ้งขอระงับการใช้บัตรเครดิตเป็นการกระท�าหรือ
ยินยอมให้กระท�าของผู้ถือบัตรเอง ผู้ถือบัตรยังคงต้องรบัผิดชอบ 
ต่อภาระหน้ีท้ังหมดน้ันด้วย

13. การยกเลิกการใช้บั้ัตรเครดิิต

 ผู้ ถือ บัตร มี สิ ทธิยกเ ลิกการใช้ บัตร เคร ดิตเ ม่ือใด 
ก็ได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อการใชบั้ตรเครดิตท่ีได้กระท�าไป
ก่อนการยกเลิก และต้องไม่ท�าให้ธนาคารได้รบัความเสียหาย 

 ผู้ถือบัตรท่ียกเลิกการใช้บัตรเครดิตมีสิทธิได้รับคืนค่า
ธรรมเนียมตามส่วนของระยะเวลาท่ียังไม่ได้ใชบ้รกิาร ยกเวน้ 
การยกเลิกท่ีท�าให้ธนาคารได้รบัความเสียหาย

 เม่ือมีการยกเลิกการใชบั้ตรเครดิตไม่วา่กรณีใดๆ ผู้ถือบัตร
จะต้องตัดบัตรหลักและบัตรเสรมิออกเป็น 2 ส่วน และน�าส่ง
คืนให้ธนาคารทันที เม่ือมีการยกเลิกการใชบั้ตรเครดิตหากผู้ถือ
บัตรยังคงมีหน้ีสินใด ๆ  ค้างช�าระอยู่กับธนาคาร ผู้ถือบัตรจะต้อง
รบัผิดชอบชดใชคื้นแก่ธนาคารจนครบถ้วน
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14. การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกำาห้นดิและเง่�อนไขการใช้้

บััตรเครดิิต

 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใชบั้ตรเครดิต อตัราดอกเบ้ีย 
อตัราเบ้ียปรบั อตัราค่าธรรมเนียม อตัราค่าบรกิารและค่าใชจ้า่ย
ต่าง ๆ  รวมท้ังหลักเกณฑ์การใชบั้ตรเครดิต หรอืข้อสัญญาใด ๆ  
เก่ียวกับบัตรเครดิต ธนาคารจะแจง้ให้ผู้ถือบัตรทราบเป็นลาย
ลักษณ์อกัษร ล่วงหน้าเปน็ระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั ก่อนมี
ผลใชบั้งคับ เวน้แต่มีผลใชบั้งคับในกรณีดังต่อไปน้ี

 14.1 กรณีเรง่ด่วนธนาคารจะแจง้เปน็ลายลักษณ์อกัษรให้
ผู้ ถือบัตรทราบล่วงหน้าทางจดหมายหรือประกาศทาง
หนังสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยท่ีแพรห่ลายในประเทศล่วงหน้า
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนมีผลใช้บังคับ โดยการ
ประกาศทางหนังสือพิมพ์น้ัน ธนาคารจะแจง้การเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวเปน็ลายลักษณ์อกัษรซำาอกีครัง้หน่ึง

 14.2 การเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างต้นท่ีเปน็ประโยชน์หรอื
ลดภาระแก่ผู้ถือบัตรซึ่งมีผลใชบั้งคับได้ทันที ธนาคารจะแจง้ให้
ผู้ถือบัตรทราบไม่น้อยกวา่ 30 วนั หลังมีผลใชบั้งคับ

 ท้ัำงน้ี ผู้่ถ่อบััตรตกลงปฏิบััติตามข้อกำาห้นดิและเง่�อนไข
ทีำ�ธนาคารเปลี�ยนแปลงตามความในข้อน้ีทำกุประการ 

15. การแจง้และการบัอกกล่าว

 ผู้ถือบัตรตกลงวา่ ท่ีอยู่ตามท่ีระบุไวใ้นค�าขอเป็นผู้ถือบัตร
เ ค ร ดิ ต ธ น า ค า ร ก รุ ง เท พ  ไ ม่ ว่า จ ะ เป็ น ท่ี อ ยู่ ไป ร ษ ณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือท่ีอยู่ท่ีปรากฏในทะเบียนราษฎร์ หรือ
ภูมิล�าเนาตามกฎหมายของผู้ถือบัตร เป็นสถานท่ีติดต่อเพ่ือ
ทวงถามหน้ีด้วย หากผู้ถือบัตรเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ หรือ
เปล่ียนแปลงชือ่หรอืนามสกุล ผู้ถือบัตรจะแจง้ให้ธนาคารทราบ
เป็นหนังสือภายใน 7 วนั นับแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง ท่ีอยู่
หรอืเปล่ียนชือ่หรอืนามสกุล แล้วแต่กรณี

 ผู้ถือบัตรตกลงวา่ในกรณีท่ีธนาคารมีหนังสือแจง้หรอืบอก
กล่าวในเรือ่งใด ๆ เก่ียวกับการใชบ้รกิารบัตรเครดิต หรอืเพ่ือ
การทวงถามหน้ีหรอืตามกฎหมาย ส่งไปยังผู้ถือบัตรตามท่ีอยู่
ท่ีระบุไวใ้นค�าขอเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ หรอื ณ 
สถานท่ีท่ีผู้ถือบัตรแจ้งให้ธนาคารทราบในภายหลัง ให้ถือวา่
ธนาคารได้แจง้หรอืบอกกล่าวหรอืทวงถามหน้ีเปน็หนังสือให้ผู้ถือ
บัตรทราบโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
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16. บััตรเสรมิ

 ในกรณีท่ีธนาคารได้ออกบัตรเสรมิให้กับบุคคลตามความ
ประสงค์และความยินยอมจากผู้ถือบัตรหลัก ผู้ถือบัตรเสรมิ
ยอมผูกพันตนเป็นผู้ถือบัตรตามข้อก�าหนดและเง่ือนไขการใช้
บัตรเครดิตของธนาคารซึ่งจะได้รบัมาพรอ้มกับบัตรเครดิต ท้ังน้ี  
ผู้ถือบัตรหลักและผู้ถือบัตรเสรมิ ยอมรบัผิดชอบรว่มกันและ
แทนกันอย่างลูกหน้ีรว่มต่อธนาคารในหน้ีท้ังปวง ซึ่งเกิดจาก
การใชบั้ตรเสรมิท่ีออกโดยธนาคาร และยินยอมให้ธนาคารส่ง
ข้อมูลข่าวสาร น�าเสนอ แนะน�าผลิตภัณฑ์ บรกิาร สิทธปิระโยชน์
และข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ  ให้แก่ผู้ถือบัตรได้



33

ข้อก�าหนดและเงือ่นไขบรกิารผ่อนช�าระผ่านบัตรเครดิตโดย
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (Be Smart Program)

ข้อก�าหนดและเง่ือนไขน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงและ

เง่ือนไขการใชบั้ตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

ด้วย และในข้อก�าหนดและเง่ือนไขน้ี ค�าวา่ “บัตร” หมายถึงบัตร

เครดิตทุกประเภท ซึ่งออกให้และ/หรอืออกรว่มโดยธนาคาร

กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ค�าว่า “ผู้ถือบัตร” หมายถึง  

สมาชิก บัตรเครดิตทุกประ เภทของธนาคารก รุง เทพ 

จ�ากัด (มหาชน) และค�าวา่ “ธนาคาร” หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ 

จ�ากัด (มหาชน)

1. Be Smart Program หมายถึงการท่ีผู้ถือบัตรใชบั้ตรของ

ธนาคารช�าระค่าสินค้าและ/หรอืบรกิารใด ๆ ท่ีได้รบัการคัดเลือก

จากธนาคาร โดยธนาคารเป็นผู้ช�าระค่าสินค้าและ/หรอืบรกิาร

น้ันๆ ให้แก่ผู้ถือบัตรล่วงหน้า และผู้ถือบัตรมีภาระผูกพันท่ีจะช�าระ

ค่าสินค้าและ/หรอืบรกิารดังกล่าวคืนให้แก่ธนาคารเปน็งวดๆ ไป 

ซึง่ค่าซือ้สินค้าและ/หรอืบรกิารดังกล่าว รวมดอกเบ้ีย ซึง่ต่อไปจะ

เรยีกวา่ “ค่าธรรมเนียมรายการ Be Smart” และค่าธรรมเนียมอืน่ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับการผ่อนช�าระผ่านบัตรตามอตัราก�าหนดระยะเวลา

ซึ่งรา้นค้าและธนาคารมีข้อตกลงต่อกันในแต่ละขณะ และผู้ถือ

บัตรตกลงผ่อนช�าระค่าสินค้า และ/หรอื บรกิารท่ีกล่าวน้ีรวมกับ

ค่าธรรมเนียมรายการ Be Smart และค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ  เปน็

งวด ๆ  ตามจ�านวนเงิน ก�าหนดเวลาของการผ่อนช�าระซึ่งถูก

ก�าหนดไวส้�าหรบัสินค้า และ/หรอืบรกิารน้ัน ๆ  ในขณะท่ีผู้ถือบัตร

ใชบ้รกิารดังกล่าวน้ี ในแต่ละขณะไม่วา่จะเปน็การใชบั้ตรโดยตรง 

หรอืแจ้งเลขท่ีบัตรแก่รา้นค้าผ่านการท�าค�าส่ังซื้อผ่าน Mail 

Order ทุกรูปแบบเชน่ ผ่านโทรสาร ไปรษณีย์ หรอืโทรศัพท์ 

หรอือินเตอรเ์น็ต หรอืส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อื่นใดทุกรูปแบบท่ี

รา้นค้าก�าหนด ท้ังน้ีถือวา่ Be Smart Program ให้มีความหมาย

รวมถึงก�าหนดระยะเวลาผ่อนช�าระในแต่ละขณะด้วย

2. ผู้ถือบัตรเข้าใจดีวา่ Be Smart Program เปน็ส่วนหน่ึงของ

วงเงินสินเชือ่บัตรเครดิต (Credit Line) ท่ีผู้ถือบัตรมีอยู่ใน

ขณะท่ีบัตรของผู้ถือบัตรมีผลใชบั้งคับอยู่ ณ ขณะท่ีขอใชบั้ตร

ในแต่ละคราว
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3. การผ่อนช�าระเปน็รายเดือน (Monthly Installment Due) หมาย

ถึง จ�านวนเงินท่ีผู้ถือบัตรต้องผ่อนช�าระเงินค่าสินค้าและ/หรอื

บรกิารซึ่งผู้ถือบัตรได้รบัสินค้า และ/หรอืบรกิารน้ันไปแล้วจาก

รา้นค้าให้แก่ธนาคารเป็นรายเดือนโดยธนาคารจะคิดค�านวณ

เงินท่ีต้องผ่อนช�าระรายเดือนจากราคาของสินค้า และ/หรอื

บรกิารซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมซึ่งรา้นค้ารวมไวใ้นค่าสินค้า และ/

หรอืบรกิารน้ันๆ แล้วรวมถึงค่าธรรมเนียมรายการ Be Smart 

ในอัตราท่ีก�าหนดไวส้�าหรบัสินค้า และ/หรอืบรกิารน้ัน ๆ  ตาม

ระยะเวลาการผ่อนช�าระครบถ้วนเสรจ็ส้ินจ�านวน ค่าธรรมเนียม

รายการ Be Smart ท่ีก�าหนดจะค�านวณจากราคาขายสินค้า และ

หรอื/บรกิาร คูณด้วยอัตราการคิดค่าธรรมเนียมรายการ Be 

Smart และจ�านวนเดือนท้ังหมดส�าหรบัการผ่อนช�าระสินค้า

และ/หรอืบรกิารใด ๆ  ซึ่งซือ้ผ่าน Be Smart Program โดยผู้

ถือบัตรจะถูกเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมรายการ Be Smart ตาม

ท่ีปรากฎในใบบันทึกรายการขายสินค้า (Sales Slip) โดย

อตัโนมัติ หรอื ด้วยรูปแบบการบันทึกข้อมูลการใชบั้ตรรูปแบบ

อื่นท่ีผู้ถือบัตรตกลงกับรา้นค้า อาทิเชน่ การส่ังซื้อในรูปแบบ

ของ Mail Order ทุกชนิด เชน่ ผ่านทางโทรสาร ไปรษณีย์ หรอื

การส่ังซือ้ทางโทรศัพท์ หรอืผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ

ท่ีมีไปถึงร้านค้า ธนาคารขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่า

ธรรมเนียมรายการ Be Smart โดยจะแจง้ให้ผู้ถือบัตรทราบล่วง

หน้า ท้ังน้ีคะแนนสะสมบัวหลวง และเงินคืนเข้าบัญชบัีตรเครดิต 

จะน�าแต่เฉพาะยอดเงินต้นท่ีช�าระครบถ้วนตามใบแจง้ยอดบัญช ี

(Statement) ไปค�านวณโดยไม่รวมถึงยอดค่าธรรมเนียม

รายการ Be Smart

4. การเรียกเก็บเงิน (Billing) ผู้ถือบัตรรับทราบแล้วว่า 

ธนาคารจะเรยีกเก็บเงินตามจ�านวนท่ีผู้ถือบัตรต้องผ่อนช�าระ

เป็นรายเดือนในแต่ละเดือนในวนัท่ีถึงก�าหนดช�าระในใบแจ้ง

ยอดบัญชใีนแต่ละเดือนจนกระท่ังผู้ถือบัตรได้ช�าระจ�านวนเงิน

ท่ีต้องผ่อนช�าระท้ังหมดจนหมดส้ิน อน่ึงผู้ถือบัตรรบัทราบแล้ว

วา่ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาการผ่อนช�าระตามท่ีผู้ถือ

บัตรได้เลือกไว ้ณ วนัซื้อสินค้าและ/หรอืบรกิารน้ัน ๆ  แล้ว
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5. ผู้ถือบัตรรับทราบว่า การผ่อนช�าระตาม Be Smart 

Program ผู้ถือบัตรจะต้องช�าระเต็มตามจ�านวนท่ีธนาคารเรยีก

เก็บเงินส�าหรบั Be Smart Program ในแต่ละเดือน การช�าระ

ไม่ครบถ้วนตามจ�านวนท่ีธนาคารเรยีกเก็บถือวา่ผู้ถือบัตรผิดนัด

ผิดสัญญาผู้ถือบัตรรบัทราบวา่การผ่อนช�าระตามโครงการน้ีจะ

ไม่น�าหลักเกณฑ์จ�านวนเงินข้ันตำาท่ีผู้ถือบัตรมีสิทธเิลือกช�าระ

ตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บัตรเครดิตของธนาคารมา

บังคับใช้

6. การช�าระเงิน (Payment) ในทุก ๆ  รอบของการเรยีกเก็บ

เงิน (Billing Cycle) ผู้ถือบัตรจะต้องช�าระตามจ�านวนท่ีระบุไว้

ในข้อ 5 รวมกับจ�านวนเงินข้ันตำาท่ีผู้ถือบัตรมีสิทธเิลือกช�าระ

ตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใชบั้ตร ในกรณีของยอดค่าใชจ้า่ย

บัตรเครดิตในกรณีอื่น ดังน้ันถ้าหากผู้ถือบัตรได้ช�าระเงินตาม

จ�านวนท่ีกล่าวข้างต้นท้ังหมดครบถ้วน ในเดือนท่ีถึงก�าหนด

ช�าระแล้วผู้ถือบัตรจะไม่ถูกเรยีกเก็บค่าเบ้ียปรบั ดอกเบ้ียผิดนัด 

จากการใชบั้ตรดังกล่าว ถ้าหากผู้ถือบัตรช�าระเงินเป็นจ�านวน

น้อยกวา่จ�านวนท่ีกล่าวไวใ้นวรรคก่อนหรอืไม่ช�าระเงินตามจ�านวน

ท่ีกล่าวไว้ในวรรคก่อนติดต่อกัน 60 วันข้ึนไป จะถือว่า 

ผู้ถือบัตรผิดนัดช�าระหน้ี ในกรณีน้ีผู้ถือบัตรจะต้องช�าระดอกเบ้ีย

ตามอัตราสูงสุดท่ีธนาคารประกาศเรียกเก็บจากผู้ถือบัตรท่ี

ผิดนัดผิดเง่ือนไขหรอืผิดสัญญาตามประกาศของธนาคาร และ/

หรอื ธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีใชบั้งคับอยู่ในขณะน้ันๆ ส�าหรบั

จ�านวนเงินท่ีค้างช�าระซึ่งค�านวณมาจากวนัท่ีได้แจ้งให้ทราบ 

(Posting Date) อน่ึงถ้าหากผู้ถือบัตรช�าระเงินน้อยกวา่ยอด

เงินผ่อนช�าระรายเดือนของ Be Smart Program ในเดือนท่ี

ถึงก�าหนดช�าระ หรอืผิดนัดช�าระหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นข้อ 6 ธนาคาร

จะน�ายอดคงค้างของเดือนน้ันและยอดผ่อนช�าระท่ีคงเหลือ

ท้ังหมดของ Be Smart Program มาเรยีกเก็บจากผู้ถือบัตร

ในงวดบัญชถัีดไปท้ังจ�านวนทันที



7. การช�าระเงิน Be Smart Program คืนท้ังหมดล่วงหน้า 

(Pre-Payment) คือการช�าระเงินตามจ�านวนท่ีผู้ถือบัตรต้อง

ช�าระเป็นรายเดือนท้ังหมดทุกเดือนคืนให้กับธนาคารท้ังหมด

เปน็การล่วงหน้าให้กระท�าได้โดยไม่ต้องช�าระค่าปรบัการช�าระเงิน

ล่วงหน้า แต่ในกรณีดังกล่าวผู้ถือบัตรต้องแจง้ให้ธนาคารทราบ

เปน็ลายลักษณ์อกัษรและจะต้องน�าเงินมาช�าระให้ครบถ้วนตาม

จ�านวนยอดเงินผ่อนช�าระท่ีคงเหลือท้ังหมด ธนาคารจงึจะยกเลิก

รายการ Be Smart Program ของผู้ถือบัตรดังกล่าว โดยผู้ถือ

บัตรจะขอคืนเงินค่าธรรมเนียมรายการ Be Smart ท่ีค�านวณ

รวมไวใ้นยอดเงินผ่อนช�าระแต่ละเดือนคืนจากธนาคารมิได้

8. ผู้ถือบัตรยินยอมให้ธนาคารแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก�าหนด และ

เง่ือนไขฉบับน้ีตลอดจนแก้ไขปรบัปรุงข้อก�าหนดเก่ียวกับอตัรา

ดอกเบ้ีย และอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ของบัตรเครดิต และ

เง่ือนไขอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวข้องโดยธนาคารจะแจง้ให้ผู้ถือบัตรทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั แต่ส�าหรบัการเปล่ียนแปลงแก้ไขท่ี

ไม่เก่ียวกับอตัราดอกเบ้ีย ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้า่ย 

อื่น ๆ  ในการใชบั้ตรเครดิตน้ัน หากเป็นกรณีรบีด่วน  ธนาคาร

จะแจง้ทางจดหมาย หรอืประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวนัภายใน

ประเทศล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั โดยในกรณีประกาศทาง

หนังสือพิมพ์ ธนาคารจะแจง้การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเปน็ลาย

ลักษณ์อักษรอีกครัง้หน่ึง ท้ังน้ีผู้ถือบัตรตกลงปฎิบัติตามท่ี

ธนาคารได้แก้ไขเพ่ิมเติมทุกประการ

9. ผู้ถือบัตรยอมรบัวา่ สินค้า และ/หรอืบรกิารท่ีซือ้ขายผ่าน Be 

Smart Program ธนาคารจะมีกรรมสิทธิ�ตามกฎหมาย (Title 

to the Items) โดยสมบูรณ์ในสินค้าและ/หรอืบรกิารน้ัน ซึ่ง

สิทธขิองธนาคารจะครอบคลุมรวมถึงสินค้า และ/หรอืบรกิารท่ี

ได้น�ามาเปล่ียนทดแทนและอุปกรณ์ต่างๆ ของสินค้าและ/หรอื

บริการดังกล่าว จนกระท่ังผู้ถือบัตรได้ผ่อนช�าระเงินให้แก่

ธนาคารครบถ้วนทุกงวดแล้ว ก่อนท่ีผู้ถือบัตรจะช�าระเงินให้แก่
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ธนาคารครบทุกงวด ผู้ถือบัตรตกลงวา่จะครอบครองสินค้าและ/

หรอืบรกิารดังกล่าวไวแ้ละใช้สินค้าและ/หรอืบรกิารน้ัน ด้วย

ความระมัดระวงัตามสมควร (Proper Diligence)

10.การรบัเปล่ียน คืนสินค้า และ/หรอืบรกิาร รบัประกันคุณภาพ

สินค้า และ/หรอืบรกิารให้เป็นไปตามข้อก�าหนดข้อตกลงและ

การรบัประกัน จากรา้นค้าผู้จ�าหน่ายสินค้า และ/หรอืให้บรกิาร

น้ัน ๆ  ธนาคารไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการรบัประกันดังกล่าวแต่

อย่างใด

11.ในระหวา่งท่ีผู้ถือบัตรยังผ่อนค่าสินค้า และ/หรอืบรกิารตาม 

Be Smart Program กับธนาคาร ผู้ถือบัตรจะต้องไม่

เปล่ียนแปลง คืน จ�าน�า ขาย โอน ให้เชา่ หรอืแบ่งการครอบครอง

สินค้า และ/หรอืบรกิารท่ีซือ้ขายตาม Be Smart Program ท่ี

ก�าหนดในข้อตกลงน้ีโดยปราศจากความยินยอมเปน็ลายลักษณ์

อกัษรล่วงหน้าจากธนาคาร

12.ความรบัผิดชอบเก่ียวกับสินค้าและ/หรอืบรกิาร (Products 

Liabilities) ข้อรอ้งเรยีนใด ๆ  เก่ียวข้องกับคุณภาพของสินค้า

และ/หรอืบรกิาร ท่ีจดัซือ้หรอืบรกิารซึ่งได้ให้ไวผ่้าน Be Smart 

Program ผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อและ/หรอืจดัส่งไปยังรา้นค้า

ผู้จ�าหน่ายสินค้า และ/หรือบริการโดยตรง และข้อโต้แย้ง

ดังกล่าวระหวา่งผู้ถือบัตรกับรา้นค้าผู้จ�าหน่ายสินค้าและ/หรอื

บริการจะไม่มีผลกระทบต่อหน้าท่ีของผู้ถือบัตรในการช�าระ

เงินผ่อนค่าสินค้า/บรกิาร ให้แก่ธนาคาร

13.เห้ตผิุ่ดินัดิ (Event of Default and Delinquency) 

ในกรณีทีำ�มีการผิ่ดินัดิผิ่ดิเง่�อนไขช้ำาระเงินตามบััตรใดิบััตร

ห้นึ�งทีำ�มีอยู่กับัธนาคาร ห้รอ่ตามสินเช้่�อใดิ ๆ  ของผู้่ถ่อบััตร

ทีำ�มีอยู่กับัธนาคาร ธนาคารอาจใช้สิ้ทำธเิพิื่กถอนการใช้บั้ัตร

ของผู้่ถ่อบััตร บััตรใดิบััตรห้นึ�งห้รอ่ท้ัำงห้มดิห้รอ่สินเช้่�อของ

ผู้่ถ่อบััตรท้ัำงห้มดิก็ได้ิ
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14.สิทธท่ีิจะหักกลบลบหน้ี (Right to offset) ผู้ถือบัตรตกลง

วา่เม่ือผู้ถือบัตรผิดนัดผิดเง่ือนไขตามข้อก�าหนดและเง่ือนไข

ของโปรแกรมการผ่อนช�าระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 

(Be Smart Program) โดยดุลพินิจของธนาคาร และโดยมิ

ต้องแจง้ให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า ธนาคารอาจจะหักกลบลบ

หน้ีใด ๆ  ท่ีผู้ถือบัตรมีต่อธนาคารจากเงินฝากของผู้ถือบัตรท่ีมี

อยู่กับธนาคารและโดยเอกสารฉบับน้ี ผู้ถือบัตรให้ถือวา่เป็น

ความยินยอมในการมอบหมายและแต่งต้ังธนาคารเปน็ตัวแทน

ของผู้ถือบัตร ให้มีอ�านาจเต็มในการสอบถาม และใชสิ้ทธเิหนือ

ทรพัย์สินของ ผู้ถือบัตรเพ่ือหักกลบลบหน้ีของผู้ถือบัตรตาม

อ�านาจท่ีให้ไวแ้ก่ธนาคารตามข้อก�าหนดและเง่ือนไขน้ี

หมายเหตุ

1. ราคาผ่อนช�าระข้ันตำาต่อเดือนของ Be Smart Program 

คือ 500 บาท โดยราคาสูงสุดของสินค้าและ/หรอืบรกิารจะข้ึน

อยู่กับวงเงินบัตรท่ีคงเหลืออยู่ในขณะท่ีซื้อสินค้า และ/หรอื

บรกิาร และราคาข้ันตำาธนาคารอาจพิจารณาก�าหนดเปน็ประการ

อื่นใดก็ได้ และ/หรอืบรกิารบางรายการอาจมีการเปล่ียนแปลง

ราคา ณ จุดขาย ข้ึนอยู่กับร้านค้าผู้จ�าหน่ายสินค้าท่ีเข้าร่วม

รายการ (แล้วแต่กรณี) ธนาคารมิได้มีส่วนเก่ียวพันในกรณี

ดังกล่าว

2. ธนาคารไม่มีความรบัผิดชอบใด ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าและ

บรกิาร

3. สินค้า / บรกิาร ท่ีสามารถรว่มรายการ Be Smart ได้ไม่รวม

รายการท่ีเกิดข้ึนจากการช�าระหน่วยลงทุนทุกประเภท และ

ประกันแบบ UNIT LINKED การกดเงินสด (Cash Advance) 

ดอกเบ้ีย และค่าธรรมเนียม ทุกชนิด, การแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ, รายการช�าระภาษี จะไม่สามารถท�ารายการได้



4. รา้นค้าผู้จ�าหน่ายสินค้าอาจเปล่ียนแปลง และ/หรอืบรกิาร

และราคาโดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับกรณีท่ี

สินค้า และ/หรอืบรกิาร อาจขาดตลาดหรอืหมดก่อนก�าหนด

กรณีท่ีสินค้า และ/หรอืบรกิารบางรายการอาจมีการเปล่ียนแปลง

ราคา ณ จุดขาย ข้ึนอยู่กับร้านค้าผู้จ�าหน่ายสินค้าท่ีเข้าร่วม

รายการ (แล้วแต่กรณี) ธนาคารมิได้มีส่วนเก่ียวพันในกรณีดัง

กล่าว

5. การรว่มรายการผ่อนช�าระ Be Smart ต้องอยู่ในวงเงินท่ี

ลูกค้าได้รบัอนุมัติ ไม่รวมวงเงินท่ีขอเพ่ิมเปน็การชัว่คราว
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ในกรณีบัตรช�ารุด หรอืหาย หรอืผู้ถือบัตรมีปญัหาใด ๆ  

เก่ียวกับบัตรเครดิต หรอืเปล่ียนแปลงท่ีอยู่/หมายเลข

โทรศัพท์ หรอืขอรบัรหัสบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรสามารถ

ติดต่อส่วนบรกิารสมาชกิบัตรผ่านชอ่งทางดังน้ี

โทร. 0 2638 4888 ส�าหรบับัตรเครดิตแพลทินัม 

  โรงพยาบาลบ�ารุงราษฏร์

โทร. 0 2638 4000 ส�าหรบับัตรเครดิตวซีา่ 

  ธนาคารกรุงเทพ  

  บัตรเครดิตมาสเตอรก์ารด์ 

  ธนาคารกรุงเทพ และ 

  บัตรเครดิตยูเน่ียนเพย์  

  แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ 

โทร. 0 2638 4400 ส�าหรบับัตรเครดิต 

  ธนาคารกรุงเทพ 

  อเมรกัิน เอก็ซเ์พรส

E-mail card.srv@bangkokbank.com

Website www.bangkokbank.com

Fax no. 0 2353 5760

Facebook Bangkok Bank Credit Card

ชอ่งทางส�าหรบัติดต่อกับธนาคาร
เก่ียวกับบัตรเครดิต



สอบถามเพ่ิมเติม :
โทร. 0 2638 4000 ส�าหรบับัตรเครดิตวซีา่/ มาสเตอรก์ารด์/ ยูเน่ียนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ

โทร. 0 2638 4400 ส�าหรบับัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมรกัิน เอก็ซเ์พรส

E-mail : card.srv@bangkokbank.com

www.bangkokbank.com


