
บัตรเครดิต 

ธนาคารกรุงเทพ 

ประเภทแรบบิท



บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ประเภทแรบบิท

รวมความทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว ไวในบัตรใบเดียว 

โดยนำเทคโนโลยี Contactless ที่ใชเปนแรบบิท 

กับรถไฟฟาบีทีเอส และเครือขายระบบขนสงมวลชนอ�น 

รวมทั้งกับรานคาตางๆ เพ�อชำระคาสินคา/บริการ แทนเงินสด 

ไมตองกังวลกับเงินทอน และรับคะแนนสะสมจากโปรแกรม

แรบบิท รีวอรดส รวมถึงใชเปนบัตรเครดิต ที่ตอบสนอง

ชีวิตคนเมืองยุคใหมไดดวยการพกบัตรเพียงใบเดียว

 



ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งสิทธิประโยชน์

ขอต้อนรับท่านสมาชิกบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ประเภทแรบบิท 

พร้อมสิทธิประโยชน์มากมายที่ธนาคารมอบให้ ธนาคารได้จัด

ส่งบัตรเครดิตตามคำาขอของท่านมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้แล้ว 

โปรดลงลายมือชื่อที่ช่องลายเซ็นด้านหลังบัตรเครดิตทันที และ

เปิดใช้บริการบัตรเครดิตของท่านโดยติดต่อได้ที ่หมายเลขโทรศัพท ์ 

0 2638 4040 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัย 

ธนาคารจะจัดส่งรหัสประจำาตัวให้ท่านทางไปรษณีย์แยกจากบัตร

เครดิต (ในกรณีบัตรใหม่ที ่ออกเนื่องจากการต่ออายุ หรือบัตรชำารุด  

โปรดใช้รหัสประจำาตัวเดิม)

ธนาคารมีความยินดีที ่ได้มีโอกาสรับใช้ท่าน และขอขอบคุณที่ท่าน

ให้เกียรติเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ

ขอแสดงความนับถือ 

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

Bangkok Bank is pleased to welcome you as our Rabbit 

Bangkok Bank Credit Card member and is delighted to 

offer you a full range of privileges with our credit card 

service. Along with this letter we are sending you Rabbit 

Bangkok Bank Credit Card pursuant to your application. 

Upon receipt of your card, please sign your name on the 

signature stripe on the reverse side immediately and call 

us to activate your card at 0 2638 4040 24 hours daily. For 

security purposes, we will send your Personal Identification 

Number (PIN) to you separately by mail. (In case of a new 

card replacing from 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

โปรดอ่านข้อกำาหนดและเงื ่อนไขการใช้บัตรเครดิตที่ส่งมาพร้อม

บัตร เมื่อท่านใช้บัตรท่านได้ตกลงยอมรับการปฏิบัติตามข้อกำาหนด

และเงื ่อนไขการใช้บัตรเครดิตทุกประการ

Please read the terms and conditions for Rabbit Bangkok 

Bank Credit Card membership which have been delivered 

to you along with your credit card. The use of your credit 

card indicates that you have accepted the said terms 

and conditions. 
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สารบัญ

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ประเภทแรบบิท

สิทธิประโยชน์หลัก

ขั้นตอนการเปิดใช้บริการบัตรเครดิต และวิธีการเก็บรักษาบัตร

การจัดส่งบัตร

วิธีการใช้บัตรเครดิต

การใช้บัตรเครดิตชำาระค่าสินค้า/บริการ

ข้อควรระวังการทุจริตบัตรเครดิต

เงื่อนไขการชำาระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต

ช่องทางในการชำาระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต

การสมัครบัตรเสริม

วงเงินและการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต

เอกสารประกอบการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตถาวร

เอกสารประกอบการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว

การคำานวณดอกเบี้ยบัตรเครดิต

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของบัตรเครดิต

ข้อมูลสำาหรับติดต่อกับธนาคาร เกี่ยวกับบัตรเครดิต

บัวหลวง Thank You Rewards

การคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต (Cash Back)  
สำาหรับบัตรไทเทเนียม

ข้อกำาหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตที่ออกโดย  
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ข้อกำาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการผ่อนชำาระผ่านบัตรเครดิต 
โดยธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (Be Smart Program)

คำาแนะนำาการใช้แรบบิท ของบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด  
ซิสเทม จำากัด ในบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ประเภทแรบบิท

ข้อกำาหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก แรบบิท รีวอร์ดส ของ
บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำากัด ในบัตรเครดิต  
ธนาคารกรุงเทพ ประเภทแรบบิท

การสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์ แรบบิท รีวอร์ดส ของ
บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำากัดในบัตรเครดิต  
ธนาคารกรุงเทพ ประเภทแรบบิท
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บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ประเภทแรบบิท

A  ไมโครชิพ  (Microchip) 

B  หมายเลขบัตรเครดิต

C  ชื่อ-นามสกุล ผู�ถือบัตร

D  วันหมดอายุบัตร

รายละเอียดด�านหลังบัตร :

รายละเอียดด�านหน�าบัตร :

E แถบแม�เหล็ก (Magnetic Stripe)

F ช�องลายเซ็น (Signature Stripe)

G เลขรหัสพิเศษ สำหรับธนาคารใช�ตรวจสอบกรณีที่มีการชำระ

 ค�าสินค�า/บริการ ผ�านบัตรทางไปรษณีย� 

 ทางโทรศัพท� หรือทางอินเทอร�เน็ต (CVV2)

H หมายเลขอ�างอิงสำหรับแรบบิท

A

B

C D

E

F 
G

H
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สิทธิประโยชน์หลักบัตรเครดิต

• สามารถซ้ือสินค้า และบริการกับร้านค้าท่ีรับบัตรท้ัง

ในประเทศ และต่างประเทศท่ีมีสัญลักษณ์  

และ 

• สามารถเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ณ 

เคาน์เตอร์สาขาของธนาคารกรุงเทพ หรือทำารายการ

ท่ีเคร่ืองเอทีเอ็มของธนาคาร และเคร่ืองเอทีเอ็ม

ท่ัวโลกท่ีมีเคร่ืองหมาย  สำาหรับบัตร VISA  

และเคร่ืองหมาย  สำาหรับบัตร MasterCard 

ภายในวงเงินท่ีธนาคารพิจารณากำาหนด โดยท่าน

สามารถตรวจสอบวงเงินท่ี โทร. 0 2638 4000

• ใช้เป็นบัตรเอทีเอ็ม ถอนเงินสดจากบัญชีสะสมทรัพย์/

กระแสรายวันได้ 50,000 บาท/วัน รวมถึงสอบถามยอด

คงเหลือในบัญชีเงินฝากดังกล่าวจากเคร่ืองเอทีเอ็มท่ัว

ประเทศได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเพ่ิม เพียงกรอกแบบ

ฟอร์มขอใช้บริการได้ท่ีสาขาของธนาคารท่ัวประเทศ

• สามารถเลือกชำาระค่าสินค้า/บริการ ผ่านบริการผ่อน

ชำาระรายเดือน Be Smart  ดอกเบ้ีย 0% หรือ 

0.89% นานสูงสุด 10 เดือน ณ ร้านค้าท่ีร่วมโครงการ 

หรือเลือกเปล่ียนยอดชำาระค่าสินค้า/บริการ เป็นยอด

แบ่งชำาระด้วยบริการ Be Smart On Call ดอกเบ้ีย 

0.8% นาน 4-10 เดือน โทร. 0 2638 4000

• ผู้ถือบัตร คู่สมรส และบุตรอายุไม่เกิน 23 ปี จะได้รับ

การประกันอุบัติเหตุขณะเดินทาง เม่ือชำาระค่าโดยสาร

ขนส่งสาธารณะท่ีได้รับอนุญาตและมีตารางเดินทางท่ี

แน่นอนด้วยบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ประเภทแรบบิท 

*ความคุ้มครองอุบัติเหตุ เป็นไปตามเง่ือนไขของผู้รับประกัน
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ประเภทบัตร วีซ่า มาสเตอร์การ์ด

บัตรธรรมดา 2 ล้านบาท 1.5 ล้านบาท

บัตรไทเทเนียม - 3 ล้านบาท

บัตรแพลทินัม 200,000 USD 200,000 USD

• บัวหลวงไอเพย์ (Bualuang iPay)  
บริการท่ีจะช่วยเพ่ิมความม่ันใจให้ท่านอีกระดับ สำาหรับ
การทำาธุรกรรมออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัย
รูปแบบใหม่กับการใช้รหัสผ่านคร้ังเดียว (One Time 
Password-OTP) ท่ีสะดวก ใช้งานง่าย และไม่ต้อง
จดจำา สมัครใช้บริการได้ 2 ช่องทาง ดังน้ี 
- เว็บไซต์ www.bangkokbank.com/BualuangiPay
- ร้านค้าท่ีรองรับระบบ Verified by Visa, Master 

Card SecureCode ท่ีได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท
วีซ่า หรือบริษัทมาสเตอร์การ์ด ขณะทำารายการผ่าน
หน้าเว็บไซต์ของร้านค้าน้ัน (Activation During 
Shopping : ADS)

ขั้นตอนการเปิดใช้บริการบัตรเครดิต และ

วิธีการเก็บรักษาบัตร

1. ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ-นามสกุล บนบัตร
เครดิตและลงลายมือช่ือท่ีช่องลายเซ็นด้านหลังบัตร 
ให้ตรงกับลายมือช่ือท่ีให้ไว้ในใบสมัคร

2. เม่ือได้รับบัตรเครดิต โปรดเปิดใช้งานบัตรของท่าน 
ผ่าน SMS โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือท่ีท่านแจ้งไว้ 
กับธนาคารพิมพ์ ACT เว้นวรรคตามด้วยหมายเลข
บัตร 4 หลักสุดท้าย ส่ง SMS ไปท่ี 4711333 หรือ  
โทร. 0 2638 4040 ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง

3. อย่าให้แถบแม่เหล็กด้านหลังบัตรเครดิต ประกบกับ
แถบแม่เหล็กของบัตรใบอ่ืน เพราะข้อมูลบนแถบแม่
เหล็กอาจถูกทำาลาย
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4. อย่าวางบัตรใกล้ท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง และระวังอย่าให้บัตร
หักงอ เพราะอาจเกิดปัญหาในการใช้บัตร

5. บัตรเครดิตเปรียบเสมือนเงินสด จึงต้องระวังรักษาให้
ดี อย่าเก็บรหัสการเบิกเงินสดไว้รวมกับบัตรเครดิต

6. กรณีบัตรหาย ถูกขโมย หรือบัตรถูกยึดท่ีเคร่ือง
เอทีเอ็ม โปรดแจ้งอายัดบัตรทันทีท่ีหมายเลขโทรศัพท์  
0 2638 4999 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง

การจัดส่งบัตร

ธนาคารอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัคร โดยสามารถ
เลือกวิธีการรับบัตรทางไปรษณีย์ หรือรับท่ีสาขาธนาคาร 
ตามท่ีท่านระบุไว้ในใบสมัคร เพ่ือความปลอดภัยธนาคาร
ได้แยกรหัสบัตรเครดิตจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

วิธีการใช้บัตรเครดิต

ท่านสามารถใช้บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ประเภทแรบบิท  
ซ้ือสินค้าและบริการกับร้านค้าท้ังในและต่างประเทศท่ีมี
สัญลักษณ์  หรือ 

การใช้บัตรเครดิตชำาระค่าสินค้า/บริการ

1. ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรเครดิตชำาระค่าสินค้า/บริการ 
ภายในวงเงินท่ีธนาคารกำาหนด ซ่ึงระบุไว้ในเอกสารท่ี
จัดส่งพร้อมบัตรเครดิต 

2. การชำาระด้วยวิธีการเสียบบัตรหรือการรูดบัตร  
ควรปฏิบัติดังน้ี
2.1 ในการชำาระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรเครดิต  

ผู้ถือบัตรควรอยู่ ณ จุดทำารายการ ไม่ควรให้บัตร
เครดิตห่างสายตา

2.2 เม่ือใช้บัตรเครดิต ชำาระค่าสินค้า/บริการ เคร่ือง
รับบัตรจะบันทึกรายการชำาระค่าสินค้า/บริการใน
ใบบันทึกค่าสินค้า/บริการ 

2.3 โปรดตรวจสอบความถูกต้องของวันท่ี ราคาสินค้า/
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บริการ ตลอดจนหมายเลขบัตรเครดิต ก่อนลง
ลายมือช่ือในช่องลายมือช่ือท่ีส่วนท้ายของใบบันทึก
ค่าสินค้า/บริการ ซ่ึงลายมือช่ือจะต้องตรงกับท่ีผู้
ถือบัตรลงลายมือช่ือไว้หลังบัตร

2.4 ตรวจสอบอีกคร้ังว่า บัตรท่ีผู้ถือบัตรได้รับคืนมา
เป็นบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหรือไม่ พร้อมเก็บ
สำาเนาใบบันทึกค่าสินค้า/บริการ ไว้เป็นหลักฐาน

2.5 อย่าลงลายมือช่ือลงในใบบันทึกค่าสินค้า/บริการ 
โดยไม่มีการระบุจำานวนเงิน

ข้อควรระวังการทุจริตบัตรเครดิต

แม้ว่าธนาคารจะให้บริการบัตรเครดิตชิพการ์ด ภายใต้
มาตรฐาน EMV (Europay MasterCard VISA) ซ่ึงเป็น
มาตรฐานสูงสุด ในการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเครดิต 
ผู้ถือบัตรก็ต้องมีส่วนช่วยในการป้องกันการถูกโจรกรรม
ข้อมูล โดยการใช้บัตรอย่างระมัดระวัง ดังน้ี
1. เม่ือชำาระค่าสินค้า/บริการ ด้วยวิธีการเสียบบัตรหรือ

การรูดบัตร ควรส่งมอบบัตรเครดิตให้แก่พนักงานรับ
ชำาระเงินโดยตรงทุกคร้ัง และควรดูแลอย่างใกล้ชิด ใน
ขณะท่ีพนักงานทำารายการกับเคร่ืองรับบัตร

2. ตรวจสอบรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในใบแจ้งยอด
ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (Statement) ทุกคร้ัง หากพบ
ว่าไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

เงื่อนไขการชำาระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต

ผู้ถือบัตรสามารถเลือกชำาระค่าใช้จ่ายได้ 2 แบบ คือ
1. เลือกชำาระเต็มจำานวน 100%
2. เลือกชำาระคืนข้ันต่ำา (Minimum Payment) 10% 

ของยอดเรียกเก็บแต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท ในกรณี 
ผ่อนชำาระ ธนาคารคิดอัตราดอกเบ้ีย 18%* ต่อปี

*อาจมีการเปล่ียนแปลง
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หมายเหตุ เม่ือผู้ถือบัตรชำาระเงิน ธนาคารจะนำายอด
ชำาระไปหักชำาระยอดต่างๆ ตามลำาดับ ดังน้ี
1. ดอกเบ้ียจากการเบิกเงินสดล่วงหน้า
2. ดอกเบ้ียจากการซ้ือสินค้า/บริการ
3. ค่าธรรมเนียมจากการเบิกเงินสดล่วงหน้ารวม VAT 

และค่าธรรมเนียมประเภทอ่ืนๆ
4. เงินต้นท่ีเกิดจากการใช้บัตรเบิกเงินสดล่วงหน้าและ

ซ้ือสินค้า/บริการตามสัดส่วน 

ช่องทางในการชำาระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต

1. หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) เพ่ือชำาระ
ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต 

2. ชำาระผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (Bualuang iBanking) 
ท่ี www.bangkokbank.com 

3. ชำาระผ่านบริการบัวหลวงโฟน (Bualuang Phone) 
โทร. 1333

4. ชำาระได้ท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา 
5. ชำาระด้วยบัตรเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงเทพ ท่ีเคร่ืองเอทีเอ็ม 

ของธนาคารกรุงเทพท่ัวประเทศ
6. ชำาระผ่านแอพพลิเคช่ัน บัวหลวง เอ็มแบ็งก์ก้ิง  

(Bualuang mBanking) บริการทางการเงินผ่าน 
สมาร์ทโฟนและแท็บเลต

7. ชำาระผ่านศูนย์บริการลูกค้าTOT ณ เคาน์เตอร์  
Just Pay ทุกแห่งท่ัวประเทศ โดยเสียค่าบริการใน
อัตราตามท่ีผู้ให้บริการกำาหนด

8. ชำาระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกแห่งท่ัวประเทศ  
โดยเสียค่าบริการในอัตราตามท่ีผู้ให้บริการกำาหนด

9. ชำาระผ่านเทสโก้โลตัสทุกสาขา โดยเสียค่าบริการ 
ในอัตราตามท่ีผู้ให้บริการกำาหนด

10. ชำาระผ่านเคาน์เตอร์ทรู พาร์ทเนอร์/ ทรู มันน่ี เอ็กซ์เพรส
หรือผ่านบริการทรูมันน่ี โดยเสียค่าบริการในอัตราตาม
ท่ีผู้ให้บริการกำาหนด



9

หมายเหตุ 
• สามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการตามข้อ 1, 2, 3 
และ 6 ไดท้ีธ่นาคารกรุงเทพทกุสาขาทัว่ประเทศ โดย
นำาสมุดคู่ฝากมาด้วย 

• กรณีที่ผู้ถือบัตรมีบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
มากกวา่ 1 ใบ การชำาระตอ้งแยกตามหมายเลขบตัร
เครดติแตล่ะใบตามใบแจง้ยอดใช้จา่ยผา่นบตัรเครดติ

• การชำาระผ่านจุดชำาระเงิน ควรชำาระก่อนวันครบ
กำาหนดอย่างน้อย 2 วันทำาการ

การสมัครบัตรเสริม

ผู้ถือบัตรหลักสามารถมีบัตรเสริมสำาหรับบุคคลพิเศษ ผู้ท่ี
สมัครบัตรเสริมจะต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป โดยกรอก
รายละเอียดในใบสมัครบัตรเครดิต และให้ผู้ถือบัตรหลัก
ลงลายมือช่ือให้ความยินยอม พร้อมแนบเอกสารเพ่ิมเติม
ของผู้สมัครบัตรเสริม ได้แก่
• สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน
ผู้ถือบัตรหลักสามารถกำาหนดวงเงินบัตรเสริมได้ต้ังแต่ 
5,000 บาทข้ึนไปและสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายของ
บัตรเสริมได้จากใบแจ้งยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ท่ีจัด
ส่งให้ผู้ถือบัตรในแต่ละเดือน ซ่ึงค่าใช้จ่ายของผู้ถือบัตร
หลักและบัตรเสริมทุกใบรวมกัน จะต้องไม่เกินวงเงินบัตร
เครดิตท่ีผู้ถือบัตรหลักได้รับ

วงเงินบัตรและการเพิ่มวงเงิน

ผู้ถือบัตรจะได้รับแจ้งวงเงินบัตรเครดิตในเอกสารท่ีส่งพร้อม
บัตรเครดิต กรณีผู้สมัครมีบัตรเสริม วงเงินท่ีได้รับจะเป็น
วงเงินรวมของท้ังบัตรหลักและบัตรเสริม
ผู้ถือบัตรหลักสามารถติดต่อเพ่ือขอเพ่ิมวงเงินถาวรหรือ
ช่ัวคราวได้ท่ีสาขาธนาคารหรือท่ีส่วนบริการสมาชิกบัตร
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2638 4000
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เอกสารประกอบการขอเพิ่มวง เงิน

ชั่วคราว/ถาวร

นอกจากสำาเนาบัตรประชาชนแล้ว ยังใช้เอกสารเพ่ิมเติม 
ได้แก่
กรณีพนักงานประจำา / ข้าราชการ
• สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน
• สำาเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารท่ีเป็นบัญชีท่ีนำาเงิน

เดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
• สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำาเนา

ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารท่ีใช้ในกิจการย้อนหลัง  
6 เดือน

การคำานวณดอกเบี้ย

ตัวอย่างการคำานวณดอกเบ้ียจากการซ้ือสินค้า กรณีชำาระ
เงิน 10% ตรงตามกำาหนดชำาระ
(ธนาคารจะเร่ิมคิดดอกเบ้ียนับต้ังแต่วันท่ีธนาคารชำาระ
เงินให้ร้านค้า)
• วันสรุปยอดค่าใช้จ่าย คือ วันท่ี 15 ของทุกเดือน 
• ธนาคารเร่ิมคิดดอกเบ้ีย ในวันท่ี 5/10 แต่ยังไม่ถูก

เรียกเก็บในงวด 15/10
• วันครบกำาหนดชำาระเงิน คือ วันท่ี 30 ของทุกเดือน
• จำานวนเงินท่ีเรียกเก็บในวันสรุปยอด
 - งวดท่ี 1 วันท่ี 15/10 = 4,000 บาท
 - งวดท่ี 2 วันท่ี 15/11 = 3,578.66 บาท
• อัตราดอกเบ้ีย 18% 
• ผู้ถือบัตรต้องชำาระ 10% ของยอดเรียกเก็บ แต่ไม่น้อย

กว่า 500 บาท 
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วันที่ธนาคารชำาระเงินให้ร้านค้า

5/10
ธนาคารชำาระเงินให้ร้านค้า

จำานวน 4,000 บาท

15/10
รวมยอดเรียกเก็บ

จำานวนเงินต้น 4,000 บาท

30/10 เงินที่ต้องชำาระ 500 บาท
เหลือยอดคงค้าง = 3,500 + (21.70 + 27.62) 

= 3,549.32 บาท

15/11 รวมยอดเรียกเก็บ
ยอดคงค้าง + ดอกเบี้ยใหม่

= 3,549.32 + 29.34 = 3,578.66 บาท

ดอกเบ้ียระหว่างวันท่ี 30/10 - 15/11
= (3,500 x 18%) x 17/365 = 29.34 บาท

ดอกเบ้ียระหว่างวันท่ี 16/10 - 29/10
= (4,000 x 18%) x 14/365 = 27.62 บาท

ดอกเบ้ียระหว่างวันท่ี 5/10 - 15/10
= (4,000 x 18%) x 11/365 = 21.70 บาท

11 วัน

11 วัน

14 วัน

14 วัน

17 วัน

17 วัน

วันสรุปยอดงวดที่ 1 วันที่ต้องชำาระเงิน วันสรุปยอดงวดที่ 2

หากผู้ถือบัตรชำาระเงินจากการซ้ือสินค้าตามยอดเรียกเก็บท้ังจำานวนตรงตามกำาหนดชำาระคือ วันท่ี 30/10 ธนาคารจะไม่คิดดอกเบ้ีย
จากผู้ถือบัตร ตัวอย่างการคำานวณดอกเบี้ยจากการถอนเงินสดล่วงหน้า กรณีชำาระเงิน 10% ตรงตามกำาหนดชำาระ 
(ธนาคารจะเร่ิมคิดดอกเบ้ียนับต้ังแต่วันท่ีมีการถอนเงินสดล่วงหน้าจนถึงชำาระเงิน)
• วันสรุปยอดค่าใช้จ่าย คือ วันท่ี 15 ของทุกเดือน 
• ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดล่วงหน้าคิด 3% ของยอดเงินท่ีถอนแต่ละคร้ัง
• วันครบกำาหนดชำาระเงิน คือ วันท่ี 30 ของทุกเดือน
• จำานวนเงินท่ีเรียกเก็บในวันสรุปยอด
 - งวดท่ี 1 วันท่ี 15/10 = 12,450.30 บาท
 - งวดท่ี 2 วันท่ี 15/11 = 11,382.06 บาท
• อัตราดอกเบ้ีย 18%
• ผู้ถือบัตรต้องชำาระ 10% ของยอดเรียกเก็บ แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท 

วิธีการคำานวณดอกเบี้ย

วันที่ลูกค้าถอนเงินสดล่วงหน้า

5/10
ผู้ถือบัตรถอนเงินสดล่วงหน้า  

จำานวน 12,000 บาท

15/10
รวมยอดเรียกเก็บจำานวนเงินที่ถอน

+ ค่าธรรมเนียมการถอนฯ + ดอกเบี้ย
= 12,000 + 385.20 + 65.10 = 12,450.30

30/10
เงินที่ต้องชำาระ 1,245.03 บาท

เหลือยอดคงค้าง = (12,450.30 + 82.85)
- 1,245.03 = 11,288.12 บาท

15/11
รวมยอดเรียกเก็บเงินต้น + ดอกเบี้ย
= 11,288.12 + 93.94 = 11,382.06 บาท

วันสรุปยอดงวดที่ 1 วันที่ต้องชำาระเงิน วันสรุปยอดงวดที่ 2

ดอกเบ้ียระหว่างวันท่ี 30/10 - 15/11
= (12,450.30 - 1,245.03) x 18%) x 17/365
= (11,205.27 x 18%) x 17/365 = 93.94 บาท

ดอกเบี้ยระหว่างวันที่ 16/10 - 29/10 
= (12,000 x 18%) x 14/365

= 82.85 บาท

ดอกเบี้ยระหว่างวันที่ 5/10 -15/10 
= (12,000 x 18%) x 11/365

= 65.10 บาท

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

วิธีการคิดดอกเบี้ย

วิธีการคิดดอกเบี้ย
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*รับสิทธิยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 5,000 บาท/
ปี (รวมยอดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทุกประเภท ทั้งบัตรหลักบัตรเสริม)

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ 

1. อัตราดอกเบี้ย
- 18% ต่อปี (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
- ในการชำาระค่าสินค้า/บริการ ดอกเบี้ยจะคำานวณจากวันที่ธนาคารชำาระเงินให้สถานการค้าหรือ
สถานบริการที่ผู ้ถือบัตรนำาบัตรเครดิตไปใช้จ่ายจนกว่าจะชำาระหนี้เสร็จสิ้น ผู้ถือบัตรที่ชำาระค่าใช้
จ่ายเต็มจำานวนตามกำาหนดเวลายังคงได้รับสิทธิยกเว้นดอกเบี้ย

- การถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ยจะคำานวณจากวันที่ถอนเงินสดล่วงหน้าจนถึงวันที่ชำาระเงิน
2. อัตราการผ่อนชำาระคืนขั้นต่ำา

- 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำา 500 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance Fee)

- คิด 3% ของยอดเงินที่ถอนแต่ละครั้ง กำาหนดยอดเงินที่ถอนขั้นต่ำา 1,000 บาท
4. ระยะเวลาการชำาระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำาระตามกำาหนด

- สูงสุด 45 วันนับจากวันใช้บัตรชำาระค่าสินค้า/บริการ
5. ค่าธรรมเนียมในการดำาเนินงาน

*ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท (บาท/ปี)
บัตรหลัก บัตรเสริม

แรกเข้า รายปี แรกเข้า รายปี

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ แรบบิท บัตรธรรมดา 500 600 - 600

บัตรเครดิตร่วมวีซ่า/บัตรเครดิตร่วมมาสเตอร์การ์ด 
แรบบิท ธนาคารกรุงเทพ

บัตรไทเทเนียม 1,000 1,500 - 1,500

บัตรแพลทินัม 1,000 3,000 - 3,000

6. ค่าธรรมเนียมในการชำาระเงิน
- ชำาระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ ฟรี
- ชำาระที่สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ ฟรี
- ชำาระผ่านบริการเครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ ฟรี
- ชำาระผ่านบริการบัวหลวงโฟน ที่โทรศัพท์หมายเลข 1333 ฟรี
- ชำาระผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ ้ง ที่ www.bangkokbank.com ฟรี
- ชำาระผ่านแอพพลิเคชั่น บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ ้ง ผ่านสมาร์ทโฟน และแท็บเลต ฟรี
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- ชำาระด้วยเงินสดที่ศูนย์บริการลูกค้า TOT 
ณ เคาน์เตอร์ Just Pay 13 บาท/รายการ 

 (ไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ)
- ชำาระด้วยเงินสด ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุก
สาขา (ไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ)

ค่าบริการกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
15 บาท/รายการ 
ค่าบริการต่างจังหวัด 20 บาท/รายการ

- ชำาระด้วยเงินสดที่เทสโก้โลตัสทุกสาขา 
(ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ จำากัด 1 
รายการ/วัน/หมายเลขบัตร) 10 บาท /
รายการ

- ชำาระด้วยเงินสดที่ทรู พาร์ทเนอร์/ทรู
มันนี่ เอ็กซ์เพรส (ไม่เกิน 30,000 บาท/ 
รายการ)

ค่าบริการกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
15 บาท/รายการ 
ค่าบริการต่างจังหวัด 20 บาท/รายการ

- ชำาระผ่านบริการทรู มันนี่ (ไม่เกิน 30,000 
บาท/รายการ) 15 บาท/รายการ

7. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/
ชำารุด 200 บาท/ครั้ง

8. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดใช้จ่าย
บัตรเครดิต (กรณีขอย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 
200 บาท/บัตร/เดือน 

9. ค่าธรรมเนียมการขอสำาเนาใบบันทึกการ
ขาย 100 บาท/ใบ

10. ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ 
100 บาท/ครั้ง

11. ค่าบริการเติมมูลค่าแรบบิทอัตโนมัติ (Auto 
Top-up) บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ประ
เภทแรบบิท 5 บาท/รายการ



14

12. ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ค่า
ใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต
ชำาระค่าสินค้า/บริการ และการเบิกเงินสด 
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะถูกเรียก
เก็บโดยแปลงเป็นเงินบาทไทย ตามอัตรา
แลกเปลี่ยนที่บริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคาร 
เป็นสมาชิกอยู่ประกาศ ณ วันที่บริษัทเรียก
เก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคาร หาก
สกุลเงินต่างประเทศนั้น มิได้เป็นสกุลเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้อง
แปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนการ
แปลงเป็นสกุลเงินบาท ผู้ถือบัตรสามารถ
ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการ
อ้างอิงเบื้องต้นได้จาก 
กรณีบัตร VISA:
http://corporate.visa.com/pd/con 
sumer_services/consumer_ex_rates.jsp
กรณีบัตร MasterCard: 
http://www.mastercard.com/us/per 
sonal/en/cardholderservices/curren 
cyconversion/index.html
นอกจากนี้ ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจาก
การแปลงสกุลเงินดังกล่าวเมื่อรวมกับอัตรา
แลกเปลี่ยนของบริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคาร
เป็นสมาชิกแล้ว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 
ของจำานวนค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ยกเวน้คา่บรกิารเตมิมลูคา่แรบบทิอตัโนมตั ิ
(Auto Top-up) 

- กรณีผู ้ถือบัตรทำารายการเบิกเงินสดผ่าน
เครื่อง ATM ในต่างประเทศ ผู้ถือบัตร
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อาจต้องชำาระค่าธรรมเนียมการเบิกถอน
เงนิสดระหวา่งประเทศตามอตัราทีธ่นาคาร
เจ้าของเครื่อง ATM นั้นๆ กำาหนด โดย
จะแสดงรายการในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย

ข้อมูลสำาหรับติดต่อกับธนาคารเกี่ยวกับ

บัตรเครดิต

ในกรณีบัตรเครดิตชำารุด หรือหาย หรือผู้ถือ
บัตรมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือ
เปลี่ยนแปลงที่อยู ่/หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ถือ
บัตรสามารถติดต่อส่วนบริการสมาชิกบัตรได้ 
ตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2638 4000
E-mail card.srv@bbl.co.th
Fax no. 0 2353 5760
Facebook Bangkok Bank Credit Card

เงื ่อนไขทั่วไป
ธนาคารกรุ ง เ ทพสงวนสิ ท ธ์ิ ที ่ จ ะ ยก เลิ ก 
เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อกำาหนด 
และเงื ่อนไขบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ  
ประเภทแรบบิท อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม 
หรือเงื ่อนไขอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง โดยธนาคาร
จะแจ้งให้ผู ้ถือบัตรทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 
วัน แต่สำาหรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ไม่เกี ่ยว
กบัอตัราดอกเบีย้ คา่บรกิาร คา่ธรรมเนยีม หรอื
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บัตรเครดิตนั้น หาก
เป็นกรณีรีบด่วน ธนาคารจะแจ้งทางจดหมาย
หรือประกาศหนังสือพิมพ์รายวันในประเทศ 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยในกรณีประกาศ
ทางหนงัสอืพมิพ ์ธนาคารจะแจง้การเปลีย่นแปลง
ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง
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บัวหลวง Thank you Rewards

ทุกๆ 25 บาท ที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
ธนาคารกรุงเทพจะได้รับคะแนน 1 คะแนน 
เพื่อแลกรับของกำานัลมากมายจากรายการ  
“บัวหลวง Thank You Rewards”  
ท่านสามารถเลือกของกำานัลเหล่านี้ได้จาก 
Thank You Catalogue ที่จัดส่งให้ท่านสมาชิก  
หรือทาง www.bangkokbank.com

เงื่อนไข:
• ผู้มีสิทธิร่วมรายการต้องเป็นสมาชิกที่ใช้จ่าย

ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท 
ยกเว้น Purchasing Card, Corporate 
Card, บัตรไทเทเนียม และบัตรแอร์เอเชีย 
แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด 

• คะแนนสะสมบัวหลวงจะถูกคำานวณจากการ
ซื้อสินค้าหรือบริการผ่านบัตรเครดิตไม่ว่าจะ
เป็นในประเทศหรือต่างประเทศ ยกเว้นการ
เบิกเงินสดล่วงหน้า การชำาระค่าธรรมเนียม
ทุกประเภท ค่าปรับ ดอกเบี้ยจากการใช้
บัตร การซื้อหน่วยลงทุน และรายการใช้
จ่ายผ่านบัตรไทเทเนียม

• หากท่านถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
มากกว่า 1 ใบ ท่านสามารถนำาคะแนน
สะสมมารวมกันเพื่อแลกของกำานัล สำาหรับ
คะแนนสะสมของบัตรเสริมจะถูกคำานวณ
รวมกับบัตรหลัก

• คะแนนสะสมบัวหลวงไม่สามารถแลกเป็น
เงินสดหรือโอนสิทธิให้สมาชิกบัตรอื่น

• สมาชิกบัตรที่ชำาระหนี้จากการใช้จ่ายบัตร
ตามเวลาที่กำาหนด และไม่ผิดนัดชำาระหนี้
จากการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเวลาที่กำาหนด 



17

ซึ่ งยังคงสถานะเป็นสมาชิกบัตรเครดิต
ธนาคารกรุงเทพ จึงจะมีสิทธิใช้คะแนน
สะสมบัวหลวงแลกของกำานัล

• คะแนนสะสมมีอายุ 3 ปี ธนาคารจะแจ้ง
คะแนนหมดอายุให้ทราบล่วงหน้า ในใบ
แจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตประจำาเดือนล่วง
หน้า 3 เดือน

• รายการชำาระ ณ สถานบริการน้ำามันทั่ว
ประเทศตาม Merchant Category Code 
(MCC) 5541, 5542 จะได้รับคะแนนสูงสุด
จากยอดใช้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาท ต่อ
หมวดร้านค้าต่อรอบชำาระในรอบบัญชี
เดียวกัน และห้างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่  
(Hypermarket/Supermarket ) ตาม  
Merchant Category Code (MCC) 5310, 
5411 ที่กำาหนดจะได้รับคะแนนสูงสุดจาก
ยอดใช้จ่ายไม่เกิน 20,000 บาท ต่อหมวด
ร้านค้าต่อรอบชำาระในรอบบัญชีเดียวกัน 
โดยการให้คะแนนสะสมในหมวดร้านค้าข้าง
ต้นจะให้ภายในวันสิ้นสุดรอบบัญชี

ทา่นสามารถแลกของกำานลัไดห้ลายชอ่งทาง อาทิ
• กรอกแบบฟอร์มที่มีอยู่ ในด้านหลังของ  

Catalogue “บวัหลวง Thank you Rewards” 
แล้วส่งมาทางไปรษณีย์ที ่ บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ โดยใช้บริการธุรกิจตอบรับหรือ 
Fax มาที่หมายเลข 0 2626 4789

• ทางบริการ Bualuang iBanking
• ทางโทรศัพท์ที ่หมายเลข 0 2638 4000  

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
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เงื ่อนไข
1. สงวนสิทธิในการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต

ไม่เกิน 2,000 บาทต่อบัตรต่อรอบบัญชี
2. เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตจะคำานวณตาม

ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร และรายการผ่อน
ชำาระค่าสินค้าและบริการ (Be Smart) ใน
แต่ละรอบบัญชีโดยไม่นับรวมรายการซื้อ
หน่วยลงทุน รายการเบิกถอนเงินสดล่วง
หน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุก
ประเภท และยอดเงินที่เกิดขึ้นจากการโอน
ยอดค้างชำาระจากสินเชื่อหรือบัตรเครดิต
อื่นๆ ทั้งนี ้ จะคำานวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตร
หลักและบัตรเสริมแยกกัน

3. รายการชำาระ ณ สถานบริการน้ำามันทั่ว
ประเทศตาม Merchant Category Code 
(MCC) 5541,5542 จะได้รับการ คำานวณ
เงินคืนจากยอดใช้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาท 
ต่อหมวดร้านค้า ต่อรอบชำาระในรอบบัญชี
เดียวกัน และห้าง ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
(Hypermarket/Supermarket) ตาม Merchant 
Category Code (MCC) 5310,5411  

การคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต 

(Cash Back) สำาหรับบัตรไทเทเนียม

ตามยอดรวมค่าใช้จ่ายผ่านบัตรต่อรอบบัญชี

ยอดรวมค่าใช้จ่ายผ่านบัตร
ต่อรอบบัญชี

อัตราการ
คืนเงิน
เข้าบัญชี

ไม่เกิน 25,000 บาท 0.50%

ส่วนท่ีเกิน 25,000 - 100,000 บาท 0.75%

ส่วนท่ีเกิน 100,000 - 200,000 บาท 1%

ส่วนท่ีเกิน 200,000 บาท 2%
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ที่ กำาหนด จะได้รับการคำานวณเงินคืนจาก
ยอดใช้จ่ายไม่เกิน 20,000 บาท ต่อหมวด
ร้านค้า ต่อรอบชำาระในรอบบัญชี เดียวกัน 
โดยคำานวณเงินคืนในหมวดร้านค้า ดังกล่าว
ข้างต้น จะให้ภายในวันสิ้นสุดรอบบัญชี

4. เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่คำานวณได้ จะ
นำาไปลดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ตามใบ 
แจง้ยอดใชจ้า่ยบตัรเครดติของรอบบญัชนีัน้ ๆ

5. เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ไม่สามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู ้อื ่นได้

6. สิทธิประโยชน์นี ้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคง
สภาพเป็นสมาชิกบัตร และไม่มีการผิดนัด
ชำาระและค้างชำาระในรอบบัญชีก่อนหน้านั้น

7. สงวนสิทธิในการเรียกคืนเงินคืนเข้าบัญชี
บัตรเครดิตที่ผู ้ถือบัตรได้รับครั้งล่าสุด ใน
กรณีที่ธนาคารยกเลิกบัตรเนื่องจากผู้ถือ
บัตรค้างชำาระหนี้ โดยเพิ่มจำานวนเงินคืน
ดังกล่าวเป็นยอดหนี้ที ่ผู ้ถือบัตรต้องชำาระ
ให้แก่ธนาคาร

8. ผูถ้อืบตัรจะไดร้บัเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรเครดติ
ดังกล่าวแทนคะแนนสะสม

9. สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื ่อนไขเกี่ยว
กับการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต โดยแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

การคำานวณเงินคืนเข้าบัญชี
วิธีการคำานวณเงินคืน
เงินคืนเข้าบัญชี = ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่แสดง 

 บนใบแจ้งยอดบัญชีของ 
 เดือนปัจจุบัน x อัตราเงิน 
 คืนในแต่ละระดับ

ตัวอย่างการคำานวณเงินคืนเข้าบัญชีจากการ
ใช้จ่ายผ่านบัตร 210,000 บาท
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ตั้งแต่ 1 - 25,000 บาท รับเงินคืน 0.5%  
25,000 x 0.5% = 125 บาท

ส่วนที่เกิน 25,000 - 100,000 บาท รับเงิน
คืน 0.75% (100,000 - 25,000) x 0.75%  
= 562.50 บาท

สว่นทีเ่กนิ 100,000 - 200,000 บาท รบัเงนิคนื 1%  
(200,000 - 100,000) x 1% = 1,000 บาท

ส่วนที่ เกิน 200,000 บาท รับเงินคืน 2%  
(210,000 - 200,000) x 2% = 200 บาท

รวม = 1,887.50 บาท
จำานวนเงินที่ต้องชำาระ  
210,000 - 1,887.50 = 208,112.50 บาท

หมายเหตุ หากมีบัตรไทเทเนียมหลายใบจะคิด 
Cash Back แยกตาม Spending ของแต่ละบัตร

ข้อกำาหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตที่

ออกโดย ธนาคารกรงุเทพ จำากดั (มหาชน)

ผู้ถือบัตรเครดิต ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม 
(ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ถือบัตร”) ยินยอมผูกพัน
ตามข้อกำาหนดและเงื ่อนไขการใช้บัตรดังกล่าว
ทุกประการ ดังต่อไปนี้ 
1. ผูถ้อืบตัรจะตอ้งลงลายมอืชือ่ในชอ่งทีก่ำาหนด

ให้ด้านหลังบัตรเครดิตทันทีที ่ได้รับบัตร
2. บัตรเครดิตทุกประเภทเป็นกรรมสิทธิ์ของ

ธนาคาร ผู้ถือบัตรจะโอนไปให้บุคคลอื่นใด
มิได้ ธนาคารมีสิทธิที ่จะเรียกบัตรเครดิต
คืนจากผู้ถือบัตร หรือยกเลิกบัตรเครดิต 
ซึ่งรวมถึงการยกเลิกบัตรในกรณีบัตรหาย
หรือถูกขโมย หรือมีการปลอมแปลงบัตร 
ตลอดจนผู้ถือบัตรถูกฟ้องล้มละลาย หรือ
เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความ
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สามารถ หรือถูกดำาเนินคดีทางแพ่งหรือทาง
อาญา หรือการที่ผู ้ถือบัตรผิดนัดชำาระหนี้
ตามที่ธนาคารได้แจ้งยอดค่าใช้จ่าย หรือ
ผู้ถือบัตรผิดนัดชำาระหนี้สินเชื ่ออื ่นๆ ที่มี
อยู่กับธนาคาร หรือปฏิบัติผิดข้อตกลงตาม
สัญญาอื่นที่ได้ทำาให้ไว้กับธนาคาร หรือ
บุคคลอื่น หรือผู้ถือบัตรให้ข้อมูลอันเป็น
เท็จ หรือให้ข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง 
หรือผู้ถือบัตรมีพฤติกรรมอันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ธนาคาร ในกรณีดังกล่าวนี้
ผู ้ถือบัตรไม่มีสิทธิใช้บัตรอีกต่อไป และจะ
ต้องส่งคืนบัตรเครดิตให้ธนาคารทันทีที ่ได้
รับแจ้งจากธนาคาร

3. ผู้ถือบัตรจะใช้บัตรเครดิตภายในวงเงินที่
ธนาคารกำาหนดเพื่อการต่างๆ ดังระบุต่อ
ไปนี้
3.1 ใช้บัตรเครดิตแทนการชำาระเงินสดค่า

สินค้า/บริการต่างๆ ได้เฉพาะสถาน
การค้า/สถานบริการที่มีเครื ่องหมาย
สัญลักษณ์ของบัตรเครดิตติดตั้งอยู่

3.2 ใช้บัตรเครดิตและรหัสประจำาตัวที่ได้รับ
จากธนาคารถอนเงินสด หรือรับบริการ
จากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ หรือ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร หรือ
ของสถาบันการเงินที่ ได้รับแจ้งจาก
ธนาคาร การใช้บัตรเครดิตพร้อมรหัส
ประจำาตัวเพื่อการต่างๆ ตามวรรคก่อน 
เป็นการกระทำาที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยมิ
ต้องมีการลงนามในเอกสารใดๆ อีก ผู้
ถือบัตรยินยอมรับผิดชอบต่อทุกรายการ
ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตพร้อมรหัส
ประจำาตัวของผู้ถือบัตร
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3.3 ใช้บัตรเครดิตถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของตนเองข้ามจังหวัด ผ่านเครื่องฝาก
ถอนเงินอัตโนมัติ ซึ ่งในกรณีนี้ ผู ้ถือ
บัตรยินยอมชำาระค่าบริการให้ธนาคาร
ในอัตราที่ธนาคารประกาศกำาหนดใน
ขณะนั้น

3.4 ใช้บัตรเครดิตถอนเงินสดล่วงหน้า
จากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ หรือ
จากสำานักงานสาขาของธนาคาร หรือ 
สำานักงานสาขาธนาคารสมาชิกบัตร
เครดิตร่วมที่ออกภายใต้ข้อตกลงกับ
บริษัทอื่น หรือสถาบันอื่น ทั้งภายใน
และต่างประเทศ

4. การใช้บัตรเครดิตเพื่อชำาระค่าสินค้า/บริการ
ต่างๆ จากสถานการค้า/สถานบริการ หรือ
ถอนเงินสดจากสำานักงานสาขาของธนาคาร/
สำานักงานสาขาธนาคารสมาชิกบัตรเครดิต
ร่วมที่ออกภายใต้ข้อตกลงกับบริษัทอื่นหรือ
สถาบันอื่น ผู้ถือบัตรจะต้องมอบบัตรเครดิต
ให้เจ้าหน้าที่ของสถานการค้า/สถานบริการ/
สำานักงานสาขาของธนาคาร เพื่อบันทึกการ
ใช้บริการบัตรเครดิต และจะต้องลงนามใน
เอกสารหรือสื่อบันทึกอื่นใดที่จัดไว้สำาหรับ
การใช้บริการบัตรเครดิต
 กรณีการสั่งซื ้อสินค้า/บริการที่ผู ้ถือบัตร
แจ้งความประสงค์ขอชำาระค่าสินค้า/บริการ 
ด้วยการแจ้งหมายเลขบัตรเครดิตให้ผู ้ขาย
สินค้า/บริการ ทำาการเรียกเก็บเงิน ผู้ถือ
บัตรตกลงผูกพันตามรายละเอียดการสั่งซื ้อ
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสิ่งบันทึก
อื่นใด ทั้งนี ้ ให้หมายความรวมถึงการสั่งซื ้อ
สินค้า/บริการด้วยวิธีการอื่นใดที่คล้ายคลึง
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กัน โดยหากผู้ถือบัตรทักท้วงปฏิเสธมิได้เป็น
ผู้สั ่งซื ้อสินค้า/บริการนั้น ตามกำาหนดเวลา
และวิธีการในข้อ 15 ธนาคารจะระงับการ
เรียกเก็บเงิน หรือหากเรียกเก็บเงินไปแล้ว
จะคืนเงินให้ผู ้ถือบัตรทันที เว้นแต่ธนาคาร
จะพิสูจน์ได้ว่าภาระหนี้ที ่เกิดนั้น เป็นการ
กระทำาหรือยินยอมให้กระทำาของผู้ถือบัตร
เองและธนาคารสามารถใช้สิทธิเรียกเงิน
คืนจากผู้ถือบัตรในภายหลังได้ทันที

5. ผู้ถือบัตรมีหน้าที่เก็บรักษาบัตรเครดิตและ
รหัสประจำาตัวของผู้ถือบัตรสำาหรับใช้กับ
เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติไว้ในที่ปลอดภัย 
หากบัตรเครดิตหรือรหัสประจำาตัวสูญหาย 
หรือถูกขโมย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ถือบัตร
จะต้องรีบแจ้งให้ธนาคารทราบทันที หากมี
ผู ้นำาบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรไปใช้บริการใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังกล่าวในข้อ 3 จะ
ด้วยวิธีใดๆ ก็ตามอันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่
ของสถานการค้า/สถานบริการ/สำานักงาน
สาขาของธนาคาร/สำานักงานสาขาธนาคาร
สมาชิกบัตรเครดิตร่วมที่ออกภายใต้ข้อ
ตกลงกับบริษัทอื่นหรือสถาบันอื่น หลงเชื่อ
และขายสินค้า/บริการนั้นๆ ไป ผู้ถือบัตร
ยินยอมรับผิดชอบต่อภาระหนี้ใดๆ ที่เกิด
ขึ้นในระหว่างที่บัตรเครดิตสูญหาย หรือถูก
ขโมย หรือไม่ว่ากรณีอื ่นใด จนกว่าจะได้
แจ้งขอระงับการใช้บัตรเครดิต หรือแจ้งขอ
ระงับการใช้บัตรเครดิตชั่วคราวให้ธนาคาร
รับทราบทางโทรศัพท์ และเมื่อผู้ถือบัตร
ได้แจ้งระงับการใช้บัตรเครดิตหรือแจ้งขอ
ระงับการใช้บัตรเครดิตชั่วคราวแล้ว ผู้ถือ
บัตรไม่ต้องรับผิดชอบในภาระหนี้ที ่เกิดขึ้น 
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หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการรับแจ้งและได้
วางโทรศัพท์ผ่านพ้นไปแล้ว 5 นาที โดย
ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งกรณีดังกล่าวข้างต้น 
ณ ส่วนอนุมัติการใช้บัตร สายบัตรเครดิต 
ธนาคารกรุงเทพ โทร. 0 2638 4999 หรือ
หมายเลขโทรศัพท์ที ่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบ
ในภายหน้า หากธนาคารพิสูจน์ได้ว่า ภาระ
หนี้ที ่เกิดขึ้นหลังการแจ้งขอระงับการใช้บัตร
เครดิตเป็นการกระทำาหรือยินยอมให้กระทำา
ของผู้ถือบัตรเอง ผู้ถือบัตรยังคงต้องรับผิด
ชอบต่อภาระหนี้ทั ้งหมดนั้นด้วย

6. ผู้ถือบัตรรับทราบว่าหากการใช้บัตรเครดิต
มิได้เป็นไปโดยถูกต้องตามข้อกำาหนดและ
เงื ่อนไขการใช้บัตรเครดิต ของธนาคาร
กรุงเทพ ผู้ถือบัตรยินยอมสละสิทธิพิเศษ
ในเรื ่องระยะเวลาปลอดการชำาระหนี้ที ่ได้รับ
จากธนาคาร และยอมชำาระหนี้ให้ธนาคาร
ทันทีที ่ได้รับการทวงถามจากธนาคาร อีก
ทั้งยินยอมให้ธนาคารยกเลิกบัตรหลักและ 
บัตรเสริมได้ทันที

7. เมื่อสถานการค้า/สถานบริการ/สำานักงาน
สาขาของธนาคาร/สำานักงานสาขาธนาคาร
สมาชกิบตัรเครดติรว่มทีอ่อกภายใตข้อ้ตกลง
กับบริษัทอื่นหรือสถาบันอื่น ส่งใบเรียกเก็บ
เงินค่าสินค้า/บริการอันเกิดจากการใช้บัตร
เครดิตของผู้ถือบัตรมาเรียกเก็บเงินจาก
ธนาคาร ผู้ถือบัตรตกลงให้ธนาคารจ่ายเงิน
ให้สถานการค้า/สถานบริการ/สำานักงาน
สาขาของธนาคาร/สำานักงานสาขาธนาคาร
สมาชกิบตัรเครดติรว่มทีอ่อกภายใตข้อ้ตกลง
กับบริษัทอื่นหรือสถาบันอื่นได้ ตามใบเรียก
เก็บเงินโดยมิต้องขอความยินยอมจากผู้ถือ
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บัตร และผู้ถือบัตรตกลงชดใช้เงินจำานวนดัง
กล่าวให้แก่ธนาคารจนเต็มจำานวน แต่ทั ้งนี ้
กรณีผู ้ถือบัตรเครดิตสั่งซื ้อสินค้า/บริการ 
หรือขอชำาระค่าสินค้า/บริการ โดยการแจ้ง
หมายเลขบัตรเครดิตให้ผู ้ขายสินค้า/บริการ 
ทำาการเรียกเก็บเงิน จะไม่เป็นการตัดสิทธิ
ของผูถ้อืบตัรทีจ่ะยกเลกิการซือ้สนิคา้/บรกิาร
ภายในระยะเวลา 45 วัน นับแต่วันที่สั ่งซื ้อ 
หรือขอรับบริการ หรือภายในระยะเวลา 30 
วัน นับแต่วันถึงกำาหนดการส่งมอบสินค้า/
บริการ โดยหากเป็นกรณีที่มีการกำาหนด
ระยะเวลาส่งมอบสินค้า/บริการเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ถ้าผู้ถือบัตรพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้
รับสินค้าหรือไม่ได้รับบริการ หรือได้รับแต่
ไม่ตรงตามกำาหนดเวลา หรือได้รับแล้วแต่
ไม่ครบถ้วน หรือชำารุดบกพร่อง หรือไม่ถูก
ต้องตามวัตถุประสงค์ ธนาคารจะระงับการ
เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตร แต่ถ้าธนาคารได้
เรียกเก็บไปแล้ว หากเป็นการสั่งซื ้อสินค้า/
บริการภายในประเทศ ธนาคารจะคืนเงิน
ให้แก่ผู ้ถือบัตร ภายในระยะเวลา 30 วัน 
นับแต่วันที่ผู ้ถือบัตรพิสูจน์ได้ตามที่แจ้งต่อ
ธนาคาร หากเป็นการสั่งซื ้อสินค้า/บริการ
จากต่างประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให้แก่ผู ้
ถือบัตรภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วัน
ที่ผู ้ถือบัตรพิสูจน์ได้ตามที่แจ้งต่อธนาคาร

8. ในกรณผีูถ้อืบตัรไดช้ำาระเงนิคา่สนิคา้/บรกิาร 
และค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามจำานวนเงิน
และวันที่ถึงกำาหนดชำาระ ซึ่งระบุไว้ในใบ
แจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตของธนาคารทั้ง
จำานวน ผู้ถือบัตรย่อมได้รับการผ่อนผันไม่
ต้องชำาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
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 หากผู้ถือบัตรไม่สามารถชำาระหนี้ตาม
วรรคก่อนให้ครบถ้วนในคราวเดียวตาม
จำานวนและวันที่ครบกำาหนดชำาระซึ่งระบุไว้
ในใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต หรือตาม
ข้อตกลงผ่อนชำาระเป็นรายเดือน ผู้ถือบัตร
ยินยอมชำาระดอกเบี้ยในยอดเงินตามที่ได้
แจ้งไว้ในใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ใน
อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ธนาคารประกาศ
กำาหนดในขณะนั้น นับตั้งแต่วันที่ธนาคาร
ชำาระเงินให้สถานการค้า/สถานบริการ ที่ผู ้
ถือบัตรนำาบัตรเครดิตไปใช้จ่ายจนกว่าจะ
ชำาระหนี้เสร็จสิ้น
 ในกรณีผู ้ถือบัตรได้ถอนเงินสดล่วง
หน้า ผู้ถือบัตรยินยอมชำาระดอกเบี้ยในอัตรา 
ดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ถอน
เงินสดล่วงหน้า จนถึงวันที่ชำาระเงินครบถ้วน
 ในกรณีที่ผู้ถือบัตรค้างชำาระหนี้ดังกล่าว
ในวรรคสอง ธนาคารมีสิทธิยกเลิกบัตรได้
ทันที และผู้ถือบัตรยินยอมให้ธนาคารนำา
ภาระหนี้บัตรเครดิตที่คงค้างทั้งจำานวนไปหัก
บญัชเีงนิฝากทกุประเภทของผูถ้อืบตัร ทีม่อียู่
กับธนาคารได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดย
มิต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือบัตรอีก

9. ในกรณีที่ธนาคารผ่อนผันให้ผู ้ถือบัตรใช้บัตร
เครดิตเกินกว่าวงเงินที่ธนาคารกำาหนดให้ 
หรือมีดอกเบี้ยอันเกิดจากการใช้บัตรแล้ว
ทำาให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารกำาหนด ไม่
ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ถือว่าธนาคารปฏิบัติ
ไปด้วยความตกลงยินยอมของผู้ถือบัตร 
และจำานวนเงินส่วนที่ผู ้ถือบัตรใช้เกินกว่า
วงเงินไป และ/หรือ ดอกเบี้ยอันเกิดจากการ
ใช้บัตรแล้วทำาให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคาร
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กำาหนดนั้น ผู้ถือบัตรตกลงชำาระคืนให้แก่
ธนาคารทั้งจำานวน พร้อมกับจำานวนเงินใน
งวดที่ต้องชำาระตามที่ธนาคารกำาหนด และ
ดอกเบี้ยในอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำาหนดและ
เงื ่อนไขฉบับนี้ นับตั้งแต่วันที่ธนาคารชำาระ
เงินให้สถานการค้า/สถานบริการจนกว่าผู้
ถือบัตรจะชำาระหนี้เสร็จสิ้น

10.ในกรณีที่ผู ้ถือบัตรแจ้งขอให้ธนาคารหัก
บัญชีเงินฝากเพื่อชำาระหนี้ใดๆ ที่เกิดจาก
การใช้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ผู้ถือบัตร
ยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ตามหมายเลขบัญชีที ่ได้ระบุไว้ในหนังสือ
ยินยอมดังกล่าว หรือตามหมายเลขบัญชี
เงินฝากที่ผู ้ถือบัตรได้แจ้งเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังได้ทันที

11.ผู ้ถือบัตรยินยอมชำาระค่าธรรมเนียมสมาชิก
แรกเข้า และสมาชิกรายปีให้แก่ธนาคาร
ตามอัตราที่กำาหนด และที่จะประกาศ ใช้
ในภายหน้าตามข้อ 12
 เมือ่บตัรเครดติหมดอาย ุผูถ้อืบตัรตกลง
ให้ธนาคารออกบัตรเครดิตใบใหม่ให้แก่ผู ้ถือ
บัตรเพื่อให้มีผลใช้ได้ทันทีที ่บัตรเครดิตเก่า
หมดอายุโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้
ถือบัตร เว้นแต่ผู ้ถือบัตรจะแจ้งบอกเลิก
การใช้บัตรเครดิตให้ธนาคารทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อนวันที่บัตรเครดิตเก่าหมด
อายุไม่น้อยกว่า 30 วัน
 ในกรณีที่ผู ้ถือบัตรบอกเลิกการใช้บัตร
เครดติ โดยมไิดแ้จง้การยกเลกิภายในกำาหนด
เวลาตามวรรคก่อน และธนาคารได้จัดทำา
บัตรเครดิตใหม่แล้ว ผู้ถือบัตรยินยอมรับ
ผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดทำาบัตรเครดิต
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ให้แก่ธนาคารเป็นจำานวน 200 บาท พร้อม
ภาษีมูลค่าเพิ่มอีกต่างหาก

12.ผู้ถือบัตรยินยอมให้ธนาคารแก้ไขเพิ่มเติมข้อ
กำาหนด และเงื ่อนไขฉบับนี้ตลอดจนแก้ไข
ปรบัปรงุขอ้กำาหนดเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้ และ
อตัราคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ ของบตัรเครดติและ
เงื ่อนไขอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องโดยธนาคารจะแจ้ง
ให้ผู ้ถือบัตรทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 
แต่สำาหรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ไม่เกี ่ยว
กับอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บัตรเครดิต
นั้น หากเป็นกรณีรีบด่วน ธนาคารจะแจ้ง
ทางจดหมาย หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์
รายวันภายในประเทศล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 
7 วัน โดยในกรณีประกาศทางหนังสือพิมพ ์
ธนาคารจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี ้ผู ้
ถือบัตรตกลงปฏิบัติตามที่ธนาคารได้แก้ไข
เพิ่มเติมทุกประการ

13.ผู้ถือบัตรมีสิทธิยกเลิกการใช้บัตรเครดิต
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อการ
ใช้บัตรเครดิตที่ได้กระทำาไปก่อนการยกเลิก 
และต้องไม่ทำาให้ธนาคารได้รับความเสียหาย
 ผู้ถือบัตรที่ยกเลิกการใช้บัตรเครดิต
มีสิทธิได้รับคืนค่าธรรมเนียมตามส่วนของ
ระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการ ยกเว้น การ
ยกเลิกที่ทำาให้ธนาคารได้รับความเสียหาย
 เมื่อมีการยกเลิกการใช้บัตรเครดิตไม่
ว่ากรณีใดๆ ผู้ถือบัตรจะต้องตัดบัตรหลัก
และบัตรเสริมออกเป็น 2 ส่วน และนำาส่ง
คืนให้ธนาคารทันที เมื่อมีการยกเลิกการใช้
บัตรเครดิตหากผู้ถือบัตรยังคงมีหนี้สินใดๆ 
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ค้างชำาระอยู่กับธนาคาร ผู้ถือบัตรจะต้องรับ
ผิดชอบชดใช้คืนแก่ธนาคารจนครบถ้วน

14.เมื่อผู ้ถือบัตรเปลี่ยนแปลงที่อยู ่หรือสถาน
ที่ทำางาน จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันท ี
และยอมให้ถือว่าที่อยู ่หรือสถานที่ทำางานที่
แจ้งใหม่เป็นภูมิลำาเนาที่ถูกต้อง หากไม่แจ้ง
ผู้ถือบัตรยินยอมให้ถือว่าสถานที่แจ้งไว้นั ้น
เป็นภูมิลำาเนาที่ถูกต้อง

15.ธนาคารจะส่งใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต 
อันเกิดจากการใช้บัตรเครดิตชำาระค่าสินค้า/
บรกิาร คา่ธรรมเนยีม และเงนิสดทีถ่อนไปใน
รูปแบบเอกสารหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ผู ้ถือบัตรได้แจ้งความประสงค์ไว้ ให้ผู ้
ถือบัตรทราบเดือนละครั้ง ก่อนถึงวันกำาหนด
ชำาระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน เพื่อ
ให้ผู ้ถือบัตรตรวจสอบความถูกต้อง หากผู้
ถือบัตรไม่ทักท้วงภายใน 10 วันทำาการ นับ
ตัง้แตว่นัทีไ่ดร้บัใบแจง้ยอดใชจ้า่ยบตัรเครดติ
จากธนาคารให้ถือว่าจำานวนเงินที่ปรากฏ
ตามใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตที่ผู ้ถือ
บัตรจะต้องชำาระเป็นยอดหนี้ที ่ถูกต้อง แต่
ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือบัตรในภายหลัง 
หากผู้ถือบัตรสามารถพิสูจน์ได้ชัดแจ้งว่าใบ
แจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง และ
ไม่ได้เป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้
ถือบัตรเอง ทั้งนี ้ ผู ้ถือบัตรจะต้องทักท้วง
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่
ผู ้ถือบัตรได้รับใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต
จากธนาคาร หากผู้ถือบัตรไม่ทักท้วงภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว และเป็นเหตุให้ธนาคาร
ได้รับความเสียหาย ผู้ถือบัตรจะต้องรับผิด
ชอบในความเสียหายนั้น
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16.ในกรณีที่ผู ้ถือบัตรได้แจ้งความประสงค์เป็น
ลายลักษณ์อักษรขอรับใบแจ้งยอดใช้จ่าย
บัตรเครดิตในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารแล้ว ผู้ถือบัตรมี
สิทธิขอเปลี่ยนแปลงการขอรับใบแจ้งยอด
ใช้จ่ายบัตรเครดิตในรูปแบบดังกล่าวได้
โดยผู้ถือบัตรต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วัน

17.การใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศ ผู้ถือบัตร
รับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิด
ขึ้นจากการใช้บัตรเครดิตชำาระค่าสินค้า/
บริการ และการเบิกเงินสดเป็นสกุลเงิน
ตราต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บโดยแปลง
เป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่
บริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารเป็นสมาชิกอยู่
ประกาศ ณ วันที่บริษัทเรียกเก็บยอดค่าใช้
จ่ายดังกล่าวกับธนาคาร หากสกุลเงินต่าง
ประเทศนั้น มิได้เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องแปลงเป็นสกุลเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐ ก่อนการแปลงเป็นสกุลเงิน
บาท ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลก
เปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก
กรณีบัตร VISA:
http://corporate.visa.com/pd/consum 
er_services/consumer_ex_rates.jsp
กรณีบัตร MasterCard: 
http://www.mastercard.com/us/personal/
en/cardholderservices/currencyconver 
sion/index.html 
 นอกจากนี้ ธนาคารคิดค่าความเสี่ยง
จากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวด้วย ทั้งนี ้
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เมื่อรวมกับอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทบัตร
เครดิตที่ธนาคารเป็นสมาชิกแล้ว อัตราไม่
เกินร้อยละ 2.5 ของยอดค่าใช้จ่าย

18.ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรใบนี้ เป็นแรบบิท 
ของบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม 
จำากัด (“บริษัทบีเอสเอส”) โดยผู้ถือบัตร
ตกลงผูกพัน ดังต่อไปนี้
18.1 ในการใช้เป็นแรบบิท ผู้ถือบัตรทราบ

ว่า สามารถใช้งานได้ตาม “เงื ่อนไข
การออกแรบบิท”

18.2 แรบบิท มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออก
แรบบิท

18.3 ผู้ถือบัตรสามารถเติมมูลค่าในแรบ
บิท ที่ห้องจำาหน่ายตั๋วโดยสารของ
รถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี หรือที่ผู ้ให้
บริการเติมมูลค่าที่ได้รับอนุญาต ที่มี
สัญลักษณ์เติมเงิน

18.4 ในกรณีที่แรบบิทอายุยังไม่ครบ 5 ปี 
แตไ่มไ่ดน้ำาแรบบทิมาทำารายการภายใน 
2 ปี นับแต่การทำารายการครั้งสุดท้าย 
แรบบิทนั้นจะไม่สามารถนำามาใช้งาน
ได้ หากผู้ถือบัตรประสงค์ที ่จะใช้แรบ
บิท ผู้ถือบัตรจะต้องเติมมูลค่าในแรบ
บิทก่อน จึงจะสามารถนำาแรบบิทมา
ใช้งานได้ ทั้งนี ้มูลค่าที่ผู ้ถือแรบบิท
เติม เพื่อรักษาสถานภาพแรบบิทนั้น 
จะถูกนำามาคำานวณรวมกับมูลค่าใน
แรบบิทก่อนการเติมมูลค่านั้น โดยเป็น 
ไปตามเงื ่อนไขการออกแรบบิท

18.5 ผู้ถือบัตรต้องเติมมูลค่าในแรบบิท 
ตามจำานวนและเงื ่อนไขที่บริษัทบีเอส
เอส และผู้ให้บริการเติมเงินแต่ละ
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รายกำาหนด และผู้ถือบัตรสามารถ
ตรวจสอบมูลค่าในแรบบิทได้ที ่ผู ้ให้
บริการที่มีสัญลักษณ์แรบบิท รวมถึง
ห้องจำาหน่ายตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้า
บีทีเอสทุกสถานี

18.6 ผู้ถือบัตรรับทราบว่า ผู้ถือบัตรได้ลง
ทะเบียนแรบบิท ตาม ”เงื ่อนไขการ
ออกแรบบิท” ทั้งนี ้การลงทะเบียนดัง
กล่าว จะมีผลภายใน 24 ชั่วโมง นับ
แต่ธนาคารกรุงเทพได้เปิดเผยและส่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อลงทะเบียนแรบ
บิทให้บริษัทบีเอสเอส ทราบ

18.7 ในกรณีที่บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ 
ประเภทแรบบทิ สญูหายไมว่า่ดว้ยเหตใุด  
ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อธนาคาร ที่
หมายเลข 0 2638 4999 โดยธนาคาร
จะแจ้งความประสงค์การขออายัดแรบ
บิทกับบริษัทบีเอสเอส แทนผู้ถือบัตร 
หรือผู้ถือบัตรสามารถติดต่อศูนย์แรบ
บิท ฮอตไลน์ โดยตรง ที่หมายเลข  
0 2617 8383 โดยบริษัทบีเอสเอส จะ
ดำาเนนิการอายดัแรบบทิใหแ้กผู่ถ้อืบตัร 
ตามเงื ่อนไขและวิธีการที่บริษัทบีเอส
เอส กำาหนด

18.8 ในกรณีที่บัตรชำารุดหรือไม่สามารถ
ใช้งานได้ปกติไม่ว่าด้วยเหตุใด ถูก
เครื่องเอทีเอ็มยึด และกรณีที่ผู ้ถือบัตร
ขอยกเลิกการใช้บริการบัตรเครดิต 
ธนาคารกรุงเทพ ประเภทแรบบิท 
ธนาคารจะทำาการยกเลิกบัตรเครดิต
ดังกล่าวและดำาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ธนาคารได้ทำาลายบัตร



33

ดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะส่งข้อมูล
บัตรไปยังบริษัทบีเอสเอส เพื่อให้
บริษัท บีเอสเอส ทำาการโอนมูลค่า
เงินที่เหลือในแรบบิทให้ผู ้ถือบัตร 
ตามข้อบังคับและเงื ่อนไขที่บริษัท
บีเอสเอส กำาหนด

(2) ในกรณีที่บัตรยังคงอยู่ที ่ผู ้ถือบัตร 
ธนาคารจะออกหนงัสอืขอคนืมลูคา่
ในแรบบิท เพื่อให้ผู ้ถือบัตรนำา
หนังสือพร้อมบัตรเดิมไปยื่นเรื ่อง
ขอคืนมูลค่าแรบบิทคงเหลือ ที่
ห้องจำาหน่ายตั๋วโดยสารของรถไฟ
ฟ้าบีทีเอสทุกสถานี หรือที่ศูนย์ 
บริการที่ได้รับอนุญาต โดยบริษัท
บีเอสเอส จะดำาเนินการคืนมูลค่า
ในแรบบิทให้แก่ผู ้ถือบัตร ตาม
เงื ่อนไขและวิธีการที่บริษัทบีเอส
เอส กำาหนด

18.9 ผู้ถือบัตรรับทราบว่า หากมีข้อขัดข้อง
ในการใช้แรบบิท ผู้ถือบัตรจะต้อง
ติดต่อธนาคาร

19.ผู้ถือบัตรสามารถใช้บริการเติมมูลค่าแรบบิท
อัตโนมัติ (“Auto Top-up”) ได้ ซึ ่งเป็นการ
ใช้วงเงินของบัตรเครดิตในการเติมเป็นมูล
ค่าแรบบิทลงในบัตรใบเดียวกันนี้ โดยผู้ถือ
บัตรตกลงผูกพัน ดังต่อไปนี้
19.1 ในการเปิดใช้ Auto Top-up เมื่อผู้

ถือบัตรได้รับบัตรเครดิต และติดต่อ
ธนาคาร เพื่อขอเปิดใช้บริการบัตร
เครดติ (Card Activation) ทีห่มายเลข
โทรศัพท์ 0 2638 4040 แล้ว หลังจาก
นั้น 3 วัน หลัง 11.00 น. ผู้ถือบัตร
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ต้องนำาบัตรเครดิต เพื่อเปิดใช้ Auto 
Top-up ที่ห้องจำาหน่ายตั๋วโดยสาร
ของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี หรือที่
ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต ภายใน
ระยะเวลาที่ธนาคารแจ้งผู้ถือบัตร

19.2 ผู้ถือบัตรรับทราบว่า หากผู้ถือบัตร
ไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงมูลค่าการเติม
มูลค่า Auto Top-up ถือว่าผู้ถือบัตร
แจ้งความประสงค์เติม Auto Top-up 
เป็นจำานวนเงินครั้งละ 500 บาท วัน
ละ 1 ครั้ง และมีค่าบริการการเติม 
Auto Top-up ครั้งละ 5 บาท

19.3 รายการ Auto Top-up จะเกิดขึ้นเมื่อ
ผู้ถือบัตรนำาบัตรไปใช้เป็นแรบบิท ที่
ร้านค้ารับแรบบิท หรือที่สถานีรถไฟ
ฟ้าบีทีเอส รวมถึงระบบขนส่งอื่นที่
ร่วมให้บริการ Auto Top-up
(1) ที่ร้านค้ารับแรบบิท เพื่อชำาระค่า

สินค้า/บริการ โดยการแตะบัตรที่
เครื ่องอ่านแรบบิท แล้วพบว่า มูล
ค่าแรบบิทที่เหลือในบัตร น้อยกว่า
ค่าสินค้า/บริการ 

(2) ที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือระบบ
ขนส่งอื่นที่ร่วมให้บริการ Auto 
Top-up เพื่อชำาระค่าโดยสาร โดย
การแตะบัตรที่เครื ่องอ่านบัตรที่
ติดตั้งไว้บนประตูอัตโนมัติ แล้ว
พบว่า มูลค่าแรบบิทที่ เหลือใน
บัตร น้อยกว่าค่าโดยสารที่สถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอส หรือระบบขนส่ง
อื่น อนุญาตให้เข้าสถานี

 หลังจากรายการ Auto Top-up เสร็จสิ้น 
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เครื่องอ่านจะกลับมาทำารายการชำาระค่า
สินค้า/บริการอีกครั้ง
19.4 รายการ Auto Top-up จะไม่เกิดขึ้น

หากมูลค่าคงเหลือในบัตรและมูลค่า
ที่จะเติม Auto Top-up รวมกันแล้ว 
ไม่ เพียงพอกับการชำาระค่าสินค้า/
บริการ หรือกับการเข้าสถานีระบบ
ขนส่งมวลชน

19.5 ผู้ถือบัตรยอมรับว่า การใช้บริการ 
Auto Top-up เป็นการใช้บัตรเครดิต
เพื่อชำาระค่าสินค้า/บริการต่างๆ ตาม
ข้อ 4 โดยธนาคารจะส่งใบแจ้งยอดใช้
จ่ายบัตรเครดิต ตามข้อ 15 เพื่อเรียก
เก็บมูลค่าแรบบิทที่เติม Auto Top-up 
และค่าบริการการเติม Auto Top-up 
ครั้งละ 5 บาท

19.6 ในกรณีที่ต้องการยกเลิกบริการ Auto 
Top-up ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อ
ธนาคาร ที่หมายเลข 0 2638 4000 
หลังจากนั้น 3 วัน หลัง 11.00 น. ผู้
ถือบัตรต้องนำาบัตรเครดิต เพื่อดำาเนิน
การยกเลิกบริการ ที่ห้องจำาหน่ายตั๋ว
โดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถาน ี
หรือที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

19.7 ผู้ถือบัตรรับทราบว่า หากต้องการ 
เปลี่ยนแปลงมูลค่าการเติม Auto 
Top-up หรือสมัครใช้บริการอีกครั้ง 
หรือมีข้อขัดข้องในการใช้บริการ Auto 
Top-up ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อ
ธนาคาร ที่หมายเลข 0 2638 4000

20.ผู้ถือบัตรรับทราบว่า ผู้ถือบัตรเป็นสมาชิก 
แรบบิท รีวอร์ดส ของบริษัท แรบบิท  
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รีวอร์ดส จำากัด (“บริษัทแรบบิท”) ซึ่งถือ
เป็นผู้ที ่ เกี ่ยวข้องกับการให้บริการบัตรนี้ 
โดยผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับเงื ่อนไขตาม
ที่บริษัทแรบบิท กำาหนด และหากต้องการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ถือบัตรสามารถ
ติดต่อที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกแรบบิท  
รีวอร์ดส 0 2618 3777 หรือ 
https://rewards.rabbit.co.th โดยตรง

ข้อกำาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการผ่อน

ชำาระผา่นบตัรเครดติโดยธนาคารกรงุเทพ 

จำากัด (มหาชน) (Be Smart Program)

ข้อกำาหนดและเงื ่อนไขนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของข้อตกลงและเงื ่อนไขการใช้บัตรเครดิต
ของธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ด้วย 
และในข้อกำาหนดและเงื ่อนไขนี้ คำาว่า “บัตร” 
หมายถึงบัตรเครดิตทุกประเภท ซึ่งออกให้
และ/หรือออกร่วมโดยธนาคารกรุงเทพ จำากัด 
(มหาชน) คำาว่า “ผู้ถือบัตร” หมายถึงสมาชิก
บัตรเครดิตทุกประเภทของธนาคารกรุงเทพ 
จำากัด (มหาชน) และคำาว่า “ธนาคาร” หมาย
ถึง ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
1. Be Smart Program หมายถึงการที่ผู ้ถือบัตร

ใช้บัตรของธนาคารชำาระค่าสินค้าและ/หรือ
บริการใดๆ ที่ได้รับการคัดเลือกจากธนาคาร 
โดยธนาคารเป็นผู้ชำาระค่าสินค้าและ/หรือ
บริการนั้นๆ ให้แก่ผู ้ถือบัตรล่วงหน้า และ
ผู้ถือบัตรมีภาระผูกพันที่จะชำาระค่าสินค้า
และ/หรือบริการดังกล่าวคืนให้แก่ธนาคาร
เป็นงวดๆ ไป ซึ่งค่าซื้อสินค้าและ/หรือ
บริการดังกล่าว รวมดอกเบี้ย ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า “ค่าธรรมเนียมรายการ Be Smart” 
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และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการ
ผ่อนชำาระผ่านบัตรตามอัตรากำาหนดระยะ
เวลาซึ่งร้านค้าและธนาคารมีข้อตกลงต่อ
กันในแต่ละขณะ และผู้ถือบัตรตกลงผ่อน
ชำาระค่าสินค้า และ/หรือ บริการที่กล่าวนี้
รวมกับค่าธรรมเนียมรายการ Be Smart และ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นงวดๆ ตามจำานวน
เงิน กำาหนดเวลาของการผ่อนชำาระซึ่งถูก
กำาหนดไว้สำาหรับสินค้า และ/หรือบริการ
นั้นๆ ในขณะที่ผู ้ถือบัตรใช้บริการดังกล่าวนี ้ 
ในแต่ละขณะไม่ว่าจะเป็นการใช้บัตรโดยตรง 
หรือแจ้งเลขที่บัตรแก่ร้านค้าผ่านการทำาคำา
สั่งซื ้อผ่าน Mail Order ทุกรูปแบบ เช่น 
ผ่านโทรสาร ไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์ หรือ
อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื ่นใด
ทุกรูปแบบที่ร้านค้ากำาหนด ทั้งนี ้ถือว่า Be 
Smart Program ให้มีความหมายรวมถึง
กำาหนดระยะเวลาผอ่นชำาระในแตล่ะขณะดว้ย

2. ผู้ถือบัตรเข้าใจดีว่า Be Smart Program 
เป็นส่วนหนึ่งของวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต 
(Credit Line) ที่ผู ้ถือบัตรมีอยู่ในขณะที่
บัตรของผู้ถือบัตรมีผลใช้บังคับอยู่ ณ ขณะ
ที่ขอใช้บัตรในแต่ละคราว

3. การผ่อนชำาระเป็นรายเดือน (Monthly  
Installment Due) หมายถึง จำานวนเงินที่ 
ผู้ถือบัตรต้องผ่อนชำาระเงินค่าสินค้าและ/
หรอืบรกิารซึง่ผูถ้อืบตัรไดร้บัสนิคา้ และ/หรอื
บริการนั้นไปแล้วจากร้านค้าให้แก่ธนาคาร
เป็นรายเดือน โดยธนาคารจะคิดคำานวณ
เงินที่ต้องผ่อนชำาระรายเดือนจากราคาของ
สินค้า และ/หรือบริการซึ่งรวมภาษีมูลค่า
เพิ่มซึ่งร้านค้ารวมไว้ในค่าสินค้า และ/หรือ
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บรกิารนัน้ๆ แลว้รวมถงึคา่ธรรมเนยีมรายการ  
Be Smart ในอัตราที่กำาหนดไว้สำาหรับสินค้า 
และ/หรือบริการนั้นๆ ตามระยะเวลาการ
ผ่อนชำาระครบถ้วนเสร็จสิ้นจำานวน 
 ค่าธรรมเนียมรายการ Be Smart ที่
กำ าหนดจะคำานวณจากราคาขายสินค้า 
และ/หรือบริการ คูณด้วยอัตราการคิดค่า
ธรรมเนียมรายการ Be Smart และจำานวน
เดือนทั้งหมดสำาหรับการผ่อนชำาระสินค้า
และ/หรือบริการใดๆ ซึ่งซื ้อผ่าน Be Smart 
Program โดยผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมรายการ Be Smart ตามที่ปรากฏ
ในใบบันทึกรายการขายสินค้า (Sales Slip) 
โดยอัตโนมัติ หรือ ด้วยรูปแบบการบันทึก
ข้อมูลการใช้บัตรรูปแบบอื่นที่ผู ้ถือบัตร
ตกลงกับร้านค้า อาทิเช่น การสั่งซื ้อในรูป
แบบของ Mail Order ทุกชนิด เช่น ผ่าน
ทางโทรสาร ไปรษณีย์ หรือการสั่งซื ้อทาง
โทรศัพท์ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุก
รูปแบบที่มีไปถึงร้านค้า ธนาคารขอสงวน
สิทธิที ่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมรายการ  
Be Smart ในแต่ละขณะโดยไม่ต้องแจ้งให้
ผู ้ถือบัตรทราบ ทั้งนี ้คะแนนสะสมบัวหลวง 
และเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต จะนำาแต่
เฉพาะยอดเงนิตน้ทีช่ำาระครบถว้นตามใบแจง้
ยอดบัญชี (Statement) ไปคำานวณโดยไม่
รวมถึงยอดค่าธรรมเนียมรายการ Be Smart

4. การเรียกเก็บเงิน (Billing) ผู้ถือบัตรรับทราบ
แล้วว่า ธนาคารจะเรียกเก็บเงินตามจำานวน
ที่ผู ้ถือบัตรต้องผ่อนชำาระเป็นรายเดือนใน
แต่ละเดือน ในวันที่ถึงกำาหนดชำาระในใบ
แจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน จนกระทั่งผู ้
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ถือบัตร ได้ชำาระจำานวนเงินที่ต้องผ่อนชำาระ
ทั้งหมดจนหมดสิ้น อนึ่งผู ้ถือบัตรรับทราบ
แล้วว่า ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลา
การผ่อนชำาระตามที่ผู ้ถือบัตรได้เลือกไว้ ณ 
วันซื้อสินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ แล้ว

5. ผู้ถือบัตรรับทราบว่า การผ่อนชำาระตาม  
Be Smar t Program ผู้ถือบัตรจะต้อง
ชำาระเต็มตามจำานวนที่ธนาคารเรียกเก็บ
เงินสำาหรับ Be Smart Program ในแต่ละ
เดือน การชำาระไม่ครบถ้วนตามจำานวนที่
ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผู้ถือบัตรผิดนัดผิด
สัญญา ผู้ถือบัตรรับทราบว่าการผ่อนชำาระ
ตามโครงการนี้ จะไม่นำาหลักเกณฑ์จำานวน
เงินขั้นต่ำาที่ผู ้ถือบัตรมีสิทธิเลือกชำาระตาม
ข้อตกลงและเงื ่อนไขการใช้บัตรเครดิตของ
ธนาคารมาบังคับใช้

6. การชำาระเงิน (Payment) ในทุกๆ รอบของ
การเรียกเก็บเงิน (Billing Cycle) ผู้ถือบัตร
จะต้องชำาระตามจำานวนที่ระบุไว้ในข้อ 5 
รวมกับจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ผู ้ถือบัตรมีสิทธิ
เลือกชำาระตามข้อตกลงและเงื ่อนไขการใช้
บัตร ในกรณีของยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
ในกรณีอื ่น ดังนั้นถ้าหากผู้ถือบัตรได้ชำาระ
เงินตามจำานวนที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดครบ
ถ้วน ในเดือนที่ถึงกำาหนดชำาระแล้วผู้ถือบัตร
จะไม่ถูกเรียกเก็บค่าเบี้ยปรับดอกเบี้ยผิดนัด 
จากการใช้บัตรดังกล่าว ถ้าหากผู้ถือบัตร
ชำาระเงินเป็นจำานวนน้อยกว่าจำานวนที่กล่าว
ไว้ในวรรคก่อนหรือไม่ชำาระเงินตามจำานวน
ที่กล่าวไว้ในวรรคก่อนติดต่อกัน 60 วัน
ขึ้นไป จะถือว่าผู้ถือบัตรผิดนัดชำาระหนี้ 
ในกรณีนี้ผู ้ถือบัตรจะต้องชำาระดอกเบี้ย
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ตามอัตราสูงสุดที่ธนาคารประกาศเรียก
เก็บจากผู้ถือบัตรที่ผิดนัดผิดเงื ่อนไข หรือ 
ผิดสัญญาตามประกาศของธนาคาร และ/
หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับ
อยู่ในขณะนั้นๆ สำาหรับจำานวนเงินที่ค้าง
ชำาระซึ่งคำานวณมาจากวันที่ได้แจ้งให้ทราบ 
(Posting Date) อนึ่งถ้าหากผู้ถือบัตรชำาระ
เงินน้อยกว่ายอดเงินผ่อนชำาระรายเดือนของ 
Be Smart Program ในเดือนที่ถึงกำาหนด
ชำาระ หรือผิดนัดชำาระหนี้ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6 ธนาคารจะนำายอดคงค้างของเดือน
นั้นและยอดผ่อนชำาระที่คงเหลือทั้งหมด
ของ Be Smart Program มาเรียกเก็บจาก
ผู้ถือบัตรในงวดบัญชีถัดไปทั้งจำานวนทันที

7. การชำาระเงนิ Be Smart Program คนืทัง้หมด
ล่วงหน้า (Pre-Payment) คือการชำาระเงิน
ตามจำานวนทีผู่ถ้อืบตัรตอ้งชำาระเปน็รายเดอืน
ทั้งหมดทุกเดือนคืนให้กับธนาคารทั้งหมด
เป็นการล่วงหน้า ให้กระทำาได้โดยไม่ต้อง
ชำาระค่าปรับการชำาระเงินล่วงหน้า แต่ใน
กรณีดังกล่าวผู้ถือบัตรต้องแจ้งให้ธนาคาร
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องนำา
เงินมาชำาระให้ครบถ้วนตามจำานวนยอด
เงินผ่อนชำาระที่คงเหลือทั้งหมด ธนาคาร
จึงจะยกเลิกรายการ Be Smart Program 
ของผู้ถือบัตรดังกล่าวโดยผู้ถือบัตรจะขอ
คืนเงินค่าธรรมเนียมรายการ Be Smart ที่
คำานวณรวมไว้ในยอดเงินผ่อนชำาระแต่ละ
เดือนคืนจากธนาคารมิได้

8. ผู้ถือบัตรยินยอมให้ธนาคารแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อกำาหนดและเงื ่อนไขฉบับนี้ ตลอดจนแก้ไข
ปรับปรุงข้อกำาหนดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 
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และอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ของบัตร
เครดิตและเงื ่อนไขอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง โดย
ธนาคารจะแจ้งให้ผู ้ถือบัตรทราบล่วงหน้า
อยา่งนอ้ย 30 วนั แตส่ำาหรบัการเปลีย่นแปลง
แก้ไขที่ไม่เกี ่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
ใช้บัตรเครดิตนั้น หากเป็นกรณีรีบด่วน 
ธนาคารจะแจง้ทางจดหมาย หรอืประกาศทาง
หนังสือพิมพ์รายวันภายในประเทศล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยในกรณีประกาศทาง
หนงัสอืพมิพ ์ธนาคารจะแจง้การเปลีย่นแปลง
ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง 
ทั้งนี ้ผู ้ถือบัตรตกลงปฏิบัติตามที่ธนาคาร
ได้แก้ไขเพิ่มเติมทุกประการ

9. ผู้ถือบัตรยอมรับว่า สินค้า และ/หรือบริการ
ที่ซื้อขายผ่าน Be Smart Program ธนาคาร
จะมีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย (Title to the 
Items) โดยสมบรูณใ์นสนิคา้ และ/หรอืบรกิาร
นั้นซึ่งสิทธิของธนาคารจะครอบคลุมรวมถึง
สินค้า และ/หรือ บริการที่ได้นำามาเปลี่ยน
ทดแทน และอุปกรณ์ต่างๆ ของสินค้า และ/
หรือ บริการดังกล่าว จนกระทั่งผู้ถือบัตร
ได้ผ่อนชำาระเงินให้แก่ธนาคารครบถ้วนทุก
งวดแล้ว ก่อนที่ผู้ถือบัตรจะชำาระเงินให้แก่
ธนาคารครบทุกงวด ผู้ถือบัตรตกลงว่าจะ
ครอบครองสนิคา้ และ/หรอืบรกิารดงักลา่วไว ้
และใช้สินค้า และ/หรือบริการนั้นด้วยความ
ระมัดระวังตามสมควร (Proper Diligence)

10.การรับเปลี่ยน คืนสินค้า และ/หรือบริการ 
รับประกันคุณภาพสินค้า และ/หรือบริการ 
ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดข้อตกลงและการรับ
ประกัน จากร้านค้าผู้จำาหน่ายสินค้าและ/
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หรือบริการนั้นๆ ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการรับประกันดังกล่าวแต่อย่างใด

11.ในระหว่างที่ผู ้ถือบัตรยังผ่อนค่าสินค้า และ/
หรือบริการตาม Be Smart Program กับ
ธนาคาร ผู้ถือบัตรจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง 
คืน จำานำา ขาย โอน ให้เช่า หรือแบ่งการ
ครอบครองสินค้า และ/หรือบริการที่ซื ้อขาย
ตาม Be Smart Program ที่กำาหนดในข้อ
ตกลงนี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากธนาคาร

12.ความรับผิดเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการ 
(Products Liabilities) ข้อร้องเรียนใดๆ 
เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้าและ/หรือ
บริการ ที่จัดซื้อหรือบริการซึ่งได้ให้ไว้ผ่าน 
Be Smart Program ผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อ 
และ/หรอื จดัสง่ไปยงัรา้นคา้ผูจ้ำาหนา่ยสนิคา้ 
และ/หรือบริการโดยตรง และข้อโต้แย้งดัง
กล่าวระหว่างผู้ถือบัตรกับร้านค้าผู้จำาหน่าย
สินค้าและ/หรือบริการจะไม่มีผลกระทบต่อ
หน้าที่ของผู้ถือบัตรในการชำาระเงินผ่อนค่า
สินค้า/บริการ ให้แก่ธนาคาร

13.เหตุผิดนัด (Event of Default and Delin 
quency) ในกรณีที่มีการผิดนัดผิดเงื ่อนไข
ชำาระเงินตามบัตรใดบัตรหนึ่งที ่มีอยู ่กับ
ธนาคาร หรือตามสินเชื่อใดๆ ของผู้ถือ
บัตรที่มีอยู่กับธนาคาร ธนาคารอาจใช้สิทธิ
เพิกถอนการใช้บัตรของผู้ถือบัตร บัตรใด
บัตรหนึ่งหรือทั้งหมดหรือสินเชื่อของผู้ถือ
บัตรทั้งหมดก็ได้

14.สิทธิที ่จะหักกลบลบหนี้ (Right to offset) 
ผู้ถือบัตรตกลงว่าเมื่อผู้ถือบัตรผิดนัดผิด
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เงื ่อนไขตามข้อกำาหนดและเงื ่อนไขของ
โปรแกรมการผ่อนชำาระผ่านบัตรเครดิต
ธนาคารกรุงเทพ (Be Smart Program) โดย
ดุลพินิจของธนาคาร และโดยมิต้องแจ้งให้
ผู ้ถือบัตรทราบล่วงหน้า ธนาคารจะหักกลบ
ลบหนี้ใดๆ ที่ผู ้ถือบัตรมีต่อธนาคารจากเงิน
ฝากของผู้ถือบัตรที่มีอยู่กับธนาคาร และโดย
เอกสารฉบับนี้ ผู ้ถือบัตรให้ถือว่าเป็นความ
ยินยอมในการมอบหมายและแต่งตั้งธนาคาร
เป็นตัวแทนของผู้ถือบัตร ให้มีอำานาจเต็ม
ในการสอบถาม และใช้สิทธิเหนือทรัพย์สิน
ของผู้ถือบัตรเพื่อหักกลบลบหนี้ของผู้ถือ
บัตรตามอำานาจที่ให้ไว้แก่ธนาคารตามข้อ
กำาหนดและเงื ่อนไขนี้

หมายเหตุ
1. ราคาผ่อนชำาระขั้นต่ำาต่อเดือนของ Be Smart 

Program คือ 500 บาท โดยราคาสูงสุดของ
สินค้า และ/หรือบริการจะขึ้นอยู่กับวงเงิน
บัตรที่คงเหลืออยู่ในขณะที่ซื ้อสินค้าและ/
หรือบริการ และราคาขั้นต่ำาธนาคารอาจ
พิจารณากำาหนดเป็นประการอื่นใดก็ได้

2. ธนาคารไมม่คีวามรบัผดิชอบใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับสินค้าและบริการ

3. ร้านค้าผู้จำาหน่ายสินค้าและ/หรือให้บริการ 
อาจเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและ/หรือบริการ
ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณี
ที่สินค้าและ/หรือบริการมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา ณ จุดขายและ/หรือจุดบริการ สินค้า
ขาดตลาดหรือหมดก่อนกำาหนด ธนาคาร
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวทั้งสิ ้น
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คำาแนะนำาการใช้งานแรบบิท ของบริษัท 

บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำากัด 

(“บริษัทบี เอสเอส”) ในบัตรเครดิต 

ธนาคารกรุงเทพ ประเภทแรบบิท

วิธีใช้
แตะแรบบิทที่ เครื ่องอ่านแรบบิทจนการทำา
รายการเสร็จสมบูรณ์ สำาหรับการใช้งานกับ
ระบบขนส่งควรแตะแรบบิทบริเวณกึ่งกลางของ
เครื่องอ่านบัตรที่ติดตั้งไว้บนประตูอัตโนมัติ

สถานที่ให้บริการ
สามารถใช้แรบบิทเพื่อชำาระค่าโดยสารรถไฟ
ฟ้าบีทีเอสทั้งระบบ รวมถึงผู้ให้บริการระบบ
ขนส่งอื่นๆ หรือใช้ชำาระเงิน ณ ร้านค้าและ
ผู้ให้บริการอื่นๆ ที่มีสัญลักษณ์แรบบิท โดย
สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับค่าโดยสาร
และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการ
แต่ละราย

การเติมมูลค่า
เติมมูลค่าในแรบบิทได้ด้วยเงินสดหรือวิธีอื ่นๆ 
ตามที่บริษัทบีเอสเอส ยอมรับ ณ ห้องจำาหน่าย
ตัว๋โดยสารของรถไฟฟา้บทีเีอสทกุสถาน ีหรอืทีผู่ ้
ให้บริการเติมมูลค่าที่ได้รับอนุญาตที่สัญลักษณ์
เติมเงิน สามารถเติมเงินได้เป็นจำานวนเท่าของ 
100 บาท เช่น 100, 300, 1,200 บาท โดย
มูลค่ารวมต้องไม่เกิน 4,000 บาท
ผู้ถือแรบบิทสามารถเติมเงินและเที่ยวการเดิน
ทางของระบบขนส่งในแรบบิทเดียวกันได้ โดย
ผู้ถือแรบบิทสามารถเติมเที่ยวการเดินทางได้ 
ณ ผู้ให้บริการระบบขนส่งนั้นๆ ทั้งนี ้ หากมี
เที ่ยวการเดินทางอยู่ในแรบบิทพร้อมกับมูลค่า
เงินสด ระบบจะตัดเที่ยวการเดินทางก่อน
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การตรวจสอบมูลค่า
ตรวจสอบมูลค่าคงเหลือในแรบบิทได้ที ่ผู ้ให้
บริการที่รับแรบบิท รวมถึงห้องจำาหน่ายตั๋ว
โดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี

การขอคืนมูลค่า
การขอคืนมูลค่าในแรบบิทสามารถทำาได้ โดย
ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งยกเลิกบัตรกับธนาคาร 
แล้วนำาหนังสือขอคืนมูลค่าในแรบบิทที่ออกโดย
ธนาคารพร้อมกับบัตรเดิม ไปทำาการยื่นเรื ่อง
ขอคืนมูลค่าแรบบิทคงเหลือ ได้ที ่ห้องจำาหน่าย
ตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี หรือ
ที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทบีเอส
เอส จะดำาเนินการคืนมูลค่าในแรบบิทให้แก่ผู ้
ถือบัตร ตามเงื ่อนไขและวิธีการที่บริษัทบีเอส
เอส กำาหนด

การระงับใช้งาน
บริษัทบีเอสเอส อาจทำาการระงับใช้งานแรบบิท
ในกรณีที่สงสัยว่าแรบบิทนั้นมีการปลอมแปลง 
ถูกขโมย สูญหาย ทุจริต หรือมีการปลอมหรือ
แปลงมูลค่าในแรบบิท หรือกรณีอื่นๆ ที่บริษัทบี
เอสเอส เห็นสมควรเพื่อบรรเทาความเสียหายที่
อาจเกดิขึน้ โดยอาจมกีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีม
หากต้องการยกเลิกการระงับใช้งานแรบบิท

แรบบิทสูญหายหรือถูกขโมย
กรณีแรบบิทสูญหายหรือถูกขโมย ผู้ถือแรบ
บิทสามารถติดต่อธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้ง
ความประสงค์การขอระงับการใช้และการขอคืน
มูลค่าในแรบบิทกับบริษัทบีเอสเอส แทนผู้ถือ
บัตร หรือผู้ถือบัตรสามารถติดต่อศูนย์แรบบิท 
ฮอตไลน์ โดยตรง ที่หมายเลข 0 2617 8383 
ตามเงื ่อนไขการใช้งานแรบบิทลงทะเบียน
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• การขอคืนมูลค่าแรบบิทลงทะเบียน ผู้ถือ
แรบบิทจะต้องแสดงหลักฐานความเป็นเจ้า
ของแรบบิทดังกล่าวก่อนทุกครั้ง

• ผู้ถือแรบบิทสามารถร้องขอให้บริษัทบีเอส
เอส ทำาการระงับใช้งานแรบบิทได้หากแรบ
บิทลงทะเบียนสูญหายหรือถูกขโมย ผู้ถือ
แรบบิทสามารถแจ้งการสูญหายเพื่อระงับ
การใช้แรบบิท โดยโทรแจ้งที่ศูนย์ฮอตไลน์ 
เมื่อแรบบิทถูกระงับใช้งาน ผู้ถือแรบบิทจะ
ไม่สามารถใช้งานแรบบิทหรือคืนมูลค่าได้
อีกต่อไป การระงับจะมีผลหลังจากศูนย์
ฮอตไลน์ได้รับแจ้งการระงับใช้งานแรบบิท
แล้ว 24 ชั่วโมง

• เงื ่อนไขการใช้งานอื่นๆ ให้เป็นไปตาม
เงื ่อนไขการออกแรบบิท

• บริษัทบีเอสเอส สงวนสิทธิในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายในการ
ขอคืนมูลค่าในแรบบิท หรือการยกเลิกการ
ระงับใช้งานแรบบิท

อายุการใช้งาน
แรบบิทมีอายุการใช้งาน 5 ปี เมื่อครบกำาหนด
แล้วจะไม่สามารถเติมเงินและเที่ยวการเดินทาง
ได้ แต่จะสามารถใช้มูลค่าคงเหลือได้จนกว่า
จะหมด หากไม่มีการใช้งานแรบบิทเป็นเวลา 
2 ปี ผู้ถือแรบบิทจะต้องเติมมูลค่าลงในแรบ
บิทก่อนที่จะใช้งานอีกครั้งโดยต้องทำาก่อนแรบ
บิทครบกำาหนดหมดอายุ ซึ่งหากแรบบิทครบ
กำาหนดหมดอายุและแรบบิทดังกล่าวไม่มีการ
ใช้งานมาเป็นเวลา 2 ปี จะไม่สามารถใช้งาน 
ใช้มูลค่าหรือขอคืนมูลค่า ใดๆ ได้
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การดูแลรักษาแรบบิท
• ไม่ควรแตะแรบบิทมากกว่า 1 ใบพร้อมกัน

บนเครื่องอ่านแรบบิท
• ไม่ควรแตะแรบบิทและสมาร์ทการ์ดอื่นๆ 

พร้อมกันบนเครื่องอ่านแรบบิท
• ไม่ควรนำาแรบบิทออกจากเครื่องอ่านแรบบิท

ก่อนที่เครื ่องอ่านจะทำารายการเสร็จสมบูรณ์
• ใช้งานแรบบิทกับเครื่องอ่านแรบบิทเท่านั้น
• ระวังมิให้แรบบิทเสียหาย รวมถึงไม่ควรติด

สติ๊กเกอร์หรือสิ่งอื ่นใดบนแรบบิท
• ไม่ควรงอ ขีดเขียน ขูดขีด หรือตัดแรบบิท
แรบบิท ฮอตไลน์ : 0 2617 8383
เว็บไซต์ : www.rabbitcard.com 
แรบบิท รีวอร์ดส : โปรแกรมการสะสมคะแนน
และสิทธิพิเศษสำาหรับผู้ถือแรบบิท สอบถาม
ขอ้มลูเกีย่วกบัแรบบทิ รวีอรด์ส และรายละเอยีด
ได้ที ่ https://rewards.rabbit.co.th หรือ
ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส : 
0 2618 3777

หมายเหตุ :
• ข้อบังคับและเงื ่อนไขการใช้งานต้องเป็นไป

ตาม “เงื ่อนไขการออกแรบบิท”
• บรษิทับเีอสเอส สงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง

แก้ไขข้อมูลในคำาแนะนำาการใช้งานนี้
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ข้อกำาหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก 

แรบบิท รีวอร์ดส ของบริษัท แรบบิท  

รีวอร์ดส จำากัด (“บริษัทแรบบิท”) ใน

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ประเภท

แรบบิท

• โปรแกรมแรบบิท รีวอร์ดส (“โปรแกรม”) 
เป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการของ บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำากัด 
(“บริษัทแรบบิท”)

• สมาชิกแรบบิท รีวอร์ส (“สมาชิก”) จะต้อง
ได้รับแรบบิท ที่ออกโดย บริษัท บางกอก 
สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำากัด (“บีเอสเอส”) 
โดยจะต้องใช้หมายเลขหลัง แรบบิท เพื่อ
ประกอบการสมัครสมาชิก สำาหรับข้อมูล
เกี่ยวกับแรบบิท สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่ม
เติมได้ที ่ www.rabbitcard.com การรับผู้
สมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นดุลพินิจของบริษัท
แรบบิท แต่เพียงผู้เดียว

• สมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส ต้องมีถิ ่นที่อยู ่ใน
ประเทศไทย และมีอีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์
มือถือในประเทศไทยตลอดระยะเวลาการ
เป็นสมาชิก

• สมาชิกตกลงและยินยอมให้ ข้อมูลทาง
ธุรกรรมของตนเกี่ยวกับการใช้แรบบิท รวม
ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (“ขอ้มลู
ทางธุรกรรม”) นั้นสามารถ (ก) โอนจากบี
เอสเอสมายังบริษัทแรบบิท หรือในทางกลับ
กันหรือภายในกลุ่มบริษัทแรบบิท และ (ข) 
เปิดเผยแก่บริษัทฯ ผู้ที ่ ได้รับมอบหมาย
ของบริษัทแรบบิทหรือคู่สัญญาทางธุรกิจ
อื่นๆ ทั้งนี ้ บริษัทฯ ผู้ที ่ได้รับมอบหมาย
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ของบริษัทแรบบิท หรือคู่สัญญาทางธุรกิจ
อื่นๆ อาจใช้ข้อมูลทางธุรกรรมทั้งหมดหรือ
บางส่วน เพื่อการคำานวณ และการให้คะแนน
หรือสิทธิประโยชน์อื่นแก่สมาชิก และเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการสำารวจการทำาการตลาด 
และการจดัการโปรแกรม รวมถงึเพือ่วตัถปุระ
สงค์ใดๆ ตามที่บริษัทแรบบิท เห็นสมควร

• บริษัทแรบบิท จะไม่โอน และ/หรือ เปิดเผย
ชื่อหรือข้อมูลของสมาชิกแก่บุคคลภายนอก 
เว้นแต่ในกรณี (ก) คู่สัญญาทางธุรกิจซึ่ง
บริษัทแรบบิท เข้าทำาสัญญาเพื่อการจัดการ
ระบบ และข้อมูลของบริษัทแรบบิท ในนาม
ของบริษัทแรบบิท (ข) ข้อกำาหนดและเงื่อนไข
ได้กำาหนดเป็นอย่างอื่น หรือ (ค) เป็นไปตาม
ที่กฎหมายกำาหนด ทั้งนี้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับนโยบายความเป็นส่วนตัวสามารถศึกษา
ได้ที่ https://rewards.rabbit.co.th

• สมาชิกตกลงและยินยอมว่าบริษัทแรบบิท 
หรือผู้ที ่ได้รับมอบหมายของบริษัทแรบบิท 
อาจทำาการส่งข่าวสารทางการตลาด การ
ส่งเสริมการขายและข้อมูลอื่นใด ให้แก่
สมาชิกเป็นครั้งคราว หากสมาชิกท่านใด
ไม่ประสงค์จะรับข่าวสารทางการตลาด การ
ส่งเสริมการขาย และข้อมูลอื่นใด สามารถ
ทำาการยกเลิกได้ที ่เว็บไซต์ของบริษัทแรบบิท 
https://rewards.rabbit.co.th

• ข้อมูลทางธุรกรรม และข้อมูลทั้งหมดของ
สมาชิกซึ่งได้ให้ไว้ และที่ได้มาในภายหลัง 
จากการลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกเป็น
ทรัพย์สินของบริษัทแรบบิท บริษัทแรบบิท 
ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง สิ้น
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สุด ยกเลิก ทบทวน และ/หรือ เพิกถอน
โปรแกรมการเป็นสมาชิก คะแนน หรือ 
สิทธิประโยชน์อื ่น รวมถึงข้อกำาหนด และ
เงื ่อนไขในเวลาใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

• บริษัทแรบบิท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
การเป็นสมาชิก หรือปฏิเสธการแลกของ
รางวัลแก่สมาชิกในเวลาใดๆ โดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่สมาชิกให้ข้อมูล
เป็นเท็จ ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง

• บริษัทแรบบิท จะไม่รับผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่อง
กับโปรแกรมนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย
กำาหนด

• บริษัทแรบบิท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
การเป็นสมาชิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าในกรณีที่แรบบิทไม่สมบูรณ์ หรือถูก
ยกเลิก

• การบอกกล่าว หรือการติดต่อสื่อสารทั้งหมด
จะถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ เมื่อมีการส่งไป
ตามอีเมลแอดเดรส ที่อยู ่ หรือเบอร์โทรศัพท์
ที ่ให้โดยสมาชิก ทั้งนี ้ บริษัทแรบบิท จะไม่
รับผิดชอบในกรณีที่สมาชิกไม่ได้รับการบอก
กล่าว หรือการติดต่อสื่อสารนั้น

• สมาชิกหนูด่วน พลัส ตกลงและยินยอมให้
บริษัทแรบบิท ทำาการโอนย้าย คะแนนสะสม
หนูด่วน พลัส และข้อมูลเดิมของท่าน มายัง
โปรแกรมการสะสมคะแนน แรบบิทรีวอร์ดส 
ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทแรบบิท

• สมาชิกหนูด่วน พลัส ได้ทำาความเข้าใจแล้ว
ว่า คะแนนสะสมที่โอนมาจะคิดคำานวณเป็น
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มูลค่าเงินเท่าเดิม โดยคิดตามอัตราส่วน
คะแนนสะสมหนูด่วน พลัส 4 คะแนน 
เท่ากับ 1 แรบบิท พอยท์

• หากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจากโปรแกรมนี ้
คำาวินิจฉัยของบริษัทแรบบิท ถือเป็นที่สุด

• ข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือ ข้อมูลล่าสุดเกี่ยว
กับข้อกำาหนด และเงื ่อนไขของโปรแกรม
สามารถศึกษา ได้ที ่ เว็บไซต์ของบริษัท
แรบบิท https://rewards.rabbit.co.th  
ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก 

 แรบบิทรีวอร์ดส 0 2618 3777 
 หรือ https://rewards.rabbit.co.th

การสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์ แรบบิท 

รีวอร์ดส ของบริษัท แรบบิท รีวอร์ดส 

จำากัด (“บริษัทแรบบิท”) ในบัตรเครดิต 

ธนาคารกรุงเทพ ประเภทแรบบิท

• สมาชิกสามารถรับคะแนนสะสมแรบบิท  
รีวอร์ดส (“คะแนนสะสม”) จากยอดการ
เติมเงิน และ/หรือ การใช้จ่ายผ่านแรบบิท 
จากร้านค้าที่ร่วมรายการแรบบิท รีวอร์ดส 
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วม
รายการ ข้อมูลและเงื ่อนไขเกี่ยวกับการแลก
คะแนนสะสมได้ที ่ 
https://rewards.rabbit.co.th

• สมาชกิสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมลา่สดุ
หลังจากที่มีการใช้จ่ายไปแล้ว 48 ชั่วโมง 
โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมของ
สมาชิกผ่านทาง ตู้คูปองอัตโนมัติ (Rabbit 
Rewards Kiosk) หรือ https://rewards.
rabbit.co.th หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก
แรบบิท รีวอร์ดส 0 2618 3777 ทั้งนี ้บริษัท
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แรบบิท จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่คะแนน
สะสมนั้นไม่สามารถถูกคำานวณเข้าระบบ
ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว

• สมาชิกจะสามารถแลกของรางวัลได้ในวัน
ที่คะแนนสะสมถูกคำานวณเข้าระบบแล้ว

• คะแนนสะสมแรบบิท รีวอร์ดส สามารถ
แลกเป็นเงินเติมในแรบบิท หรือแลกเป็น
สิทธิประโยชน์อื ่นได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ให้คะแนน การแลกของรางวัล และสิทธิ
ประโยชน์ของสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ที ่
https://rewards.rabbit.co.th

• คะแนนสะสมแรบบิท รีวอร์ดส ที่ใช้แลก
ของรางวัลแล้วไม่สามารถขอคืน หรือแลก
เปลี่ยนเป็นเงินได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ ้น

• ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ใช้คะแนนสะสมแรบบิท รีวอร์ดส และวัน
หมดอายุของคะแนนสะสมได้ที ่ 

 https://rewards.rabbit.co.th
• บริษัทแรบบิท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข 

เปลี่ยนแปลง ทำาให้สิ ้นสุด ยกเลิก ทบทวน 
และ/หรอื เพกิถอนหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัคะแนน
และสิทธิประโยชน์ ในเวลาใดๆ โดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 






