แบบฟอร์ มขอรับใบแจ้ งยอดใช้ จ่ายบัตรเครดิตทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ..........................................................

ข้าพเจ้า …………………………………………………… ผูถ้ ือบัตรหลักหมายเลข
บัตรประจาตัวประชาชน / หนังสื อเดินทาง.......................................................................... โทรศัพท์ (มือถือ) .........................................................
สมัครบริ การ

เปลี่ยนแปลงอีเมล

ยกเลิกบริ การ

โปรดระบุอีเมล

ทั้งนี้ ข้ าพเจ้ ารับทราบและตกลงยอมรับเงื่อนไขต่ อไปนี้
1. เมื่อผูถ้ ือบัตรหลักสมัครขอรับบริ การรับใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่านทางอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Statement) ธนาคารจะตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนให้เรี ยบร้อยก่อนที่ระบบจะทาการส่ งใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตตามที่อยูอ่ ิเล็กทรอนิ กส์ (e-mail address) ที่ผถู ้ ือบัตรได้แจ้งไว้กบั
ธนาคาร ซึ่ งมีผลกับบัตรเครดิ ตธนาคารกรุ งเทพ รวมถึงบัตรเสริ มทุกใบที่ ผถู ้ ือบัตรมีอยู่ โดยจะจัดส่ งใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิ ตตลอดจน
ข่าวสารและข้อมูลที่ธนาคารเห็นสมควรแจ้งให้ทราบให้แก่ผถู ้ ือบัตรภายใน 3 วันหลังจากวันสรุ ปยอด และธนาคารจะคงส่ งใบแจ้งยอดใช้จ่าย
บัตรเครดิตในรู ปแบบของเอกสารให้แก่ผถู ้ ือบัตรทางไปรษณี ยต์ ่อไปอีกเพียง 3 รอบบัญชี ทั้งนี้ ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสี ยหายที่
เกิ ดขึ้นจากความล่าช้า ความผิดพลาด หรื อความบกพร่ องของระบบคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ต่างๆของผูถ้ ือบัตรหรื อของผูใ้ ห้บริ การระบบ
อินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรื อเครื อข่ายการสื่ อสารอื่น
2. บัตรเครดิตทุกประเภทสามารถสมัครขอรับบริ การรับใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิ ตผ่านทางอิเล็กทรอนิ กส์ได้ ยกเว้ น บัตรเครดิ ตองค์กร และ
บัตรเครดิตจัดซื้อ
3. ในกรณี ที่ผถู ้ ือบัตรได้แจ้งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขอรับใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ในรู ปแบบเอกสารหรื อรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์
กับธนาคารแล้ว ผูถ้ ือบัตรมีสิทธิ ขอเปลี่ยนแปลงการขอรับใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิ ตในรู ปแบบดังกล่าวได้ โดยผูถ้ ือบัตรต้องแจ้งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ หากผูถ้ ือบัตรมีการเปลี่ยนแปลงอีเมล ผูถ้ ือบัตรตกลงที่จะแจ้งให้
ธนาคารทราบล่วงหน้า เพื่อให้ธนาคารดาเนินการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิตไปตามอีเมลที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
4. การจัดส่ งใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่านทางอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Statement) จะถูกจัดส่ งในรู ปแบบของ PDF File โดยแยกเป็ น 3 File ดังนี้ (1)
File ข้อมูลทางการเงิน (2) File เงื่อนไขและช่องทางการชาระเงิน/ ตัวอย่างแสดงวิธีการคานวณดอกเบี้ย และค่าความเสี่ ยงจากการแปลงสกุลเงิน (3)
File สิ ทธิ พิเศษ/โปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการใช้บตั ร ทั้งนี้ ผูถ้ ือบัตรสามารถเปิ ดดู PDF File ได้ดว้ ยโปรแกรม Adobe Reader เวอร์ ชนั่ 7.0 ขึ้นไป (ดาวน์
โหลดโปรแกรมได้ที่เว็บไซต์ โดยพิมพ์ URL http://www.adobe.com)
5. ธนาคารขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการเปลี่ ย นแปลงหรื อ ยกเลิ ก ข้อ ก าหนดและเงื่ อ นไขการใช้บ ริ ก ารรั บ ใบแจ้ง ยอดใช้จ่ า ยบัต รเครดิ ต ผ่ า นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร เมื่อปรากฎว่าการแจ้งยอดใช้จ่ายตามที่อยูอ่ ิเล็กทรอนิ กส์ของผูถ้ ือบัตรไม่เป็ นผลสาเร็ จ โดยธนาคารจะ
จัดส่ งใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิ ตในรู ปแบบของเอกสารให้แก่ผถู ้ ือบัตรทางไปรษณี ยแ์ ทน จนกว่าผูถ้ ือบัตรจะติดต่อกลับและได้แก้ไขเหตุ
ผิดพลาดแล้ว
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในข้อกาหนดและเงื่อนไขโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ท่านสามารถส่ งเอกสารด้วยช่องทางต่อไปนี้
1. ผ่านทาง e-mail : card.srv@bbl.co.th
2. ผ่านทางโทรสาร : 0 2353 5760
3. ผ่านทางไปรษณี ย ์ : ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ส่ วนบริ การสมาชิกบัตร สายบัตรเครดิต
เลขที่ 333 ถ.สี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500

ลงชื่อ...................................................................................ผูถ้ ือบัตรหลัก
(ลายมือชื่อตามใบสมัคร)
สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร

Verify : ID / AD / T / ………. / ……...….
SMS Alert Y / N (MP………..…..………….)

Review e-mail Address
Eff.Date …………………..

REC ……….….……ON ……....……….. M/T ……………..…ON …….………..…..
Check .………..…… ON ……..…..…….. Auth ……….…....… ON …….……..……..

