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                                            ตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลิตภณัฑ ์บวัหลวง ไอแบงกก์ิ้ง 

  กรุณาอา่นตารางการเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑ์ฉบบันี ้และควรศกึษารายละเอียดและเง่ือนไขโดยละเอียด ก่อนที่ทา่นจะตดัสินใจซือ้หรือใช้บริการผลิตภณัฑ์ 
1. บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิง้ (Bualuang iBanking) 

    บริการที่อ านวยความสะดวกให้ทา่นท าธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต เปรียบเสมือนเป็นธนาคารสว่นตวัที่สามารถท าธุรกรรมตา่งๆ เชน่ ตรวจดคูวาม 
    เคลื่อนไหวของบญัชีเงินฝาก บญัชีสินเช่ือ และบญัชีบตัรเครดิต ช าระคา่สนิค้าและบริการ เติมเงินโทรศพัท์มือถือ โอนเงินทัง้ในและตา่งประเทศ ซือ้ขาย  
    สบัเปลี่ยนกองทนุ ได้ทกุที่ ตลอด 24 ชัว่โมง 

2. ค่าธรรมเนียม/บริการ 

 
บริการ อัตราค่าบริการ 

คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 
คา่ธรรมเนียมรายปี 

ฟรี 
ฟรี 

สอบถามยอดเงินคงเหลือในบญัช ี
สอบถามรายการเคลื่อนไหวทางบญัช ี

ฟรี 
ฟรี 

การโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพ 
       การโอนเงนิภายในเขตเดียวกัน 
       โอนเงินระหวา่งบญัชีตนเอง 
       โอนเงินไปยงับญัชีบคุคลอ่ืน 

       การโอนเงนิข้ามเขต 
       โอนเงินระหวา่งบญัชีตนเอง 
       โอนเงินไปยงับญัชีบคุคลอ่ืน 

 
 
ฟรี 
ฟรี 

 
ฟรี 
ฟรี 

การโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่น 
      T-Express (ธนาคารจะด าเนินการและน าเงินเข้าบัญชีของผู้ รับโอนทนัท)ี 

      T-Priority (ธนาคารจะด าเนินการในเวลา 9.00 น. และน าเงินเข้าบัญชี 
      ของผู้ รับโอนภายในช่วงเย็นของวันเดียวกัน) 
          - โอนเงินไปยงับญัชีบคุคลอ่ืน (จ านวนเงินไมเ่กิน 100,000 บาท) 
          - โอนเงินไปยงับญัชีบคุคลอ่ืน (จ านวนเงินมากกวา่ 100,000-500,000 บาท) 
      T-Basic (ธนาคารจะด าเนินการในเวลา 9.00 น. และน าเงนิเข้าบัญชีของ 
      ผู้ รับโอนภายในช่วงบ่ายของวันท าการถัดไป) 
          - โอนเงินไปยงับญัชีบคุคลอ่ืน (จ านวนเงินไมเ่กิน 100,000 บาท) 
          - โอนเงินไปยงับญัชีบคุคลอ่ืน (จ านวนเงินมากกวา่ 100,000-500,000 บาท) 

 
ฟรี 

 
 

20 บาทตอ่รายการ 
75 บาทตอ่รายการ 

 
 

12 บาทตอ่รายการ 
40 บาทตอ่รายการ 

การช าระค่าสินค้าและบริการ ฟรี 
บริการธนาคารกรุงเทพ พร้อมเพย์ (Bangkok Bank PromptPay) 
      คา่ธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์ 

  

 
ฟรี 

 

       หมายเหต ุ   โปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศอตัราคา่บริการตา่งๆ เบีย้ปรับที่เก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ และคา่บริการอ่ืนๆ  
                         ที่ธนาคารกรุงเทพทกุสาขา หรือ www.bangkokbank.com 
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 3. ข้อแนะน าส าหรับผู้ใช้บริการ 

    1. เก็บรักษาเลขประจ าตวัลกูค้า (User ID) รหสัลบัแรกเข้า (PIN) และรหสัลบัสว่นตวั (Password) ของทา่นเป็นความลบั อยา่จดรหสัไว้ที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
        หรือที่ที่บคุคลอ่ืนสามารถพบเห็นได้งา่ย และโปรดระมดัระวงัไมใ่ห้บคุคลอ่ืนเห็นรหสัลบัของทา่นในขณะที่ทา่นใสร่หสั 
    2. ทา่นควรเปลี่ยนรหสัลบัสว่นตวั (Password) อยูเ่สมอและไมค่วรใช้ตวัเลขที่บคุคลอ่ืนสามารถคาดเดาได้งา่ย เชน่ วนัเกิด หมายเลขโทรศพัท์ หรือเลขที่บ้าน 
    3. คลิก "ออกจากระบบ" ทกุครัง้ที่ต้องการออกจากบริการ และไมเ่ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทิง้ไว้จนกวา่จะท ารายการเสร็จ 
    4. ติดตัง้แอพพลิเคชัน่/ซอฟท์แวร์ก าจดัไวรัส (Anti-virus Software) บนโทรศพัท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะที่ใช้ท าธุรกรรมออนไลน์   
        และอพัเกรดซอฟท์แวร์อยูเ่สมอ 
    5. หลีกเลี่ยงการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกบัผู้ อ่ืน เชน่ ในร้านอินเทอร์เน็ต เพราะอาจไมมี่ระบบความปลอดภยัที่ดีพอ 
    6. หลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ (URL) ที่สง่มากบั SMS หรืออีเมลหลอกลวง รวมถึงไมก่รอกข้อมลูสว่นตวั หรือ login เข้าใช้งานเว็บไซต์ทีส่ง่มากบัลิงก์ 
    7. หลีกเลี่ยงการดาวน์โหลด หรือติดตัง้โปรแกรมจากแหลง่ที่ไมน่่าเช่ือถือ 
    8. หลีกเลี่ยงการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านอปุกรณ์ที่ได้รับการดดัแปลงระบบปฏบิตัิการ (jailbreak ส าหรับระบบปฏิบตัิการ iOS และ root ส าหรับระบบ 
        ปฏิบตัิการแอนดรอยด์) 

4. การเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนตัว 

    การเปลี่ยนแปลงข้อมลูสว่นตวั สามารถกรอกใบค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูบริการบวัหลวง ไอแบงก์กิง้ ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงเทพทกุสาขาทัว่ประเทศ  
    พร้อมเอกสารประกอบ ได้แก ่
    • บตัรประจ าตวัประชาชน  
    • สมดุบญัชีเงินฝากทีท่า่นประสงค์จะท าธุรกรรมผ่านบวัหลวง ไอแบงก์กิง้  

5. ช่องทางการติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

    หากทา่นมีข้อสงสยัอ่ืนๆ ทา่นสามารถเข้าไปดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.bangkokbank.com/ibanking 
    หรือสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้จากเจ้าหน้าที่บริการบวัหลวงโฟน ที่หมายเลข 1333 หรือ (66) 2645 5555 

6. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มบริการการเงนิผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

     บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิง้ 

 

 ข้อควรทราบ : ธนาคารไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านอีเมล โทรศัพท์ หรือการติดต่อรูปแบบอ่ืนๆ รวมทัง้ไม่มี 
 นโยบายส่ง SMS MMS หรือจัดท าหน้าจอ pop-up เพื่อให้กรอกข้อมูลส่วนตัว หรืออีเมลเพื่อขอให้ท่านดาวน์โหลดหรือติดตัง้โปรแกรมใดๆ  
 ส าหรับการท าธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร ดังนัน้ หากมีผู้ติดต่อท่านเพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัว หรือได้รับข้อความ SMS MMS หน้าจอ  
 pop-up หรืออีเมลในท านองดังกล่าว หรือได้ท าการคลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมที่ต้องสงสัยไปแล้ว หรือพบหน้าจอหรือข้อความที่  
 ไม่คุ้นเคย หรือผิดไปจากปกติ ควรหยุดท ารายการทนัท ีและติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารทนัททีี่บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 2645 5555  
 ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 
 
 

หมายเหต ุ   •  ข้อมลูผลติภณัฑ์ในเอกสารฉบบันี ้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัที่ 1 สิงหาคม 2561 
                   •  ข้อมลูดงักลา่วข้างต้นเป็นข้อมลูผลิตภณัฑ์ เพื่อประกอบการตดัสินใจในการใช้บริการหรือซือ้ผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ในกรณีที่ลกูค้าตกลงใช้บริการ 
                       หรือซือ้ผลิตภณัฑ์ทางการเงินดงักลา่วแล้ว ลกูค้าจะต้องผกูพนัตามสญัญา/ข้อตกลงการใช้บริการผลิตภณัฑ์ทางการเงิน และประกาศอตัราคา่บริการ 
                       ตา่งๆ เบีย้ปรับ ที่เก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ/และคา่บริการอ่ืนๆ ของธนาคารที่จะได้ประกาศตอ่ไป 
 
 

http://www.bangkokbank.com/ibanking

