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บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์

ชือ
่ ผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์

บัตรเดบิต

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

• ช้อปสะดวก มั่นใจ ณ ร้านค้าที่รบ
ั บัตรชิปการ์ด และมีเครือ
่ งหมาย
หรือ
• กดเงิน โอน จ่าย และทําอีกหลายธุรกรรมได้อย่างปลอดภัย มั่นใจ ด้วย CHIP & PIN 6 หลัก
• รับสิทธิประโยชน์มากมายจาก ธนาคารกรุงเทพ UnionPay International และ Travel Mate.Asia

วงเงินสูงสุด

• ถอนเงินสดได้สูงสุด 25,000 บาท/ครัง้
• ถอนเงินสด/โอนเงินได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน
• ชําระค่าสินค้า/บริการได้สูงสุด 150,000 บาท/บัตร/วัน
หมายเหตุ ผู้ถือบัตรสามารถกําหนดวงเงิน ถอน/โอน/ชําระค่าสินค้า/บริการได้ด้วยตนเอง ผ่านบริการบัวหลวงโฟน โทร. 1333
สําหรับการกําหนดวงเงินถอน/โอน มากกว่า 200,000 บาท/วัน ต้องเปลี่ยนแปลงวงเงินที่สาขาก่อนใช้บริการ
ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ธนาคารกําหนด

เงือ
่ นไขหลัก

• ต้องมีบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน เพื่อผูกบัญชี
• 1 บัตร ผูกบัญชีได้สูงสุด 10 บัญชี

ประเภทบัญชีในบัตรเดบิต

จํานวนบัญชีในบัตรเดบิต

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

สูงสุดไม่เกิน 5 บัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

สูงสุดไม่เกิน 5 บัญชี

บัญชีเงินฝากประจํา

สูงสุดไม่เกิน 5 บัญชี

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี

สูงสุดไม่เกิน 1 บัญชี

บัญชีกองทุนเปิด (A/C 888)

รวมกันไม่เกิน
5 บัญชี

รวมกันทุกประเภทบัญชี
ไม่เกิน 10 บัญชี

สูงสุดไม่เกิน 1 บัญชี

• เมื่อบัตรหมดอายุ ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถใช้บัตรต่อไปได้ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรต้องติดต่อธนาคาร เพื่อออกบัตรใหม่
โดยชําระค่าธรรมเนียมในอัตราที่กําหนด
เงือ
่ นไขการฝาก/ถอน/โอน
สิทธิประโยชน์และเงือ
่ นไขอืน
่ ๆ

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด
• ถอนเงินในเขตเดียวกัน หรือจังหวัดเดียวกัน ผ่านเครือ
่ งเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ ไม่มีค่าธรรมเนียม
• ถอนเงินในเขตเดียวกัน หรือจังหวัดเดียวกัน ผ่านเครือ
่ งเอทีเอ็มธนาคารอืน
่ ฟรี 4 รายการแรกของเดือน รายการที่ 5 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ
• ถอนเงินข้ามเขต หรือข้ามจังหวัดผ่านเครือ
่ งเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงเทพ ค่าธรรมเนียม 15 บาท/รายการ
• ถอนเงินข้ามเขต หรือข้ามจังหวัด ผ่านเครือ
่ งเอทีเอ็มธนาคารอืน
่ ค่าธรรมเนียม 20 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอน
• โอนเงินภายในเขตเดียวกัน ระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพ ไม่มีค่าธรรมเนียม
• โอนเงินข้ามเขตระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพ ไม่คิดค่าธรรมเนียมสําหรับรายการแรกของเดือน รายการที่ 2 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ
• โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอืน
่
- ไม่เกิน 10,000 บาท ค่าธรรมเนียม 25 บาท/รายการ
- มากกว่า 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ค่าธรรมเนียม 35 บาท/รายการ
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

100 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปี

200 บาท (ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท ตั้งแต่วน
ั ที่ 1 ม.ค. 2565)

ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่

100 บาท/ครัง้

ค่าธรรมเนียม
การขอออกรหัสใหม่

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมใบแจ้งยอดค่าใช้จา่ ย
(Statement) รายเดือน

200 บาท/ปี (กรณีลูกค้าสมัครรับใบแจ้งยอดค่าใช้จา่ ย (Statement) ทางไปรษณีย์)

เอกสารฉบับนี้เริม
ั ที่ 19 เมษายน 2564
่ ใช้ต้ังแต่วน
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ค่าบริการการใช้จา่ ย
ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

• ค่าธรรมเนียมการถอนเงินในต่างประเทศ 100 บาท/ครัง้
หมายเหตุ ผู้ถือบัตรอาจต้องชําระค่าธรรมเนียมการถอนเงินในต่างประเทศ ตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของเครือ
่ ง ATM กําหนด
• ค่าป้องกันความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 ของจํานวนเงิน

ความรับผิดชอบของเจ้าของบัตร
กรณีบต
ั รหาย

• กรณีบัตรสูญหาย ถูกโจรกรรม ถูกยึด หรือบัตรติดอยู่ในเครือ
่ งเอทีเอ็ม กรุณาติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือติดต่อสาขาธนาคาร
เพื่อแจ้งอายัดบัตรและทําการปิดบัตรทันที
• ผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากบัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ภายหลังระยะเวลา 5 นาที
นับจากการแจ้งอายัดบัตรเสร็จสิ้นลง

ข้อแนะนํา/ข้อควรระวัง

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การทําธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
การบริการที่เป็นค่าใช้จา่ ยที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
ผู้ถือบัตรควรลงลายมือชือ
่ หลังบัตรทันทีที่ได้รบ
ั บัตรจากธนาคาร
ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาบัตรไว้ในที่ที่ปลอดภัย และรักษาหมายเลขบัตรและรหัสประจําตัว (PIN) เป็นความลับ
เปลี่ยนรหัสประจําตัว (PIN) อยู่เสมอ และไม่เปิดเผยรหัสประจําตัว (PIN) ให้บุคคลอืน
่ ทราบ
ระวังคนแปลกหน้าที่อาจทําทีมาขอความช่วยเหลือขณะกําลังทําธุรกรรมที่เครือ
่ งเอทีเอ็ม
อย่าใช้เครือ
่ งเอทีเอ็มที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หรือหากพบเห็นผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยส่อไปในทางทุจริต
ควรแจ้งสาขาธนาคารกรุงเทพที่ดูแลเครือ
่ ง หรือติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333
โปรดเก็บใบบันทึกรายการจากเครือ
่ งเอทีเอ็ม/ใบบันทึกรายการ (Sales Slip)/ใบเสร็จรับเงิน ไว้เป็นหลักฐานทุกครัง้
และตรวจสอบรายการบัญชีอย่างสมํ่าเสมอ
กรณีบัตรสูญหาย ถูกโจรกรรม ถูกยึด หรือบัตรติดอยู่ในเครือ
่ งเอทีเอ็ม กรุณาติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพ ธนาคารจะอายัดบัตรที่ได้รบ
ั แจ้งและออกบัตรใหม่แทนบัตรเดิม เพื่อปกป้องเงินในบัญชีของท่าน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบทันที
หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามพนักงานขายทันที

ช่องทางในการติดต่อ

บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ 0 2645 5555 หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ www.bangkokbank.com

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงือ
่ นไข
การให้บริการ หรือการแจ้งเตือน
ที่สําคัญต่างๆ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัตรเดบิต และทําให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะทําการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

เอกสารฉบับนี้เริม
ั ที่ 19 เมษายน 2564
่ ใช้ต้ังแต่วน

ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการใช้้บริิการ
บััตรบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท และบััตรอิิเล็็กทรอนิิกส์์อื่น
่� ๆ
เริ่่ม
ั ที่่� 19 เมษายน 2564
� ใช้้ตั้้�งแต่่วัน
ข้้อกำำ�หนดนี้้�เป็็นข้้อตกลงและเงื่่�อนไขในการใช้้บริิการของธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งต่่อไปนี้้�เรีียกว่่า “ธนาคาร”
ระหว่่างข้้าพเจ้้า ซึ่่�งต่่อไปนี้้�เรีียกว่่า “ผู้้�ขอ” กัับธนาคาร โดยผู้้�ขอยิินยอมผููกพัันตามข้้อกำำ�หนด ดัังต่่อไปนี้้�ทุกป
ุ ระการ
ข้อ 1. ในข้อกำ�หนดนี้
1.1 “บััตร” หมายถึึง บััตรบีีเฟิิสต์์ สมาร์์ท และบััตรอิิเล็็กทรอนิิกส์์อื่น
่� ๆ (ยกเว้้นบััตรเครดิิต และบััตรเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(e-Money)) รวมทั้้ง� บััตรที่่�ธนาคารออกร่่วมกัับบริิษััทหรืือองค์์กรอื่่น
� ๆ ภายใต้้ข้อ
้ ตกลงระหว่่างธนาคารกัับบริิษััท
หรืือองค์์กรดัังกล่่าว
1.2 “รหััสประจำำ�ตััว” หมายถึึง รหััสที่่�ผู้้�ขอกำำ�หนดขึ้้�น เพื่่�อใช้้เป็็นรหััสผ่่านในการใช้้บริิการตามข้้อกำำ�หนดนี้้� รวมถึึง
รหััสประจำำ�ตััวที่่�มีีการแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงโดยผู้้�ขอ
1.3 “บััญชีีบััตร” หมายถึึ ง บััญชีีเงิิ นฝากที่่� ผู้้�ขอมีีอยู่่�กัั บธนาคาร และผู้้�ขอประสงค์์ จะใช้้เพื่่�อการใช้้บริิการตาม
ข้้อกำำ�หนดนี้้�
1.4 “อุุปกรณ์์สื่่�อสารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์” หมายถึึง เครื่่อ
� งมืือ หรืืออุุปกรณ์์สำำ�หรัับให้้บริิการในลัักษณะอััตโนมััติิ
หรืือกึ่่�งอััตโนมััติิ ที่่�ธนาคารจััดให้้บริิการสำำ�หรัับผู้้�ขอในปััจจุุบัันและที่่�จะมีีขึ้้�นในอนาคต ผ่่านเครืือข่่ายโทรศััพท์์
หรืือเครืือข่่ายอื่่น
� เช่่น บััวหลวงโฟน เครื่่อ
� งถอนเงิินอััตโนมััติิ (Automatic Teller Machine: ATM) เครื่่อ
� ง
ฝากเงิิ นอััตโนมััติิ (Cash Deposit Machine: CDM) เครื่่อ
� งบัันทึึกข้้อมููล (EDC) เครื่่อ
� งอ่่านบััตรแบบ
Contactless เพื่่�อใช้้ในการชำำ�ระค่่าสิินค้้าและบริิการแทนเงิินสด เป็็นต้้น
ข้อ 2. ผู้ขอจะต้องลงลายมือชื่อในช่องที่กำ�หนดไว้ด้านหลังบัตรทันทีที่ได้รบ
ั บัตรจากธนาคาร และดำ�เนินการเปิดใช้งานบัตร
และกำ�หนดรหัสประจำ�ตัวการใช้งานบัตรภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำ�หนด ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วน
ั ที่สมัครขอใช้บริการบัตร
หากไม่ดำ�เนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้ขอตกลงยินยอมให้ธนาคารยกเลิกบัตรโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอทราบล่วงหน้า
ผู้้�ขอสามารถใช้้บริิการต่่างๆ ผ่่านอุุปกรณ์์ สื่่�อสารทางอิิเล็็กทรอนิิ กส์์ได้้โดยใช้้บััตร และ/หรืือหมายเลขบััตรประกอบ
กัับรหััสประจำำ�ตััวตามวิิธีีที่่�ธนาคารกำำ�หนด
ผู้้�ขอรัับทราบว่่าบััตรเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของธนาคาร และผู้้�ขอจะโอนให้้บุุคคลอื่่น
� มิิได้้
ความรัับผิิดของผู้้�ขออัันเกิิดจากการใช้้บริิการตามข้้อกำำ�หนดนี้้� ให้้เริ่่�มตั้้�งแต่่เมื่่�อผู้้�ขอได้้รับ
ั บััตรจากธนาคาร ทั้้�งนี้้� ผู้้�ขอ
ต้้องปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขที่่�ธนาคารกำำ�หนดสำำ�หรัับบริิการแต่่ละประเภท และในกรณีีการถอนเงิินจากเครื่่อ
� งถอนเงิินอััตโนมััติิใน
ต่่างประเทศที่่�อยู่่�ในเครืือข่่ายที่่�ธนาคารเป็็นสมาชิิกตามที่่�ธนาคารประกาศ ผู้้�ขอต้้องผููกพัันและปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบว่่าด้้วย
การใช้้บััตรของแต่่ละประเทศ ซึ่่�งธนาคารจะแจ้้งให้้ผู้้�ขอทราบล่่วงหน้้าเป็็นลายลัักษณ์์อักษ
ั ร
ผู้้�ขอสามารถเปลี่่�ยนแปลงรหััสประจำำ�ตััวได้้โดยผ่่านเครื่่อ
� งถอนเงิินอััตโนมััติิ หรืืออุุปกรณ์์สื่่�อสารอื่่�นที่่�ธนาคารจััดให้้
ส่่วนการสอบถามและการเปลี่่�ยนแปลงวงเงิินถอนและวงเงิินเพื่่�อการชำำ�ระค่่าสิินค้้า/บริิการต่่อวััน ผู้้�ขอสามารถดำำ�เนิินการได้้
โดยผ่่านบััวหลวงโฟนหรืือช่่องทางอื่่�นที่่�ธนาคารจััดให้้
ข้อ 3. หากผูข
้ อปฏิบต
ั ผ
ิ ด
ิ ข้อกำ�หนดนี้ หรือผูข
้ อถูกดำ�เนินคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือคดีลม
้ ละลาย หรือตกเป็นผูเ้ สมือน
ไร้ความสามารถหรือผูไ้ ร้ความสามารถ หรือธนาคารมีเหตุอน
ั ควรสงสัยว่ามีบค
ุ คลใดกระทำ�ทุจริต หรือกระทำ�การใดๆ เกีย
่ ว
กับการใช้บัตรที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารหรือผู้อื่น ธนาคารมีสิทธิยกเลิกบัตรหรือเรียกบัตรคืน ในกรณี
ที่ ธนาคารใช้สิทธิดังกล่าว ผู้ขอจะต้องส่งคืนบัตรให้ธนาคารทั นที ที่ได้รบ
ั แจ้งการยกเลิกและเรียกบัตรคืนจากธนาคาร
ดังกล่าว หรือดำ�เนินการอื่นใดตามที่ธนาคารกำ�หนด
ข้อ 4. ผู้ขอสามารถใช้บริการต่างๆ โดยใช้บัตรผ่านอุปกรณ์สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้ทุกวน
ั ตลอด 24 ชัว่ โมง
และสามารถใช้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินอื่นได้ ตามวัน เวลา และเงื่อนไขที่สถาบันการเงินอื่นดังกล่าว
กำ�หนด สำ�หรับบริการแต่ละประเภท โดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
สถาบันการเงินอื่นเฉพาะที่รบ
ั บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ทได้เท่านั้น
ข้อ 5. การถอนเงิ น โอนเงิ น หรือชำ�ระเงิ น ผ่านอุปกรณ์ สื่อสารทางอิเล็ กทรอนิ กส์ หรือผ่านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ ของสถาบัน
การเงินอน
ื่ ในแต่ละวัน จะต้องไม่เกินวงเงินที่ผู้ขอแสดงความประสงค์และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำ�หนดในขณะนั้น
ทั้ งนี้ ข้อจำ�กั ดเกี่ยวกั บวงเงิ นดั งกล่าวจะไม่ใช้ในกรณีดั งต่ อไปนี้
5.1 การชำำ�ระค่่าสิินค้้า/บริิการ หรืือค่่าสาธารณููปโภค ในกรณีีที่่�ผู้�รั้ บ
ั ชำำ�ระใช้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินผ่่านธนาคาร และ
5.2 การชำำ�ระค่่าหน่่วยลงทุุนของกองทุุนเปิิดที่่�ธนาคารทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวแทนขาย และการโอนเงิินระหว่่างบััญชีีบััตร
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ข้อ 6. สำ �หรับผู้ ขอซึ่งถือบัตรที่ สามารถชำ�ระค่ าสิ นค้ า/บริการจากร้านค้ าหรือ website ที่ มีเครื่องหมายเครือข่าย TPN/
UnionPay/Mastercard หรือเครื่องหมายอื่นที่ธนาคารกำ�หนด หรือชำ�ระค่าสินค้า/บริการแบบ Contactless ณ จุดชำ�ระ
เงินที่มีสัญลักษณ์ ของเครือข่ายนั้นๆ ได้ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ การชำ�ระค่าสินค้า/บริการดังกล่าวในแต่ละวัน ต้องไม่
เกินจำ�นวนเงินคงเหลือที่พึงถอนได้ในบัญชีบัตรที่ระบุไว้เพื่อการใช้บริการในข้อนี้ และไม่เกินวงเงินที่ผู้ขอตกลงไว้กับธนาคาร
โดยจำ�นวนเงินที่ชำ�ระค่าสินค้า/บริการดังกล่าวจะถูกหักจากบัญชีบัตรที่ระบุไว้ข้างต้นทันที
ข้อ 7. ผู้ขอรับทราบว่า การใช้บัตรในต่างประเทศ จะต้องมีการแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศสำ �หรับค่าสิ นค้า/บริการหรอ
ื
เงินสดที่ถอนเป็นสกุลเงินบาท ทั้งนี้ ในกรณีที่สกุลเงินตราต่างประเทศนั้นมิได้เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ ค่าสินค้า/บริการหรือ
เงินสดที่ถอนจะต้องแปลงเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐก่อนที่จะแปลงเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อต
ั ราแลกเปลี่ยนซึ่งบริษัทเครือข่าย
ที่ธนาคารเป็นสมาชิกประกาศ ณ วันที่ผู้ขอใช้บัตร โดยผู้ขอสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้ที่
7.1 ผู้้�ขอที่่�ถืือบััตรเครืือข่่าย UnionPay สามารถตรวจสอบอััตราแลกเปลี่่�ยนของ UnionPay เพื่่�อใช้้ในการอ้้างอิิง
เบื้้�องต้้นได้้จาก http://www.unionpayintl.com
7.2 ผู้้�ขอที่่�ถืือบััตรเครืือข่่าย Mastercard สามารถตรวจสอบอััตราแลกเปลี่่�ยนของ Mastercard เพื่่อ
� ใช้้ในการอ้้างอิิง
เบื้้�องต้้นได้้จาก https://www.mastercard.us/en-us/consumers/get-support/convert-currency.html
นอกจากนี้้� ผู้้�ขอรัับทราบและตกลงให้้ธนาคารคิิดค่่าป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการแปลงสกุุลเงิินในอััตราไม่่เกิินร้้อยละ
2.5 ของจำำ�นวนเงิินด้้วย
ข้อ 8. ในการทำ �รายการใดๆ ผ่านอุปกรณ์ สื่อสารทางอิเล็ กทรอนิ กส์ ที่ เป็นผลให้ เกิ ดการเคลื่ อนไหวทางบัญชี ซึ่งเป็นช่อง
ทางที่ ธนาคารสามารถออกใบบันทึกรายการจากอุ ปกรณ์ ดังกล่าวให้ แก่ ผู้ ขอได้ ทันที นั้ น ผู้ ขอจะได้ รบ
ั ใบบันทึกรายการหาก
ผู้ขอประสงค์ ในกรณีที่ใบบันทึกรายการหมด เครื่องดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบ แต่ผู้ขอสามารถใช้บริการต่อไปได้ ยกเว้นบริการ
บางประเภทซึ่งธนาคารจะไม่ให้บริการในกรณีที่ใบบันทึกรายการหมด ทั้งนี้ ผู้ขอสามารถตรวจสอบรายการได้จากการนำ�สมุด
คู่ฝากไปบันทึก หรือจากรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีที่ธนาคารส่งให้ผู้ขอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่ธนาคารจัดให้
ในการชำำ�ระค่่าสิินค้้า/บริิการโดยใช้้บััตร ผู้้�ขอจะได้้รับ
ั การยืืนยัันการชำำ�ระเงิินตามวิิธีีการที่่�ธนาคารหรืือเครืือข่่ายหรืือ
ร้้านค้้ากำำ�หนด
ข้อ 9. ในกรณีที่ธนาคารมีข้อตกลงกับผู้ขายสิ นค้าหรือผู้ให้บริการที่ให้ผู้ขอสั่งซื้อสิ นค้าหรือใช้บริการที่ผู้ขอเพียงแจ้งความ
ประสงค์ขอชำ�ระค่าสินค้าหรือบริการ โดยการแจ้งหมายเลขบัตรด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อกษ
ั ร ให้ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ
ทำ�การเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ผู้ขอตกลงดังนี้
9.1 หากผู้้�ขอทัั กท้้วงว่่าไม่่ได้้ เป็็นผู้้�สั่่� งซื้้�อสิิ นค้้ า หรืือไม่่ได้้ เป็็นผู้้�ขอรัับบริิการจากผู้้�ขายหรืือผู้้�ให้้บริิการดัั งกล่่าว
ธนาคารจะระงัับการเรีียกเก็็บเงิินจากผู้้�ขอทัันทีี หรืือในกรณีีที่่�เรีียกเก็็บเงิินไปแล้้วจะคืืนเงิินให้้กัับผู้้�ขอทัันทีี
เว้้นแต่่ธนาคารจะพิิสููจน์์ได้้ว่า่ ภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นการกระทำำ�ของผู้้�ขอเองและใช้้สิิทธิิเรีียกคืืนจากผู้้�ขอในภาย
หลััง
9.2 ไม่่เป็็นการตััดสิิทธิิของผู้้�ขอที่่�จะขอยกเลิิกการซื้้�อสิินค้้าหรืือรัับบริิการภายในระยะเวลา 45 วััน นัับตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่�สั่่�ง
ซื้้�อหรืือขอรัับบริิการ หรืือภายในระยะเวลา 30 วััน นัับตั้้�งแต่่วัน
ั ถึึงกำำ�หนดการส่่งมอบสิินค้้าหรืือบริิการ ในกรณีี
ที่่�มีีการกำำ�หนดระยะเวลาส่่งมอบสิิ นค้้าหรืือบริิการเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ถ้้าผู้้�ขอพิิสููจน์์ได้้ว่า่ ไม่่ได้้รับ
ั สิิ นค้้าหรืือ
ไม่่ได้้รับ
ั บริิการ หรืือได้้รับ
ั แต่่ไม่่ตรงตามกำำ�หนดเวลา หรืือได้้รับ
ั แล้้วแต่่ไม่่ครบถ้้วน หรืือชำำ�รุุดบกพร่่อง หรืือไม่่
ถููกต้้องตามวััตถุุประสงค์์ โดยธนาคารจะระงัับการเรีียกเก็็บเงิินจากผู้้�ขอ หรืือในกรณีีที่่�เรีียกเก็็บเงิินไปแล้้ว ถ้้า
เป็็นการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าหรืือบริิการภายในประเทศจะคืืนเงิินให้้กัับผู้้�ขอภายในระยะเวลา 30 วััน นัับตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่�ผู้้�ขอ
แจ้้ง ถ้้าเป็็นการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าหรืือบริิการจากต่่างประเทศ จะคืืนเงิินให้้กัับผู้้�ขอภายในระยะเวลา 60 วััน นัับตั้้�งแต่่
วัันที่่�ผู้้�ขอแจ้้ง
ข้อ 10. ธนาคารจะส่ งใบแจ้งยอดค่ าใช้จ่ายบัตร อันเกิ ดจากการใช้บัตรชำ�ระค่ าสิ นค้ า/บริการในรูปแบบใดที่ ธนาคารกำ�หนด
ตามที่ผู้ ขอแจ้งความประสงค์ ไว้ให้ ผู้ ขอทราบเดื อนละครัง้ เพื่ อให้ ผู้ ขอตรวจสอบความถูกต้ อง และทั กท้ วงมายังธนาคารได้
ภายใน 10 วันทำ�การ นับตั้งแต่วน
ั ที่ได้รบ
ั ใบแจ้งยอดค่าใช้จา่ ยบัตรจากธนาคาร หากไม่ทักท้วงให้ถือว่าจ�ำ นวนเงินที่ปรากฏ
ตามใบแจ้งยอดค่ าใช้จ่ายบัตรที่ผู้ ขอจะต้ องชำ�ระเป็นยอดที่ถูกต้ อง อย่างไรก็ ดี หากผู้ ขอสามารถพิสูจน์ ได้ ชด
ั แจ้งว่าใบแจ้ง
ยอดค่าใช้จา่ ยบัตรไม่ถูกต้อง และไม่ได้เป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ขอเอง ผู้ขอก็สามารถทักท้วงได้ แต่ต้องไม่เกิน
60 วัน นับแต่วน
ั ที่ผู้ขอได้รบ
ั ใบแจ้งยอดค่าใช้จา่ ยบัตรจากธนาคาร
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ในกรณีีที่่�ผู้้�ขอมิิได้้ขอรัับใบแจ้้งยอดค่่าใช้้จ่า่ ยบััตร แต่่ทำำ�การตรวจสอบการใช้้จ่า่ ยบััตรผ่่านช่่องทางอื่่น
� นั้้�น ผู้้�ขอสามารถ
ทัักท้้วงได้้ภายในเวลา ไม่่เกิิน 60 วััน นัับจากวัันที่่�ทำำ�รายการ
หากผู้้�ขอไม่่ทัักท้้วงภายในเงื่่�อนไขและระยะเวลาดัังกล่่าว เป็็นเหตุุให้้ธนาคารได้้รับ
ั ความเสีียหาย ผู้้�ขอจะต้้องรัับผิิดชอบ
ในความเสีียหายนั้้�น
ในกรณีีที่่�ผู้้�ขอได้้แจ้้งความประสงค์์เป็็นลายลัักษณ์์อักษ
ั รหรืือวิิธีีการอื่่น
� ใดที่่�ธนาคารกำำ�หนด เพื่่�อขอรัับใบแจ้้งยอดค่่า
ใช้้จ่า่ ยบััตรในรููปแบบใดตามที่่�ธนาคารกำำ�หนดกัับธนาคารแล้้ว ผู้้�ขอมีีสิิทธิิขอเปลี่่�ยนแปลงการขอรัับใบแจ้้งยอดค่่าใช้้จ่า่ ยบััตร
ในรููปแบบดัังกล่่าวไปเป็็นรููปแบบอื่่น
� ที่่�ธนาคารกำำ�หนดได้้ โดยผู้้�ขอต้้องแจ้้งเป็็นลายลัักษณ์์อักษ
ั รหรืือวิิธีีอื่น
่� ใดที่่�ธนาคารกำำ�หนด
ให้้ธนาคารทราบล่่วงหน้้าเป็็นระยะเวลาไม่่น้้อยกว่่า 30 วััน
ข้อ 11. สำ �หรับบริการอื่นๆ ที่ ธนาคารได้ จัดให้ แก่ ผู้ ขอแต่ ละประเภท นอกเหนื อจากบริการที่ ระบุ ไว้ในข้อกำ�หนดนี้ ธนาคาร
จะแจ้งให้ผู้ขอทราบตามช่องทางและวิธีการที่เหมาะสม
ข้อ 12. ผู้ขอตกลงชำ�ระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จา่ ย อันเกี่ยวกับการใช้บัตร หรือการใช้บริการอื่นใดตามที่ธนาคาร
ประกาศกำ�หนด
ข้อ 13. ผู้ขอตกลงว่า ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยบัตรของธนาคารโดยวิธีการตามข้อกำ�หนดนี้อย่างถูกต้อง
ธนาคารจะถือเป็นคำ �สั่ งของผู้ ขอให้ ธนาคารจัดบริการนั้ นให้ โดยผู้ ขอไม่ต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลั กฐาน ทั้ งนี้ ธนาคารจะ
ดำ�เนินการทางบัญชีตามวิธีปกติของธนาคารและให้ถือว่ารายการทางบัญชีของธนาคารเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง
ข้อ 14. ผู้ขอมีสิทธิขอระงับการใช้บัตรชัว่ คราวไปยังธนาคารทางโทรศัพท์หมายเลข 1333 หรือ 0 2645 5555 ได้ทุกกรณี
โดยธนาคารจะระงั บการให้ บริการบัตรของผู้ ขอทั นที ที่ได้ รบ
ั แจ้งดั งกล่าว ในกรณีที่ผู้ ขอแจ้งขอระงั บการใช้บัตรชั่วคราวแล้ ว
ผู้ขอไม่ต้องรับผิดชอบในภาระหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา 5 นาที นับจากการเสร็จสิ้นการแจ้ง เว้นแต่ธนาคารจะพิสูจน์ได้
ว่าภาระหนี้ที่เกิดขึ้ นเป็นการกระทำ�ของผู้ขอเอง ทั้งน้ี ธนาคารอาจใช้ดุลพินิจระงับการใช้บัตรนั้ นและออกบัตรใหม่เมื่อผู้ขอมี
คำ�ขอได้ หากเห็นว่าการระงับการใช้บัตรเพียงชัว่ คราวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ขอต่อไปได้
ข้อ 15. ธนาคารจะรับผิดชอบสำ�หรับความเสียหายทเี่ กิดขึ้น ในกรณีธนาคารกระทำ�โดยจงใจหรอื ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ซึ่งเป็นความเสียหายที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้ นเท่านั้ น แต่ไม่เกินจำ�นวนเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ผู้ขอทำ�โดยการใช้บริการนี้
และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้ นจากพฤติการณ์พิเศษ ทั้งนี้ ผู้ขอตกลงว่า ไม่วาก
่ รณีใดๆ ธนาคารไม่
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้
15.1 มีีการใช้้รหััสประจำำ�ตััว ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็นการกระทำำ�ของผู้้�ใดก็็ตาม
15.2 เหตุุสุุดวิิสััยต่่างๆ หรืือเหตุุการณ์์ที่่�ธนาคารไม่่สามารถควบคุุมได้้ ซึ่่�งรวมถึึงการที่่�อุุปกรณ์์ระบบสื่่�อสารหรืือการ
ส่่งสััญญาณเชื่่อ� มต่่อไม่่ทำำ�งาน หรืือการรบกวนจากไวรััสคอมพิิวเตอร์์ หรืือจากการกระทำำ�ที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย
ตลอดจนในกรณีีที่่�ธนาคารปิิดให้้บริิการเพื่่�อปรัับปรุุง หรืือบำำ�รุุงรัักษาระบบ อัันเป็็นเหตุุให้้ผู้้�ขอไม่่สามารถใช้้
บริิการได้้
15.3 ความล่่าช้้า ความผิิดพลาด หรืือความบกพร่่องของ (1) ระบบคอมพิิวเตอร์์ หรืืออุุปกรณ์์ต่่างๆ ของผู้้�ขอหรืือ
ของธนาคาร หรืือของบุุคคลอื่่�นใด หรืือ (2) ผู้้�ให้้บริิการระบบอิินเตอร์์เน็็ ต (Internet Service Provider)
หรืือผู้้�ให้้บริิการ Payment Settlement หรืือผู้้�ให้้บริิการระบบใดๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิการนี้้� (3) เครืือข่่าย
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�หรืือเครืือข่่ายการสื่่�อสารอื่่น
� เว้้นแต่่ในกรณีีที่่�ความล่่าช้้า ความผิิดพลาด หรืือความบกพร่่อง
ดัังกล่่าวเกิิดจากความจงใจหรืือประมาทเลิินเล่่ออย่่างร้้ายแรงของธนาคาร
15.4 ความล่่าช้้าในขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการของบริิการนี้้�
15.5 การที่่�ผู้้�ขอไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดนี้้�
ข้อ 16. ผู้ขอมีหน้าที่จะต้องเก็บรักษาบัตรไว้ในที่ที่ปลอดภัย และรักษาหมายเลขบัตรและรหัสประจำ�ตัวเป็นความลับ ในกรณี
ที่บุคคลอื่นได้มาซึ่งบัตรของผู้ขอ และล่วงรูถึ
้ งหมายเลขบัตรและรหัสประจำ�ตัวที่ใช้ควบคู่กับบัตรนั้น จะด้วยวิธใี ดก็ตาม และ
ได้มีการนำ �บัตร และหรือข้อมูลดังกล่าวไปใช้บริการอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อกำ�หนดนี้ ไม่วาจ
่ ะได้รบ
ั ความยินยอมจากผู้ ขอ
หรอ
ื ไม่ก็ตาม ผู้ ขอตกลงให้ถื อว่าการใช้บริการดังกล่าวเป็นการใช้บริการของผู้ ขอเอง ซึ่งผู้ ขอยินยอมรับผิดชอบทุกประการ
และให้ถือว่าการที่ธนาคารได้จด
ั บริการดังกล่าวให้ตามทางปฏิบัติของธนาคารเป็นการกระทำ�โดยชอบ และธนาคารไม่ต้องรับ
ผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขอ

ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการใช้้บริิการ
บััตรบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท และบััตรอิิเล็็กทรอนิิกส์์อื่น
่� ๆ
เริ่่ม
ั ที่่� 19 เมษายน 2564
� ใช้้ตั้้�งแต่่วัน
ข้อ 17. ธนาคารสงวนสิ ทธิท
์ ี่จะยกเลิกบัตรในกรณีที่ มีเหตุจ�ำ เป็นและสมควรโดยแจ้งเหตุผลให้ผู้ขอทราบล่วงหน้ าก่อนการ
ยกเลิกมีผล
ผู้้�ขอตกลงให้้ธนาคารมีีสิิทธิิเปลี่่�ยนแปลงข้้อกำำ�หนดนี้้� เงื่่�อนไขการใช้้บััตร อััตราค่่าธรรมเนีียม ค่่าบริิการ หลัักเกณฑ์์
การใช้้บััตร หรืือข้้อสััญญาใดๆ เกี่่�ยวกัับบััตรได้้ตามที่่�เห็็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้้งผู้้�ขอเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรล่่วงหน้้าเป็็น
ระยะเวลาไม่่น้้อยกว่่า 30 วััน ทั้้�งนี้้� ในกรณีีเร่่งด่่วน ผู้้�ขอตกลงให้้ธนาคารแจ้้งให้้ผู้้�ขอทราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรทางไปรษณีีย์์
หรืือประกาศหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันที่่�แพร่่หลายในประเทศล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 7 วัันและจะแจ้้งเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรไปยัังผู้้�ขอ
อีีกครั้้ง� และในกรณีีที่่�ธนาคารเห็็นว่่าการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว เป็็นประโยชน์์ แก่่ผู้้�ขอและลดภาระ หรืืออาจก่่อให้้เกิิดความ
เสีียหายต่่อธนาคารอย่่างมีีนััยสำำ �คััญ ผู้้�ขอตกลงให้้การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว มีีผลใช้้บัังคัับทัันทีี โดยขอให้้ธนาคารแจ้้งให้้ผู้้�
ขอทราบภายใน 30 วัันนัับแต่่วัน
ั ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง ตลอดจนผู้้�ขอตกลงผููกพัันและปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขที่่�ถููก
แก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวทุุกประการ
ข้อ 18. หากมีความผิดพลาดเกิ ดขึ้ นในขณะใช้บริการผ่านอุปกรณ์ สื่อสารทางอิเล็กทรอนิ กส์ ทำ �ให้ผู้ ขอได้รบ
ั ความเสี ยหาย
ผู้ขอสามารถร้องเรียนได้ที่สำ�นั กงานหรือสาขาที่ เครื่องหรืออุปกรณ์ นั้นตั้ งอยู่ หรือสาขาที่ผู้ขอมีบัญชีอยู่ โดยจะต้องแจ้งราย
ละเอียดต่างๆ ให้ธนาคารทราบภายใน 30 วัน เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อผิดพลาด โดยธนาคารจะดำ�เนิน
การสอบสวนและแจ้งผลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รบ
ั คำ�ร้องเรียน
ข้อ 19. ในกรณีที่ผู้ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล อาชีพ ที่อยู่ ที่ทำ�งาน สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิ กส์ ผู้ ขอจะแจ้งการเปลี่ ยนแปลงนั้ นเป็นหนั งสื อให้ธนาคารทราบทั นที หากไม่แจ้งให้ถื อว่าข้อมูลที่ผู้ ขอได้แจ้งไว้
เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ข้ อ 20. ผู้ ขอตกลงยิ นยอมให้ ธนาคารเก็ บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกั บผู้ ขอได้ ตามความจำ�เป็ นและเหมาะสม
หรือเพื่อรักษาความปลอดภัย หรือ ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ขอ ในการที่จะได้รบ
ั ข้อเสนอเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของ
ธนาคาร และให้ธนาคารส่งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนนำ�เสนอ/แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ
จากธนาคาร ให้แก่ผู้ขอ
ข้อ 21. ในกรณีที่ผู้ขอขอใช้บริการบัตรซึ่งเป็นบัตรที่ ธนาคารออกร่วมกับพันธมิตร ผู้ ขอตกลงปฏิบัติตามข้อกำ�หนดที่เกี่ยว
กับการใช้บริการบัตรนั้นๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำ�หนดนี้
ข้อ 22. ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมรายปีของปีต่อๆ ไปในเดือนที่ ครบกำ�หนด โดยธนาคารจะหักเงินจากบัญชีบัตรที่
ระบุในคำ�ขอหรือตามบัญชีที่ผู้ขอได้แจ้งเปลี่ยนแปลงต่อธนาคารในภายหลัง ในกรณีที่เงินในบัญชีดังกล่าวมีไม่เพียงพอชำ�ระ
ค่าธรรมเนียมรายปี ผู้ขอยินยอมให้ถือว่าเป็นหนี้ที่ผู้ขอจะต้องชำ�ระให้แก่ธนาคาร
เมื่่�อบััตรหมดอายุุ ผู้้�ขอจะไม่่สามารถใช้้บััตรต่่อไปได้้ ทั้้�งนี้้� ผู้้�ขอต้้องติิดต่่อธนาคารเพื่่�อออกบััตรใหม่่ให้้ โดยชำำ�ระค่่า
ธรรมเนีียมในอััตราที่่�ธนาคารกำำ�หนด
ข้อ 23. ผูข
้ อมีสิทธิบอกเลิกการใช้บต
ั รเมื่อใดก็ได้และมีสิทธิได้รบ
่ งั ไม่ได้ใช้บต
ั ร
ั คืนค่าธรรมเนียมตามส่วนของระยะเวลาทีย
ผู้้�ขอต้้องบอกเลิิกการใช้้บัต
ั ร โดยแสดงความประสงค์์เป็็นลายลัักษณ์์อัก
ั ษร พร้้อมทั้้�งส่่งคืืนบััตรที่่�สาขาของธนาคาร
เพื่่�อให้้ธนาคารดำำ�เนิินการยกเลิิกการใช้้บััตรนั้้�น
ในกรณีีที่่�ผู้้�ขอปิิดบััญชีีเงิินฝากหลัักของบััตรทุุกบััญชีี ให้้ถืือว่า่ การใช้้บริก
ิ ารบััตรภายใต้้ข้้อกำ�ำ หนดนี้้�สิ้้�นสุุดลง
โดยอััตโนมััติิ
ข้อ 24. ผู้ขอสามารถสอบถามรายละเอย
ี ดบริการเพิม
่ เติมได้ที่ บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรอื 0 2645 5555 (ตลอด 24 ชัว่ โมง)
ข้อ 25. ผู้ขอรับรองว่า ข้อมูลใดๆ ที่ผู้ขอได้ให้ไว้ และหรือจะให้แก่ธนาคารในภายหน้า ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

