คำขอสั่งซื้อบัตรเงินสดธนาคารกรุงเทพ

รหัสลูกคา
วันที่

………………………………………………………………………………………………………………

เรียน ผูจัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา
บุคคลธรรมดา
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว (ภาษาไทย)*
เลขประจำตัวประชาชน

……………………………………………………………………………………………………………………

(ภาษาอังกฤษ)
สัญชาติ
ที่อยูที่สามารถติดตอได*
โทรศัพทที่สามารถติดตอได
โทรสาร
E-mail

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

โทรศัพทมือถือ**
นิติบุคคล
ขาพเจา นิติบุคคลชื่อ (ภาษาไทย)*
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่

…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ตอ

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. .

…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ภาษาอังกฤษ)
สำนักงานตั้งอยูเลขที่*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ประเภทธุรกิจ : รถยนต สถาบันการเงิน ประกันภัย/ประกันชีวิต อสังหาริมทรัพย หางสรรพสินคา อื่นๆ ระบุ
ผูแทนนิติบุคคล (1) นาย/นาง/นางสาว
เลขประจำตัวประชาชน
สัญชาติ
ตำแหนง
แผนก
โทรศัพทที่สามารถติดตอได
ตอ
โทรศัพทมือถือ**
โทรสาร
E-mail
ผูแทนนิติบุคคล (2) นาย/นาง/นางสาว
เลขประจำตัวประชาชน
สัญชาติ
ตำแหนง
แผนก
โทรศัพทที่สามารถติดตอได
ตอ
โทรศัพทมือถือ**
โทรสาร
E-mail
ซึง่ ตอไปนีเ้ รียกวา “ผูส ง่ั ซือ้ ” มีความประสงคสง่ั ซือ้ บัตรเงินสดเชลล-ธนาคารกรุงเทพ บัตรเงินสดคาลเท็กซ-ธนาคารกรุงเทพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
จำนวนเงินรวม (บาท)
มูลคาบัตร : มูลคาบัตร (บาท) คาธรรมเนียมบัตร (บาท) จำนวนบัตร (ใบ)
………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………….

……………………………………………………………………………

…………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

รวม
หมายเหตุ : การสัง่ ซือ้ บัตรทีม่ มี ลู คาตอบัตรต่ำกวา 1,000 บาท ตองชำระคาธรรมเนียมบัตร 30 บาท/บัตร (รวม VAT) เพิม่ จากมูลคาบัตร
วิธีการชำระเงิน : นำเขาบัญชี “Credit Card Bangkok Bank” บัญชีเลขที่ 101-3-41556-5
โดยวิธี : เงินสด เงินโอน เลขทีบ่ ญั ชี
เช็ค ธนาคาร
เลขที่
วิธกี ารจัดสงบัตร : ไปรษณีย ที่อยูที่ใชจัดสงบัตร : ที่อยูเดียวกับที่อยูที่ระบุขางตน
อื่นๆ (ระบุ)
ธนาคารกรุงเทพ สาขา
รับดวยตนเองที่สายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ อาคารตรีทิพย ชั้น 1
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(กรณีรบั บัตรทีส่ าขาธนาคารกรุงเทพ/สายบัตรเครดิต ผูร บั บัตรตองแสดงสำเนาคำขอสัง่ ซือ้ และบัตรประจำตัวประชาชน เพือ่ ใชในการรับบัตร)

ผูสั่งซื้อยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการใชบัตรเงินสดธนาคารกรุงเทพ ของธนาคารดานหลังคำขอนี้
ลงชื่อ
ผูสั่งซื้อ (พรอมประทับตราบริษัท (ถามี))
(
)
หมายเหตุ * โปรดระบุชื่อและที่อยูใหชัดเจนถูกตอง เพื่อใชในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
** หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ตองการใหธนาคารสง SMS แจงขอมูลการเปดใชบัตร
เอกสารประกอบคำขอสั่งซื้อ : - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูสั่งซื้อ (กรณีบุคคลธรรมดา)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูแทนนิติบุคคล / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
สำหรับเจาหนาที่สาขา
สำหรับเจาหนาที่สายบัตรเครดิต-สวนสมาชิกบัตรใหม
สาขาที่รับชำระเงิน
รหัสสาขา
เลขที่สั่งซื้อ
ลงชื่อ
เจาหนาที่รับชำระเงิน (โปรดระบุชื่อ-สกุลตัวบรรจง)
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
วันที่
เวลา
(วันและเวลาที่สาขาทำรายการชำระเงินในระบบ)
เจาหนาที่อนุมัติ
หมายเหตุ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………

………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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คาบริการ / คาธรรมเนียมบัตร
1. คาธรรมเนียมบัตร : 30 บาทตอบัตร (รวม VAT) ทั้งกรณีบัตรใหม และบัตรใหมทดแทน (ยกเวนคาธรรมเนียมบัตรใหม สำหรับ
บัตรที่มีมูลคาตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป)
2. คาธรรมเนียมการขอคืนมูลคาเงินคงเหลือในบัตร : 30 บาทตอบัตร (รวม VAT)
3. คารักษาบัญชีบัตรเมื่อบัตรหมดอายุ : 50 บาทตอเดือน (รวม VAT)
เงื่อนไขและวิธีการใชบัตรเงินสดธนาคารกรุงเทพ
1. ภายหลังจากไดสั่งซื้อบัตรแลว ผูสั่งซื้อไมสามารถยกเลิกการสั่งซื้อกับธนาคารหรือขอคืนบัตรกับธนาคารได ไมวากรณีใดๆ
2. เมื่อผูสั่งซื้อไดรับบัตรแลว ตองทำการเปดใชบัตรที่สวนบริการสมาชิกบัตร โทร. 0 2638 4444 (ตลอด 24 ชั่วโมง) โดยกรณีแจง
เปดบัตรกอน 17.00 น.จะสามารถใชบัตรไดในวันถัดไป และกรณีแจงเปดบัตรหลัง 17.00 น. จะสามารถใชบัตรไดอีก 2 วันถัดไป
3. บัตรเงินสดธนาคารกรุงเทพ ถือเปนกรรมสิทธิ์ของบมจ.ธนาคารกรุงเทพ การใชบัตรจะอยูภายใตเงื่อนไขและวิธีการใชบัตรเงินสด
ธนาคารกรุงเทพ ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เทานั้น
4. บัตรเงินสดธนาคารกรุงเทพเปรียบเสมือนเงินสด ธนาคารขอสงวนสิทธิไ์ มออกบัตรใหมทดแทน หรือคืนเงินใหผถู อื บัตร ไมวา กรณีใด
เวนแตการออกบัตรใหมทดแทนกรณีบัตรหาย หรือบัตรชำรุดเนื่องจากแมเหล็กเสื่อมสภาพ โดยผูถือบัตรตองติดตอผูสั่งซื้อใหทำการ
เรียกรองสิทธิดังกลาวแทนผูถือบัตรโดยเสียคาธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด
5. การคืนมูลคาเงินคงเหลือจากบัตร ธนาคารจะโอนคืนมูลคาเงินคงเหลือในบัตรเงินสดธนาคารกรุงเทพใหผสู ง่ั ซือ้ ทีธ่ นาคารมีขอ มูลอยู
ตามทีแ่ จงความประสงคขอคืนมูลคามายังธนาคาร โดยธนาคารจะทำการโอนมูลคาเงินคงเหลือไปยังบัตรใหม หรือเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงเทพ หรือเลือกรับคืนเปนเงินสดได โดยผูส ง่ั ซือ้ ตองเสียคาธรรมเนียมตามทีธ่ นาคารกำหนด หากผูส ง่ั ซือ้ มิไดดำเนินการ
ใดๆ ธนาคารจะเรียกเก็บคารักษาบัญชีบตั รเมือ่ บัตรหมดอายุตามทีธ่ นาคารกำหนด
6. บัตรเงินสดธนาคารกรุงเทพมีมูลคาสูงสุดตามที่ระบุไวบนบัตร ไมสามารถเติมเงินได
7. บัตรเงินสดธนาคารกรุงเทพมีกำหนดอายุการใชบัตรไดจนถึงวันที่ครบกำหนดที่ระบุบนบัตร หากไมใชมูลคาเงินในบัตรใหหมด
ภายในกำหนดอายุบัตร จะไมสามารถใชชำระคาสินคาและบริการได
8. ผูถือบัตรเงินสดธนาคารกรุงเทพตองแสดงบัตรกอนใชบริการ ณ สถานีบริการน้ำมันที่รวมโครงการ ที่มีเครื่องรูดบัตร EDC เทานั้น
9. ผูถือบัตรตองลงลายมือชื่อในใบบันทึกคาสินคา/บริการ (เซลลสลิป) ทุกครั้งกอนคืนตนฉบับใบบันทึกคาสินคา/บริการ (เซลลสลิป)
ใหแกพนักงานสถานีบริการ พรอมเก็บสำเนาใบบันทึกคาสินคา/บริการ (เซลลสลิป) ไวเปนหลักฐาน
10 ในกรณีที่ตอ งการเติมน้ำมันเกินมูลคาคงเหลือในบัตร ตองเติมน้ำมันตามยอดเงินคงเหลือในบัตรกอน แลวจายที่เหลือเพิ่มโดย
สามารถชำระเปนเงินสด หรือผานบัตรเครดิต
11. ผูถือบัตรจะตองตรวจสอบยอดการใชบัตรแตละครั้ง และยอดเงินคงเหลือของการใชบัตรที่สามารถใชไดในครั้งตอไปจากใบบันทึก
คาสินคา/บริการ (เซลลสลิป) ทุกครั้งหลังการใชบัตร หากไมถูกตอง โปรดติดตอสวนบริการสมาชิกบัตร โทร. 0 2638 4444
(ตลอด 24 ชั่วโมง) ภายใน 7 วัน นับจากการใชครั้งลาสุด
12. เมื่อผูถือบัตรไดรับบัตรเงินสดธนาคารกรุงเทพนี้แลว ใหถือวาผูถือบัตรไดรับทราบเงื่อนไขและวิธีการใชบัตรเงินสดธนาคารกรุงเทพ
ที่ผูถือบัตรจะตองปฏิบัติตาม
13. สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติมไดที่สวนบริการสมาชิกบัตร โทร. 0 2638 4444 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ
e-mail : prepaidcard@bbl.co.th
14. ธนาคารสงวนสิทธิท์ จ่ี ะปรับปรุง แกไข เปลีย่ นแปลง เงือ่ นไขและวิธกี ารใชบตั รเงินสดธนาคารกรุงเทพ โดยการติดประกาศไว
ในที่ทำการของธนาคาร หรือแจงแกผูสั่งซื้อทราบ
ลงชื่อ
(

ผูสั่งซื้อ (พรอมประทับตราบริษัท (ถามี))
)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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