ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บตั รเงินสดคาลเท็กซ์-ธนาคารกร ุงเทพ
กรุ ณาอ่ านตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ ฉบับนี ้ และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด ก่ อนที่ท่านจะตัดสินใจซือ้ หรือใช้ บริการผลิตภัณฑ์

1. บัตรเงินสดคาลเท็กซ์ -ธนาคารกรุ งเทพ
บัตรเงินสดคาลเท็กซ์ -ธนาคารกรุงเทพเป็ นบัตรทีใ่ ช้ แทนเงินสดในการเติมน ้ามันหรื อชาระค่าสินค้ า /บริ การ ณ สถานีบริ การน ้ามันคาลเท็กซ์ โดยต้ องมีการ
ชาระเงินล่วงหน้ าเพื่อซื ้อมูลค่าบัตรใส่ไว้ ในบัตรก่อนตามจานวนเงินทีต่ ้ องการ และตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้
2. ลักษณะสาคัญของบัตรเงินสดคาลเท็กซ์ -ธนาคารกรุ งเทพ
• เป็ นบัตรเงินสด โดยมีมลู ค่าบัตรตามมูลค่าทีล่ กู ค้ าซื ้อ ดังนี ้
- มูลค่ามาตรฐาน 500, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 และ 10,000 บาท
- สามารถกาหนดมูลค่าบัตรได้ แตกต่างจากมูลค่ามาตรฐานกรณีสงั่ ซื ้อมูลค่ารวมต่อคาสัง่ ซื ้อตังแต่
้ 50,000 บาทขึ ้นไป โดยมูลค่าต่อบัตร
ขันต
้ ่า 300 บาท และสูงสุด 20,000 บาท
• บัตรนี ้สามารถใช้ ได้ ตามมูลค่าทีร่ ะบุบนบัตร เมื่อมูลค่าบัตรหมดไม่สามารถเติมมูลค่าในบัตรได้
• อายุบตั ร 12 เดือน โดยนับถัดจากเดือนทีส่ งั่ ซื ้อเป็ นเดือนที่ 1
3. ค่ าบริ การ/ค่ าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมบัตรใหม่
2. ค่าธรรมเนียมบัตรทดแทน

อัตราค่าธรรมเนียม
30 บาท (รวม VAT)
30 บาท (รวม VAT)

3. ค่าธรรมเนียมการขอคืนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตร

30 บาท ต่อบัตร
(รวม VAT)
50 บาท ต่อเดือน
(รวม VAT)

4. ค่ารักษาบัญชีบตั รเมื่อบัตรหมดอายุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
บัตรทีม่ ีมลู ค่าตั ้งแต่ 1,000 บาท ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกบัตร
ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมบัตรทดแทนจากมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรเดิม
หรือเรียกเก็บเพิม่ จากผู้สงั่ ซื ้อบัตร ก่อนโอนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรเดิม
ไปยังบัตรใหม่
ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมการขอคืนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตร ก่อนโอน
มูลค่าทีเ่ หลือไปยังบัตรใหม่ หรือรับคืนเป็ นเงินสด/เข้ าบัญชีธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารจะหักค่ารักษาบัญชีบตั รตังแต่
้ เดือนถัดจากเดือนทีบ่ ตั รหมดอายุ
โดยการหักเงินจากมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรทีห่ มดอายุก่อนโอนมูลค่า
ทีเ่ หลือไปยังบัตรใหม่ หรือรับคืนเป็ นเงินสด/เข้ าบัญชีธนาคารกรุงเทพ

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศอัตราค่าบริ การต่างๆ เบี ้ยปรับทีเ่ กี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สนิ เชื่อ และค่าบริ การอื่นๆ
ทีธ่ นาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ www.bangkokbank.com

4. ค่ าบริ การการใช้ จ่ายเป็ นสกุลเงินต่ างประเทศ
ไม่สามารถใช้ บริ การทีต่ า่ งประเทศได้
5. ข้ อกาหนดและข้ อควรระวังที่สาคัญ
• เมื่อผู้สงั่ ซื ้อได้ รับบัตรแล้ ว ต้ องทาการเปิ ดใช้ บตั รทีโ่ ทร . 0 2638 4444 โดยแจ้ งรหัสเปิ ดบัตร (OTP) ทีธ่ นาคารส่งให้ ทาง SMS ทีห่ มายเลข
โทรศัพท์มือถือตามทีร่ ะบุในคาขอสัง่ ซื ้อ โดยหากเปิ ดใช้ บตั รก่อน 17.00 น. บัตรจะสามารถใช้ ได้ ในวันรุ่งขึ ้น และกรณีเปิ ดใช้ บตั รหลังจาก 17.00 น.
บัตรจะใช้ ได้ ในอีก 2 วันถัดไป
• บัตรนี ้สามารถใช้ ได้ ตามระยะเวลาทีร่ ะบุไว้ บนบัตร
• ธนาคารจะออกบัตรทดแทนบัตรชารุดเนื่องจากแม่เหล็กเสือ่ มสภาพ /บัตรสูญหายหรื อถูกขโมย ให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อทีธ่ นาคารมีข้อมูลอยู่ โดยผู้สงั่ ซื ้อต้ อง
เสียค่าธรรมเนียมตามทีธ่ นาคารกาหนด โดยกรณีบตั รชารุดผู้สงั่ ซื ้อต้ องส่งบัตรเดิมทีช่ ารุดคืนธนาคารด้ วย
•รูปแบบการคืนเงินมูลค่าบัตรมีดงั นี ้ 1.ธนาคารจะโอนคืนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรไปยังบัตรใหม่ 2. รับคืนเป็ นเงินสดทีธ่ นาคารกรุงเทพโดยติดต่อ
ผ่านส่วนบริ การสมาชิกบัตร โทร.02 638 4444 3. คืนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพของผู้สงั่ ซื ้อเท่านันโดยผู
้
้ สงั่ ซื ้อต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามที่
ธนาคารกาหนด
6. ช่ องทางการติดต่ อ /สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.bangkokbank.com
หรื อติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ทสี่ ว่ นบริ การสมาชิกบัตร โทร . 0 2638 4444 หรื อ e-mail : prepaidcard@bbl.co.th
หมายเหตุ • ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ในเอกสารฉบับนี ้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ xx เมษายน 2561
• ข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นข้ อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ บริ การหรื อซื ้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ในกรณีทลี่ กู ค้ าตกลง
ใช้ บริการหรื อซื ้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวแล้ ว ลูกค้ าจะต้ องผูกพันตามสัญญา /ข้ อตกลงการใช้ บริ การผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ
ประกาศอัตราค่าบริการต่างๆ เบี ้ยปรับ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สนิ เชื่อ /และค่าบริ การอื่นๆ ของธนาคาร ทีจ่ ะได้ ประกาศต่อไป
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