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ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรใชบ้ตัรเดบิตของ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย 

 ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขน้ีใชบ้งัคบักบัผูท่ี้ไดร้บัอนุมติัใหเ้ป็นผูถื้อบตัรเดบิตของธนำคำร ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ “ผูถื้อบตัร”  โดย

ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรใชบ้ตัรเดบิตของ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย (“ขอ้ก ำหนดและ

เง่ือนไข”) ดงัน้ี 

 

ค ำจ ำกดัควำมต่ำงๆ ในขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขฉบบัน้ี มีควำมหมำยดงัต่อไปน้ี 

“เครื่องเอทีเอ็ม” 

 

 

 

 

 

 

 

“เครื่องมือโอนเงิน” 

 

 

 

 

“เครื่องรบับตัร”             

หมำยถึง 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยถึง 

 

 

 

 

หมำยถึง 

 

 

 

เคร่ืองบริกำร-ฝำกถอนเงินสดอตัโนมติั (เอทีเอ็ม) ของธนำคำร และ/หรือธนำคำรสมำชิก 

ซ่ึ ง เ ป็ น ส ม ำ ชิ ก ข อ ง  VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION แ ล ะ / ห รื อ 

MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED และ/หรือ CHINA UNIONPAY COMPANY 

LIMITED และ/หรือ JCB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED และ/หรือ บจก.ไทย เพย์

เมนต ์เน็ตเวิรก์ และ/หรือบริษัทบตัรเครดิตอื่นใดท่ีธนำคำร และ/หรือธนำคำรสมำชิกเป็น

สมำชิกในอนำคต ทั้งในและต่ำงประเทศทัว่โลก ท่ีแสดงเคร่ืองหมำยว่ำสำมำรถใชบ้ตัรเดบิต

ประเภทน้ันได ้

 

ตวับตัรเดบิต และ/หรือ Password และ/หรือ PIN และ/หรือรหสัประจ ำตวับตัรเดบิต และ/

หรือหมำยเลขบตัรเดบิต และ/หรือรหสั One Time Password (OTP) และ/หรือเคร่ืองมืออื่น

ใดท่ีผูถื้อบตัรใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรเขำ้ใชบ้ริกำรตำมเง่ือนไขกำรใชบ้ริกำรฉบบัน้ี และ/หรือ

เพื่อกำรยนืยนักำรใชบ้ริกำรต่ำงๆ  

 

อุปกรณ์ ELECTRONIC DATA CAPTURE  (EDC) หรืออุปกรณ์เช่ือมต่อกบัโทรศัพทเ์คล่ือนท่ี 

หรือแท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสบ์นแอพพลิเคชัน่  (mPos) และ/หรือเคร่ืองสรำ้ง/

เคร่ืองอ่ำน QR Code หรือ Barcode เพื่ออนุมัติวงเงินอัตโนมัติเคร่ืองอนุมัติกำรช ำระเงิน

อตัโนมติั 

 

“ธนำคำร” 

 

หมำยถึง 

 

บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย 

 

“ธนำคำรสมำชิก” 

 

หมำยถึง 

 

ธนำคำรอื่นๆ ท่ีเป็นสมำชิกของ VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION และ/หรือ 

MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED และ/หรือ CHINA UNIONPAY COMPANY 

LIMITED และ/หรือ JCB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED และ/หรือ บจก.ไทย เพย์

เมนต ์เน็ตเวิรก์ และ/หรือบริษัทบตัรเครดิตอื่นใดท่ีธนำคำร และ/หรือธนำคำรสมำชิกเป็น

สมำชิกในอนำคต 

“บตัรเดบิต” หมำยถึง บัตร หรือบัตรเดบิตท่ีธนำคำรออกหรือร่วมกับพันธมิตรของธนำคำรออก (Co-Brand 

Card)  ใหผู้ถื้อบตัรส ำหรบัช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำร และ/หรือช ำระค่ำสำธำรณูปโภค 

ถอนเงิน โอนเงิน สอบถำมยอดเงินคงเหลือในบญัชี และสมคัรใชบ้ริกำรอิเล็กทรอนิกสต่์ำงๆ 

ของธนำคำรท่ีมีอยู่แลว้ ณ ปัจจุบัน และ/หรือท่ีจะมีต่อไปในภำยหน้ำ   ผ่ำนเคร่ืองเอทีเอ็ม 

และ/หรือเคร่ืองรับบัตร หรือใชบ้ริกำรอื่นๆท่ีธนำคำรจะประกำศใหท้รำบเป็นครำวๆ ไป 

ทั้งน้ี ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีธนำคำรประกำศก ำหนด และหมำยควำมรวมถึง บตัรอื่นๆ ท่ีออกโดย

ธนำคำรในภำยหน้ำ ไม่ว่ำจะเรียกช่ือว่ำอย่ำงไร แต่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกนัน้ี  โดยวิธีหัก

บัญชีเงินฝำกของผูถื้อบัตรเท่ำน้ัน   (บัตรเดบิตท่ีมีชิปกำร์ด (Chip  Card) สำมำรถใชก้ับ

เคร่ืองเอทีเอ็ม และ/หรือเคร่ืองรบับตัรในประเทศหรือต่ำงประเทศท่ีรองรบัชิปกำรด์เท่ำน้ัน)  
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“บริษทับตัรเครดิต” 

 

 

 

 

“ใบแจง้รำยกำรบตัร 

เดบิต” 

หมำยถึง 

 

 

 

 

หมำยถึง 

VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION และ/หรือ MASTERCARD INTERNATIONAL 

INCORPORATED แ ล ะ /ห รื อ  CHINA UNIONPAY COMPANY LIMITED แ ล ะ /ห รื อ  JCB 

INTERNATIONAL COMPANY LIMITED และ/หรือ บจก.ไทย เพยเ์มนต์ เน็ตเวิร์ก และ/หรือ 

บริษัทบตัรเครดิตอื่นใดท่ีธนำคำร และ/หรือธนำคำรสมำชิกจะเขำ้เป็นสมำชิกในอนำคต 

 

ใบแจง้หรือใบบนัทึกรำยกำรใชบ้ตัรเดบิตและ/หรือรำยกำรช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำร

ผ่ำนบตัรเดบิตและ/หรือเอกสำรหลกัฐำนท่ีแสดงรำยกำรลกัษณะดงักล่ำว 

 

“ผูถื้อบตัร” หมำยถึง บุคคลท่ีธนำคำรไดอ้นุมติัใหเ้ป็นผูถื้อบตัรเดบิต  

 

“รำ้นคำ้” หมำยถึง สถำนประกอบกำร จุดบริกำร หรือผูข้ำยสินคำ้/ผูใ้หบ้ริกำรท่ียนิยอมรบัช ำระดว้ยบตัรเดบิต 

 

ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไป ซ่ึงใชก้บับตัรเดบิตทุกประเภท 

1.  ธนำคำรออกบตัรเดบิตใหผู้ถื้อบตัรส ำหรบัใชบ้ริกำรต่ำงๆ กบัธนำคำร โดยวิธีหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกประเภทท่ีธนำคำรก ำหนด

เท่ำน้ัน  โดยผูถื้อบตัรสำมำรถผูกบตัรเดบิต 1 บตัร ไดบ้ญัชีเดียวเท่ำน้ัน  และผูถื้อบตัรตกลงรบัทรำบวำ่ ผูถื้อบตัรจะสำมำรถใชบ้ริกำร

บตัรเดบิตไดต่้อเมื่อมยีอดเงินในบญัชีเพียงพอท่ีจะท ำรำยกำรและช ำระค่ำธรรมเนียมเท่ำน้ัน 

2. ผูถื้อบัตรยอมรับว่ำบัตรเดบิตเป็นกรรมสิทธ์ิของธนำคำร และผูถื้อบัตรจะไม่โอนหรือมอบหรือกระท ำกำรใดๆ ซ่ึงอำจส่งผลให ้

เคร่ืองมือโอนเงิน ไปอยู่ในครอบครองของบุคคลอื่น และจะเก็บรกัษำเคร่ืองมือโอนเงินไวใ้นท่ีปลอดภยัอยู่เสมอ หำกผูถื้อบัตรฝ่ำฝืน

ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขน้ีและปรำกฏว่ำมีกำรใชบ้ตัรเดบิต ผูถื้อบตัรตกลงรบัผิดชอบกำรใชบ้ตัรเดบิตโดยใหถื้อว่ำผูถื้อบตัรเป็นผูใ้ชบ้ตัร

เดบิตดว้ยตนเอง เวน้แต่ผูถื้อบตัรจะพิสูจน์ไดอ้ยำ่งชดัแจง้ว่ำไม่ไดเ้ป็นควำมผิดของผูถื้อบตัร 

3.  ผูถื้อบตัรตกลงใชบ้ตัรเดบิต และ/หรือเคร่ืองมือโอนเงินภำยใตข้อ้ก ำหนดและเง่ือนไขดงัน้ี  

     3.1 บตัรเดบิตและ/หรือเคร่ืองมือโอนเงินถือเป็นควำมลบัเฉพำะตวัของผูถื้อบตัรเท่ำน้ัน กำรเปิดเผยเคร่ืองมือโอนเงินถือเป็นกำร

ปฏบิติัผิดเง่ือนไขในขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขฉบบัน้ี  

     3.2 ในกรณีท่ีบัตรเดบิตและ/หรือเคร่ืองมือโอนเงินสูญหำย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงบั/ผูถื้อบัตรลืมเคร่ืองมือโอนเงิน  ผูถื้อบัตร

สำมำรถติดต่อธนำคำรท่ี K-Contact Center หมำยเลข 02-8888888 ตลอด 24 ชัว่โมง  

    3.3 กำรกระท ำใดๆ ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ำกดัเพียง) กำรสมคัรและใชบ้ริกำรต่ำงๆ กำรโอนเงิน กำรตรวจสอบ/พิสูจน์ตัวตน กำร

อนุมัติกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ กำรตกลงยอมรับ/แกไ้ข/เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติม เกี่ยวกับขอ้ก ำหนดและเง่ือนไข/บริกำร/อัตรำ

ค่ำธรรมเนียม ของกำรใชบ้ริกำรต่ำงๆ ทั้งของธนำคำรและ/หรือของบุคคลไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำของผูถื้อบัตรเอง หรือเป็นกำร

กระท ำของบุคคลอื่นใด หำกไดก้ระท ำไปโดยกำรใชบ้ตัรเดบิตและ/หรือเคร่ืองมือโอนเงินแลว้ ผูถื้อบตัรตกลงใหถื้อว่ำถูกตอ้งสมบูรณ ์

และใหม้ีผลผูกพนัผูถื้อบตัรเสมือนหน่ึงไดก้ระท ำโดยผูถื้อบตัรเอง รวมทั้งใหถื้อว่ำเป็นกำรท่ีผูถื้อบตัรไดล้งลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกสใ์ห้

ไวแ้ก่ธนำคำรเพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรท ำธุรกรรมในครั้งน้ันๆ โดยถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ นับตั้งแต่เวลำท่ีมีกำรยืนยนัท ำธุรกรรม   ทั้งน้ี 

ผูถื้อบตัรตกลงยอมรบัและรบัทรำบถึงควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวเน่ืองกบักำรใชบ้ริกำรผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส ์เน่ืองจำกผูถื้อบตัรสำมำรถ

ท ำธุรกรรมไดโ้ดยไม่จ ำตอ้งมีเอกสำร หรือหลกัฐำนอื่นใดยนืยนัเพิ่มเติม และ/หรือมอบใหแ้ก่ธนำคำรอีก เวน้แต่ธนำคำรก ำหนดเป็น

อยำ่งอื่น ทั้งน้ี ผูถื้อบตัรตอ้งตรวจสอบยอดเงินภำยหลงัจำกท ำรำยกำรทุกครั้ง 

4.  ในกำรใชบ้ริกำรผ่ำนเคร่ืองเอทีเอ็ม ท่ีธนำคำรก ำหนดใหผู้ถื้อบตัรตอ้งกด PIN 6 หลกั ผูถื้อบตัรจะตอ้งกด PIN ใหถู้กตอ้ง   หำกผู ้

ถือบัตรกด PIN ไม่ถูกตอ้ง เคร่ืองเอทีเอ็มจะแจง้ใหผู้ ้ถือบัตรกด PIN ใหม่ หำกผูถื้อบัตรกด PIN ไม่ถูกตอ้ง 3 ครั้ง ผูถื้อบัตรจะไม่

สำมำรถใชบ้ตัรเดบิตดงักล่ำวไดอ้ีก ผูถื้อบตัรจะตอ้งติดต่อธนำคำรเพื่อขอแกไ้ขบตัรเดบิตใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ 

      ในกำรใชบ้ริกำรผ่ำนเคร่ืองรบับตัร ท่ีธนำคำรก ำหนดให ้ว่ำผูถื้อบตัรตอ้งกด PIN 6 หลกั  ผูถื้อบตัรจะตอ้งกด PIN ใหถู้กตอ้ง หำก

ผูถื้อบัตรกด PIN ไม่ถูกตอ้ง เคร่ืองรบับัตรจะแจง้ใหผู้ถื้อบัตรกด PIN ใหม่   หำกผูถื้อบัตรกด PIN ไม่ถูกตอ้ง 3 ครั้ง ผูถื้อบัตรจะไม่

สำมำรถใชบ้ตัรเดบิตดงักล่ำวไดอ้ีก   จนกว่ำผูถื้อบตัรจะแกไ้ขโดยใส่ PIN ท่ีเคร่ืองเอทีเอ็มใหถู้กตอ้ง ระบบจะปลดล็อคกำรใชง้ำนผ่ำน

เคร่ืองรบับตัรโดยอตัโนมติั  
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     ในกรณีใชบ้ตัรเดบิตประเภท Contactless   เพื่อช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำรกบัเคร่ืองรบับตัรท่ีมีสญัลกัษณ์ Contactless ไม่

เกินจ ำนวนเงินท่ีธนำคำรเจำ้ของเคร่ืองรบับตัรก ำหนด ผูถื้อบตัรไม่ตอ้งกด PIN 6 หลกั  ในกรณีท่ีช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำรเกิน

จ ำนวนเงินท่ีธนำคำรเจำ้ของเคร่ืองรบับตัรก ำหนด ผูถื้อบตัรตอ้งกด PIN 6 หลกั เพื่อใชช้ ำระค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำร   

5.ผูถื้อบัตรสำมำรถอำยดับัตรเดบิต โดยติดต่อธนำคำรท่ี K-Contact Center หมำยเลข 02-8888888 ตลอด 24 ชัว่โมง โดย

ธนำคำรจะอำยดับตัรเดบิตภำยใน  5 นำที นับแต่วนัท่ีธนำคำรไดร้บัค ำสัง่หรือรบัแจง้จำกผูถื้อบตัรครบถว้น 

6. ผูถื้อบตัรตอ้งลงลำยมือช่ือในช่องท่ีก ำหนดใหด้ำ้นหลงับตัรเดบิตทนัทีท่ีไดร้บับตัรเดบิตจำกธนำคำร 

7. ผูถื้อบตัรตกลงยนิยอมช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้/ออกบตัรใหม่ ค่ำธรรมเนียมรำยปี ค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใชจ้่ำยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

อำทิเช่น กำรโอนเงิน ถอนเงิน ถอนเงินขำ้มจังหวัด ตำมอัตรำท่ีธนำคำรก ำหนด โดยผูถื้อบัตรสำมำรถเรียกดูรำยกำรหักช ำระ

ค่ำธรรมเนียมรำยปี ค่ำธรรมเนียม  และ/หรือค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้ นไดจ้ำกใบแจง้รำยกำรบตัรเดบิต   และ/หรือรำยกำรเดินบญัชีเงินฝำก  

ทั้งน้ี จนกว่ำผูถื้อบตัรจะแจง้ยกเลิกกำรใชบ้ตัรเดบิต 

    ผูถื้อบัตรยินยอมใหธ้นำคำรสำมำรถหักเงินตำมวิธีกำรท่ีระบุในขอ้ 18. เพื่อน ำเงินไปช ำระค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใชจ้่ำยท่ี

เกี่ยวขอ้งดงักล่ำว จนกว่ำธนำคำรจะไดร้บัช ำระเงินค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใชจ้่ำยท่ีเกี่ยวขอ้งครบถว้น ผูถื้อบตัรตกลงและยอมรบัว่ำ 

หำกเงินในบญัชีของผูถื้อบตัรไม่เพียงพอใหธ้นำคำรหกั บตัรเดบิตจะไม่สำมำรถใชไ้ดจ้นกว่ำผูถื้อบตัรจะช ำระค่ำธรรมเนียมและ/หรือ

ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกี่ยวขอ้งดงักล่ำวจนครบถว้นผ่ำนช่องต่ำงๆ ตำมรูปแบบและวิธีท่ีธนำคำรก ำหนด และแจง้ใหธ้นำคำรทรำบ     

8.  ผูถื้อบตัรตกลงว่ำกำรใชจ้่ำยผ่ำนบตัรเดบิต เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ จะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบำทไทยตำมอตัรำแลกเปล่ียนท่ี

ธนำคำรถูกเรียกเก็บจำกบริษัทบัตรเครดิตท่ีธนำคำรเป็นสมำชิกอยู่ ณ วนัท่ีมีกำรเรียกเก็บยอดค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวกบัธนำคำร ทั้งน้ี 

หำกสกุลเงินต่ำงประเทศดง้กล่ำวไม่ใช่สกุลเงินดอลล่ำรส์หรฐั ยอดค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวอำจจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่ำรส์หรฐัก่อนท่ี

จะท ำกำรแปลงเป็นสกุลเงินบำทเพื่อเรียกเก็บกบัธนำคำร   ผูถื้อบตัรสำมำรถตรวจสอบอตัรำแลกเปล่ียน เพื่อใชใ้นกำรอำ้งอิงเบ้ืองตน้

ไดจ้ำก  VISA: http://usa.visa.com/personal/card-benefits/travel/exchange-rate-calculator.jsp  นอกจำกน้ี ผูถื้อบัตรตกลงให้

ธนำคำรมีสิทธิคิดค่ำควำมเส่ียงจำกกำรแปลงสกุลเงินดังกล่ำวในอตัรำรอ้ยละตำมท่ีธนำคำรประกำศก ำหนดจำกยอดค่ำใชจ้่ำยท่ี

เกิดขึ้ น เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรแปลงสกุลเงินดงักล่ำวขำ้งตน้ (ปัจจุบนัเท่ำกบัอตัรำรอ้ยละ 2.5) ทั้งน้ี ค่ำควำมเส่ียงจำก

กำรแปลงสกุลเงินดังกล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมท่ีธนำคำรประกำศก ำหนดโดยธนำคำรจะแจง้ใหผู้ถื้อบัตรทรำบเป็นลำย

ลักษณ์อกัษร ทั้งน้ี ผูถื้อบัตรสำมำรถตรวจสอบกำรเปล่ียนแปลงของค่ำควำมเส่ียงจำกกำรแปลงสกุลเงินไดจ้ำก “ประกำศอัตรำ

ค่ำบริกำรต่ำงๆ เบ้ียปรบัท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัเงินฝำก เงินใหสิ้นเช่ือ และค่ำบริกำรอื่นๆ  ค่ำธรรมเนียม/ค่ำบริกำร: บตัรเอทีเอ็ม บตัรเดบิต 

บริกำรโอนเงิน และตรำสำรต่ำงประเทศ” ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ ขณะน้ัน 

9. ผูถื้อบตัรสำมำรถใชบ้ตัรเดบิตส ำหรบับริกำรต่ำง ๆ ของธนำคำร โดยมีวงเงินกำรใชบ้ตัรเดบิตตำมท่ีธนำคำรประกำศก ำหนด  และ

ผูถื้อบตัรสำมำรถปรบัเพิ่ม และลดวงเงินใชบ้ริกำรดงักล่ำวไดท่ี้  K-Contact Center  โทร. 02-8888888 หรือท่ี K PLUS (แต่จะตอ้ง

ไม่เกินวงเงินสูงสุดของบัตรท่ีก ำหนดไว)้ โดยธนำคำรสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม เง่ือนไขในกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ 

ตำมท่ีธนำคำรเห็นสมควร โดยธนำคำรจะแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทรำบตำมวิธีกำรของธนำคำร และตำมท่ีมีกฎหมำยก ำหนด 

10. ในกรณีท่ีธนำคำรตรวจพบรำยกำรซ้ือสินคำ้ และ/หรือบริกำร และ/หรือรำยกำรถอนเงิน และ/หรือรำยกำรโอนเงินของผูถื้อบตัร

ท่ีมีขอ้สงสยั และ/หรือผิดปกติ ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมใหธ้นำคำรระงบักำรใชว้งเงินซ้ือสินคำ้ และ/หรือบริกำร และ/หรือวงเงินถอน 

และ/หรือวงเงินโอนเงินอยำ่งใดอย่ำงหน่ึงหรือทั้งหมดของผูถื้อบตัรไดเ้ป็นกำรชัว่ครำวได้ โดยธนำคำรไม่ตอ้งจะแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทรำบ 

ทั้งน้ี เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้ นกบัผูถื้อบัตร  และเมื่อธนำคำรไดร้ับกำรยืนยนัควำมถูกตอ้งในกำรท ำธุรกรรม

ทำงกำรเงินดงักล่ำวจำกผูถื้อบตัรแลว้ ผูถื้อบตัรจึงจะสำมำรถใชว้งเงินซ้ือสินคำ้ และ/หรือบริกำร และ/หรือวงเงินถอนเงิน และ/หรือ

วงเงินโอนเงินอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือทั้งหมดไดต่้อไป และผูถื้อบตัรตกลงและยอมรบัว่ำ กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวของธนำคำร เป็นกำร

กระท ำเพื่อควำมปลอดภยัและคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อบตัร 

11. ในกรณีท่ี ผูถื้อบัตรประสงคท่ี์จะใชบ้ัตรเดบิตซ้ือสินคำ้และ/หรือบริกำรบนอินเทอร์เน็ต ผูถื้อบัตรจะตอ้งสมคัรบริกำรซ้ือสินคำ้

และ/หรือบริกำรทำงอินเทอรเ์น็ตดว้ยบตัรเดบิตกสิกรไทย (INTERNET SHOPPING BY K-DEBIT CARD) ตำมแบบและวิธีท่ีธนำคำร

ก ำหนด  

12. ธนำคำรจะส่งใบแจง้รำยกำรใชบ้ตัรเดบิตใหผู้ถื้อบตัรทรำบล่วงหน้ำก่อนถึงวนัก ำหนดช ำระเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 วนั ผ่ำน

ช่องทำง ตำมรูปแบบและก ำหนดเวลำท่ีธนำคำรก ำหนด ทั้งน้ี ผูถื้อบตัรตกลงและรบัทรำบว่ำใบแจง้รำยกำรใชบ้ตัรเดบิตท่ีผูถื้อบตัร

ไดร้บัจำกธนำคำรในวนัท ำรำยกำรตำมรูปแบบต่ำงๆ เป็นกำรแจง้วนัก ำหนดช ำระและน ำส่งใบแจง้รำยกำรใชบ้ตัรเดบิตตำมขอ้ก ำหนด

และเง่ือนไขฉบบัน้ีแลว้  
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13.  ในกรณีมีกำรใชบ้ัตรเดบิตท่ีผูถื้อบัตรไดแ้จง้ควำมประสงคข์อรบัใบแจง้รำยกำรใชบ้ตัรเดบิต ธนำคำรจะจดัส่งใบแจง้รำยกำรใช้

บตัรเดบิตใหแ้ก่ผูถื้อบตัรทรำบผ่ำนช่องทำงตำมรูปแบบและก ำหนดเวลำท่ีธนำคำรก ำหนด   หำกผูถื้อบตัรพบว่ำ มีรำยกำรไม่ถูกตอ้ง 

ผูถื้อบตัรจะตอ้งแจง้ทกัทว้งใหธ้นำคำรทรำบภำยใน 10 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีผูถื้อบตัรไดร้บัใบแจง้รำยกำรใชบ้ตัรเดบิต  โดยถือตำม

ระยะเวลำกำรส่งไปรษณียต์ำมปกติ  อย่ำงไรก็ตำม ไม่เป็นกำรตัดสิทธิของผูถื้อบัตรในภำยหลัง ถำ้ผูถื้อบัตรสำมำรถพิสูจน์ไดว้่ำ

ค่ำใชจ้่ำยในใบแจง้รำยกำรใชบ้ตัรเดบิตบำงรำยกำรไม่ถูกตอ้ง และไม่ไดเ้ป็นควำมผิดหรือควำมช ำรุดบกพร่องของผูถื้อบตัร แต่ทั้งน้ีผู ้

ถือบตัรจะตอ้งทกัทว้งภำยในระยะเวลำไม่เกิน 60 วนันับแต่วนัท่ีผูถื้อบตัรไดร้บัใบแจง้รำยกำรใชบ้ตัรเดบิตจำกธนำคำร 

      ในกำรขอใบแจง้รำยกำรใชบ้ัตรเดบิต ท่ีเป็นรำยกำรช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำรท่ีรำ้นคำ้ ทั้งกำรช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือ

บริกำร ณ รำ้นคำ้ และกำรซ้ือสินคำ้และ/หรือบริกำรผ่ำนทำงอินเทอรเ์น็ต ผูถื้อบตัรสำมำรถท ำรำยกำรท่ีเคร่ืองเอทีเอ็ม โดยสำมำรถ

ขอใบแจง้รำยกำรใชบ้ัตรเดบิตยอ้นหลัง 3 เดือนล่ำสุด ซ่ึงเป็นรำยกำรสินคำ้และ/หรือบริกำรท่ีรำ้นคำ้เรียกเก็บมำยงัธนำคำรแลว้

เท่ำน้ัน  

14.  ในกรณีท่ีผูถื้อบตัรประสงคท่ี์ขอเปล่ียนแปลงกำรขอรบัใบแจง้รำยกำรใชบ้ตัร ผูถื้อบตัรตอ้งแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ธนำคำร

ทรำบล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั โดยผูถื้อบตัรตกลงและรบัทรำบว่ำ ธนำคำรสำมำรถจดัส่งใบแจง้รำยกำรใชบ้ตัรผ่ำน

ช่องทำง รูปแบบและก ำหนดเวลำท่ีธนำคำรก ำหนดไดเ้ท่ำน้ัน   

15.  ผูถื้อบตัรตกลงและรบัทรำบว่ำ บตัรเดบิตไม่สำมำรถระงบัหรือยกเลิกกำรใชช้ัว่ครำวได ้ดงัน้ัน หำกผูถื้อบตัรไม่ประสงคจ์ะใชบ้ตัร

เดบิต ผูถื้อบตัรสมำรถแจง้ยกเลิกกำรใชบ้ตัรเดบิตโดยผ่ำนช่องทำงดงัน้ี  

      15.1   ขอยกเลิกบตัรเดบิตผ่ำน K-Contact Center  โทร 02-8888888 หรือผ่ำนระบบ K PLUS หรือ ตำมช่องทำงและวิธีกำร

ท่ีธนำคำรก ำหนด   

      15.2  ขอยกเลิกบตัรเดบิตท่ีสำขำของธนำคำร และตดับตัรเดบิตออกเป็น 2 ส่วนคืนใหก้บัธนำคำร  

      ทั้งน้ี  ธนำคำรจะด ำเนินกำรระงบัหรือยกเลิกกำรใหบ้ริกำรบตัรเดบิต  ภำยใน 5 นำที นับแต่เวลำท่ีธนำคำรไดร้บัแจง้ อน่ึง ผูถื้อ

บตัรไม่ตอ้งรับผิดชอบในภำระหน้ีท่ีเกิดขึ้ นภำยหลงัครบก ำหนดระยะเวลำ 5 นำทีดงักล่ำว เวน้แต่ธนำคำรจะพิสูจน์ไดว้่ำภำระหน้ีท่ี

เกิดขึ้ นเป็นกำรกระท ำของผูถื้อบตัรเอง  

      อน่ึง ผูถื้อบตัรตกลงรบัทรำบว่ำ ผูถื้อบตัรตอ้งช ำระภำระหน้ีอนัเกิดจำกกำรใชบ้ตัรเดบิต ใหแ้ก่ธนำคำรเสร็จสิ้ นครบถว้นก่อน จึง

จะมีสิทธิไดร้บัคืนค่ำธรรมเนียมรำยปีในส่วนของระยะเวลำท่ียงัไม่ไดใ้ชบ้ริกำร คืนจำกธนำคำร (ในกรณีท่ีมีกำรหกัค่ำธรรมเนียมรำย

ปีได)้  โดยธนำคำรจะค ำนวณคืนตำมส่วนของเดือนปฏิทินท่ียงัไม่ไดใ้ชบ้ริกำร เศษของเดือนไม่นับเป็นเดือน  ผูถื้อบตัรตกลงยนิยอม

ใหธ้นำคำรมีสิทธิน ำเงินค่ำธรรมเนียมท่ีผูถื้อบัตรมีสิทธิไดร้ับคืนไปหกัช ำระหน้ีบัตรเดบิตคำ้งช ำระ ไดท้ันที  และใหถื้อว่ำผูถื้อบัตร

ไดร้บัคืนค่ำธรรมเนียมรำยปีในทนัทีท่ีธนำคำรน ำเงินค่ำธรรมเนียมรำยปีเขำ้บญัชีของผูถื้อบตัรเรียบรอ้ย  

16. ในกรณีท่ีผูถื้อบตัรมีสิทธิไดร้บัคืนค่ำธรรมเนียมรำยปีตำมท่ีกล่ำวในขอ้ 15.   ธนำคำรจะด ำเนินกำรคืนค่ำธรรมเนียมใหแ้ก่ผูถื้อ

บตัร โดยคืนเขำ้บญัชีออมทรพัย/์กระแสรำยวนั ท่ีผูถื้อบตัรมีขอ้ตกลงใหผู้กบญัชีไวก้บับตัรเดบิตท่ีแจง้ยกเลิก    หำกบญัชีดงักล่ำวได้

ถูกปิดไปแลว้ ธนำคำรจะด ำเนินกำรคืนเงินใหแ้ก่ผูถื้อบตัรผ่ำนช่องทำงและรูปแบบตำมท่ีธนำคำรเห็นสมควร  

17. ธนำคำรมีสิทธิยกเลิกกำรใหบ้รกิำรบตัรเดบิต เพิกถอนกำรใชบ้ตัรเดบิต หรือปฏิเสธกำรใชห้รือเรียกบตัรเดบิตคืนได ้  ใน

กรณีดงัตอ่ไปน้ี 

17.1 ผูถื้อบตัรโอนหรือใหผู้อ่ื้นใชบ้ตัรเดบิตแทน 

  17.2  เงินในบญัชีไม่พอช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ใหแ้ก่ธนำคำรได ้

  17.3  ผูถื้อบตัรถูกฟ้องคดีแพง่ หรือคดีลม้ละลำย หรือรอ้งขอใหฟ้ื้นฟูกิจกำร หรือถูกพิทกัษท์รพัย ์ หรือตกเป็นผูต้อ้งหำ

ในคดีอำญำ หรือเป็นบุคคลที่ทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนของรฐัมีค ำสัง่ใหย้ดึ/อำยดัทรพัยส์ิน /มีค ำสัง่ใหท้รพัยส์ินตกเป็นของ

แผ่นดิน  

       17.4 เม่ือผูถื้อบัตรเสียชีวิต หรือเจ็บป่วยเรื้ อรงั หรือทุพพลภำพ ซ่ึงธนำคำรเห็นว่ำมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำร

ช ำระหน้ีของผูถื้อบตัร  

       17.5  เม่ือผูถื้อบตัรประสบปัญหำอื่นใดซ่ึงธนำคำรเห็นว่ำเป็นสำระส ำคญัอนักระทบตอ่ควำมสำมำรถในกำรช ำระเงินคืน  

       17.6  เม่ือผูถื้อบตัรท ำหรือใชเ้อกสำรปลอมเพื่อใชป้ระกอบกำรยืน่ค ำขอใชบ้ตัรเดบิตหรือค ำขอใดๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบักำร

ใชบ้ัตรเดบิต หรือหลีกเล่ียงหลกัเกณฑใ์นเรื่องคุณสมบตัิของผูถื้อบตัรตำมที่กฎหมำยหรือหลกัเกณฑท์ี่หน่วยงำนก ำกับดูแล

ธนำคำรประกำศก ำหนด หรือมีพฤติกรรมอนัเช่ือไดว้่ำเป็นกำรฉอ้โกงธนำคำรหรือฉอ้โกงประชำชน หรือมีพฤติกรรมอนัเช่ือได้

ว่ำมีกำรด ำเนินกำรที่ขดัตอ่กฎหมำย/ควำมสงบเรียบรอ้ย/ศีลธรรมอนัดีของประชำชน  
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       17.7  เม่ือผูถื้อบตัรผิดสญัญำกำรใชบ้ต้รเดบิตฉบบัน้ีไม่ว่ำขอ้หน่ึงขอ้ใด   

       17.8 หำกธนำคำรพบว่ำขอ้มูลในใบสมคัรหรือเอกสำรอื่นๆ ของผูถื้อบตัรไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้น หรือไม่เป็นควำม

จริง  

       17.9  เม่ือผูถื้อบัตรไม่มีคุณสมบัติตำมกฎหมำยหรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงำนก ำกับดูแลธนำคำรประกำศก ำหนดใน

ขณะนั้น ๆ หรือกฎหมำยหรือหลกัเกณฑใ์นขณะนั้นๆ ก ำหนดใหก้ำรใหบ้ริกำรบตัรเดบิตตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขฉบบัน้ีไม่

สำมำรถใหบ้ริกำรไดอี้ก 

      17.10 ในกรณีที่ธนำคำรสงสยัว่ำบตัรเดบิตจะถกูผูอ่ื้นน ำไปใชโ้ดยทุจริต ธนำคำรมีสิทธิยกเลิกบตัรเดบิตไดท้นัทีเพื่อ 

ควำมปลอดภยัของผูถื้อบตัร โดยธนำคำรจะออกบตัรเดบิตใบใหม่และแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทรำบ 

      ในกรณีที่ธนำคำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 17.1-17.10  น้ี ผูถื้อบตัรจะตอ้งสง่มอบบตัรเดบิตคืนใหธ้นำคำรทนัทีท่ีไดร้บัแจง้จำก 

ธนำคำร 

18. ผูถื้อบัตรยินยอมใหธ้นำคำรมีสิทธิหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกประเภทใดๆ ที่ผูถื้อบัตรมีอยู่กับธนำคำร หรือเงิน ซ่ึงอยู่ใน

ควำมครอบครอง ดูแล และ/หรือในอ ำนำจสัง่กำรของธนำคำร ไม่ว่ำธนำคำรจะได้รบัฝำกเงิน ไดก้ำรครอบครองดูแล และ/

หรือไดอ้  ำนำจสัง่กำรน้ีมำโดยทำงใด   เพ่ือเขำ้ช ำระหน้ีและ/หรือควำมรบัผิดชอบของผูถื้อบตัรไดท้นัที โดยไม่จ  ำตอ้งบอกกล่ำว  

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำเงินในบญัชีเงินฝำกทุกประเภท และ/หรือเงินจ  ำนวนหน่ึงจ  ำนวนใดดงักล่ำวของผูถื้อบัตรไม่มีใหห้ัก

หรือมีแต่ไม่พอใหห้ักช ำระหน้ีและ/หรือควำมรบัผิดไดค้รบถว้น ผูถื้อบัตรตกลงจะช ำระหน้ีและ/หรือควำมรบัผิดที่คำ้งช ำระ

ดงักล่ำว คืนใหแ้ก่ธนำคำร ทั้งน้ี หำกผูถื้อบตัรมีบญัชีประเภทบญัชีกระแสรำยวนัและมีวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีเดินสะพดัอยู ่

ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมใหธ้นำคำรหกัเงินในวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีเพ่ือช ำระหน้ีและ/หรือควำมรบัผิดตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ได้

ทุกประกำร และผูถื้อบัตรยินยอมใหธ้นำคำรมีสิทธิหักเงินต่ำงๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้ไดเ้กินกว่ำวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบัญชีไดด้ว้ย 

โดยใหถื้อว่ำเงินส่วนท่ีเกินกว่ำวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีนั้น เป็นหน้ีกูเ้บิกเงินเกินบญัชี และผูถื้อบตัรยินยอมผูกพนัรบัผิดชอบ

ช ำระคืน ตำมเง่ือนไขและขอ้ตกลงที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำกูเ้บิกเงินเกินบญัชี ที่ท  ำใหไ้วก้บัธนำคำรทุกประกำร  

      ในกรณีที่ผูถื้อบัตรมีบัญชีกระแสรำยวัน แต่ไม่มีวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบัญชี และมีเงินในบัญชีไม่พอหัก ผูถื้อบัตรตกลง

ยนิยอมใหธ้นำคำรมีสิทธิหกัเงินจำกบญัชีกระแสรำยวนัเพ่ือช ำระหน้ีตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ไดทุ้กประกำร และผูถื้อบตัรยินยอมให้

ธนำคำรมีสิทธิหกัเงินต่ำงๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้ไดเ้กินจ  ำนวนที่มีอยูใ่นบัญชีได ้โดยใหถื้อว่ำจ  ำนวนเงินท่ีปรำกฏเป็นยอดหน้ีหรือ

เป็นยอดหน้ีเพ่ิมข้ึนในบญัชีกระแสรำยวนัดงักล่ำวเป็นเงินท่ีผูถื้อบตัรไดกู้เ้บิกเงินเกินบญัชีไปจำกธนำคำร และผูถื้อบตัรตกลง

ชดใชเ้งินจ  ำนวนดงักล่ำวใหแ้ก่ธนำคำร ตำมเง่ือนไขและขอ้ตกลงที่ก ำหนดไวใ้นค ำขอเปิดบัญชีกระแสรำยวัน  ที่ท  ำใหไ้วก้ับ

ธนำคำรทุกประกำร  

19. ผู ้ถือบัตรตกลงว่ำ นอกเหนือไปจำกกำรใหบ้ริกำรตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขฉบับน้ีแลว้ หำกภำยหน้ำธนำคำร

ใหบ้ริกำรอื่นใดแก่ผูถื้อบตัรอีก และผูถื้อบตัรตกลงใชบ้ริกำรน้ันๆ แลว้ ผูถื้อบตัรตกลงว่ำไม่จ ำตอ้งท ำหลกัฐำนใดไวใ้หแ้ก่ธนำคำรอีก 

และผูถื้อบตัรตกลงยนิยอมผูกพนัรบัผิดชอบในกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวทุกประกำร 

20.  ควำมยนิยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลู 

      ผูถ้ือบตัรตกลงยินยอมใหธ้นำคำร (1) เก็บ/รวบรวม/ใชข้อ้มูลของผูถ้ือบตัรท่ีมีอยู่กบัธนำคำร หรือท่ีธนำคำรไดร้บัหรือเขำ้ถึง
ไดจ้ำกแหล่งอื่น ซึ่งรวมถึงขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชีเงินฝำก สินเชื่อ ธุรกรรมต่ำงๆ เช้ือชำติ เผ่ำพนัธุ ์ควำมเห็นทำงกำรเมือง/ลทัธิ/

ศำสนำ/ปรชัญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวตัิอำชญำกรรม ขอ้มูลสุขภำพ และขอ้มูลอื ่นใด ซึ่งจะเรียกรวมว่ำ “ขอ้มูล” โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อกำรบริหำรจดักำรธุรกิจ/กำรใหบ้ริกำร/กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของธนำคำร กำรท่ีธนำคำรจำ้ง/มอบหมำย

บุคคลอื่นด ำเนินกำรแทน ไม่ว่ำเกี่ยวกบังำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ/งำนติดต่อส่ือสำร/งำนติดตำมทวงถำม/งำนอื่นใด  และเพื่อ

วัตถุประสงค์อื่นอนัชอบดว้ยกฎหมำย (2) เปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินธนำคำรกสิกรไทย/พนัธมิตรทำงธุรกิจ/ผู ้

ใหบ้ริกำรภำยนอก/ ผูป้ระมวลผลขอ้มูล/ผูส้นใจจะเขำ้รบัโอนสิทธิ/ผูร้บัโอนสิทธิ/ผูม้ีอ ำนำจตำมกฎหมำย หรือหน่วยงำน/องคก์ร/

นิติบุคคลใด ๆ ท่ีมีสญัญำอยู่กบัธนำคำร และยินยอมใหผู้ร้บัขอ้มูลจำกธนำคำรดงักล่ำวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลต่อไปได้

ตำมวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ไวต่้อธนำคำร  (ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอผลิตภณัฑ ์บริกำร และขอ้เสนอ

พิเศษต่ำงๆของผูร้บัขอ้มูลจำกธนำคำร) และ (3) ส่งหรือโอนขอ้มูลไปยงัต่ำงประเทศได ้ทั้งน้ี กำรใหข้อ้มูลเพิ่มเติมของผูถื้อบตัรใน

ภำยหลงัใหอ้ยูภ่ำยใตข้อ้ก ำหนดน้ีดว้ย และผูถื้อบตัรรบัทรำบว่ำ ผูถื้อบตัรสำมำรถติดต่อธนำคำรผ่ำนช่องทำง K-Contact Center  โทร 

02-8888888 
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21.  กำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขกำรใชบ้ตัรเดบิต 

      21.1 หำกเป็นกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีส่งผลใหผู้ถื้อบตัรเกิดภำระหรือควำมเส่ียงเพิ่มขึ้ น จะมีผลเม่ือผูถื้อบตัรใหค้วำมยนิยอม 

      21.2 หำกเป็นกำรเปล่ียนแปลงอื่นนอกจำกขอ้ 21.1 หรือกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำค่ำปรับ อตัรำค่ำธรรมเนียม 

อตัรำค่ำบริกำร และค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ อนัเน่ืองจำกตน้ทุนท่ีเพิ่มขึ้ น ผูถื้อบัตรตกลงยินยอมใหธ้นำคำรมีสิทธิ เปล่ียนแปลงได้ตำมท่ี

ธนำคำรเห็นสมควร โดยท ำกำรแจง้ขอ้มูลอนัเป็นสำระส ำคญัของกำรเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนใหผู้ถื้อบตัรทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร

ล่วงหน้ำ (ดว้ยขนำดของตวัอกัษรไม่เล็กกว่ำ 2 มิลลิเมตร โดยมีจ ำนวนไม่เกิน 11 ตวัอกัษรใน 1 น้ิว) 

              (1) ไม่น้อยกว่ำ 30 วนั หรือ 

              (2) ในกรณีเร่งด่วน ไม่น้อยกว่ำ 7 วนั โดย 

                    (ก) ทำงจดหมำย หรือ 

                    (ข) ประกำศทำงหนังสือพิมพร์ำยวนัภำษำไทยท่ีแพร่หลำยในประเทศและแจง้เป็นหนังสือซ ้ำอีกครั้ง 

              ในกรณีกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวขำ้งตน้ท่ีเป็นประโยชน์หรือลดภำระแก่ผูถื้อบตัร ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัไดท้นัที ธนำคำรจะแจง้

ใหผู้ถื้อบตัรทรำบภำยใน 30 วนั หลงัมีผลใชบ้งัคบั 

        21.3 หำกมีกฎหมำยและ/หรือกฎเกณฑก์ ำหนดใหธ้นำคำรตอ้งด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรเปล่ีบยนแปลงเง่ือนไขไวเ้ป็นกำรเฉพำะ

เป็นอยำ่งอื่น ผูถื้ออบตัรตกลงยนิยอมใหธ้นำคำรปฏบิตัตำมกฎหมำยและ/หรือเกณฑด์งักล่ำวได ้

     

22. บรรดำหนังสือ จดหมำย ค ำบอกกล่ำวใดๆ ท่ีธนำคำรไดส่้งใหผู้ถื้อบตัรตำมท่ีอยูห่รือสถำนท่ีท ำงำนท่ีแจง้ไวก้บัธนำคำรน้ัน ผูถื้อ

บตัรตกลงใหถื้อว่ำเป็นภูมิล ำเนำท่ีถูกตอ้งและมีกำรส่งใหแ้ก่ผูถื้อบตัรโดยชอบแลว้ 

23. หำกผูถื้อบัตรมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ สถำนท่ีท ำงำน เบอรไ์ทรศัพท ์หรือท่ีอยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์(e-Mail address) หรือ

เปล่ียนอำชีพกำรงำน ผูถื้อบตัรจะตอ้งแจง้กำรเปล่ียนแปลงใหธ้นำคำรทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษรทนัที 

24.  ผูถื้อบัตรไม่สำมำรถโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้ำท่ี ไม่ว่ำทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วนท่ีมีอยู่ตำมขอ้ก ำหนดและ

เง่ือนไขฉบบัน้ีใหแ้ก่บุคคลใด 

25. กำรล่ำชำ้หรืองดเวน้ใดๆ ในกำรใชสิ้ทธิของธนำคำรตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขฉบับน้ี ไม่ถือว่ำธนำคำรสละ

สิทธิหรือใหค้วำมยนิยอมในกำรด ำเนินกำรใด ๆ แก่ผูถื้อบตัรแต่ประกำรใด 

26. ขอ้ควำมขอ้ใดในขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขฉบบัน้ี หำกขดัหรือแยง้กบัประกำศคณะกรรมกำรว่ำดว้ยสญัญำ เร่ือง ใหธุ้รกิจบตัรเครดิต

เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสญัญำ พ.ศ. 2542 (และท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะน้ี และท่ีจะเพิ่มเติมต่อไปในภำยหน้ำ ให้

ใชข้อ้ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรว่ำดว้ยสญัญำดงักล่ำวแทน  

 

 

ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขในกำรฝำก ถอน โอนเงิน และ/หรือช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำรตำ่งๆ  

ผ่ำนเครื่องเอทีเอ็ม  ซ่ึงใชก้บับตัรเดบิตทุกประเภท 

 

1. ผูถื้อบตัรจะสำมำรถถอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกประเภทออมทรพัย ์หรือบญัชีเงินฝำกกระแสรำยวนัท่ีผูกกบับตัรเดบิตเท่ำน้ัน อยำ่งไร

ก็ดี หำกเป็นกำรถอนเงินขำ้มจงัหวดั ผูถื้อบตัรจะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรถอนเงินขำ้มจงัหวดัตำมอตัรำท่ีธนำคำรก ำหนด ทั้งน้ี  

ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  อำจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยธนำคำรจะประกำศเป็นครำวๆ ไป ณ ส ำนักงำนของธนำคำร 

2. จ ำนวนเงินท่ีถอนผ่ำนเคร่ืองเอทีเอ็ม จะถูกหกับญัชีเงินฝำกของผูถื้อบตัรภำยในวนัเดียวกนั 

3. กำรโอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกของผูถื้อบตัรจะอยูภ่ำยใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

   3.1 ผูถื้อบัตรจะท ำรำยกำรโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกออมทรัพย ์และ/หรือ บัญชีเงินฝำกกระแสรำยวนั ท่ีผูถื้อบัตรไดร้ะบุไวก้ับ

ธนำคำรเท่ำน้ัน 

   3.2 ผูถื้อบตัรสำมำรถท ำรำยกำรโอนเงินได ้ตลอด 24 ชัว่โมง  

   3.3 กำรโอนเงินระหว่ำงบญัชีของผูถื้อบตัรน้ัน จะเป็นจ ำนวนเงินเท่ำใดก็ตำมจะตอ้งอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขว่ำ ตอ้งมียอดเงินคงเหลือใน

บญัชีพอท่ีเงินจะหกัโอนไปได ้และท ำรำยกำรไม่เกินวนัละ 10 ครั้ง  

   3.4 ธนำคำรจะท ำกำรหกัเงินจำกบญัชีท่ีโอนเงินออก และจะน ำเงินเขำ้บญัชีท่ีโอนเงินเขำ้ ของผูถื้อบตัรภำยในวนัเดียวกนั 



 7 

   3.5 ผู ้ถือบัตรโอนเงินจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมบริกำรโอนเงินตำมอัตรำท่ีธนำคำรก ำหนด ทั้งน้ี ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  อำจ

เปล่ียนแปลงไดโ้ดยธนำคำรจะประกำศเป็นครำวๆ ไป ณ ส ำนักงำนของธนำคำร 

4.  ในกรณีท่ีผูถื้อบตัรประสงคโ์อนเงินจำกบญัชีของตวัเองไปยงับุคคลอื่นใด ผูถื้อบตัร จะตอ้งตรวจสอบเลขบญัชีของผูร้บัโอน ช่ือบญัชี

ของผูร้ับโอน ยอดเงินโอน รวมถึงหมำยเลข ค ำแทนช่ือ หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีก ำหนดใหใ้ชแ้ทนเลขท่ีบัญชี/บัตรเงินสด/กระเป๋ำเงิน

อิเล็กทรอนิกสข์องผูร้บัโอนเงินใหถู้กตอ้ง   หำกเกิดกำร ผิดพลำดหรือเสียหำย อนัเกิดจำกกำรกระท ำของผูถื้อบตัรเอง ผูถื้อบตัรตกลง

รบัผิดชอบเอง  

5. กำรโอนเงินเพื่อช ำระค่ำสำธำรณูปโภคและค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ จะอยูภ่ำยใตห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 

   5.1 ผูถื้อบตัรสำมำรถช ำระค่ำสำธำรณูปโภคหรือค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดไ้ม่เกินกว่ำจ ำนวนเงินท่ีมีอยูใ่นบญัชีของผูถื้อบตัร 

   5.2 ผูถื้อบตัรสำมำรถท ำรำยกำรช ำระค่ำสำธำรณูปโภค หรือค่ำบริกำรต่ำงๆ ไดต้ั้งแต่เวลำ 00:00 น. - 22:00 น. หรือเวลำอื่นใด

ตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 

   5.3 ผูถื้อบตัรรบัทรำบวำ่ ผูถื้อบตัรสำมำรถโอนเงินจำกบญัชีตนเองไปยงับุคคลอื่นและช ำระบตัรเครดิตของธนำคำร ไดไ้ม่เกินวงเงิน

รวมสูงสุดต่อวนัตำมท่ีธนำคำรประกำศก ำหนด  

6. กำรใชบ้ตัรเดบิตกบัเคร่ืองเอทีเอ็ม ผูถื้อบตัรจะไดร้บัใบใบแจง้รำยกำรบตัรเดบิต กรณีใบแจง้รำยกำรบตัรเดบิตหมด เคร่ืองเอทีเอ็ม

จะแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทรำบ และผูถื้อบตัรจะสำมำรถเลือกใชบ้ริกำรต่อไปไดห้ำกผูถื้อบตัรกดตกลงรบัทรำบ   ทั้งน้ี ยกเวน้รำยกำรฝำกเงิน 

และ/หรือรำยกำรโอนเงินไปเขำ้บัญชีของบุคคลอื่นหรือบัญชีท่ีธนำคำรอื่น ท่ีธนำคำรจะไม่ท ำรำยกำรฝำกเงิน และ/หรือโอนเงิน

ดงักล่ำวให ้ ผูถื้อบตัรตกลงและรบัทรำบว่ำ ผูถื้อบตัรสำมำรถตรวจสอบยอดกำรท ำรำยกำรไดจ้ำกสมุดบญัชีเงินฝำกและ/หรือใบแจง้

รำยกำรใชบ้ตัรเดบิต   

7. เวน้แต่ระบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ในกรณีท่ีผูถื้อบัตรพบขอ้ผิดพลำด หรือในกรณีท่ีมีเหตุท่ีตอ้งระงบักำรด ำเนินกำรใดๆ ภำยใตก้ำร

ใหบ้ริกำรตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขฉบับน้ี เป็นกำรชัว่ครำว ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน หรือในกรณีกำรยกเลิกกำรระงบักำร

ด ำเนินกำรดงักล่ำว ผูถื้อบตัรสำมำรถติดต่อธนำคำรไดท่ี้ K- Contact Center  หมำยเลข  02-8888888  เมื่อผูถื้อบตัรด ำเนินกำร

ต่ำงๆ ตำมกระบวนกำรท่ีธนำคำรก ำหนดครบถว้นแลว้ ธนำคำรจะระงบักำรด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จตำมก ำหนดเวลำท่ีธนำคำรไดแ้จง้

แก่ผูถื้อบัตร โดยผูถื้อบัตรยงัคงเป็นผูร้ับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร และรำยกำรธุรกรรมท่ีไดเ้กิดขึ้ นก่อนครบก ำหนดระยะเวลำท่ี

ธนำคำรจะมีกำรระงบักำรด ำเนินกำรตำมท่ีไดร้บัแจง้ดังกล่ำว ทั้งน้ี ธนำคำรขอสงวนสิทธิในกำรเพิกเฉยต่อค ำรอ้งขอใดๆ ท่ีขดัต่อ

ขอ้ก ำหนด/หลกัเกณฑข์องธนำคำร ทำงรำชกำร และ/หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย   

      ทั้งน้ี ผูถื้อบตัรจะตอ้งใหข้อ้มลูเร่ือง วนั เวลำ ผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง จ ำนวนเงิน และลกัษณะธุรกรรม หรือขอ้มลูอื่นใดตำมท่ีธนำคำรรอ้งขอ

และธนำคำรจะท ำกำรสอบสวนตำมท่ีไดร้ับแจง้ ตรวจสอบขอ้เท็จจริง และแกไ้ขขอ้ผิดพลำด (หำกมี) โดยยึดหลักเกณฑ์ของทำง

รำชกำร และ/หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือธนำคำร 

8. ในกรณีกำรโอนเงิน  ผูถื้อบตัรยอมรบัว่ำกำรใหบ้ริกำร และด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนช่องทำงกำรใหบ้ริกำรต่ำงๆ ท่ีธนำคำร
จดัขึ้ นเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูถื้อบัตร ทั้งน้ี ธนำคำรตกลงรับผิดชอบต่อผูถื้อบัตรในควำมเสียหำยสืบเน่ืองจำกกำรใช้

บริกำรน้ี หำก (1) ธนำคำรไม่ปฏิบติัตำมค ำสัง่อำยดัหรือระงบักำรช ำระเงิน/โอนเงิน หรือไม่ระงบัเคร่ืองมือโอนเงินตำมท่ีไดร้บัแจง้

จำกผูถื้อบัตร ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขท่ีระบุในเง่ือนไขกำรใชบ้ริกำรฉบับน้ี และต่อมำเกิดรำยกำรช ำระเงิน/โอนเงินขึ้ น หรือ (2) 

ธนำคำรยงัมิไดส่้งมอบเคร่ืองมือโอนเงินใหแ้ก่ผูถื้อบัตร และเกิดรำยกำรช ำระเงิน/โอนเงินโดยมิชอบขึ้ น หรือ (3) เกิดรำยกำรช ำระ

เงิน/โอนเงินโดยมิชอบอนัมิใช่ควำมผิดของผูถื้อบตัร หรือ (4) ธนำคำรไม่ปฏบิติัตำมค ำสัง่ช ำระเงิน/โอนเงินของผูถื้อบตัร จนเป็นเหตุ

ใหผู้ร้บัเงินไม่ไดร้บัเงินจำกกำรช ำระเงิน/โอนเงินโดยเสร็จสิ้ นสมบูรณต์ำมวิธีกำรและเง่ือนไขท่ีระบุในเง่ือนไขกำรใชบ้ริกำรฉบบัน้ี เวน้

แต่กำรไม่ปฏิบัติตำมค ำสัง่น้ันเกิดจำกกำรท่ีผูถื้อบัตรมีเงินในบญัชีไม่พอ และ/หรือไม่มีหรือถูกระงบักำรใชว้งเงินสินเช่ือกบัธนำคำร 

และ/หรือกำรช ำระเงิน/โอนเงินมีผลท ำใหย้อดเงินในบญัชีเกินกว่ำวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงกบัธนำคำร และ/หรืออยู่ระหว่ำงกำรด ำเนิน

ทำงกฎหมำย และ/หรือธนำคำรไดแ้จง้ใหผู้ถื้อบัตรทรำบถึงควำมขดัขอ้งของกำรช ำระเงิน/โอนเงินก่อนหรือในขณะท ำกำรช ำระเงิน/

โอนเงินอยูแ่ลว้ และ/หรือผูถื้อบตัรปฏบิติัผิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงกบัธนำคำร 

9. ธนำคำรสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มหรือยกเลิกเคร่ืองเอทีเอ็ม ไดต้ำมท่ีธนำคำรเห็นสมควร กรณีท่ีธนำคำรใหบ้ริกำรเพิ่มเติมใดๆ ธนำคำร

จะแจง้ใหท้รำบถึงรำยละเอียด เง่ือนไข หลักเกณฑ ์และวิธีกำรของบริกำรน้ันๆ ซ่ึงผูถื้อบตัรสำมำรถตรวจสอบไดก้่อนกำรใชบ้ริกำร 

และเมื่อผูถื้อบตัรตกลงใชบ้ริกำรน้ัน (ซ่ึงจะตอ้งใชบ้ริกำรประกอบกบัเคร่ืองมือโอนเงิน) ใหถื้อว่ำผูถื้อบตัรตกลงผูกพนัตำมขอ้ก ำหนด

และเง่ือนไขกำรใหบ้ริกำรน้ันๆ แลว้ โดยไม่ตอ้งท ำเอกสำรหลกัฐำนใดใหแ้ก่ธนำคำรอีกทั้งส้ิน 
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ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขในกำรใชบ้ตัรเดบิต เพ่ือช ำระค่ำสินคำ้ และ/หรือบริกำร  

ซ่ึงใชก้บับตัรเดบิตทุกประเภท 

 

1. ในกำรใชบ้ตัรเดบิตแทนเงินสดในกำรช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำร ผูถื้อบตัรจะตอ้งแสดงและส่งมอบบตัรเดบิตใหร้ำ้นคำ้ เพื่อให้

รำ้นคำ้น ำไปจดัท ำหลกัฐำนแสดงกำรใชบ้ตัรเดบิต รวมทั้งลงนำมในเอกสำรต่ำงๆ  (กรณีท่ีธนำคำรก ำหนดใหล้งนำม) ตำมแบบและ

วิธีท่ีธนำคำร/รำ้นคำ้ก ำหนด  เวน้แต่ในกำรสัง่ซ้ือสินคำ้และ/หรือบริกำรกบัรำ้นคำ้ท่ียอมรบักำรช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำรโดย

วิธีกำรแจง้หมำยเลขบัตรเดบิตดว้ยวำจำหรือลำยลักษณ์อกัษร โดยผูถื้อบัตรตกลงใหถื้อว่ำเอกสำรและ/หรือขอ้มูลกำรสัง่ซ้ือสินคำ้

และ/หรือบริกำรท่ีรำ้นคำ้และ/หรือบริษัทบัตรเครดิตจดัท ำ เป็นหลกัฐำนแสดงกำรใชบ้ตัรเดบิตเพื่อช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำร

แทนเงินสดของผูถื้อบตัร  และผูถื้อบตัรตกลงใหถื้อว่ำเป็นค ำสัง่ของผูถื้อบตัรใหธ้นำคำรจ่ำยเงินค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำรใหแ้ก่รำ้นคำ้ 

เมื่อรำ้นคำ้เรียกเก็บเงินจำกธนำคำร  

2. ผูถื้อบตัรยนิยอมใหธ้นำคำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของผูถื้อบตัรท่ีผูกกบัหมำยเลขบตัรเดบิตท่ีผูถื้อบตัรแจง้กบัรำ้นคำ้ ไดต้ำมวิธี

และหลักเกณฑ์ท่ีธนำคำรก ำหนด โดยหำกเป็นกำรช ำระแบบเป็นรำยงวด (Recurring) ธนำคำรจะหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกตำม 

จ ำนวนเงินและก ำหนดเวลำท่ีรำ้นคำ้แจง้มำยงัธนำคำรในแต่ละงวด และใหถื้อว่ำกำรหกัเงินน้ันเป็นกำรหกัท่ีถูกตอ้ง และมีผลผูกพัน 

ผูถื้อบัตรโดยผูถื้อบัตรไม่ตอ้งใหค้วำมยินยอม หรือท ำเอกสำรหลกัฐำนอื่นใดใหแ้ก่ธนำคำรอีก ทั้งน้ี หำกธนำคำรไม่สำมำรถหกัเงิน

จำกบญัชีเงินฝำกดงักล่ำวได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดก็ตำม ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ำกดัเพียง) ยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝำกไม่พอหกัเงิน หรือ

หมำยเลขบัตรเดบิตท่ีผู ้ถือบัตรแจง้กับรำ้นคำ้ถูกยกเลิกหรือถูกเปล่ียนแปลงไป โดยผู ้ถือบัตรไม่ได้แจง้กำรยกเลิกหรือกำรแกไ้ข

เปล่ียนแปลงหมำยเลขบตัรเดบิตแก่รำ้นคำ้ ธนำคำรมีสิทธิระงบักำรช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำรรำยกำรดงักล่ำวได ้และธนำคำร

จะไม่ด ำเนินกำรหกัเงินซ ้ำ โดยใหถื้อว่ำกำรหกัเงินในครั้งน้ันไม่ส ำเร็จ  

3. ธนำคำรจะไม่รบัผิดชอบไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกรำ้นคำ้ไม่ยอมรบับัตรเดบิต หรือไม่ยอมใหผู้ถื้อบตัรใชบ้ตัรเดบิตเพื่อช ำระค่ำสินคำ้

และ/หรือบริกำร  

4. ในกรณีท่ีผูถื้อบัตรน ำบัตรเดบิตไปซ้ือสินคำ้ และ/หรือบริกำร หำกสินคำ้ท่ีซ้ือน้ันช ำรุดบกพร่องหรือเสียหำย หรือผูถื้อบัตรไม่ 

พึงพอใจในบริกำรท่ีไดร้ับ ผูถื้อบัตรไม่มีสิทธิเรียกรอ้งใหธ้นำคำรรับผิดชอบ  โดยเป็นหน้ำท่ีของผูถื้อบัตรท่ีจะตอ้งไปเรียกรอ้งกับ

รำ้นคำ้เอง  

5. ผูถื้อบตัรตกลงและรบัทรำบว่ำ กำรรบัเปล่ียนคืนสินคำ้และ/หรือบริกำร ตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดจำกรำ้นคำ้น้ันๆ ธนำคำรไม่มี

ส่วนเกี่ยวขอ้งในกำรขอรบัเปล่ียนคืนสินคำ้และ/หรือบริกำรแต่อยำ่งใด ผูถื้อบตัรจะตอ้งด ำเนินกำรกบัรำ้นคำ้เอง 

6. ในกรณีท่ีธนำคำรมีขอ้ตกลงกบัรำ้นคำ้ท่ีใหผู้ถื้อบตัรสัง่ซ้ือสินคำ้ และ/หรือใชบ้ริกำรท่ีผูถื้อบตัรเพียงแจง้ควำมประสงค ์ขอช ำระค่ำ

สินคำ้/บริกำร โดยกำรแจง้หมำยเลขบตัรเดบิต ดว้ยวำจำหรือลำยลกัษณ์อกัษรใหร้ำ้นคำ้ท ำกำรเรียกเก็บเงินจำกธนำคำร ผูถื้อบตัร  

ตกลงดงัน้ี 

6.1 หำกผูถื้อบัตรทักทว้งว่ำไม่ไดเ้ป็นผูส้ัง่ซ้ือสินคำ้หรือไม่ไดเ้ป็นผูข้อรบับริกำรจำกรำ้นคำ้ดังกล่ำว ธนำคำรจะระงบักำรเรียก  

เก็บเงินจำกผูถื้อบัตรทันที หรือในกรณีท่ีเรียกเก็บเงินไปแลว้ ธนำคำรจะคืนเงินใหก้บัผูถื้อบัตรทันที เวน้แต่ธนำคำรจะพิสูจน์ไดว้่ำ

ภำระหน้ีท่ีเกิดขึ้ นเป็นกำรกระท ำของผูถื้อบตัรเองและใชสิ้ทธิเรียกคืนจำกผูถื้อบตัรในภำยหลงั 

6.2 ไม่เป็นกำรตัดสิทธิของผูถื้อบัตรท่ีจะขอยกเลิกกำรซ้ือสินคำ้และ/หรือ/รบับริกำร ภำยในระยะเวลำ 45 วนั นับตั้งแต่วนัท่ี

สัง่ซ้ือสินคำ้หรือขอรบับริกำร หรือภำยในระยะเวลำ 30 วนั นับตั้งแต่วนัถึงก ำหนดกำรส่งมอบสินคำ้และ/หรือ/บริกำร ในกรณีท่ีมีกำร

ก ำหนดระยะเวลำส่งมอบสินคำ้และ/หรือ/บริกำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หำกผู ้ถือบัตรพิสูจน์ไดว้่ำไม่ไดร้บัสินคำ้และ/หรือ/บริกำร 

หรือไดร้บัแต่ไม่ตรงก ำหนดเวลำ หรือไดร้บัแลว้แต่ไม่ครบถว้น หรือช ำรุดบกพร่อง หรือไม่ถูกตอ้งตรงตำมวตัถุประสงค ์โดยธนำคำรจะ

ระงบักำรเรียกเก็บเงินจำกผูถื้อบัตร หรือในกรณีท่ีเรียกเก็บเงินไปแลว้ ถำ้เป็นกำรสัง่ซ้ือสินคำ้และ/หรือ/บริกำรภำยในประเทศ 

ธนำคำรจะคืนเงินใหก้บัผูถื้อบตัรภำยในระยะเวลำ 30 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีผูถื้อบตัรแจง้  แต่ถำ้เป็นกำรสัง่ซ้ือสินคำ้และ/หรือบริกำรจำก

ต่ำงประเทศ ธนำคำรจะคืนเงินใหก้บัผูถื้อบตัรภำยในระยะเวลำ 60 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีผูถื้อบตัรแจง้ 
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ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของสิทธิพิเศษส ำหรบัผูถื้อบตัรเดบิต Journey 

ตั้งแตว่นัท่ี 11 กนัยำยน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย (“ธนำคำร”) มีควำมยนิดีท่ีจะมอบสิทธิพิเศษ ใหแ้ก่ผูถื้อบตัรเดบิต Journey (“ผูถื้อบตัร”) ดงัน้ี 

1. ผูถื้อบตัรสำมำรถใชจ้ำ่ยดว้ยสกุลเงินต่ำงประเทศทุกสกุลเงินทัว่โลกท่ีเคร่ืองอนุมติัวงเงินอตัโนมติั (EDC) โดยไม่มีค่ำธรรมเนียม

กำรแปลงสกุลเงินต่ำงประเทศในอตัรำ 2.5%  

2. ผูถื้อบตัรสำมำรถใชห้อ้งรบัรอง Miracle Lounge ท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ขำออกต่ำงประเทศ โดยไม่มีค่ำใชจ้่ำย 

1 ครั้งต่อปีปฏทิิน (มลูค่ำสูงสุด 1,200 บำท) โดยมีเง่ือนไขกำรรบัสิทธ์ิ ดงัน้ี 

2.1 ผูถื้อบตัรแสดงบตัรเดบิต Journey พรอ้ม Boarding Pass ต่อเจำ้หน้ำท่ีตรวจสอบสิทธ์ิก่อนเขำ้ใชบ้ริกำร 

2.2 จ ำกดัระยะเวลำกำรใชบ้ริกำรครั้งละ 2 ชัว่โมง เท่ำน้ัน หำกผูถื้อบตัรมีควำมประสงคจ์ะเขำ้ใชบ้ริกำรเกินกว่ำระยะเวลำท่ี

ก ำหนด ผูถื้อบตัรตอ้งช ำระค่ำบริกำรเพิ่มเติมดว้ยตนเอง ตำมอตัรำท่ี Miracle Lounge ก ำหนด 

2.3 ในกรณีท่ีผูถื้อบตัรน ำผูติ้ดตำมเขำ้ใชบ้ริกำรท่ีหอ้งรบัรองดว้ย ผูติ้ดตำมสำมำรถเขำ้ใชบ้ริกำรไดโ้ดยตอ้งช ำระคำ่บริกำร

เพิ่มเติมดว้ยตนเองในรำคำปกติตำมท่ี Miracle Lounge ก ำหนดไว ้

2.4 เม่ือใชสิ้ทธ์ิเขำ้ใชบ้ริกำรหอ้งรบัรอง Miracle Lounge ครบแลว้ ผูถื้อบตัร และผูติ้ดตำมตอ้งช ำระคำ่บริกำรเต็มจ ำนวนในกำรใช้

บริกำรครั้งต่อไปตำมท่ี Miracle Lounge ก ำหนด 

3. ผูถื้อบตัรไดร้บัสิทธ์ิประกนักำรเดินทำงต่ำงประเทศจำก Cigna สูงสุด 10 วนั ควำมคุม้ครองสูงสุด 1,500,000 บำท โดยมีเง่ือนไข

กำรรบัสิทธ์ิ ดงัน้ี 

3.1 ผูถื้อบตัรลงทะเบียนล่วงหนำ้ผ่ำนทำง https://www.cigna.co.th/visa อยำ่งน้อย 1 วนัก่อนเดินทำง 

3.2 กรมธรรมจ์ะถูกส่งใหท้ำง e-mail ท่ีลงทะเบียนไว ้

3.3 ผูถื้อบตัรตอ้งมียอดใชจ้ำ่ยสะสมอยำ่งน้อย 20,000 บำท ท่ีต่ำงประเทศ ในช่วงเวลำของประกนักำรเดินทำง เพื่อรกัษำสิทธ์ิใน

ครั้งถดัไป จ ำกดัเดือนละ 1 สิทธ์ิ 

3.4 สิทธิพิเศษน้ีส ำหรบัผูถื้อบตัรเดบิต Journey อำยุระหวำ่ง 18-80 ปี 

3.5 ช่ือบนหน้ำบตัรวีซ่ำตอ้งตรงกบัชื่อ-นำมสกุลท่ีระบุบนบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหนังสือเดินทำงของผูร้บัสิทธ์ิ บริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรปฏเิสธกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน หำกช่ือบนบตัรวีซ่ำไม่ตรงกบับตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนังสือเดินทำง 

3.6 รบัประกนัโดยบริษัทซิกน่ำประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) เง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยัและอืน่ๆ เป็นไปตำมท่ีบริษัทฯก ำหนด 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดและเง่ือนไข โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ กรณีท่ีมีขอ้พิพำทใหถื้อค ำตดัสินของ

บริษัทฯเป็นท่ีส้ินสุด  

3.7 สอบถำมเพิ่มเติมไดท่ี้: Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร.1758 วนัจนัทร ์- ศุกร ์08.30-20.00 น. และวนัเสำร ์- 

อำทิตย ์08.30 - 17.30 น. (ยกเวน้วนัหยุดนักขตัฤกษ์) 

4. ผูถื้อบตัรไดร้บัสิทธ์ิส่วนลด 100 บำท เมื่อน ำบตัรเดบิต Journey ผูก GrabPay และใชบ้ริกำร Grab ไป-กลบัท่ำอำกำศยำนในพื้ นท่ี

ท่ี Grab ใหบ้ริกำร 

4.1 ใชบ้ริกำร Grab ไดเ้ฉพำะ GrabCar Plus, GrabSUV, GrabCar Premium, GrabVan and GrabCar Luxe 

4.2 กรอก Promo Code ‘KJOURNEY’ กอ่นช ำระค่ำบริกำร 

4.3 จ ำกดักำรใชส่้วนลดสูงสุด 2 ครั้ง/ผูใ้ช ้และจ ำกดั 100 สิทธ์ิ/วนั 

5. รบัสิทธิพิเศษ Reward Plus เทียบเท่ำบตัร K MY (2019 Reward Plus) โดยสำมำรศึกษำเง่ือนไขไดจ้ำก 

https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/kbankdebitcard.aspx ทั้งน้ี สิทธิพิเศษดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีเจำ้ของ

สินคำ้หรือบริกำรก ำหนด ธนำคำรไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งดว้ย 

6. รบัสิทธ์ิพิเศษจำก VISA (VISA Debit Privilege) โดยสำมำรศึกษำเง่ือนไขไดจ้ำก https://vthgservice.com ทั้งน้ี สิทธิพิเศษดงักล่ำว

เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ี VISA ก ำหนด ธนำคำรไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งดว้ย 

7. ส ำหรบัลูกคำ้ท่ีสมคัรบตัรเดบิต Journey ภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 สำมำรถรบั SIM Go Inter ASIA-AUS-USA 6GB นำน 

10 วนั จำก DTAC มลูคำ่ 399 บำท โดยมีรำยละเอียดกำรรบัสิทธ์ิ ดงัน้ี 

7.1 ลูกคำ้โปรดแจง้พนักงำน และตรวจสอบวธีิกดรหสัรบัสิทธ์ิ ณ DTAC Hall ทุกสำขำ ยกเวน้สำขำท่ีสนำมบิน 

7.2 ลูกคำ้แสดงขอ้ควำมและ Code ท่ีปรำกฏตำมหน้ำจอ พรอ้มบตัรประชำชนใหแ้ก่พนักงำน DTAC Hall ทุกสำขำ ยกเวน้สำขำท่ี

สนำมบิน เพื่อรบัสิทธ์ิ 

https://www.cigna.co.th/visa
https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/kbankdebitcard.aspx
https://vthgservice.com/
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7.3 ขอสงวนสิทธ์ิในกำรถ่ำยภำพหน้ำจอมือถือเพื่อรบัสิทธ์ิ 

7.4 จ ำกดั 1 สิทธ์ิ/คน 

7.5 กรณีท่ีมีกำรกดรหสัแลว้ ไม่ไดน้ ำไปใชสิ้ทธ์ิภำยในเวลำท่ีก ำหนด ทำงธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิในกำรรบั SIM Go Inter หรือ

ชดเชยใหใ้นทุกกรณี 

7.4 เง่ือนไขอื่น ๆ เป็นไปตำมท่ีธนำคำรก ำหนด บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดและเง่ือนไข โดยมิตอ้งแจง้ให้

ทรำบล่วงหน้ำ 

8. ลูกคำ้สำมำรถผูก 1 บญัชีกบับตัรเดบิต Journey ไดเ้พียงบตัรเดียวเท่ำน้ัน 

9. สิทธ์ิตำมรำยกำรน้ี ไม่สำมำรถโอนใหผู้อ้ื่น หรือแลกเปล่ียนเป็นเงินสด หรือของรำงวลัอื่นได ้ 

10. ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรำยละเอียดและเง่ือนไขของรำยกำรน้ี ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนได้

ตลอดเวลำโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ  

11. รำยละเอียดเกี่ยวกบัรำยกำรน้ี เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีธนำคำรไดป้ระกำศไวเ้ป็นหลกัฐำน  

12. กรณีมีขอ้พิพำท ค ำตดัสินของธนำคำรถือเป็นท่ีส้ิมสุด 

13. สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและเง่ือนไขเพิ่มเติมไดท่ี้ https://kasikornbank.com หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888 

 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
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