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 ข้อก ำหนดและเงือ่นไขกำรใช้บัตรเดบิตของ บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย 
 ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขนีใ้ชบ้งัคับกับผูท้ี่ไดร้บัอนุมัติใหเ้ป็นผูถื้อบตัรเดบิตของธนำคำร ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ  
“ผู้ ถือบัตร” โดยผู้ถือบัตรตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บัตรเดบิตของ  
บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย (“ข้อก ำหนดและเงือ่นไข”) ดงันี ้

ค ำจ ำกดัควำมต่ำงๆ ในขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขฉบบันี ้มีควำมหมำยดงัต่อไปนี ้

“เคร่ืองเอทเีอ็ม” 

 

หมำยถึง เครื่องฝำก ถอน เงินสดอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) ของธนำคำร และ/หรือธนำคำร
สมำชิก  

“เคร่ืองมือโอนเงนิ” 

 

หมำยถึง 

 

บัตรเดบิต และ/หรือ Password และ/หรือ PIN และ/หรือ รหัสประจ ำตัว 
บตัรเดบิต และ/หรือ หมำยเลขบตัรเดบิต และ/หรือ หมำยเลข CVV และ/หรือ 
รหสั One Time Password (OTP) และ/หรือ เครื่องมืออ่ืนใดที่ผูถื้อบตัรใชเ้ป็น
เครื่องมือในกำรเขำ้ใชบ้รกิำรตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขฉบบันี ้ และ/หรือเพื่อ
กำรยืนยนักำรใชบ้รกิำรต่ำงๆ 

“เคร่ืองรับบัตร” 

 

 

หมำยถึง 

 

 

อปุกรณ ์ELECTRONIC DATA CAPTURE  (EDC) หรืออปุกรณเ์ชื่อมต่อกับ
โทรศัพทเ์คลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต หรืออุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสบ์นแอพพลิเคชั่น 
(mPos) /หรือเครื่องสรำ้ง/เครื่องอ่ำน QR Code หรือ Barcode เพื่ออนุมัติ
วงเงินอตัโนมติัเครื่องอนมุติักำรช ำระเงินอตัโนมติั 

“ธนำคำร”             หมำยถึง บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย 

“ธนำคำรสมำชิก” หมำยถึง ธนำคำรอ่ืนๆ ที่เป็นสมำชิกของบรษิัทบตัรเครดิต 

“บัตรเดบิต” หมำยถึง บตัรเดบิตที่ธนำคำรออกหรือร่วมกับพันธมิตรของธนำคำรออก (Co-Brand 
Card) ออกใหแ้ก่ผูถื้อบตัร ส ำหรบัช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำร และ/หรือ
ช ำระค่ำสำธำรณูปโภค ถอนเงิน โอนเงิน สอบถำมยอดเงินคงเหลือในบญัชี 
และสมัครใชบ้ริกำรอิเล็กทรอนิกสต่์ำงๆ ของธนำคำรที่มีอยู่แลว้ ณ ปัจจุบนั 
และ/หรือที่จะมีต่อไปในภำยหนำ้ ผ่ำนเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือเครื่องรบับัตร 
หรือใชบ้ริกำรอ่ืนๆที่ธนำคำรจะประกำศใหท้รำบเป็นครำวๆ ไป ทัง้นี ้ภำยใต้
เงื่อนไขที่ธนำคำรประกำศก ำหนด โดยวิธีหักบัญชีเงินฝำกของผู้ถือบัตร
เท่ำนัน้  
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“บัตรเดบิตออนไลน ์
กสิกรไทย” 

 

 

 

  

 

“บริษัทบัตรเครดิต” 

 

 

หมำยถึง 

 

 

 

 

 

หมำยถึง 

บตัรเดบิตแบบเวอรช์วลที่ธนำคำรออกใหผู้ถื้อบตัร โดยกำรออกหมำยเลข 16 
หลกั หมำยเลข CVV และวนัหมดอำยุ ส  ำหรบัช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำร 
และ/หรือช ำระค่ำสำธำรณูปโภค สอบถำมยอดเงินคงเหลือในบัญชี และ
สมคัรใชบ้ริกำรอิเล็กทรอนิกสต่์ำงๆ ของธนำคำรที่มีอยู่แลว้ ณ ปัจจุบนั และ/
หรือที่จะมีต่อไปในภำยหน้ำ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ หรือใช้บริกำรอ่ืนๆที่
ธนำคำรจะประกำศใหท้รำบเป็นครำวๆ ไป ทั้งนี ้ภำยใตเ้งื่อนไขที่ธนำคำร
ประกำศก ำหนด และหมำยควำมรวมถึง บตัรอ่ืนๆ ที่ออกโดยธนำคำรในภำย
หน้ำ ไม่ว่ำจะเรียกชื่อว่ำอย่ำงไร แต่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันนี ้ โดยวิธี  
หกับญัชีเงินฝำกของผูถื้อบตัรเท่ำนัน้    

 

VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION และ/หรือ MASTERCARD 
INTERNATIONAL INCORPORATED แ ล ะ / ห รื อ  CHINA UNIONPAY 
COMPANY LIMITED และ/หรือ JCB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 
และ/หรือ บจก. ไทย เพยเ์มนต ์เน็ตเวิรก์ และ/หรือ บริษัทบตัรเครดิตอ่ืนใดที่
ธนำคำร และ/หรือธนำคำรสมำชิกจะเขำ้เป็นสมำชิกในอนำคต 

 

“ใบแจ้งรำยกำร        
..บัตรเดบิต” 

“วันท ำกำร” 

หมำยถึง 

 
หมำยถึง 

ใบแจง้หรือใบบนัทกึรำยกำรใชบ้ตัรเดบิต 

 
วนัที่มิใช่วนัเสำร ์วนัอำทิตย ์และวนัที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยไม่ไดป้ระกำศ
ใหเ้ป็นวนัหยดุท ำกำรของธนำคำรพำณิชย ์

 

“ผู้ถือบัตร” หมำยถึง บคุคลที่ธนำคำรไดอ้นมุติัใหเ้ป็นผูถื้อบตัรเดบิต  

“ร้ำนค้ำ” หมำยถึง สถำนประกอบกำร จุดบริกำร หรือผูข้ำยสินคำ้/ผูใ้หบ้ริกำรที่ยินยอมรบัช ำระ
ดว้ยบตัรเดบิต 
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ข้อก ำหนดและเงือ่นไขท่ัวไป ซึ่งใช้กับบัตรเดบิตทุกประเภท 
 

1. ผูถื้อบตัรตกลงยอมรบัว่ำ ธนำคำรออกบตัรเดบิตใหผู้ถื้อบตัร ส ำหรบัใชบ้ริกำรต่ำงๆ กับธนำคำร โดยวิธีหักเงิน
จำกบญัชีเงินฝำกของผูถื้อบัตรประเภทที่ธนำคำรก ำหนดเท่ำนั้น โดยผูถื้อบัตรสำมำรถผูกบัตรเดบิตได ้1 บตัร  
ต่อ 1 บัญชี และผูถื้อบัตรจะสำมำรถใชบ้ริกำรบัตรเดบิตได้ต่อเมื่อมียอดเงินในบัญชี เงินฝำกเพียงพอที่จะท ำ
รำยกำรและช ำระค่ำธรรมเนียมเท่ำนัน้ 

2. ผูถื้อบัตรยอมรบัว่ำบัตรเดบิตเป็นกรรมสิทธิ์ของธนำคำร ผูถื้อบัตรมีหน้ำที่เก็บรกัษำบัตรเดบิต และจะไม่โอน 
หรือมอบบตัรเดบิตใหบุ้คคลอื่น 

3. ผูถื้อบตัรตกลงใชเ้ครื่องมือโอนเงินภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงื่อนไขดงันี ้  

3.1   เครื่องมือโอนเงินถือเป็นควำมลบัเฉพำะตัวของผูถื้อบัตรเท่ำนัน้ กำรเปิดเผยเครื่องมือโอนเงินถือเป็นกำร
ปฏิบติัผิดเงื่อนไขในขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขฉบบันี ้ ผูถื้อบตัรตกลงจะไม่โอนหรือมอบหรือกระท ำกำรใดๆ ซึ่ง
อำจมีผลให้เครื่องมือโอนเงินอยู่ในครอบครองของบุคคลอ่ืน และจะเก็บรักษำเครื่องมือโอนเงินไวใ้นที่
ปลอดภัยอยู่เสมอ หำกผูถื้อบตัรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดฉบับนีแ้ละปรำกฏว่ำมีกำรใชบ้ัตรเดบิต ผูถื้อบตัรตกลง
รบัผิดชอบกำรใชบ้ตัรเดบิต โดยใหถื้อว่ำผูถื้อบตัรเป็นผูใ้ชบ้ตัรเดบิตเอง เวน้แต่ผูถื้อบตัรจะพิสูจนไ์ดอ้ย่ำง 
ชดัแจง้ว่ำไม่ไดเ้ป็นควำมผิดของผูถื้อบตัร  

3.2   ในกรณีที่เครื่องมือโอนเงินสญูหำย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงบั/ผูถื้อบตัรลืมเครื่องมือโอนเงิน ผูถื้อบตัรสำมำรถ
ติดต่อธนำคำรที่ K-Contact Center โทรศพัท ์02-8888888 ตลอด 24 ชั่วโมง  

3.3   กำรกระท ำใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ำกัดเพียง) กำรสมัครและใชบ้ริกำรต่ำงๆ กำรโอนเงิน กำรตรวจสอบ/
พิสูจน์ตัวตน กำรอนุมัติกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ กำรตกลงยอมรับ/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เก่ียวกับ
ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไข/บริกำร/อัตรำค่ำธรรมเนียม ของกำรใชบ้ริกำรต่ำงๆ ทัง้ของธนำคำรและ/หรือของ
บุคคลไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำของผู้ถือบัตรเอง หรือเป็นกำรกระท ำของบุคคลอ่ืนใด หำกได้กระท ำไป 
โดยกำรใชบ้ัตรเดบิตและ/หรือเครื่องมือโอนเงินแลว้ ผูถื้อบตัรตกลงใหถื้อว่ำถูกตอ้งสมบูรณ ์และใหม้ีผล
ผูกพันผูถื้อบตัรเสมือนหนึ่งไดก้ระท ำโดยผูถื้อบัตรเอง รวมทัง้ใหถื้อว่ำเป็นกำรที่ผูถื้อบัตรไดล้งลำยมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสใ์หไ้วแ้ก่ธนำคำรเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรท ำธุรกรรมในครัง้นั้นๆ โดยถูกตอ้งสมบูรณ์แล้ว 
นับตั้งแต่เวลำที่มีกำรยืนยันท ำธุรกรรม ทั้งนี ้ ผู ้ถือบัตรตกลงยอมรับและรับทรำบถึงควำมเสี่ยง  
ที่เก่ียวเนื่องกับกำรใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส ์เนื่องจำกผู้ ถือบัตรสำมำรถท ำธุรกรรมได้โดย 
ไม่จ ำตอ้งมีเอกสำร หรือหลักฐำนอ่ืนใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรือมอบใหแ้ก่ธนำคำรอีก เวน้แต่ธนำคำร
ก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น ทัง้นี ้ผูถื้อบตัรตอ้งตรวจสอบยอดเงินภำยหลงัจำกท ำรำยกำรทุกครัง้ 

4. กรณีใชบ้รกิำรบตัรเดบิตผ่ำนเครื่องเอทีเอ็มและ/หรือเครื่องรบับตัร หำกผูถื้อบตัรกด PIN 6 หลกั ไม่ถกูตอ้ง 3 ครัง้ 
ผูถื้อบัตรจะไม่สำมำรถท ำรำยกำรใดๆ ผ่ำนเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือเครื่องรบับัตรได้อีก จนกว่ำผูถื้อบัตรจะ
ด ำเนินกำรเพื่อปลดล็อคกำรใชบ้ตัรเดบิต ดงันี ้
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- กรณีบตัรเดบิตถูกล็อคจำกกำรท ำรำยกำรผ่ำนเครื่องเอทีเอ็ม ผูถื้อบตัรติดต่อธนำคำรเพื่อขอแกไ้ขบตัรเดบิต
ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ 

- กรณีบตัรเดบิตถูกล็อคจำกกำรท ำรำยกำรผ่ำนเครื่องรบับตัร ผูถื้อบตัรน ำบตัรเดบิตไปใชผ้่ำนเครื่องเอทีเอ็ม
โดยกด PIN ใหถ้กูตอ้ง  

กรณีใช้บัตรเดบิตประเภท Contactless กับเครื่องรับบัตรที่มีสัญลักษณ์ Contactless ผู้ถือบัตรสำมำรถ 
ท ำรำยกำรไดโ้ดยไม่ตอ้งกด PIN หำกไม่เกินจ ำนวนเงินที่ธนำคำรเจำ้ของเครื่องรบับตัรก ำหนด   

5. หำกมีผูอ่ื้นล่วงรู ้และ/หรือลกัลอบใชห้มำยเลขบตัรเดบิตของผูถื้อบตัรไม่ว่ำกรณีใดๆ ผูถื้อบตัรจะตอ้งรีบแจง้กำร
อำยดั และ/หรือยกเลิกกำรใชบ้รกิำรบตัรเดบิตทนัท ีตำมวิธีกำรท่ีระบใุนข้อก ำหนดและเงือ่นไขท่ัวไป ซึ่งใช้กับ
บัตรเดบิตทุกประเภท ข้อ 14.   

6. ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  ค่ำธรรมเนียมออกบัตรเดบิตใหม่ ค่ำธรรมเนียมรำยปี
ค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งตำมอตัรำที่ธนำคำรก ำหนด โดยผูถื้อบตัรสำมำรถเรียกดรูำยกำรหกั
ช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปี ค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้ได้จำกใบแจง้รำยกำรบัตรเดบิตและ/หรือ
รำยกำรเดินบญัชีเงินฝำก ทัง้นี ้จนกว่ำผูถื้อบตัรจะแจง้ยกเลิกกำรใชบ้ตัรเดบิต หรือจนกว่ำธนำคำรจะยกเลิกกำร
เป็นสมำชิกบตัร เดบิตของผูถื้อบตัร  
ผูถื้อบตัรยินยอมใหธ้นำคำรสำมำรถหักเงินตำมวิธีกำรที่ระบุในข้อก ำหนดและเงื่อนไขท่ัวไป ซึ่งใช้กับบัตร 
เดบิตทุกประเภท ข้อ 17. เพื่อน ำเงินไปช ำระค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งดังกล่ำว จนกว่ำ
ธนำคำรจะไดร้บัช ำระเงินค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งครบถ้วน ผูถื้อบตัรตกลงและยอมรับว่ำ 
หำกเงินในบญัชีของผูถื้อบตัรไม่เพียงพอใหธ้นำคำรหัก บตัรเดบิตจะไม่สำมำรถใชไ้ด้ จนกว่ำผูถื้อบตัรจะช ำระ
ค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งดังกล่ำวจนครบถว้น ผ่ำนช่องต่ำงๆ ตำมรูปแบบและวิธีที่ธนำคำร
ก ำหนด และแจง้ใหธ้นำคำรทรำบ  

7. ผูถื้อบตัรตกลงว่ำกำรใชจ้่ำยผ่ำนบตัรเดบิต เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ จะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบำทไทยตำม
อัตรำแลกเปลี่ยนที่ธนำคำรถูกเรียกเก็บจำกบริษัทบัตรเครดิตที่ธนำคำรเป็นสมำชิกอยู่ ณ วันที่มีกำรเรียกเก็บ    
ยอดค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวกับธนำคำร ทั้งนี ้ หำกสกุลเงินต่ำงประเทศดังกล่ำวไม่ใช่สกุลเงินดอลล่ำรส์หรัฐ              
ยอดค่ำใชจ้่ำยดังกล่ำวอำจจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่ำรส์หรฐัก่อนที่จะท ำกำรแปลงเป็นสกุลเงินบำทเพื่อ
เรียกเก็บกบัธนำคำร ผูถื้อบตัรสำมำรถตรวจสอบอตัรำแลกเปลี่ยน เพื่อใชใ้นกำรอำ้งอิงเบือ้งตน้ไดด้งันี ้

 บตัรเดบิต VISA: http://usa.visa.com/personal/card-benefits/travel/exchange-rate-calculator.jsp  
 บตัรเดบิต ทีพีเอ็น ยเูนี่ยนเพย ์กสิกรไทย CHINA UNIONPAY :  

https://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/rate?language=en 
นอกจำกนี ้ผูถื้อบตัรตกลงใหธ้นำคำรมีสิทธิคิดค่ำควำมเสี่ยงจำกกำรแปลงสกลุเงินดงักลำ่วในอตัรำรอ้ยละตำมที่
ธนำคำรประกำศก ำหนดจำกยอดค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้ เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรแปลงสกุลเงินดงักลำ่ว
ข้ำงต้น (ปัจจุบันเท่ำกับอัตรำร้อยละ 2.5) ทั้งนี ้ ค่ำควำมเสี่ยงจำกกำรแปลงสกุลเงินดังกล่ำวอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงไดต้ำมที่ธนำคำรประกำศก ำหนดโดยธนำคำรจะแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทรำบเป็นลำยลกัษณอ์ักษร ทัง้นี ้  
ผูถื้อบตัรสำมำรถตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำควำมเสี่ยงจำกกำรแปลงสกุลเงินไดจ้ำก “ประกำศอัตรำ
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ค่ำบริกำรต่ำงๆ  เบีย้ปรบัที่เก่ียวเนื่องกบัเงินฝำก เงินใหส้ินเชื่อ และค่ำบริกำรอ่ืนๆ ค่ำธรรมเนียม/ค่ำบริกำร: บตัร
เอทีเอ็ม บตัรเดบิต บรกิำรโอนเงิน และตรำสำรต่ำงประเทศ” ที่มีผลบงัคบัใช ้ณ ขณะนัน้ 

8. ผูถื้อบัตรสำมำรถใชบ้ัตรเดบิตส ำหรบับริกำรต่ำง ๆ ของธนำคำร โดยมีวงเงินกำรใชบ้ัตรเดบิตตำมที่ธนำคำร
ประกำศก ำหนด และผูถื้อบตัรสำมำรถปรบัเพิ่ม และลดวงเงินใชบ้รกิำรดงักลำ่วได ้ทำง K PLUS และ K-Contact 
Center โทร.0-2888-8888 (แต่จะต้องไม่เกินวงเงินสูงสุดของบัตรที่ก ำหนดไว้) โดยธนำคำรสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เงื่อนไขในกำรใหบ้รกิำรดงักลำ่วขำ้งตน้ ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร โดยธนำคำรจะแจง้ใหผู้ ้
ถือบตัรทรำบตำมวิธีกำรของธนำคำร และตำมที่มีกฎหมำยก ำหนด 

9. ในกรณีที่ธนำคำรตรวจพบรำยกำรซือ้สินคำ้ และ/หรือบรกิำร และ/หรือรำยกำรถอนเงิน และ/หรือรำยกำรโอนเงิน
ของผูถื้อบตัรที่มีขอ้สงสยั และ/หรือผิดปกติ ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมใหธ้นำคำรระงับกำรใชว้งเงินซือ้สินคำ้ และ/
หรือบริกำร และ/หรือวงเงินถอน และ/หรือวงเงินโอนเงินอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือทัง้หมดของผูถื้อบตัรไดเ้ป็นกำร
ชั่วครำวได ้โดยธนำคำรจะแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทรำบ ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมเสียหำยที่จะเกิดขึน้กบัผูถื้อบตัร  
และเมื่อธนำคำรไดร้บักำรยืนยนัควำมถูกตอ้งในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินดงักล่ำวจำกผูถื้อบตัรแลว้ ผูถื้อบตัร
จึงจะสำมำรถใช้วงเงินซือ้สินค้ำ และ/หรือบริกำร และ/หรือวงเงินถอนเงิน และ/หรือวงเงินโอนเงินอย่ำงใด 
อย่ำงหนึ่งหรือทัง้หมดไดต่้อไป และผูถื้อบตัรตกลงและยอมรบัว่ำ กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวของธนำคำร เป็นกำร
กระท ำเพื่อควำมปลอดภยัและคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อบตัร  

10. ในกรณีที่ ผูถื้อบตัรประสงค์จะใชบ้ตัรเดบิตซือ้สินคำ้และ/หรือบริกำรบนอินเทอรเ์น็ต ผูถื้อบตัรจะตอ้งสมัครใช้
บริกำรซื ้อสินค้ำ และ/หรือบริกำรทำงอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทย ( INTERNET SHOPPING BY           
K-DEBIT CARD) ตำมแบบและวิธีที่ธนำคำรก ำหนด  
ทัง้นี ้กำรสั่งซือ้สินคำ้ที่เกิดขึน้บนอินเทอรเ์น็ต โดยผ่ำนบรกิำรบตัรเดบิตจนส ำเรจ็ ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำโดยผูถื้อ

บัตรเอง หรือเป็นกำรกระท ำโดยบุคคลอ่ืนไม่ว่ำจะโดยกำรทุจริตหรือไม่ก็ตำม หำกได้กระท ำไปโดยกำรใช้

หมำยเลขบตัรเดบิตของผูถื้อบตัรที่ธนำคำรออกใหแ้ลว้ ใหถื้อว่ำเป็นกำรสั่งซือ้สินคำ้ที่ถูกตอ้งสมบูรณ ์ผูถื้อบตัร

ตกลงยินยอมรับผิดชอบทุกประกำร และหำกเกิดควำมเสียหำยใดๆ ขึน้ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ธนำคำรไม่

จ ำเป็นตอ้งรบัผิดชอบแต่ประกำรใดทัง้สิน้  

11. กรณีธนำคำรจะแจง้ใหผู้ถื้อบตัรช ำระหนีท้ี่เกิดจำกกำรใชบ้ตัรเดบิต ธนำคำรจะส่งใบแจง้รำยกำรบตัรเดบิตให้    
ผูถื้อบตัรทรำบล่วงหนำ้ก่อนถึงวันก ำหนดช ำระเป็นระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 10 วนั ผ่ำนช่องทำง ตำมรูปแบบและ
ก ำหนดเวลำที่ธนำคำรก ำหนด 

12. ในกรณีมีกำรใชบ้ตัรเดบิตที่ผูถื้อบตัรแจง้ควำมประสงคข์อรบัใบแจง้รำยกำรใชบ้ตัรเดบิต ธนำคำรจะจดัสง่ใบแจง้ 
รำยกำรใชบ้ัตรเดบิตให้แก่ผู ้ถือบัตรทรำบผ่ำนช่องทำงตำมรูปแบบและก ำหนดเวลำที่ธนำคำรก ำหนด หำก          
ผูถื้อบตัรพบว่ำ มีรำยกำรไม่ถกูตอ้ง ผูถื้อบตัรจะตอ้งแจง้ทกัทว้งใหธ้นำคำรทรำบภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่
ผูถื้อบตัรไดร้บัใบแจง้รำยกำรใชบ้ตัรเดบิต โดยถือตำมระยะเวลำกำรส่งไปรษณียต์ำมปกติ อย่ำงไรก็ตำม ไม่เป็นกำร
ตัดสิทธิของผู้ถือบัตรในภำยหลัง ถ้ำผู้ถือบัตรสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำค่ำใช้จ่ำยในใบแจ้งรำยกำรใช้บัตรเดบิต 
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บำงรำยกำรไม่ถูกตอ้ง และไม่ไดเ้ป็นควำมผิดหรือควำมช ำรุดบกพร่องของผูถื้อบัตร แต่ทัง้นีผู้ถื้อบัตรจะต้อง
ทกัทว้งภำยในระยะเวลำไม่เกิน 60 วนั นบัแต่วนัที่ผูถื้อบตัรไดร้บัใบแจง้รำยกำรใชบ้ตัรเดบิตจำกธนำคำร    

13.  ในกรณีที่ผู ้ถือบัตรประสงค์ที่ขอเปลี่ยนแปลงกำรขอรับใบแจ้งรำยกำรใช้บัตร เดบิต ผู้ถือบัตรต้องแจ้งเป็น         
ลำยลักษณ์อักษรใหธ้นำคำรทรำบล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน โดยผูถื้อบัตรตกลงว่ำ ธนำคำร
สำมำรถจดัสง่ใบแจง้รำยกำรใชบ้ตัรเดบิตผ่ำนช่องทำงรูปแบบและก ำหนดเวลำที่ธนำคำรก ำหนดไดเ้ท่ำนัน้   

14. ผูถื้อบัตรตกลงและรบัทรำบว่ำ บัตรเดบิตไม่สำมำรถระงับหรือยกเลิกกำรใชช้ั่วครำวได ้ดังนั้น หำกผูถื้อบัตร       
ไม่ประสงคจ์ะใชบ้ตัรเดบิต หรือประสงคจ์ะอำยดับตัรเดบิต ผูถื้อบตัรสำมำรถด ำเนินกำรผ่ำนช่องทำง K-Contact 
Center  โทรศพัท ์0-2888-8888 หรือทำง K PLUS หรือตำมช่องทำงและวิธีกำรที่ธนำคำรก ำหนด และตดับตัร
เดบิตออกเป็น 2 สว่นสง่คืนธนำคำร โดยธนำคำรขอสงวนสิทธิในกำรตดับญัชีเงินฝำกจำกรำยกำรช ำระค่ำสินคำ้
ดว้ยบัตรเดบิตของผู้ถือบัตรที่เกิดขึน้ก่อนกำรแจง้ยกเลิกกำรใช้บริกำรตำมก ำหนดระยะเวลำกำรตัดบัญชีที่
ธนำคำรก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ธนำคำรจะด ำเนินกำรยกเลิกบตัรเดบิต ภำยใน 5 นำที นบัแต่เวลำที่ธนำคำรไดร้บัแจง้ 
อนึ่ง ผูถื้อบตัรไม่ตอ้งรบัผิดชอบในควำมเสียหำย หรือภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ภำยหลงัครบก ำหนดระยะเวลำ 5 นำที
ดงักลำ่ว เวน้แต่ธนำคำรจะพิสจูนไ์ดว้่ำควำมเสียหำย หรือภำระหนีท้ี่เกิดขึน้เป็นกำรกระท ำของผูถื้อบตัรเอง หรือ
ผูถื้อบตัรไดม้ีสว่นรูเ้ห็นดว้ย หรือผูถื้อบตัรประมำทเลินเลอ่ ผูถื้อบตัรตกลงรบัผิดชอบหมดทัง้จ ำนวนทัง้สิน้  
อนึ่ง ผูถื้อบัตรตกลงรบัทรำบว่ำ ผูถื้อบัตรมีสิทธิไดร้บัคืนค่ำธรรมเนียมรำยปีในส่วนของระยะเวลำที่ยังไม่ได้  
ใชบ้ริกำรคืนจำกธนำคำร (ในกรณีที่มีกำรหักค่ำธรรมเนียมรำยปีได)้ โดยธนำคำรจะค ำนวณคืนตำมส่วนของ
เดือนปฏิทินที่ยงัไม่ไดใ้ชบ้ริกำร เศษของเดือนไม่นบัเป็นเดือน ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมใหธ้นำคำรมีสิทธิหกัช ำระหนี ้
บัตรเดบิตค้ำงช ำระจำกเงินค่ำธรรมเนียมที่ผู ้ถือบัตรมีสิทธิได้รับคืนได้ และให้ถือว่ำผู้ถือบัตรได้รับคืน
ค่ำธรรมเนียมรำยปีแลว้ในทันทีที่ธนำคำรน ำเงินค่ำธรรมเนียมรำยปีเขำ้บัญชีเงินฝำกของผูถื้อบัตรที่มีอยู่กับ
ธนำคำร 

15. ในกรณีที่ผูถื้อบตัรมีสิทธิไดร้บัคืนค่ำธรรมเนียมรำยปีตำมที่กล่ำวในข้อก ำหนดและเงื่อนไขท่ัวไป ซึ่งใช้กับ
บัตรเดบิตทุกประเภท ข้อ 14. ธนำคำรจะด ำเนินกำรคืนค่ำธรรมเนียมใหแ้ก่ผูถื้อบตัรโดยคืนเขำ้บญัชีเงินฝำกที่
ผู ้ถือบัตรมีข้อตกลงใหผู้กบัญชีไว้กับบัตรเดบิตที่แจ้งยกเลิก หำกบัญชีดังกล่ำวได้ถูกปิดไปแลว้ ธนำคำรจะ
ด ำเนินกำรคืนเงินใหแ้ก่ผูถื้อบตัรผ่ำนช่องทำงและรูปแบบตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร  

16. ธนำคำรมีสิทธิยกเลิกกำรให้บริกำรบัตรเดบิต เพิกถอนกำรใช้บัตรเดบิต หรือปฏิเสธกำรใช้หรือเรียก
บัตรเดบิตคืนได้ ในกรณีดังต่อไปนี ้
16.1 ผู้ถือบัตรโอนหรือให้ผู้อื่นใช้บัตรเดบิตแทน 
16.2 เงนิในบัญชีไม่พอช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ให้แก่ธนำคำรได้ 
16.3 ผู้ถือบัตรถูกฟ้องคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลำย หรือร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจกำร หรือถูกพิทักษท์รัพยห์รือ

ตกเป็นผู้ต้องหำในคดีอำญำ หรือเป็นบุคคลที่ทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนของรัฐมีค ำส่ังให้ยึด/
อำยัดทรัพยสิ์น/มีค ำส่ังให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดิน  

16.4 เมื่อผู้ถือบัตรเสียชีวิต หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือทุพพลภำพ ซึ่งธนำคำรเห็นว่ำมีผลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ถือบัตร  
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16.5 เมื่อผู้ถือบัตรประสบปัญหำอื่นใดซึ่งธนำคำรเห็นว่ำเป็นสำระส ำคัญอันกระทบต่อควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระเงนิคืน  

16.6 เมื่อผู้ถือบัตรท ำหรือใช้เอกสำรปลอมเพ่ือใช้ประกอบกำรย่ืนค ำขอใช้บัตรเดบิตหรือค ำขอใดๆ  
ที่เกี่ยวเน่ืองกับกำรใช้บัตรเดบิต หรือหลีกเล่ียงหลักเกณฑใ์นเร่ืองคุณสมบัติของผู้ถือบัตรตำมที่
กฎหมำยหรือหลักเกณฑท์ีห่น่วยงำนก ำกับดูแลธนำคำรประกำศก ำหนด หรือมีพฤติกรรมอันเชื่อ
ได้ว่ำเป็นกำรฉ้อโกงธนำคำรหรือฉ้อโกงประชำชน หรือมีพฤติกรรมอันเชื่อได้ว่ำมีกำรด ำเนินกำร
ที่ขัดต่อกฎหมำย/ควำมสงบเรียบร้อย/ศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือมีเหตุสงสัยว่ำได้กระท ำ
ทุจริต หรือกระท ำผิดใดๆ ทีอ่ำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับธนำคำรหรือบุคคลใดๆ 

16.7 เมื่อผู้ถือบัตรผิดสัญญำกำรใช้บัตรเดบิตฉบับนีไ้ม่ว่ำข้อหน่ึงข้อใด   
16.8 หำกธนำคำรพบว่ำข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสำรอื่นๆ ของผู้ถือบัตรไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน   

หรือไม่เป็นควำมจริง หรือท ำให้เข้ำใจผิดในสำระส ำคัญ  
16.9 เมื่อผู้ถือบัตรไม่มีคุณสมบัติตำมกฎหมำยหรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงำนก ำกับดูแลธนำคำร     

ประกำศก ำหนดในขณะน้ัน ๆ หรือกฎหมำยหรือหลักเกณฑ์ในขณะน้ันๆ ก ำหนดให้กำร 
ให้บริกำรบัตรเดบิตตำมข้อก ำหนดและเงือ่นไขฉบับนีไ้ม่สำมำรถให้บริกำรได้อีก 

16.10 ในกรณีที่ธนำคำรสงสัยว่ำบัตรเดบิตจะถูกผู้อื่นน ำไปใช้โดยทุจริต ธนำคำรมีสิทธิยกเลิก       
บัตรเดบิตได้ทันทีเพ่ือควำมปลอดภัยของผู้ถือบัตร โดยธนำคำรจะออกบัตรเดบิตใบใหม่และ
แจ้งให้ผู้ถือบัตรทรำบ 

 ในกรณีที่ธนำคำรใช้สิทธิตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขท่ัวไป ซึ่งใช้กับบัตรเดบิตทุกประเภท ข้อ 16.1-
16.10 นี ้ผู้ถือบัตรจะต้องส่งมอบบัตรเดบิตคืนให้ธนำคำรทันททีีไ่ด้รับแจ้งจำกธนำคำร 

17. ผู้ถือบัตรยินยอมให้ธนำคำรมีสิทธิหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกประเภทใดๆ ที่ผู้ถือบัตรมีอยู่กับธนำคำร 
หรือเงนิ ซึ่งอยู่ในควำมครอบครอง ดูแล และ/หรือในอ ำนำจส่ังกำรของธนำคำร ไม่ว่ำธนำคำรจะได้รับ
ฝำกเงิน ได้กำรครอบครองดูแล และ/หรือได้อ ำนำจส่ังกำรนี้มำโดยทำงใด เพ่ือเข้ำช ำระหนี้และ/หรือ
ควำมรับผิดชอบของผู้ถือบัตรได้ทันที โดยไม่จ ำต้องบอกกล่ำว ทั้งนี้ ธนำคำรจะน ำส่งหลักฐำนกำร   
หักบัญชีให้ผู้ถือบัตรทรำบ 

   ทั้งนี้ หำกบัญชีเงินฝำกของผู้ถือบัตรเป็นบัญชีประเภทบัญชีกระแสรำยวันและมีวงเงินกู้เบิกเงิน
เกินบัญชี ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้หักเงินในวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีเพ่ือเข้ำช ำระหนี้และ/หรือควำม
รับผิดชอบของผู้ถือบัตรได้ โดยให้ถือว่ำเป็นหนีกู้้เบิกเงินเกินบัญชี และผู้ถือบัตรยอมผูกพันรับผิดชอบ
ช ำระคืน ตำมเงื่อนไขและข้อตกลงที่ก ำหนดไว้ในสัญญำกู้เบิกเงินเกินบัญชี ที่ท ำให้ไว้กับธนำคำรทุก
ประกำร 

 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำเงินในบัญชีเงินฝำกทุกประเภท และ/หรือเงินจ ำนวนหน่ึงจ ำนวนใดดังกล่ำว
ของผู้ถือบัตรไม่มีให้หัก หรือมีแต่ไม่พอให้หักช ำระหนีแ้ละ/หรือควำมรับผิดได้ครบถ้วน ผู้ถือบัตรตกลง
จะช ำระหนีแ้ละ/หรือควำมรับผิดทีค่้ำงช ำระดังกล่ำว คืนให้แก่ธนำคำร    
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18.  ผูถื้อบตัรยินยอมใหธ้นำคำรมีอ ำนำจหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของผูถื้อบตัรเพื่อชดใชเ้งินตำมจ ำนวนเงินทัง้หมดที่

เกิดจำกกำรใชบ้ริกำรบตัรเดบิต ซึ่งรวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำย ค่ำทนำยควำม ตำมอตัรำที่

ธนำคำรตกลงว่ำจำ้งทนำยควำม และค่ำใชจ้่ำยอ่ืน ๆ ที่เกิดขึน้ตำมที่ธนำคำรไดจ้่ำยไปจรงิ 

19. ผูถื้อบตัรสำมำรถใชบ้ริกำรผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกสอ่ื์นใด ซึ่งธนำคำรเปิดใหท้ ำรำยกำรเก่ียวกบับตัรเดบิต เช่น 
กำรตรวจสอบรำยกำรใชจ้่ำย และ/หรืออำยัด โดยผูถื้อบัตรตกลงปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดเงื่อนไข และวิธีกำรที่
ช่องทำงอิเล็กทรอนิกสด์งักลำ่วก ำหนด 

20. ผูถื้อบตัรตกลงว่ำ นอกเหนือไปจำกกำรใหบ้รกิำรตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขฉบบันีแ้ลว้ หำกภำยหนำ้
ธนำคำรให้บริกำรอ่ืนใดแก่ผู้ถือบัตรอีก และผู้ถือบัตรตกลงใช้บริกำรนั้นๆ แล้ว ผู้ถือบัตรตกลงว่ำไม่จ ำตอ้ง          
ท ำหลกัฐำนใดไวใ้หแ้ก่ธนำคำรอีก และผูถื้อบตัรตกลงยินยอมผูกพันรบัผิดชอบในกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวทุก
ประกำร 

21.  ผูถื้อบตัรยอมรบัว่ำกำรใหบ้ริกำร และด ำเนินกำรที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนช่องทำงกำรใหบ้ริกำรต่ำง ๆ ที่ธนำคำร

จดัท ำขึน้เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูถื้อบตัร ทัง้นี ้ธนำคำรตกลงรบัผิดชอบต่อผูถื้อบตัรในควำมเสียหำย 

สืบเนื่องจำกบรกิำรนีใ้นกรณีที่ธนำคำรมิไดป้ฏิบติัตำมขอ้ตกลงในกำรใหบ้ริกำร เวน้แต่กำรไม่ปฏิบติันัน้เกิดจำก 

21.1 กรณีที่ผูถื้อบตัรมีเงินในบญัชีไม่พอ 

21.2 กรณีไม่มีหรือถกูระงบักำรใชว้งเงินสินเชื่อกบัธนำคำร 

21.3 กรณีโอนเงินและ/หรือช ำระเงินมีผลท ำใหย้อดเงินในบญัชีเกินกว่ำวงเงินสินเชื่อที่ตกลงกบัธนำคำร 

21.4 กรณีอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินทำงกฎหมำย 

21.5 กรณีธนำคำรไดแ้จง้ใหผู้ถื้อบตัรทรำบถึงควำมขัดขอ้งของกำรโอนเงินและ/หรือช ำระเงินก่อนหรือในขณะ

 ท ำกำรโอนเงินและ/หรือช ำระเงินอยู่แลว้ 

21.6 กรณีผูถื้อบตัรใส่ขอ้มูลครบถว้นและถูกตอ้งตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำรและไดม้ีกำรกดยืนยนักำรโอนเงิน

และ/หรือช ำระเงิน 

 21.7 กรณีผูถื้อบตัรปฏิบติัผิดเงื่อนไขหรือขอ้ตกลงกบัธนำคำร และ/หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืนใด 

21.8 กรณีธนำคำรไม่ปฏิบติัตำมค ำสั่งระงบักำรด ำเนินกำรที่ไดร้บัแจง้จำกผูถื้อบตัรตำมวิธีกำรและเงื่อนไขของ  

ขอ้ตกลง 

21.9 กรณีรำยกำรที่เกิดขึน้โดยมิชอบอนัมิใช่เกิดจำกควำมผิดของผูถื้อบตัร 

22. กำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลู 
ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมใหธ้นำคำรเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคล และ/หรือขอ้มลูใดๆ ของผูถื้อบตัร โดยมี
วตัถุประสงคท์ี่จ  ำเป็นเพื่อกำรใหบ้ริกำรแก่ผูถ้ือบตัร กำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของผูถ้ือบตัรก่อนใหบ้ริกำร  
กำรมอบหมำยงำนใหผู้อ่ื้นด ำเนินกำรแทนธนำคำรเพื่อสนบัสนุนกำรใหบ้ริกำร เช่น งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
งำนติดต่อสื่อสำร งำนติดตำมทวงถำม เป็นตน้ กำรโอนสิทธิและ/หรือหนำ้ที่ และ/หรือกำรจัดกำรขอ้รอ้งเรียน 
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นอกจำกนีผู้ถ้ือบตัรตกลงยินยอมใหธ้นำคำรเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วไดท้ัง้ในประเทศและต่ำงประเทศใหแ้ก่ผูใ้ห้
บริกำรภำยนอก ตวัแทนของธนำคำร ผูร้บัจำ้งช่วงงำนต่อ พนัธมิตรทำงธุรกิจที่ออกผลิตภณัฑร์่วมกนัใน
ลกัษณะ co-brand ผูส้นใจจะเขำ้รบัโอนสิทธิ/หนำ้ที ่ ผู ร้บัโอนสิทธิ/หนำ้ที ่ และ/หรือผูใ้หบ้ร ิกำร Cloud 
Computing และยินยอมใหผู้ร้บัขอ้มลูจำกธนำคำรดงักล่ำว เก็บ รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำว
ต่อไปไดภ้ำยใตว้ตัถุประสงคด์งักล่ำว ทัง้นี ้รำยละเอียดอ่ืนๆ และสิทธิ ปรำกฏในนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บคุคลในเว็บไซตข์องธนำคำร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 
ในกรณีที่ผูถ้ือบตัรมีกำรใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ธนำคำร เพื่อด ำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
วตัถุประสงคข์ำ้งตน้ ผูถ้ือบตัรขอรบัรองว่ำไดร้บัควำมยินยอมจำกบุคคลอ่ืนดงักล่ำว หรือไดอ้ำศยัหลกัเกณฑ์
อ่ืนทำงกฎหมำยในกำรใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนดงักล่ำวแก่ธนำคำร และไดแ้จง้ใหบุ้คคลอ่ืนดงักล่ำว
ทรำบถึงรำยละเอียดกำรเก็บ รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลตำมนโยบำยกำรคุ ้มครองขอ้มลู
ส่วนบุคคลขำ้งตน้แลว้ 

23. กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรใชบ้ตัรเดบิต 
23.1 หำกเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลใหผู้ถื้อบตัรเกิดภำระหรือควำมเสี่ยงเพิ่มขึน้  จะมีผลเมื่อผูถื้อบตัร

ใหค้วำมยินยอม 
 23.2 หำกเป็นกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนนอกจำกข้อก ำหนดและเงื่อนไขท่ัวไป ซึ่งใช้กับบัตรเดบิตทุกประเภท 

ข้อ 23.1 หรือกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบีย้ อัตรำค่ำปรับ อัตรำค่ำธรรมเนียม อัตรำค่ำบริกำร  และ
ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ อนัเนื่องจำกตน้ทนุที่เพิ่มขึน้ ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมใหธ้นำคำรมีสิทธิเปลี่ยนแปลงไดต้ำมที่
ธนำคำรเห็นสมควร โดยท ำกำรแจง้ขอ้มูลอันเป็นสำระส ำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนใหผู้ถื้อบตัร
ทรำบเป็นลำยลกัษณอ์ักษรล่วงหนำ้ (ดว้ยขนำดของตัวอกัษรไม่เล็กกว่ำ 2 มิลลิเมตร โดยมีจ ำนวนไม่เกิน 
11 ตวัอกัษรใน 1 นิว้) 
(1) ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั หรือ 
(2) ในกรณีเรง่ด่วน ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดย 

(ก) ทำงจดหมำย หรือ 
(ข) ประกำศทำงหนงัสือพิมพร์ำยวนัภำษำไทยที่แพรห่ลำยในประเทศ และแจง้เป็นหนงัสือซ ำ้อีกครัง้ 

ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวข้ำงต้นที่เป็นประโยชน์หรือลดภำระแก่ผู้ถือบัตร ซึ่งมีผลใช้บังคับ  
ไดท้นัที ธนำคำรจะแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทรำบภำยใน 30 วนั หลงัมีผลใชบ้งัคบั 

23.3 หำกมีกฎหมำยและ/หรือกฎเกณฑก์ ำหนดใหธ้นำคำรตอ้งด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้
เป็นกำรเฉพำะเป็นอย่ำงอ่ืน ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมใหธ้นำคำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและ/หรือเกณฑด์งักลำ่วได ้

24. บรรดำหนังสือ จดหมำย ค ำบอกกล่ำวใดๆ ที่ธนำคำรได้ส่งให้ผู ้ถือบัตรตำมที่อยู่ สถำนที่ท ำงำน หมำยเลข
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ หรือที่อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์(e-Mail address) หรือไดส้่งดว้ยวิธีกำรอ่ืนใด ที่ไดแ้จง้ไวก้บั
ธนำคำรนัน้ ผูถื้อบตัรตกลงใหถื้อว่ำเป็นภมูิล  ำเนำที่ถกูตอ้งและมีกำรสง่ใหแ้ก่ผูถื้อบตัรโดยชอบแลว้ 

25. หำกผูถื้อบตัรมีกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ สถำนที่ท ำงำน หมำยเลขโทรศพัท ์หรือที่อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์(E-Mail 
address) หรือเปลี่ยนอำชีพกำรงำน ผูถื้อบตัรจะตอ้งแจง้กำรเปลี่ยนแปลงใหธ้นำคำรทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษรทนัที 

http://www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
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26. ผูถื้อบัตรไม่สำมำรถโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน ์และ/หรือหน้ำที่ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วนที่มีอยู่ตำม
ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขฉบบันีใ้หแ้ก่บคุคลใด 

27. กำรล่ำชำ้หรืองดเวน้ใดๆ ในกำรใชส้ิทธิของธนำคำรตำมกฎหมำย หรือตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขฉบบันี ้ไม่ถือว่ำ
ธนำคำรสละสิทธิหรอืใหค้วำมยินยอมในกำรด ำเนินกำรใดๆ แก่ผูถื้อบตัรแต่ประกำรใด 

28. ขอ้ควำมขอ้ใดในขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขฉบบันี ้หำกขดัหรือแยง้กบัประกำศคณะกรรมกำรว่ำดว้ยสญัญำ เรื่องให้
ธุรกิจบตัรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคมุสญัญำ พ.ศ. 2542 (และที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งมีผลใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนี ้
และที่จะเพิ่มเติมต่อไปในภำยหนำ้ ใหใ้ชข้อ้ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรว่ำดว้ยสญัญำดงักล่ำวแทน  

29. ในกรณีที่ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเฉพำะไม่ได้ระบุรำยละเอียดในเรื่องใดไว้เป็นกำรเฉพำะ ให้ใช้บังคับตำม
ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ซึ่งใชก้บับตัรเดบิตทุกประเภท ในกรณีที่ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขเฉพำะดงักล่ำวระบุ
รำยละเอียดในเรื่องใดไวเ้ป็นกำรเฉพำะ หรือขดัหรือแยง้กบั หรือไม่ตรงกบัขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ซึ่งใชก้บั
บตัรเดบิตทุกประเภท ใหใ้ชบ้งัคบัตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขเฉพำะ แต่หำกมีควำมไม่ชดัเจนระหว่ำงขอ้ก ำหนด
และเงื่อนไขทั่วไป ซึ่งใชก้บับตัรเดบิตทุกประเภท กบัขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขเฉพำะ รำ้นคำ้และเจำ้ของบญัชีตกลง
ยินยอมปฏิบติัตำมค ำวินิจฉยัของธนำคำรทกุประกำร 

 

ข้อก ำหนดและเงือ่นไขในกำรใช้บัตรเดบิตผ่ำนเคร่ืองเอทเีอ็ม 
1. ผูถื้อบตัรสำมำรถถอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกประเภทออมทรพัย ์หรือบญัชีเงินฝำกกระแสรำยวนัไดไ้ม่เกินจ ำนวน

เงินคงเหลือในบญัชีเงินฝำกที่ผูกกับบตัรเดบิตเท่ำนัน้ ซึ่งจ ำนวนเงินที่ท ำรำยกำรจะถูกปรบัปรุงในบญัชีเงินฝำก
ของผูถื้อบตัรภำยในวนัเดียวกนั 

2. กำรช ำระค่ำสำธำรณูปโภค หรือค่ำบริกำรต่ำงๆ ผูถื้อบตัรสำมำรถท ำรำยกำรได ้ภำยในเวลำ 00:00 น. - 22:00 น. 
หรือเวลำอ่ืนใดตำมที่ธนำคำรก ำหนด  

3. ในกำรใชบ้ตัรเดบิตท ำรำยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีของบุคคลอ่ืนใด ผูถื้อบตัรตอ้งตรวจสอบจ ำนวนเงินที่ตอ้งกำรโอน 
เลขที่บญัชีของบุคคลอ่ืน และรหัสธนำคำรเจำ้ของบญัชีที่รบัโอนใหถู้กตอ้งก่อนท ำรำยกำร และผูถื้อบตัรตกลง
รบัผิดชอบกำรใชบ้ตัรเดบิตดงักล่ำวทัง้สิน้ และจะไม่เรียกรอ้งใหธ้นำคำรตอ้งชดใชแ้ต่อย่ำงใด  

4. กรณีใบแจง้รำยกำรบตัรเดบิตหมด เครื่องเอทีเอ็มจะแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทรำบ และผูถื้อบตัรสำมำรถเลือกใชบ้ริกำร
ต่อไปไดห้ำกผูถื้อบตัรกดตกลงรบัทรำบ โดยผูถื้อบตัรตกลงว่ำ ผูถื้อบตัรสำมำรถตรวจสอบยอดกำรท ำรำยกำรได้
จำกสมดุบญัชีเงินฝำก ทัง้นี ้ยกเวน้รำยกำรฝำกเงิน และ/หรือรำยกำรโอนเงินไปเขำ้บญัชีของบุคคลอ่ืนหรือบญัชี
ที่ธนำคำรอ่ืน ซึ่งจะไม่ท ำรำยกำรฝำกเงิน และ/หรือโอนเงินดงักลำ่วได ้   

5. ในกรณีกำรโอนเงิน  ผูถื้อบตัรยอมรบัว่ำกำรใหบ้ริกำร และด ำเนินกำรที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนช่องทำงกำรใหบ้ริกำร
ต่ำงๆ ที่ธนำคำรจัดขึน้เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหก้ับผูถื้อบัตร ทัง้นี ้ธนำคำรตกลงรบัผิดชอบต่อผูถื้อบัตร 
ในควำมเสียหำยสืบเนื่องจำกกำรใชบ้ริกำรนี ้หำก (1) ธนำคำรไม่ปฏิบติัตำมค ำสั่งอำยดัหรือระงบักำรช ำระเงิน/
โอนเงิน หรือไม่ระงบัเครื่องมือโอนเงินตำมที่ไดร้บัแจง้จำกผูถื้อบตัร ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่ระบใุนเงื่อนไขกำรใช้
บริกำรฉบบันี ้และต่อมำเกิดรำยกำรช ำระเงิน/โอนเงินขึน้ หรือ (2) ธนำคำรยงัมิไดส้ง่มอบเครื่องมือโอนเงินใหแ้ก่
ผูถื้อบตัร และเกิดรำยกำรช ำระเงิน/โอนเงินโดยมิชอบขึน้ หรือ (3) เกิดรำยกำรช ำระเงิน/โอนเงินโดยมิชอบอนัมิใช่
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ควำมผิดของผูถื้อบตัร หรือ (4) ธนำคำรไม่ปฏิบติัตำมค ำสั่งช ำระเงิน/โอนเงินของผูถื้อบตัร จนเป็นเหตใุหผู้ร้บัเงิน
ไม่ไดร้บัเงินจำกกำรช ำระเงิน/โอนเงินโดยเสร็จสิน้สมบูรณต์ำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่ระบุในเงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร
ฉบบันี ้เวน้แต่กำรไม่ปฏิบติัตำมค ำสั่งนัน้เกิดจำกกำรที่ผูถื้อบตัรมีเงินในบญัชีไม่พอ  และ/หรือธนำคำรไดแ้จง้ให้ 
ผูถื้อบตัรทรำบถึงควำมขัดขอ้งของกำรช ำระเงิน/โอนเงินก่อนหรือในขณะท ำกำรช ำระเงิน/โอนเงินอยู่แลว้ และ/
หรือผูถื้อบตัรปฏิบติัผิดเงื่อนไขหรือขอ้ตกลงกบัธนำคำร 

6. กรณีที่ธนำคำรใหบ้รกิำรเพิ่มเติมใดๆ ธนำคำรจะแจง้ใหท้รำบถึงรำยละเอียด เงื่อนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรของ
บริกำรนัน้ๆ ซึ่งผูถื้อบตัรสำมำรถตรวจสอบไดก้่อนกำรใชบ้ริกำร และเมื่อผูถื้อบตัรตกลงใชบ้ริกำรนัน้ (ซึ่งจะตอ้ง
ใชบ้ริกำรประกอบกบัเครื่องมือโอนเงิน) ใหถื้อว่ำผูถื้อบตัรตกลงผูกพันตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรใหบ้ริกำร
นัน้ๆ แลว้ โดยไม่ตอ้งท ำเอกสำรหลกัฐำนใดใหแ้ก่ธนำคำรอีกทัง้สิน้ 

 

 

ข้อก ำหนดและเงือ่นไขในกำรใช้บัตรเดบิต เพ่ือช ำระค่ำสินค้ำ และ/หรือบริกำร  

1. ในกำรใชบ้ตัรเดบิตแทนเงินสดในกำรช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือบรกิำร ผูถื้อบตัรจะตอ้งแสดงและสง่มอบบตัรเดบิต
ใหร้ำ้นคำ้ เพื่อใหร้ำ้นคำ้น ำไปจดัท ำหลกัฐำนแสดงกำรใชบ้ตัรเดบิต รวมทัง้ลงนำมในเอกสำรต่ำงๆ ตำมแบบและ
วิธีที่ธนำคำร/รำ้นคำ้ก ำหนด (หำกมี) เวน้แต่ในกำรสั่งซือ้สินคำ้และ/หรือบริกำรกับรำ้นคำ้ที่ยอมรบักำรช ำระ 
ค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำรโดยวิธีกำรแจง้หมำยเลขบตัรเดบิตดว้ยวำจำหรือลำยลกัษณอ์กัษร โดยผูถื้อบตัรตกลง
ให้ถือว่ำเอกสำรและ/หรือข้อมูลกำรสั่งซือ้สินค้ำและ/หรือบริกำรที่รำ้นค้ำและ/หรือบริษัทบัตรเครดิตจัดท ำ   
เป็นหลกัฐำนแสดงกำรใชบ้ตัรเดบิตเพื่อช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำรแทนเงินสดของผูถื้อบัตร และผูถื้อบตัร 
ตกลงใหถื้อว่ำเป็นค ำสั่งของผูถื้อบตัรใหธ้นำคำรจ่ำยเงินค่ำสินคำ้และ/หรือบรกิำรใหแ้ก่รำ้นคำ้ เมื่อรำ้นคำ้เรียกเก็บเงิน
จำกธนำคำร  

2. ผูถื้อบตัรยินยอมใหธ้นำคำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของผูถื้อบตัรที่ผูกกบัหมำยเลขบตัรเดบิตที่ผู ้ ถือบตัรแจง้กบั
รำ้นคำ้ เท่ำกบัจ ำนวนเงินที่ผูถื้อบตัรไดช้ ำระค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำรใหก้ับรำ้นคำ้ได ้ตำมวิธีและหลกัเกณฑท์ี่
ธนำคำรก ำหนด โดยหำกเป็นกำรช ำระแบบเป็นรำยงวด (Recurring) ธนำคำรจะหักเงินจำกบญัชีเงินฝำกตำม
จ ำนวนเงินและก ำหนดเวลำที่รำ้นคำ้แจง้มำยังธนำคำรในแต่ละงวด และใหถื้อว่ำกำรหักเงินนัน้เป็นกำรหักที่
ถูกต้อง และมีผลผูกพันผู้ถือบัตรโดยผู้ถือบัตรไม่ต้องให้ควำมยินยอม หรือท ำเอกสำรหลักฐำนอ่ืนใดให้แก่
ธนำคำรอีก ทัง้นี ้หำกธนำคำรไม่สำมำรถหักเงินจำกบญัชีเงินฝำกดงักล่ำวได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม ซึ่งรวมถึง 
(แต่ไม่จ ำกัดเพียง) ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝำกไม่พอหักเงิน หรือหมำยเลขบัตรเดบิตที่ผูถื้อบัตรแจง้กับ
รำ้นคำ้ถกูยกเลิกหรือถกูเปลี่ยนแปลงไปโดยผูถื้อบตัรไม่ไดแ้จง้กำรยกเลิกหรือกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหมำยเลขบตัร
เดบิตแก่รำ้นค้ำ ธนำคำรมีสิทธิระงับกำรช ำระค่ำสินค้ำและ/หรือบริกำรรำยกำรดังกล่ำวได้ และธนำคำรจะไม่
ด ำเนินกำรหกัเงินซ ำ้ โดยใหถื้อว่ำกำรหกัเงินในครัง้นัน้ไม่ส  ำเรจ็  

3. ธนำคำรจะไม่รบัผิดชอบไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกรำ้นคำ้ไม่ยอมรบับตัรเดบิต หรือไม่ยอมใหผู้ถื้อบตัรใชบ้ตัรเดบิตเพื่อ
ช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือบรกิำร  
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4. ในกรณีที่ผูถื้อบตัรน ำบตัรเดบิตไปซือ้สินคำ้และ/หรือบริกำร หำกสินคำ้ที่ซือ้นัน้ช ำรุดบกพร่องหรือเสียหำย หรือ      
ผูถื้อบตัรไม่พงึพอใจในบริกำรที่ไดร้บั ผูถื้อบตัรไม่มีสิทธิเรียกรอ้งใหธ้นำคำรรบัผิดชอบ โดยเป็นหนำ้ที่ของผูถื้อบตัร
ที่จะตอ้งไปเรียกรอ้งกบัรำ้นคำ้เอง  

5. ผูถื้อบตัรตกลงและรบัทรำบว่ำ กำรรบัเปลี่ยนคืนสินคำ้และ/หรือบริกำร ตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดจำกรำ้นคำ้
นั้นๆ ธนำคำรไม่มีส่วนเก่ียวข้องในกำรขอรับเปลี่ยนคืนสินค้ำและ/หรือบริกำรแต่อย่ำงใด ผู้ถือบัตรจะต้อง
ด ำเนินกำรกบัรำ้นคำ้เอง 

6. ในกรณีที่ธนำคำรมีข้อตกลงกับร้ำนค้ำที่ ให้ผู ้ถือบัตรสั่งซื ้อสินค้ำและ/หรือใช้บริกำรที่ผู ้ถือบัตรเพียงแจ้ง  
ควำมประสงคข์อช ำระค่ำสินคำ้/บริกำร โดยกำรแจง้หมำยเลขบัตรเดบิต ดว้ยวำจำหรือลำยลักษณ์อักษรให้
รำ้นคำ้ท ำกำรเรียกเก็บเงินจำกธนำคำร ผูถื้อบตัรตกลงดงันี ้  
6.1 หำกผูถื้อบตัรทกัทว้งว่ำไม่ไดเ้ป็นผูส้ั่งซือ้สินคำ้หรือไม่ไดเ้ป็นผูข้อรบับริกำรจำกรำ้นคำ้ดงักล่ำว ธนำคำรจะระงับ

กำรเรียกเก็บเงินจำกผูถื้อบตัรทนัที หรือในกรณีที่เรียกเก็บเงินไปแลว้ ธนำคำรจะคืนเงินใหก้บัผูถื้อบตัรทันที 
เวน้แต่ธนำคำรจะพิสูจนไ์ดว้่ำ ภำระหนีท้ี่เกิดขึน้เป็นกำรกระท ำของผูถื้อบตัรเอง และใชส้ิทธิเรียกคืนจำกผูถื้อ
บตัรในภำยหลงั 

6.2 ไม่เป็นกำรตัดสิทธิของผูถื้อบัตรที่จะขอยกเลิกกำรซือ้สินคำ้และ/หรือรบับริกำร ภำยในระยะเวลำ 45 วัน 
นบัตัง้แต่วนัที่สั่งซือ้สินคำ้หรือขอรบับริกำร หรือภำยในระยะเวลำ 30 วนั นบัตัง้แต่วนัถึงก ำหนดกำรสง่มอบ
สินคำ้และ/หรือบริกำร ในกรณีที่มีกำรก ำหนดระยะเวลำส่งมอบสินคำ้และ/หรือบริกำรเป็นลำยลกัษณอ์ักษร 
หำกผูถื้อบัตรพิสูจนไ์ดว้่ำไม่ไดร้บัสินคำ้และ/หรือบริกำร หรือไดร้บัแต่ไม่ตรงก ำหนดเวลำ หรือไดร้บัแลว้ 
แต่ไม่ครบถว้น หรือช ำรุดบกพร่อง หรือไม่ถูกตอ้งตรงตำมวตัถุประสงค ์โดยธนำคำรจะระงบักำรเรียกเก็บเงิน
จำกผูถื้อบัตร หรือในกรณีที่เรียกเก็บเงินไปแลว้ ถ้ำเป็นกำรสั่งซือ้สินคำ้และ/หรือบริกำรภำยในประเทศ 
ธนำคำรจะคืนเงินใหก้ับผูถื้อบตัรภำยในระยะเวลำ 30 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ผูถื้อบตัรแจง้ แต่ถำ้เป็นกำรสั่งซือ้
สินคำ้และ/หรือบริกำรจำกต่ำงประเทศ ธนำคำรจะคืนเงินใหก้บัผูถื้อบตัรภำยในระยะเวลำ 60 วนั นบัตัง้แต่
วนัที่ผูถื้อบตัรแจง้ 

7. ในกำรใชบ้ริกำรใชบ้ตัรเดบิตซือ้สินคำ้และ/หรือบริกำรบนอินเทอรเ์น็ต (INTERNET SHOPPING BY K-DEBIT 
CARD) ผูถื้อบตัรตอ้งแจง้หมำยเลขบตัรเดบิต และขอ้มูลต่ำงๆ และด ำเนินกำรตำมที่รำ้นคำ้ก ำหนด และหำก  
ผูถื้อบตัรท ำรำยกำรซือ้สินคำ้และ/หรือบริกำรกับรำ้นคำ้ที่ลงทะเบียน 3D Secured ผูถื้อบตัรตอ้งยืนยันตนดว้ย 
OTP หรือระบบอ่ืนตำมที่รำ้นคำ้ก ำหนด 

8.  ในกรณีที่ผูถื้อบัตรพบข้อผิดพลำดจำกกำรด ำเนินกำร หรือในกรณีที่มีเหตุที่ตอ้งระงับกำรด ำเนินกำรภำยใต้

บรกิำรนี ้ผูถื้อบตัรสำมำรถติดต่อธนำคำรไดท้ี่ K-Contact Center โทรศพัทห์มำยเลข 0-2888-8888 

เมื่อธนำคำรไดร้บัแจง้กำรระงบักำรด ำเนินกำรจำกผูถื้อบตัรตำมช่องทำงดงักล่ำว ธนำคำรตกลงด ำเนินกำรระงบั

กำรด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จตำมระยะเวลำที่ธนำคำรไดแ้จง้แก่ผูถื้อบตัรนัน้ โดยผูถื้อบตัรยงัคงเป็นผูร้บัผิดชอบใน

กำรด ำเนินกำร และรำยกำรธุรกรรมที่ไดเ้กิดขึน้ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำที่ธนำคำรจะมีกำรระงบักำรด ำเนินกำร

ตำมที่ไดร้บัแจ้งดังกล่ำว และผูถื้อบัตรจะต้องให้ขอ้มูลเรื่อง วัน เวลำ ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง จ ำนวนเงิน และลักษณะ
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ธุรกรรม หรือขอ้มลูอ่ืนใดตำมที่ธนำคำรจะรอ้งขอและธนำคำรจะท ำกำรสอบสวน และแกไ้ขขอ้ผิดพลำด (หำกมี) 

(โดยยึดหลกัเกณฑข์องทำงรำชกำร และ/หรือ ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท วีซ่ำ อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ำกัด เป็นหลัก) ใหเ้สร็จสิน้ภำยใน 30 (สำมสิบ) วันนับจำกวันที่ไดร้ับแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นไปตำม

รำยละเอียดดงักล่ำว ยกเวน้ กรณีมีกำรทกัทว้ง หรือปฏิเสธกำรท ำรำยกำรที่ธนำคำรยงัไม่ได้รบัผลกำรสอบสวน

ตำมกฎระเบียบที่ บริษัท วีซ่ำ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั ก ำหนด ทัง้นีธ้นำคำรจะแจง้ผลกำรสอบสวนให้ผูถื้อบตัร

ทรำบภำยใน 7 (เจ็ด) วนั นบัแต่วนัทรำบผลกำรสอบสวน และธนำคำรขอสงวนสิทธิในกำรเพิกเฉยต่อค ำรอ้งขอ

ใด ๆ ที่ขัดต่อขอ้ก ำหนด / หลกัเกณฑข์องทำงรำชกำร และ/หรือ ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท วีซ่ำ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั นอกจำกนัน้ ในกรณีที่มีขอ้ผิดพลำดที่ธนำคำรจะตอ้งชดใชเ้งินแก่ผูถื้อบตัร ธนำคำรจะ

โอนเงินที่ผิดพลำดเขำ้บญัชีผูถื้อบตัรภำยใน 7 (เจ็ด) วนันบัจำกวนัที่ธนำคำรตรวจพบขอ้ผิดพลำด 

 

ข้อก ำหนดและเงือ่นไขเฉพำะ 

 
 

ข้อก ำหนดและเงือ่นไขกำรใช้บัตรเดบิตพืน้ฐำน  (K-Basic Debit Card) 

1. บัตรเดบิตพื ้นฐำน (K-Basic Debit Card)  เป็นบัตรเดบิตที่ใช้บริกำรร่วมกับบัญชีเงินฝำกพื ้นฐำน (Basic 
Banking Account)  เท่ำนัน้   

2. บญัชีเงินฝำกพืน้ฐำน (Basic Banking Account) 1 บญัชี สำมำรถผูกบตัรเดบิตพืน้ฐำน (K-Basic Debit Card) 
ได ้ 1 บตัรเท่ำนัน้  

3. ผูถื้อบัตรตกลงช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้/ออกบัตรใหม่  และค่ำธรรมเนียมรำยปี ส ำหรบับัตรเดบิตพืน้ฐำน  
(K-Basic Debit Card)  ที่ผูกกับบญัชีเงินฝำกพืน้ฐำน (Basic Banking Account) ตำมอัตรำที่ธนำคำรก ำหนด 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บญัชีเงินฝำกพืน้ฐำนถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบบญัชีเป็นบญัชีเงินฝำกออมทรพัย ์ตำมขอ้ก ำหนด
และเงื่อนไขกำรเปิดบญัชีและใชบ้ญัชีเงินฝำกพืน้ฐำน ผูถื้อบตัรตกลงช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปีบตัรเดบิตพืน้ฐำน 
(K-Basic Debit Card) ตำมประกำศอัตรำค่ำธรรมเนียมส ำหรับบัตรเดบิตกสิกรไทย โดยตกลงยินยอมให้
ธนำคำรหักเงินจำกบัญชี เงินฝำกที่ ผูกกับบัตรเดบิตพื ้นฐำน (K-Basic Debit Card)  เมื่ อครบรอบปี  
กำรเป็นผูถื้อบตัรเดบิตพืน้ฐำน (K-Basic Debit Card) และผูถื้อบตัรตกลงจะน ำเงินเขำ้บญัชีไวก้่อนก ำหนดเวลำ
ที่ธนำคำรก ำหนด เพื่อใหธ้นำคำรสำมำรถด ำเนินกำรหกัเงินจำกบญัชีดงักลำ่วตำมขอ้ตกลงนีไ้ด ้

 
ข้อก ำหนดและเงือ่นไขกำรใช้บัตรเดบิตออนไลน ์กสิกรไทย ที่สมัครผ่ำนช่องทำง K PLUS 
ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขนีใ้ชบ้งัคบักบัผูถ้ือบตัรเดบิตออนไลน ์กสิกรไทย ที่สมคัรผ่ำนช่องทำง K PLUS โดยผูถ้ือบตัร

ตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรใชบ้ตัรเดบิตออนไลน ์กสิกรไทย ดงันี ้
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1. บตัรเดบิตออนไลน ์กสิกรไทย คือบตัรเดบิตในรูปแบบ Virtual card ที่ธนำคำรเป็นผูอ้อกหมำยเลขบัตร 16 หลกั 
หมำยเลข CVV (CVV number) หมำยถึง หมำยเลข Card Verification Value ซึ่งไดแ้ก่หมำยเลขลับจ ำนวน 3 ตัวที่
ปรำกฏบนช่องลำยมือชื่อบนบตัรเดบิตออนไลน์ กสิกรไทย เพื่อใชย้ืนยันว่ำ ผูถื้อบตัรเป็นสมำชิกบตัรเดบิตออนไลน์ 
กสิกรไทย ที่แทจ้รงิ ในช่วงที่ก ำลงัท ำธุรกรรมทำงกำรเงินใด ๆ บนอินเทอรเ์น็ตอยู่ ทัง้นี ้จะไม่มีกำรแสดงบตัรในระหว่ำง
กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินดงักล่ำวแต่อย่ำงใด พรอ้มแสดงวนัหมดอำยุ ใหแ้ก่ผูถื้อบตัรส ำหรบัท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน
ในกำรซือ้สินคำ้และบรกิำรในรำ้นคำ้บนอินเทอรเ์น็ต โดยเฉพำะผูถื้อบตัรเพียงผูเ้ดียวเท่ำนัน้ที่ทรำบหมำยเลขบตัร วนั
หมดอำยุ และหมำยเลข CVV ของ บตัรเดบิตออนไลน ์กสิกรไทย ซึ่งผูถื้อบตัรจะตอ้งระมัดระวังเก็บรกัษำหมำยเลข
บตัร วนัหมดอำยุ และหมำยเลข CVV เป็นควำมลบั โดยจะตอ้งไม่แจง้ใหผู้อ่ื้นทรำบ และ/หรือยินยอมใหผู้อ่ื้นน ำไปใช้
โดยเด็ดขำด ทัง้นี ้ผูถื้อบตัรยินยอมผูกพนัตนเองโดยใหถื้อว่ำหมำยเลขบตัร วนัหมดอำยุ และหมำยเลข CVV เป็นสิ่ง
ใชแ้ทนเครื่องหมำยเฉพำะประจ ำตวัของผูถื้อบตัร 

2. ธนำคำรจะท ำกำรสมคัรบรกิำรลงทะเบียนซือ้สินคำ้ออนไลน ์(Verified by Visa) ส ำหรบับตัรเดบิตออนไลน ์กสิกร

ไทย ใหผู้ถื้อบตัรโดยอตัโนมติัเพื่อใหผู้ถื้อบตัรสำมำรถซือ้สินคำ้ออนไลนไ์ดท้นัทีหลงัจำกสมคัรบตัรเดบิตออนไลน ์

กสิกรไทย ส ำเรจ็  

3. เพื่อเป็นกำรช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำรใหก้บัรำ้นคำ้ที่ผูถื้อบตัรไดส้ั่งซือ้ผ่ำนบริกำร บตัรเดบิตออนไลน ์กสิกรไทย 

ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมใหธ้นำคำรตดัเงินในบญัชีเงินฝำกท่ีผูถื้อบตัรไดร้ะบไุวก้บัธนำคำร เป็นจ ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนเงิน

ท่ีผูถ้ือบตัรไดช้ ำระค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำรใหก้ับรำ้นคำ้ อนึ่ง ธนำคำรจะท ำกำรแจง้ขอ้มูลกำรหักบญัชีดังกล่ำว

ใหผู้ถื้อบตัรทรำบตำมระยะเวลำและเงื่อนไขที่ธนำคำรก ำหนด โดยธนำคำรไม่จ ำเป็นตอ้งท ำหลกัฐำนกำรหักบัญชี

และ/หรือเอกสำรอ่ืนใดใหก้บัผูถื้อบตัรอีก เนื่องจำกผูถื้อบตัรสำมำรถทรำบรำยกำรซือ้สินคำ้ดงักลำ่วไดจ้ำกกำรใชส้มดุ

บญัชีเงินฝำกท ำรำยกำรปรบัยอดบญัชี และ/หรือ Statement หรือใบรบั หรือใบเสร็จรบัเงินจำกรำ้นคำ้ ดงันัน้ หำกผู้

ถือบตัรพบว่ำมีรำยกำรไม่ถูกตอ้ง จะตอ้งทกัทว้งใหธ้นำคำรทรำบภำยใน 10 วนัท ำกำร นบัแต่วนัไดร้บัใบแจง้รำยกำร

ใชบ้รกิำรบตัรเดบิตออนไลน ์กสิกรไทย จำก K PLUS หรือจำกธนำคำร แลว้แต่กรณี 

อย่ำงไรก็ตำม ธนำคำรจะไม่ตดัสิทธิผูถื้อบตัรในภำยหลงั ถำ้ผูถื้อบตัรสำมำรถพิสจูนไ์ดว้่ำ ค่ำใชจ้่ำยในใบแจง้รำยกำร

ใชบ้รกิำรบตัรเดบิตออนไลน ์กสิกรไทย ไม่ถกูตอ้ง และไม่ไดเ้กิดจำกควำมผิดหรือควำมบกพร่องของผูถื้อบตัร แต่ตอ้ง

ทกัทว้งใหธ้นำคำรทรำบภำยในระยะเวลำไม่เกิน 60 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัใบแจง้รำยกำรใชบ้ริกำรบตัรเดบิตออนไลน์ 

กสิกรไทย จำก K PLUS หรือจำกธนำคำร แลว้แต่กรณี 

4. ธนำคำรสงวนสิทธิที่จะยกเลิก เปลี่ยนแปลง แกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรใชบ้รกิำร บตัรเดบิตออนไลน์ 

กสิกรไทย หรือขอ้สญัญำใด ๆ เก่ียวกบักำรใชบ้ริกำร อตัรำค่ำธรรมเนียม อตัรำค่ำบริกำรต่ำง ๆ โดยธนำคำรจะแจง้ให้

ผูถื้อบตัรทรำบเป็นลำยลกัษณอ์ักษรล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วัน เวน้แต่ในกรณีที่เร่งด่วน ธนำคำรจะแจง้
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ยกเลิก เปลี่ยนแปลง แกไ้ข เพิ่มเติมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรใหผู้ถื้อบตัรทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 15 (สิบหำ้) วนั หรือ

ประกำศใหท้รำบทำงหนงัสือพิมพร์ำยวนัภำษำไทยที่แพรห่ลำยในประเทศลว่งหนำ้เป็นระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 15 (สิบ

หำ้) วัน และธนำคำรจะแจง้เป็นลำยลกัษณอ์ักษรให้ผูถื้อบตัรทรำบอีกครัง้หนึ่ง หรือตำมระยะเวลำที่คณะกรรมกำร

คุม้ครองผูบ้ริโภคก ำหนด ในกรณีที่ธนำคำรไดแ้จง้ให้ผูถ้ือบตัรทรำบถึงกำรดงักล่ำวที่ก ำหนดไวข้ำ้งตน้แลว้ ใหถ้ือว่ำ

ผูถื้อบตัรไดร้บัทรำบ และยินยอมดว้ยกบักำรยกเลิก เปลี่ยนแปลง แกไ้ข เพิ่มเติมนัน้แลว้ 

5. ภำยหลงัจำกกำรหกัเงินจำก และ/หรือโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถื้อบตัร และ/หรือบุคคลซึ่งผูถื้อบตัรระบุ

เรียบรอ้ยแลว้ ธนำคำรจะแสดงหลกัฐำนกำรโอนเงินใหก้บัผูถื้อบตัร 

6. ผูถื้อบตัรสำมำรถใชบ้รกิำร บตัรเดบิตออนไลน ์กสิกรไทย ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง 

 

 
 
ข้อก ำหนดและเงือ่นไขกำรใช้บัตรเดบิตแมงมุมกสิกรไทย ในส่วนของกำรใช้งำนในระบบรถไฟฟ้ำ 

บตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทย เป็นบตัรเดบิตที่สำมำรถใชเ้ป็นบตัรโดยสำรในระบบรถไฟฟ้ำในสำยเฉลิมรชัมงคล (สำยสี
น ำ้เงิน) สำยฉลองรชัธรรม (สำยสีม่วง) รวมถึงเสน้ทำงอ่ืนๆ และระบบคมนำคมขนส่งในอนำคต ตำมโครงกำรตั๋วรว่ม
บตัรแมงมมุ ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่ำ “ระบบรถไฟฟ้ำ” ภำยใตข้อ้ก ำหนดในกำรใชร้ะบบรถไฟฟ้ำที่ไดป้ระกำศไว ้ โดยผูถื้อ
บตัรตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรใชบ้ตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทย ดงันี ้
1. ธนำคำรใหบ้ริกำรออกบตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทย ผ่ำนระบบ K PLUS หรือสำขำของธนำคำรที่ใหบ้ริกำร กรณีที่

บตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทยช ำรุด หรือไม่สำมำรถท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน หรือไม่สำมำรถใชเ้ดินทำงในระบบ
รถไฟฟ้ำไดต้ำมปกติ ผูถื้อบตัรสำมำรถขอออกบตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทยใหม่  โดยคิดค่ำธรรมเนียมท ำบตัรและ
ค่ำธรรมเนียมรำยปี เป็นไปตำมประกำศอตัรำค่ำธรรมเนียมบรกิำรของธนำคำร ทัง้นี ้ธนำคำรจะท ำกำรยกเลิกบตัร
เดบิตแมงมมุกสิกรไทยเก่ำ และผูถื้อบตัรสำมำรถขอคืนมลูค่ำกำรเดินทำงคงเหลือในบตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทย
เก่ำไดต้ำมข้อก ำหนดและเงือ่นไขบัตรเดบิตแมงมุมกสิกรไทย ในส่วนของกำรใช้งำนในระบบรถไฟฟ้ำ ข้อ 
2.5  

2.  เงื่อนไขกำรใชบ้ตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทย ในระบบรถไฟฟ้ำ 
 2.1  ในกำรท ำบตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทยครัง้แรก มลูค่ำกำรเดินทำงในระบบรถไฟฟ้ำเท่ำกบั 0 บำท  
 2.2  กำรเติมมูลค่ำในบัตรเดบิตแมงมุมกสิกรไทยเพ่ือใช้เดินทำงในระบบรถไฟฟ้ำ ผูถื้อบตัรสำมำรถเติม

มลูค่ำในบตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทยไดท้ี่หอ้งออกบตัรโดยสำรในสถำนีรถไฟฟ้ำในเวลำท ำกำร ตำมเงื่อนไขที่
กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “รฟม.” ก ำหนด โดยตอ้งเติมเป็นมูลค่ำขั้นต ่ำ
เท่ำกบั 100 บำท สำมำรถเพิ่มขึน้ไดเ้ป็นจ ำนวนเท่ำของ 100 บำท และวงเงินในบตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทย
จะตอ้งไม่เกิน 10,000 บำท  
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 2.3  กำรใช้บัตรเดบิตแมงมุมกสิกรไทยเดินทำงในระบบรถไฟฟ้ำ    
▪ ผูถื้อบตัรสำมำรถใชบ้ตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทยเพื่อผ่ำนเขำ้-ออกทำงประตอูตัโนมติัตำมประกำศ เงื่อนไข 

ระเบียบ และขอ้ก ำหนดของ รฟม.  
▪ หำกมีกำรเดินทำงเกินกว่ำมูลค่ำคงเหลือภำยในบตัรเดบิตแมงมุมกสิกรไทย ผูถื้อบตัรจะตอ้งเติมเงินให้

มูลค่ำในบัตรเดบิตแมงมุมกสิกรไทยคงเหลือมำกกว่ำมูลค่ำกำรเดินทำงเสียก่อน จึงสำมำรถออกจำก
ระบบรถไฟฟ้ำได ้  

▪ กรณีหยดุใชง้ำนบตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทยในระบบรถไฟฟ้ำ เป็นระยะเวลำเกิน  2 ปี นบัจำกวนัที่เดินทำง
ครัง้สุดทำ้ย จะไม่สำมำรถใชบ้ัตรเดบิตแมงมุมกสิกรไทยเดินทำงได ้ผูถื้อบตัรตอ้งน ำบัตรเดบิตแมงมุม
กสิกรไทยมำเติมมูลค่ำเดินทำงที่ห้องออกบัตรโดยสำรก่อน  จึงจะสำมำรถเดินทำงได ้ทั้งนีมู้ลค่ำกำร
เดินทำงคงเหลือในบตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทยก่อนหนำ้กำรเติมมลูค่ำยงัคงใชไ้ด ้  

▪ กรณีมีข้อสอบถำมเรื่องกำรใช้บัตรเดบิตแมงมุมกสิกรไทยเดินทำงในระบบรถไฟฟ้ำ โปรดติดต่อ 
ศนูยบ์ริกำรขอ้มลู รฟม. (Call Center) หมำยเลขโทรศพัท ์0-2716-4044 ในวนัและเวลำท ำกำร วนัจนัทร ์
ถึง วนัศกุร ์เวลำ 08:00 น. - 17:00 น. ยกเวน้วนัหยดุรำชกำร และวนัหยดุตำมธรรมเนียมของ รฟม.  

2.4 กรณีเกิดปัญหำในกำรใช้บัตรเดบิตแมงมุมกสิกรไทยระหว่ำงเดินทำงในระบบรถไฟฟ้ำ ผูถื้อบัตร
สำมำรถติดต่อเจำ้หนำ้ที่ที่หอ้งออกบตัรโดยสำร โดยผูถื้อบตัรจะตอ้งช ำระค่ำโดยสำรตำมระเบียบของ รฟม. 
ทัง้นี ้หำกบตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทยดงักลำ่วยงัไม่สำมำรถใชเ้ดินทำงไดใ้นครัง้ต่อไป ผูถื้อบตัรสำมำรถติดต่อ
สำขำของธนำคำรที่ใหบ้รกิำร  

2.5  กรณีบัตรเดบิตแมงมุมกสิกรไทยหำย ช ำรุด ถูกยึด หมดอำยุ หรือยกเลิกบัตร และกำรขอคืนมูลค่ำ
กำรเดินทำง 

▪ กรณีบตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทยหำย ช ำรุด ถกูยดึ หมดอำย ุหรือยกเลิกบตัร ผูถื้อบตัรสำมำรถติดต่อสำขำ
ธนำคำร เพื่อด ำเนินกำรตำมระเบียบและวิธีปฏิบติังำนของธนำคำร 

▪ กรณีผูถื้อบตัรประสงคจ์ะยกเลิกบตัรเฉพำะกำรใชง้ำนในส่วนกำรท ำธุรกรรมกำรเงินกบัธนำคำร ผูถื้อบตัร
ยงัคงใชบ้ตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทย เป็นบตัรโดยสำรในระบบรถไฟฟ้ำไดต้ำมปกติ    

▪ กรณีที่ผูถื้อบัตรประสงคจ์ะยกเลิกบัตรเดบิตแมงมุมกสิกรไทยในส่วนบัตรโดยสำรและขอคืนมูลค่ำกำร
เดินทำงที่คงเหลืออยู่ในบัตร ธนำคำรจะยกเลิกบัตรเดบิตแมงมุมกสิกรไทยทั้งในส่วนกำรท ำธุรกรรม
ทำงกำรเงินและแจง้ รฟม. ใหท้ ำกำรยกเลิกบตัรเดบิตแมงมุมกสิกรไทยเพื่อใชเ้ดินทำงในระบบรถไฟฟ้ำ
ทนัท ี

▪ กรณีบตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทยช ำรุด และผูถื้อบตัรตอ้งกำรขอคืนมลูค่ำกำรเดินทำง ผูถื้อบตัรจะตอ้งคืน
บตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทยที่ช  ำรุด ที่สำขำของธนำคำรที่ใหบ้ริกำร เพื่อยกเลิกบตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทย
ในระบบธนำคำรและท ำลำยบตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทย พรอ้มกรอกใบค ำขอคืนมลูค่ำกำรเดินทำง โดย
ธนำคำรจะแจง้ รฟม. ใหต้รวจสอบมลูค่ำกำรเดินทำงคงเหลือภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่ไดร้บัใบค ำ
ขอฯ และธนำคำรจะคืนมลูค่ำกำรเดินทำงคงเหลือในบตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทยใหผู้ถื้อบตัรภำยใน 7 วนั
ท ำกำร นบัจำกวนัที่ธนำคำรไดร้บักำรยืนยนัมลูค่ำกำรเดินทำงคงเหลือในบตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทยจำก 
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รฟม. ทัง้นี ้กำรตรวจสอบมลูค่ำกำรเดินทำงคงเหลือในบตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทยเป็นไปตำมขอ้มลูและ
กำรประมวลผลของ รฟม. ธนำคำรเป็นเพียงตวักลำงในกำรคืนมลูค่ำกำรเดินทำงคงเหลือใหแ้ก่ผู ้ ถือบตัร
เท่ำนั้น กรณีผู้ถือบัตรมีข้อสงสัยเก่ียวกับมูลค่ำกำรเดินทำงคงเหลือ สำมำรถติดต่อสอบถำมจำก
ศนูยบ์รกิำรขอ้มลู รฟม. (Call Center) ตำมช่องทำง และวนัเวลำ ที่ระบไุวข้ำ้งตน้  

▪ กรณีบัตรเดบิตแมงมุมกสิกรไทยสูญหำย หรือไม่มีบัตรเดบิตแมงมุมกสิกรไทยไปแสดงกับเจำ้หน้ำที่
ธนำคำรที่ใหบ้รกิำร  ผูถื้อบตัรไม่สำมำรถขอคืนมลูค่ำกำรเดินทำงได ้  โดยผูถื้อบตัรสำมำรถอำยดับตัรเดบิต
แมงมุมกสิกรไทยในส่วนกำรใชง้ำนท ำธุรกรรมทำงกำรเงินที่ผูกกับบญัชีธนำคำร ผ่ำนทำง K PLUS หรือ 
สำขำของธนำคำร หรือสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติมที่  K-Contact Center โทรศพัท ์0-2888-8888  

▪ กรณีบตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทยถูกยึดที่เครื่องเอทีเอ็ม และผูถื้อบตัรประสงคจ์ะยกเลิกบตัรเดบิตแมงมุม
กสิกรไทยดงักล่ำว ผูถื้อบตัรสำมำรถติดต่อผ่ำนช่องทำงสำขำ และ K-Contact Center โทรศพัท ์0-2888-
8888 เพื่อขอคืนมลูค่ำกำรเดินทำง โดยธนำคำรจะท ำกำรยกเลิกกำรใชง้ำนบตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทยทัง้
ในส่วนกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินและแจง้ รฟม. ใหท้ ำกำรยกเลิกบัตร เดบิตแมงมุมกสิกรไทยเพื่อใช้
เดินทำงในระบบรถไฟฟ้ำ พรอ้มทัง้แจง้ รฟม.ใหต้รวจสอบมลูค่ำกำรเดินทำงคงเหลือภำยใน 7 วนัท ำกำร 
นบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำกผูถื้อบตัร และธนำคำรจะคืนมลูค่ำกำรเดินทำงคงเหลือใหผู้ถื้อบตัรภำยใน 7 วนั
ท ำกำร     นบัจำกวนัที่ธนำคำรไดร้บักำรยืนยนัมูลค่ำกำรเดินทำงคงเหลือในบตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทย
จำก รฟม. ตำมเงื่อนไขขำ้งตน้ 

 

 

 

 

ข้อก ำหนดและเงือ่นไขกำรใช้บัตรเดบิตร่วม MADCARD for KERRY EXPRESS 

ผูถื้อบตัรรบัทรำบและตกลงว่ำ กำรสมคัรบตัรเดบิตรว่ม MADCARD for KERRY EXPRESS จะเป็นกำรสมคัรบรกิำร 
KERRY CLUB ดว้ย โดยผูถื้อบตัรยินยอมใหธ้นำคำรเปิดเผยขอ้มลูของผูถื้อบตัรที่มีอยู่กบัธนำคำรหรือที่ธนำคำรไดร้บั
จำกผูถื้อบตัร อำทิเช่น เลขบตัรประชำชน และหมำยเลขโทรศพัทข์องผูถื้อบตัร ใหแ้ก่ บริษัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) (“KERRY EXPRESS”) เพื่อกำรดงักลำ่ว และผูถื้อบตัรรบัทรำบและตกลงว่ำ กำรสมคัรบริกำร 
KERRY CLUB จะเสรจ็สมบูรณเ์มื่อผูถื้อบตัรปฏิบติัตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่ KERRY EXPRESS ก ำหนด ธนำคำรไมม่ี
สว่นเก่ียวขอ้งและไม่รบัผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ กบักำรใหบ้รกิำร KERRY CLUB ดงักล่ำว หำกมีปัญหำหรือขอ้
สงสยั กรุณำติดต่อกบั KERRY EXPRESS โดยตรง 
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เงือ่นไขควำมคุ้มครอง ส ำหรับผู้ถือบัตรเดบิตทีม่ีควำมคุ้มครองกำรประกันภัยอุบัติเหตุ 

 
1. ค ำนิยำม: 

 1.1 ผู้มีสิทธิได้รับควำมคุ้มครอง หมำยถึง ผูถื้อบตัรเดบิตซึ่งมีชื่อเป็นเจำ้ของบญัชีเงินฝำกออมทรพัย/์กระแส
รำยวนั ในนำมบุคคลธรรมดำเพียงคนเดียวที่ผูกกบับตัร (ยกเวน้บญัชีร่วม , บญัชีรำ้นคำ้โดยผูฝ้ำกคนเดียว, 
บัญชีคณะบุคคล, บัญชีนิติบุคคล, บัญชี...เพื่อ...) และมีอำยุ ณ วันสมัครบัตร  ตั้งแต่อำยุ 12 ปี บริบูรณ์ 
(ตำมวนัเดือนปีเกิด) - 70 ปี (ตำมปีเกิด) โดยนบัตำมที่ระบใุนบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ Passport (กรณี
ชำวต่ำงชำติ) ผูถื้อบตัร 1 รำย สำมำรถถือบตัรเดบิตทุกประเภทที่มีควำมคุม้ครองกำรประกันภัยอุบติัเหตุ
ภำยใตบ้ตัรเดบิตดังกล่ำวไดร้วมกันสูงสุดไม่เกิน 5 ใบ (ซึ่งต่อไปนี ้จะรวมเรียกว่ำ “บัตรเดบิตที่มีควำม
คุ้มครองอุบัติเหตุ”) ขอบเขตควำมคุม้ครอง: กำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร
สิน้เชิง จำกอบุติัเหตภุำยใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัอบุติัเหตกุลุม่(อบ.1)  

1.2 อุบัติเหตุ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้อย่ำงฉับพลันจำกปัจจัยภำยนอกร่ำงกำย และท ำให้เกิดผลที่  
ผูม้ีสิทธิไดร้บัควำมคุม้ครองมิไดเ้จตนำหรือมุ่งหวงั 

1.3 ควำมบำดเจ็บ หมำยถึง กำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำย อันเป็นผลโดยตรงจำกอุบติัเหตุ ซึ่งเกิดขึน้โดยเอกเทศ
และโดยอิสระจำกสำเหตอ่ืุน 

1.4 กำรสูญเสียอวัยวะ หมำยถึง กำรถูกตัดอวัยวะใดออกจำกร่ำงกำย ตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทำ้ และใหร้วม
หมำยถึง กำรสูญเสียสมรรถภำพในกำรใช้งำนของอวัยวะดังกล่ำวข้ำงต้นโดยสิน้เชิงและมีข้อบ่งชีท้ำง
กำรแพทยว์่ำ ไม่สำมำรถกลบัมำใชง้ำนไดอี้กต่อไป โดยจะจ่ำยค่ำทดแทนเพียงรำยกำรที่สงูสดุรำยกำรเดียว
ตำมขอ้ตกลงคุม้ครอง (อบ.1) 

1.5 กำรสูญเสียสำยตำ หมำยถึง ตำบอดสนิท และไม่มีทำงรกัษำใหห้ำยไดต้ลอดไป 
1.6 ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง หมำยถึง ทุพพลภำพถึงขนำดไม่สำมำรถประกอบหนำ้ที่กำรงำนใดๆ ในอำชีพ

ประจ ำและอำชีพอื่นๆ ไดโ้ดยสิน้เชิงตลอดไป 
1.7 ผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำล หมำยถึง กำรบำดเจ็บที่ไดร้บัท ำใหผู้ม้ีสิทธิไดร้บัควำมคุม้ครองตอ้งรบั

กำรรกัษำพยำบำลโดยแพทยห์รือตอ้งไดร้บักำรพยำบำลโดยพยำบำล ซึ่งเกิดขึน้ภำยใน 52 สปัดำห ์นบัแต่
วันเกิดอุบัติเหตุ โดยธนำคำรจะจ่ำยค่ำทดแทนส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยที่จ  ำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึน้จำกกำร
รกัษำพยำบำล ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทยแ์ละมำตรฐำนทำงกำรแพทย ์ส ำหรบัค่ำหอ้งส ำหรบัผูป่้วยใน ค่ำ
หอ้งสงัเกตอำกำร ค่ำรกัษำพยำบำล และค่ำกำรพยำบำลใหต้ำมจ ำนวนเงินที่จ่ำยจริง ทัง้นีไ้ม่เกินจ ำนวนเงิน
เอำประกันภัยที่ระบุไวห้นำ้ตำรำงกรมธรรมป์ระกันภัย รำยละเอียดตำมกรมธรรมป์ระกันภัยอุบติัเหตุกลุ่ม
(แบบพิเศษ) 

1.8 ผลประโยชนก์ำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล  หมำยถึง กำรบำดเจ็บที่ไดร้บั
ท ำใหผู้ม้ีสิทธิไดร้บัควำมคุม้ครองตอ้งเขำ้รบักำรรกัษำตวัเป็นผูป่้วยในโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำล เวช
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กรรม ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่ำ 6 ชั่วโมง ซึ่งตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดร้บักำรวินิจฉยัและค ำแนะน ำจำก
แพทยต์ำมขอ้บ่งชีซ้ึ่งเป็นมำตรฐำนทำงกำรแพทย ์และในระยะเวลำที่เหมำะสมส ำหรบักำรรกัษำกำรบำดเจ็บ
นัน้ๆ รำยละเอียดตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัอบุติัเหตกุลุม่(แบบพิเศษ) 

2. กำรประกันภัยนี ้ ให้กำรคุ้มครองควำมสูญเสียหรือ เสียหำยอันเกิดจำกควำมบำดเจ็บ ทำงร่ำงกำยของ                    
ผูม้ีสิทธิไดร้บัควำมคุม้ครอง โดยอบุติัเหตแุละท ำใหเ้กิดผลดงัต่อไปนี ้
2.1 กำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิน้เชิง อันเนื่องมำจำกอุบติัเหตุที่มิไดร้ะบุไวใ้น

ขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม ์อบ.1  
2.2 กำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิน้เชิง อันเนื่องมำจำกกำรถูกฆำตกรรมหรือ  

ถกูท ำรำ้ยรำ่งกำยโดยเจตนำ 
2.3 กำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิน้เชิง อันเนื่องมำจำกกำรขับขี่หรือโดยสำร

รถจกัรยำนยนต ์
2.4 ผลประโยชนก์ำรรกัษำพยำบำลอนัเนื่องมำจำกอบุติัเหตตุ่ำงๆ 
2.5 ผลประโยชนก์ำรชดเชยรำยได ้

3. รำยละเอียดควำมคุม้ครอง 

 ขอ้ตกลงควำมคุม้ครอง 
จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั 

ต่อบตัรเดบิต 
 

 

1. กำรเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิน้เชิงจำกอบุัติเหตุ

ทั่วไปที่มิไดร้ะบไุวเ้ป็นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม(์อบ.1) 
  

 

  - ทนุประกนัภยัขัน้ต ่ำ 100,000 บำท  

 

 - บวกวงเงินควำมคุม้ครอง 10 เท่ำของยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยของบญัชีที่ผูกกับ

บตัรในเดือนก่อน 
เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด 

 

 

- บวกวงเงินควำมคุม้ครอง 10 เท่ำของยอดเงินรูดซือ้สินคำ้ผ่ำนบตัรทัง้หมดใน

เดือนก่อน 
เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด 

 

 - ผลประโยชนร์วมสงูสดุต่อบตัรไม่เกิน 200,000 บำท  

 

2. กำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิน้เชิงจำกกำร  

ถูกฆำตกรรมหรือถูกท ำรำ้ยร่ำงกำยโดยเจตนำ หรือจำกกำรขับขี่หรือโดยสำร

รถจกัรยำนยนต ์

30,000 บำท 

 

 3. ผลประโยชนก์ำรรกัษำพยำบำลเนื่องจำกอบุติัเหต ุ(ต่ออบุติัเหต)ุ 5,000 บำท  
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หมำยเหตุ : ธนำคำรเป็นเพียงนำยหน้ำประกันวินำศภัยเท่ำน้ัน 

                          : บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย ในฐำนะ นำยหน้ำนิติบุคคล ใบอนุญำตเลขที ่ว00002/2547 
                : รับประกันภัยโดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
                  : จ ำกัดสิทธิประโยชนสู์งสุดไม่เกินคนละ 5 บัตร       

 

บรษัิทผูร้บัประกนัภยัขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำรบัประกนัภยัหรือปฏิเสธกำรรบัประกนัภยัตำมเงื่อนไขท่ีบรษัิท 
ผูร้บัประกนัภยัเป็นผูก้  ำหนด รวมทัง้กำรบอกเลิกควำมคุม้ครองหำกมีเหตแุห่งกำรบอกเลิกตำมเงื่อนไขกรมธรรม์
หรือตำมที่บริษัทผูร้บัประกนัภยัพิจำรณำเห็นสมควร 

▪ กรณีกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ ้นเชิงจำกอุบัติเหตุทั่ วไปจะได้รับ               
ควำมคุม้ครองไม่เกิน 1,000,000 บำท/คน 

▪ กรณีกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิน้เชิงจำกกำรถูกฆำตกรรม หรือท ำรำ้ย
รำ่งกำยโดยเจตนำ จะไดร้บัควำมคุม้ครองไม่เกิน 150,000 บำท/คน 

▪ กรณีกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ ้นเชิงจำกกำรขับขี่หรือ โดยสำร
รถจกัรยำนยนต ์จะไดร้บัควำมคุม้ครองไม่เกิน 150,000 บำท/คน 

▪ ผลประโยชนก์ำรรกัษำพยำบำลเนื่องจำกอบุติัเหตจุะไดร้บัควำมคุม้ครองไม่เกิน 25,000 บำท/คน /อบุติัเหต ุ
▪ ผลประโยชนก์ำรชดเชยรำยไดร้ะหว่ำงกำรรกัษำตวัในโรงพยำบำลจำกอบุติัเหตทุั่วไป 300 บำท/วนั คุม้ครอง

สงูสดุ 30 วนั/อบุติัเหต ุจะไดร้บัควำมคุม้ครองไม่เกิน 45,000 บำท/คน/อบุติัเหต ุ
4. อำณำเขตควำมคุม้ครอง : ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก 
5. ผูถื้อบตัรที่มีสิทธิไดร้บัควำมคุม้ครองกำรประกนัภยัอบุติัเหต ุ
      5.1  ผูถื้อบตัรที่มีคณุสมบติัตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรก ำหนดใหเ้ป็นผูม้ีสิทธิไดร้บัควำมคุม้ครอง ตำมที่ระบุไวข้ำ้งตน้ 

จะไดร้บัสิทธิควำมคุม้ครองตัง้แต่วนัที่สมคัรบตัร และไดร้บัสิทธิควำมคุม้ครองต่อเนื่องทุกๆ ปี ในกรณีที่ธนำคำร
หกัค่ำธรรมเนียมรำยปีบตัรจำกบญัชีเงินฝำก ที่ผกูกบับตัรไดจ้นกว่ำบตัรหมดอำยุ 

      5.2 กรณีบตัรช ำรุด สญูหำย บตัรหมดอำยุ และผูถื้อบตัรท ำบตัรแทนบตัรเดิม จะไดร้บัสิทธิควำมคุม้ครองตัง้แต่
วนัที่ท ำบตัรทดแทนบตัรเดิม 

      5.3 ในกรณีที่ระบบไม่สำมำรถหักบัญชีเพื่อช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปีได้ และผู้ถือบัตรท ำรำยกำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมรำยปี ตำมขัน้ตอนที่ธนำคำรก ำหนด จะไดร้บัสิทธิควำมคุม้ครองตัง้แต่วนัที่ช  ำระค่ำธรรมเนียม
รำยปี 

6. ผูถื้อบตัรที่ไม่ไดร้บัควำมคุม้ครองกำรประกนัอบุติัภยัเหตุ 

 

4 . ผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล  

อันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 30วันต่ออุบัติเหตุ) กรณีรักษำตัว 

ในโรงพยำบำลจำกอบุติัเหตทุั่วไป 

300 บำท/วนัคุม้ครองสงูสดุ 

30 วนั/อบุติัเหต ุ
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     6.1 ผูถื้อบัตรที่ไม่มีคุณสมบัติตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรก ำหนดใหเ้ป็นผูม้ีสิทธิไดร้บัควำมคุม้ครอง ตำมที่ระบุไว้
ขำ้งตน้ แมบ้ตัรยงัคงมีกำรช ำระค่ำธรรมเนียมบตัรในอตัรำปกติที่ธนำคำรก ำหนด    

     6.2 ผูถื้อบตัรยกเลิกหรืออำยดับตัร 
     6.3 บญัชีเงินฝำกที่ผูกกบับตัรถูกปิดบญัชี โดยผูถื้อบตัร หรือโดยระบบของธนำคำรที่เกิดจำกบญัชีเงินฝำกมีเงิน 

คงเหลือในบญัชีต ่ำกว่ำจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ธนำคำรก ำหนด หรือไม่มีกำรฝำกถอนเกินกว่ำ 1 ปี ซึ่งธนำคำรจะ 
หักค่ำบริกำรรักษำบัญชีตำมจ ำนวนที่ธนำคำรก ำหนด และธนำคำรพิจำรณำปิดบัญชีเงินฝำก ในกรณี 
ไม่มีเงินฝำกเหลือในบญัชี 

     6.4 ธนำคำรระงบักำรใชบ้ตัร เพิกถอนกำรใชบ้ตัร หรือปฏิเสธกำรใช ้หรือเรียกบตัรคืน 
 6.5 ระบบตดัค่ำธรรมเนียมรำยปีบตัรไม่ได ้เช่นเงินในบญัชีไม่พอช ำระค่ำธรรมเนียม 
 6.6 ผูถื้อบตัรใชส้ิทธิควำมคุม้ครองกำรประกนัภยัอบุติัเหตสุ  ำหรบัผูถื้อบตัรแลว้ 
7. ขอ้ยกเวน้ควำมคุม้ครอง 
 7.1 ควำมสญูเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อนัเกิดจำก หรือสืบเนื่องจำกสำเหตดุงัต่อไปนี ้

7.1.1 กำรกระท ำของผูม้ีสิทธิไดร้บัควำมคุม้ครอง ขณะอยู่ภำยใตฤ้ทธิ์สุรำ สำรเสพติด หรือยำเสพติด 
ใหโ้ทษจนไม่สำมำรถครองสติได้ (“ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ” หมำยถึง ในกรณีที่มีกำรตรวจเลือด 
ผูถื้อบตัรแลว้มีปรมิำณแอลกอฮอลใ์นเลือดตัง้แต่ 150 มิลลิกรมัเปอรเ์ซ็นตข์ึน้ไป) 

    7.1.2 กำรฆ่ำตวัตำย พยำยำมฆ่ำตวัตำย หรือกำรท ำรำ้ยรำ่งกำยตนเอง 
              7.1.3  กำรไดร้บัเชือ้โรค ปรสิต เวน้แต่กำรติดเชือ้โรค หรือบำดทะยกั หรือโรคกลวัน ำ้ ซึ่งเกิดจำกบำดแผลที่

ไดร้บัมำจำกอบุติัเหต ุ
              7.1.4 กำรรกัษำทำงเวชกรรมหรือศลัยกรรม เวน้แต่ที่จ  ำเป็นจะตอ้งกระท ำ เนื่องจำกไดร้บับำดเจ็บซึ่งไดร้บั 
   ควำมคุม้ครองภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันี ้และไดก้ระท ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไวใ้นกรมธรรม ์
                         ประกนัภยั 
              7.1.5 กำรแทง้ลกู 
              7.1.6 กำรรกัษำฟันหรือกำรรกัษำรำกฟัน เวน้แต่กำรรกัษำที่ไดเ้กิดขึน้ภำยใน 7 วนันบัจำกวนัเกิดอบุติัเหต ุ

      7.1.7 กำรเปลี่ยนหรือใสฟั่นปลอม กำรครอบฟัน ทนัตกรรมประดิษฐ์  
       7.1.8 อำหำรเป็นพิษ 
       7.1.9 กำรปวดหลงั อนัมีสำเหตมุำจำก หมอนรองกระดกูสนัหลงัเคลื่อนทบัเสน้ประสำท (Disc herniation)  

กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc   
disease) กระดกูสนัหลงัเสื่อม (Spondylosis) และภำวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยำธิสภำพที่ 
กระดกูสนัหลงัส่วน Pars interarticularis (Spondylosis) เวน้แต่มีกำรแตกหกั (fracture) หรือเคลื่อน  
(dislocation) ของกระดกูสนัหลงัอนัเนื่องมำจำกอบุติัเหต ุ

 7.1.10 สงครำม กำรรุกรำน กำรกระท ำที่มุ่งรำ้ยของศัตรูต่ำงชำติ หรือกำรกระท ำที่มุ่งรำ้ยคลำ้ยสงครำม 
ไม่ว่ำจะไดม้ีกำรประกำศสงครำมหรือไม่ก็ตำม หรือสงครำมกลำงเมือง ซึ่งหมำยถึง สงครำมระหว่ำง  
ชนที่อำศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน กำรแข็งขอ้ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรก่อควำม  
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วุ่นวำย กำรปฏิวัติ กำรรฐัประหำร กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรือเหตุกำรณใ์ดๆ ซึ่งจะเป็นเหตใุห้ 
มีกำรประกำศหรือคงไวซ้ึ่งกฎอยักำรศึก 

              7.1.11 กำรก่อกำรรำ้ย 
              7.1.12 กำรแผ่รังสี หรือกำรแพร่กัมมันตภำพรังสีจำกเชื ้อเพลิงนิวเคลียร ์หรือจำกกำกนิวเคลียรใ์ดๆ  

อันเนื่องมำจำกกำรเผำไหมข้องเชือ้เพลิงนิวเคลียร ์และจำกกรรมวิธีใดๆ  แห่งกำรแตกแยกตัวทำง  
นิวเคลียรซ์ึ่งด ำเนินติดต่อไปดว้ยตวัเอง 

              7.1.13 กำรระเบิดของกมัมันตภำพรงัสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร ์หรือวตัถุอันตรำยอ่ืนใดที่อำจเกิด  
    กำรระเบิดในกระบวนกำรนิวเคลียรไ์ด ้

7.2 ควำมสญูเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ในเวลำต่อไปนี ้
7.2.1 ขณะที่ผูม้ีสิทธิไดร้บัควำมคุม้ครอง แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งมำ้ แข่งสกีทกุชนิดรวมถึงเจ็ตสกี

แข่งสเก็ต ชกมวย โดดรม่ (เวน้แต่กำรโดดรม่เพื่อรกัษำชีวิต) ขณะก ำลงัขึน้หรือก ำลงัลง หรือโดยสำร
อยู่ในบอลลนู หรือเครื่องรอ่น เลน่บนัจีจ้ั๊มพ ์ด ำน ำ้ที่ตอ้งใชถ้งัอำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใตน้ ำ้ 

7.2.2 ขณะที่ผูม้ีสิทธิไดร้บัควำมคุม้ครอง ขบัขี่ หรือโดยสำรรถจกัรยำนยนต ์
7.2.3 ขณะที่ผูม้ีสิทธิไดร้บัควำมคุม้ครอง ก ำลงัขึน้หรือก ำลงัลง หรือขณะโดยสำรอยู่ในอำกำศยำนที่มิไดจ้ด

ทะเบียนเพื่อบรรทกุผูโ้ดยสำร และมิไดป้ระกอบกำรโดยสำยกำรบินพำณิชย ์
7.2.4 ขณะที่ผูม้ีสิทธิไดร้บัควำมคุม้ครอง ขบัขี่หรือปฏิบติัหนำ้ที่เป็นพนกังำนประจ ำอำกำศยำนใดๆ 
7.2.5 ขณะที่ผู ้มีสิทธิได้รับควำมคุ้มครอง เข้ำร่วมทะเลำะวิวำท หรือมีส่วนยั่ วยุให้เกิดกำรทะเลำะ

วิวำท          
7.2.6 ขณะที่ผูม้ีสิทธิไดร้บัควำมคุม้ครอง ก่ออำชญำกรรมที่มีควำมผิดสถำนหนกั หรือขณะถูกจบักมุ หรือ

หลบหนีกำรจบักมุ  
7.2.7 ขณะที่ผูม้ีสิทธิไดร้บัควำมคุม้ครอง ปฏิบติัหนำ้ที่เป็นทหำร ต ำรวจ หรืออำสำสมคัร  

8. ทนุประกนัภยัขัน้ต ่ำ 100,000 บำท และสงูสดุ 200,000 บำทต่อบตัร ค ำนวณสว่นเพิ่มที่ผูม้ีสิทธิไดร้บัควำมคุม้ครอง
แต่ละคนจะไดไ้ม่เท่ำกนัโดยพิจำรณำจำก 
8.1 ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยของบญัชีที่ผกูกบับตัรในเดือนก่อน 

▪ กรณีบตัรผูกบญัชีเงินฝำกออมทรพัย ์จะพิจำรณำจำกยอดเงินคงเหลือในบญัชีตัง้แต่วันที่ 1 จนถึง
วนัที่ 30 หรือ 31 ในเดือนก่อนหนำ้ประสบอบุติัเหต ุโดยน ำยอดเงินทุกวนัมำบวกกนั และหำรดว้ย 30 
หรือ 31 ขึน้อยู่กบัจ ำนวนวนัในเดือน 

▪ กรณีบตัรผกูบญัชีเงินฝำกกระแสรำยวนั จะพิจำรณำจำก บญัชีเงินฝำกกระแสรำยวนัที่ไม่เกินจ ำนวน
เงินที่มีอยู่ในบญัชีของผูฝ้ำก (ไม่รวมวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชี OVERDRAFT) (ถำ้มี) ตัง้แต่วนัที่ 1 จนถึง
วนัที่ 30 หรือ 31 ในเดือนก่อนหนำ้ โดยน ำยอดเงินทุกวนัมำบวกกนั และหำรดว้ย 30 หรือ 31 ขึน้อยู่
กบัจ ำนวนวนัในเดือน 

▪ กรณีบตัรผกูกบัทัง้บญัชีเงินฝำกออมทรพัย ์และบญัชีเงินฝำกกระแสรำยวนั จะพิจำรณำจำกยอดเงิน
คงเหลือในบญัชีออมทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
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▪ กรณีบตัรผกูบญัชีเงินฝำกออมทรพัย ์หรือบญัชีเงินฝำกกระแสรำยวนั และมียอดคงเหลือในบญัชีไม่
ครบ 30 หรือ 31 วนั ในเดือนก่อนหนำ้ประสบอบุติัเหต ุจะน ำยอดเงินทกุวนัมำบวกกนัและหำรดว้ย 
30 หรือ 31 ขึน้อยู่กบัจ ำนวนวนัในเดือน 

▪ ธนำคำรสงวนสิทธิ์ค  ำนวณยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยของบญัชีที่ผูกกบับตัรนบัตัง้แต่วนัที่สมคัรบตัรเดบิต
แลว้เท่ำนัน้ 

8.2 ยอดใชจ้่ำยซือ้สินคำ้ผ่ำนบตัร 
▪ พิจำรณำจำกยอดกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตร ตั้งแต่วันที่  1 จนถึงวันที่  30 หรือ 31 ในเดือนก่อนหน้ำ      

ประสบอบุติัเหต ุ
▪ กรณีบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวัน จะพิจำรณำจำกบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวันส ำหรับจ ำนวนเงิน  

ที่มีอยู่ในบญัชีของผูฝ้ำกและรวมวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชี OVERDRAFT (ถำ้มี) 
▪ เฉพำะรำยกำรซือ้สินคำ้ที่รำ้นคำ้เรียกเก็บเงินเขำ้มำยงัธนำคำรแลว้เท่ำนัน้ 

9. ผูร้บัประโยชนต์ำมควำมคุม้ครองกำรประกนัภยัอบุติัเหตุ ไดแ้ก่ ทำยำทโดยชอบดว้ยกฎหมำย (ทำยำทโดยธรรม)
ตำมล ำดบั หรือบคุคลที่ไดร้ะบชุื่อเฉพำะเจำะจง 

10. กรณีผูถื้อบตัรใช้สิทธิเรียกรอ้งค่ำสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ สำยตำหรือทพุพลภำพถำวรสิน้เชิง
จำกอุบัติเหตุทั่ วไป หรือจำกกำรถูกฆำตกรรม/ถูกท ำร้ำยร่ำงกำยโดยเจตนำ หรื อจำกกำรขับขี่ /โดยสำร
รถจักรยำนยนตไ์ปแลว้ ธนำคำรขอสงวนสิทธิยกเลิกบัตรที่ใช้สิทธิดังกล่ำว และให้ถือว่ำควำมคุ้มครอง
ตำมบัตรในทุกกรณีสิน้สุดลงทันทนัีบแต่วันทีผู่้ถือบัตรใช้สิทธิข้ำงต้น    

11. หลกัฐำนประกนัภยัที่ผูถื้อบตัร ในฐำนะผูม้ีสิทธิไดร้บัควำมคุม้ครอง จะไดร้บัและกำรระบชุื่อผูร้บัประโยชน ์
 11.1 หลกัฐำนประกนัภยั : ผูถื้อบตัรสำมำรถใชบ้ตัรเดบิตที่มีควำมคุม้ครองประกนัภยัใบนัน้ๆ เป็นหลกัฐำนแสดง

  สิทธิในกำรเอำประกนัภยัอบุติัเหตภุำยใตเ้งื่อนไขของบรกิำร 
11.2 ผูร้บัประโยชน ์: ทำยำทโดยธรรมตำมล ำดบั หรือบคุคลที่ไดร้ะบชุื่อเฉพำะเจำะจง ในกรณีที่ผูถื้อบตัรตอ้งกำร

ระบ ุแกไ้ข หรือเปลี่ยนแปลง ชื่อผูร้บัผลประโยชน ์ ติดต่อ CALL CENTER ของ  บรษิัท เมืองไทยประกนัภัย 
จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) โทร. 1484 

12. กำรเรียกรอ้งค่ำสินไหมทดแทนกรณีผูถื้อบตัร  เสียชีวิต หรือทุพพลภำพถำวรสิน้เชิง ผูร้บัประโยชน ์หรือ ผูจ้ดักำร
มรดก หรือทำยำทโดยธรรม ติดต่อ CALL CENTER ของบริษัทเมืองไทย ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 
โทร. 1484 ศูนยบ์ริกำรดำ้นสินไหม โทรศัพท ์0-2290-3388 พรอ้มแจง้ ชื่อ นำมสกุลและหมำยเลขบัตรเดบิต 
หมำยเลขโทรศพัท ์พรอ้มเตรียมเอกสำรจัดส่งใหแ้ก่บริษัท เลขที่ 252 ถ.รชัดำภิเษก หว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ผูถื้อบตัร  เสียชีวิตหรือทพุพลภำพถำวรสิน้เชิง โดยเอกสำรประกอบดว้ย 
12.1 กรณีทพุพลภำพถำวรสิน้เชิง 

▪ แบบฟอรม์ใบเรียกรอ้งค่ำสินไหมทดแทนของบรษิัท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
▪ ใบรบัรองแพทย ์ระบสุำเหตกุำรบำดเจ็บและอวยัวะที่สญูเสียโดยชดัเจน 
▪ ฟิลม์เอ็กซเรยห์รือผลกำรอ่ำนฟิลม์ 
▪ รูปถ่ำยเต็มตวัและอวยัวะที่สญูเสียของผูเ้รียกรอ้งสิทธิควำมคุม้ครอง 
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▪ ส ำเนำบตัรประชำชน 
▪ ส ำเนำประวติักำรรกัษำพยำบำล 
▪ ส ำเนำบตัรเดบิตที่มีควำมคุม้ครองประกนัภยั ซึ่งมีหมำยเลขบนบตัรตรงกบัชื่อผูถื้อบตัรกบัธนำคำร 
▪ ส ำเนำหนำ้แรกของสมดุบญัชีเงินฝำกออมทรพัย/์กระแสรำยวนัที่ผกูกบับตัร 

12.2 กรณีเสียชีวิต 
▪ แบบฟอรม์ใบเรียกรอ้งค่ำสินไหมทดแทนของบรษิัทเมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
▪ ส ำเนำใบชนัสตูรพลิกศพ รบัรองส ำเนำโดยหน่วยงำนที่ออก 
▪ ส ำเนำใบรำยงำนกำรผ่ำศพ รบัรองส ำเนำโดยหน่วยงำนที่ออกในกรณีที่มีกำรผ่ำศพพิสจูน ์
▪ ส ำเนำใบรบัรองกำรเสียชีวิต รบัรองส ำเนำโดยหน่วยงำนที่ออก 
▪ ส ำเนำบนัทกึประจ ำวนัของต ำรวจรบัรองส ำเนำโดยรอ้ยเวรเจำ้ของคดี 
▪ ส ำเนำใบมรณะบตัร รบัรองส ำเนำโดยหน่วยงำนที่ออก 
▪ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เสียชีวิต และผู้รับผลประโยชน์ ส  ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ

ผูเ้สียชีวิตและผูร้บัผลประโยชน ์รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูร้บัผลประโยชน ์
▪ ส ำเนำบตัรเดบิตที่มีควำมคุม้ครองประกนัภยั ซึ่งมีหมำยเลขบนบตัรตรงกบัชื่อผูถื้อบตัรกบัธนำคำร 
▪ ส ำเนำหนำ้แรกของสมดุบญัชีเงินฝำกออมทรพัย/์กระแสรำยวนัที่ผกูกบับตัร 

12.3 กรณีที่มีกำรเรียกรอ้งสิทธิควำมคุม้ครอง และเอกสำรต่ำงๆ ครบถว้นสมบูรณ ์บริษัทจะด ำเนินกำรจ่ำย  
ค่ำสินไหมใหผู้ร้บัผลประโยชนภ์ำยใน 7 วนัท ำกำร 

13. กำรเรียกรอ้งผลประโยชนก์ำรรกัษำพยำบำลเนื่องจำกอบุติัเหตุ 
13.1 กรณีเขำ้รบักำรรกัษำพยำบำลอนัเนื่องมำจำกอบุติัเหตใุนโรงพยำบำลที่อยู่ในเครือบรษิัทฯ ทัง้กรณีผูป่้วยใน  

(IPD) และ/หรือ ผูป่้วยนอก (OPD) ผูถื้อบตัรสำมำรถขอใชบ้รกิำรไดใ้นโรงพยำบำลที่อยู่ในเครือ TPA และ
บริษัทได ้โดยไม่ตอ้งส ำรองจ่ำยค่ำรกัษำพยำบำล แต่ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกินจำกวงเงินค่ำรกัษำพยำบำลที่ไดร้บั
ควำมคุ้มครองโดยแสดงบัตรเดบิตที่มีควำมคุ้มครองประกันภัย และบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ
PASSPORT (กรณีชำวต่ำงชำติ) ของผูถื้อบตัร 
เว้นแต่ภำยใน 5 วันท ำกำรนับจำกวันทีส่มัครท ำบัตรเดบิตทีม่ีควำมคุ้มครอง หำกผู้ถือบัตรเข้ำรับ 
กำรรักษำพยำบำล ผู้ถือบัตรจ ำต้องท ำกำรส ำรองจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลไปก่อน โดยสำมำรถ
เรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนได้ตำมวิธีกำรทีร่ะบุไว้ในข้อ 13.2 

13.2 กรณีเขำ้รบักำรรกัษำพยำบำลอันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุในโรงพยำบำลที่ไม่อยู่ในเครือบริษัทฯ ผูถื้อบตัร
จะตอ้งส ำรองจ่ำยค่ำรกัษำพยำบำลไปก่อน ใหติ้ดต่อ CALL CENTER ของ บรษิัท เมืองไทยประกนัภยัจ ำกัด 
(มหำชน) โทรศพัท ์1484 พรอ้มแจง้ ชื่อ นำมสกลุ หมำยเลขบตัรเดบิต หมำยเลขโทรศพัท ์ติดต่อ พรอ้มเตรียม
เอกสำรจดัสง่ใหแ้ก่บรษิัท เลขที่ 252 ถ.รชัดำภิเษก หว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัที่
ผูถื้อบตัรเขำ้รกัษำพยำบำล โดยมีเอกสำรดงันี ้

▪ ใบรบัรองแพทยฉ์บบัจรงิ ระบสุำเหตขุองกำรเกิดอบุติัเหตุ 
▪ ใบเสรจ็รบัเงินฉบบัจรงิ 
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▪ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน และ/ หรือ ส ำนำบตัรประจ ำตวัอ่ืนๆ ที่ทำงรำชกำรออกใหข้องผูถื้อบตัร 
▪ ส ำเนำบัตรเดบิตที่มีควำมคุ้มครองประกันภัย  ซึ่งมีหมำยเลขบนบัตรตรงกับชื่อผู้ท ำบัตรกับ

ธนำคำร 
▪ ส ำเนำหนำ้แรกของสมดุบญัชีเงินฝำกออมทรพัย/์กระแสรำยวนัที่ผกูกบับตัร 

 13.3 กรณีที่มีกำรเรียกรอ้งสิทธิควำมคุม้ครอง และเอกสำรต่ำงๆ ครบถว้นสมบูรณ ์บริษัทจะด ำเนินกำรจ่ำย  
ค่ำสินไหมใหผู้ร้บัผลประโยชนภ์ำยใน 7 วนัท ำกำร 

14. กำรเรียกรอ้งผลประโยชนเ์งินชดเชยรำยไดร้ะหว่ำงกำรรกัษำตวัในโรงพยำบำลจำกอุบติัเหตทุั่วไป 300 บำท/วนั 
คุม้ครองสงูสดุ 30 วนั/คนโดยมีเอกสำรดงันี ้

▪ ส ำเนำใบรบัรองแพทย ์
▪ ส ำเนำใบเสรจ็ หรือใบสรุปค่ำรกัษำพยำบำลที่ระบรุำยละเอียดค่ำใชจ้่ำยและจ ำนวนวนั 
▪ ส ำเนำประวัติกำรรกัษำส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และ/ส ำเนำบัตรประจ ำตัวอ่ืนๆที่ทำง

รำชกำรออกใหข้องผูถื้อบตัร 
▪ ส ำเนำบัตรเดบิตที่มีควำมคุ้มครองประกันภัย ซึ่งมีหมำยเลขบนบัตรตรงกับชื่อผู้ท ำบัตรกับ

ธนำคำร 
▪ ส ำเนำหนำ้แรกของสมดุบญัชีเงินฝำกออมทรพัย/์กระแสรำยวนัที่ผกูกบับตัร 

กำรแจ้งอุบัติเหตุ:จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทเมืองไทยประกันภัย จ ำกัด(มหำชน)ทรำบถึงกำรบำดเจ็บโดยไม่ชักชำ้   
ในกรณีที่มีกำรเสียชีวิตตอ้งแจง้ใหบ้รษิัททรำบทนัที เวน้แต่จะพิสจูนไ์ดว้่ำมีเหตจุ ำเป็นอนัสมควรจึงไม่อำจแจง้ได้
ขำ้งตน้ แต่ไดแ้จง้โดยเรว็ที่สดุเท่ำที่สำมำรถกระท ำได ้
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย:ใหส้่งหลกัฐำน กรณีเรียกรอ้งค่ำทดแทนจำกเสียชีวิตหรือ
ทุพพลภำพใหส้่งภำยใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิตหรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภำพ ส่วนในกรณีเรียกรอ้งค่ำทดแทน
อย่ำงอ่ืนใหส้่งหลักฐำนภำยใน180 วัน นับจำกวันที่เกิดอุบัติเหตุ แต่กำรไม่เรียกรอ้งดังกล่ำวภำยในก ำหนด       
ไม่ท ำใหส้ิทธิกำรเรียกรอ้งเสียไป หำกแสดงใหเ้ห็นไดว้่ำมีเหตอุนัไม่สำมำรถเรียกรอ้งภำยในก ำหนดและไดท้ ำกำร
เรียกรอ้งโดยเรว็ที่สดุแลว้ 
หมำยเหตุ : ข้อก ำหนดและเงือ่นไขท่ัวไปอื่นๆจะระบุไว้ในกรมธรรมป์ระกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (แบบพิเศษ) 
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เงือ่นไขและข้อตกลงในกำรให้บริกำร 3D Secure 
ยินดีตอ้นรบัและขอขอบคณุที่เลือกใชบ้รกิำร 3D Secure (Verified by Visa, MasterCard SecureCode, 

J/Secure) โปรดอ่ำนเงื่อนไขและขอ้ตกลงในกำรใหบ้ริกำรอย่ำงระมดัระวงัก่อนใชบ้ริกำร 3D Secure  

ค ำจ ำกัดควำมต่ำงๆ ในข้อก ำหนดและเงือ่นไขฉบับนี ้มีควำมหมำยดังต่อไปนี ้

 "ผู้ออกบัตร"                                หมำยถึง สถำบนักำรเงินที่ออกบตัร เครดิต/บตัรเดบิตใหแ้ก่ท่ำน  

"เรำ" และ "ของเรำ"                     หมำยถึง ผูอ้อกบตัรและ/หรือ ตวัแทนของผูอ้อกบตัรซึ่งมีหนำ้ที่ในกำร
ประมวลผลบตัรและใหบ้รกิำรเก็บพืน้ที่บนเว็บไซต ์ 

"ท่ำน" หรือ "ของท่ำน"                 หมำยถึง ผูใ้ชบ้รกิำร 3D Secure 

'เงื่อนไขและขอ้ตกลงในกำรใหบ้รกิำร' นีเ้ป็นส่วนเพิ่มเติมและใชร้ว่มกบัขอ้ตกลงส ำหรบัผูถื้อบตัร ซึ่งใชบ้งัคบัระหว่ำง 
ระหว่ำง 'ผูอ้อกบตัร' กบัท่ำน ('ขอ้ตกลงส ำหรบัผูถื้อบตัร') ดงันัน้ นอกเหนือจำก 'เงื่อนไขและขอ้ตกลงในกำรใหบ้ริกำร' 
นี ้แลว้ กำรท ำรำยกำรธุรกรรมใดๆ ของท่ำนผ่ำนบตัรโดยใชบ้รกิำร 3D Secure ยงัคงอยู่ภำยใต ้ 'ขอ้ตกลงส ำหรบัผูถื้อ
บตัร' ดว้ย 

1. กำรยอมรบัเงื่อนไข 
ก. กำรใหบ้รกิำร 3D Secure เป็นกำรใหบ้รกิำรแก่ท่ำนตำมเงื่อนไขกำรใหบ้รกิำรต่ำงๆ ดงัต่อไปนี ้ ("เงื่อนไขกำร 
ใหบ้รกิำร") และ "ขอ้ตกลงส ำหรบัผูถื้อบตัร" ซึ่งก ำกบัควบคมุกำรท ำธุรกรรมของท่ำนผ่ำนบตัรโดยใชบ้ริกำร 3D 
Secure ทัง้นี ้ "เงื่อนไขกำรใหบ้รกิำร" อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลำโดยมิตอ้งแจง้ใหท้่ำนทรำบลว่งหนำ้ กำรใช้
บรกิำร 3D Secure ถือเป็นกำรยอมรบัในเงื่อนไขกำรใหบ้รกิำรนี ้นอกจำกนี ้ในกำรใชบ้รกิำร 3D Secure ท่ำนตอ้งปฏิบ
ติ ตำมแนวทำงหรือระเบียบของ 3D Secure ที่จะโพสตใ์หท้รำบบนเว็บไซตเ์ดียวกนัเป็น ระยะ 
ข. ท่ำนยอมรบัว่ำกำรสรำ้งรหสัผ่ำนบญัชี 3D Secure และ/หรือกำรใชบ้รกิำร 3D Secure ถือเป็นกำรยอมรบัใน 
"เงื่อนไขกำรใหบ้รกิำร" นี ้และกำรใช ้3D Secure ต่อไปภำยหลงัจำกท่ีมีกำรทบทวน และ/หรือแกไ้ขเพิ่มเติม "เงื่อนไข
กำรใหบ้รกิำร" ถือเป็นกำรยอมรบัเงื่อนไขที่ไดม้ีกำรทบทวนและแกไ้ขแลว้ทกุประกำรนัน้ 
ค. เวน้เสียแต่จะไดม้ีกำรแจง้ หรือก ำหนดไวไ้วเ้ป็นอย่ำงอื่น คณุลกัษณะใหม่ๆ ที่ไดเ้พิ่มเติม ปรบัปรุง หรือแกไ้ขใน 3D 
Secure แลว้นัน้ ใหถื้อว่ำอยู่ภำยใต ้"เงื่อนไขกำรใหบ้ริกำร" นีด้ว้ยทัง้สิน้ทุกประกำร 
ง. ผูอ้อกบตัรสงวนสิทธิ์ในกำรท่ีจะปรบัปรุงหรือยกเลิก 3D Secure ( หรือสว่นใดสว่นหนึ่งของบริกำรนี ้ ) ไม่ว่ำจะเป็น 
กำรชั่วครำว หรือตลอดไป ไดต้ลอดเวลำโดยอำจแจง้หรือไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ก็ได ้

2. รำยละเอียดเก่ียวกบั 3D Secure 
3D Secure เป็นบรกิำรท่ีช่วยเสรมิควำมปลอดภยัใหแ้ก่กำรท ำรำยกำรธุรกรรมของท่ำนแบบออนไลนห์รือแบบ อ่ืน
ภำยใตบ้รกิำร 3D Secure โดยสำมำรถลดโอกำสทจุริตในกำรท ำรำยกำรดงักลำ่ว ทัง้นี ้ในกำรลงทะเบียนใชบ้รกิำร 3D 
Secure ท่ำนตอ้งใหข้อ้มลูสว่นตวัแก่เรำเพื่อใชใ้นกำรยืนยนัตวัตนในกำรเชื่อมต่อเพื่อท ำรำยกำรแบบออนไลนห์รือ 
แบบอื่นภำยใตบ้ริกำรของ 3D Secure ในอนำคต ทัง้นี ้ 3D Secure ยงัเป็นบรกิำรที่ใชส้  ำหรบัเก็บบนัทกึและจดัท ำ 
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รำยงำนรวมทัง้ช่วยแกปั้ญหำกำรท ำรำยกำรโดยทจุริตอีกดว้ย ขอ้มลูกำรลงทะเบียนของท่ำนดงัที่ก ำหนดในขอ้ 3 (ข) 
และ ขอ้มลูสว่นตวัอ่ืนๆ จะไม่ถกูน ำไปใชร้่วมกบัผูค้ำ้ ทัง้นี ้ ดงัอธิบำยโดยละเอียดในขอ้ 6 ของเงื่อนไขกำรใหบ้ริกำร
ฉบบันี ้

3. ขอ้ผกูพนัในกำรลงทะเบียน 
ท่ำนยอมรบัที่จะ (1) ใหข้อ้มลูที่เป็นจรงิ ถกูตอ้ง เป็นปัจจุบนั และสมบรูณเ์ก่ียวกบัตวัท่ำนเอง และระบขุอ้มลู ดงักลำ่ว
ลงในแบบฟอรม์กำรลงทะเบียนของ 3D Secure (" ขอ้มลูกำรลงทะเบียน") และ (2) คงไว ้และแกไ้ขปรบัปรุ ง" ขอ้มลู
กำรลงทะเบียน" ใหต้รงตำมควำมจรงิ ถกูตอ้ง เป็นปัจจุบนั และสมบรูณใ์นทุกขณะ ทัง้นี ้ หำกท่ำนให ้ "ขอ้มลูกำร 
ลงทะเบียน" ที่เป็นเท็จ ไม่ถกูตอ้ง ไม่เป็นปัจจบุนัหรือไม่สมบรูณ ์หรือหำกเรำมีขอ้สงสยัว่ำ "ขอ้มลูกำรลงทะเบียน" ของ 
ท่ำนไม่เป็นจรงิ ไม่ถกูตอ้ง ไม่เป็นปัจจบุนัหรือไม่สมบรูณแ์ลว้ เรำมีสิทธิ์ท่ีจะระงบั ยกเลิก หรือปฏิเสธกำรใชบ้รกิำร 3D 
Secure ของท่ำนไดใ้นทนัที 

4. กำรลงทะเบียน 
ก. ในกำรใชบ้รกิำร 3D Secure นัน้ ท่ำนตอ้งใหข้อ้มลูแก่เรำเพื่อใชใ้นกำรตรวจสอบควำมมีตวัตนของท่ำน และ 
ยินยอมใหเ้รำตรวจสอบดว้ยว่ำ ท่ำนเป็นเจำ้ของ หรือผูใ้ชท้ี่ไดร้บัอนญุำตใหใ้ช ้ บตัรเครดิต/บตัรเดบิตที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้
ขอ้มลูที่ท่ำนใหเ้รำจะตอ้งผ่ำนกำรตรวจสอบเปรียบเทียบกบัขอ้มลูกำรลงทะเบียน และ/หรือบตัรเครดิต/บตัรเด บิต 
ของท่ำนที่ท่ำนไดใ้หข้อ้มลูไวก้บัเรำ 
ข. หำกท่ำนไม่สำมำรถใหข้อ้มลูแก่เรำไดเ้พียงพอในกำรตรวจสอบควำมมีตวัตนของท่ำน เรำมีสิทธิ์ไม่อนญุำตใหท่้ำน 
ลงทะเบียนเพื่อใชบ้รกิำร 3D Secure ทัง้นี ้ท่ำนรบัรองว่ำขอ้มลูกำรลงทะเบียนที่ใหเ้รำนัน้เป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้ง และท่ำน
มีสิทธิ์โดยชอบตำมกฎหมำยในกำรใชบ้ตัรเครดิต/บตัรเดบิต ทัง้หมดท่ีท่ำนไดล้งทะเบียนเพื่อใชบ้ริกำร 3D Secure 
ค. หำกท่ำนลงทะเบียน 3D Secure ไม่ส  ำเรจ็ ผูค้ำ้มีสิทธิปฏิเสธกำรรบับตัรเครดิต/บตัรเดบิต ของท่ำนเพื่อใชช้ ำระ ค่ำ
สินคำ้ หรือบรกิำร หรือกำรท ำรำยกำรอ่ืนๆ ภำยใตบ้ริกำร 3D Secure ได ้
ง. ท่ำนตกลงและยอมรบัว่ำในกำรใชบ้รกิำร 3D Secure ท่ำนตอ้งมีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใชบ้ริกำรบนเว็บไซต ์และ
ท่ำนตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรใชบ้รกิำรอนัเก่ียวเนื่องกบักำรเขำ้ใชน้ัน้ นอกจำกนี ้ ท่ำนตอ้งมีอปุกรณท์ี่ จ ำเป็นใน
กำรเชื่อมต่อกบัเว็บไซต ์เช่น คอมพิวเตอรแ์ละโมเด็ม หรืออปุกรณส์ ำหรบัเขำ้ใชอ่ื้นๆ เป็นตน้ 
จ. ในกรณีที่ท่ำนมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัขัน้ตอนกำรลงทะเบียนใชบ้รกิำร 3D Secure หรือกำรท ำรำยกำรธุรกรรมโดยใช ้
บรกิำร 3D Secure โปรดสง่ขอ้สงสยัของท่ำนมำยงัฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ของ "ผูอ้อกบตัร" 

5. กำรยืนยนั 
ก. ระหว่ำงกำรลงทะเบียนใน 3D Secure ท่ำนตอ้งเลือก และ/หรือไดร้บัรหสัผ่ำน และ/หรือค ำถำมหรือค ำตอบ เมื่อ ท ำ
รำยกำรแบบออนไลนห์รือแบบอ่ืนโดยใชบ้ริกำรผ่ำน 3D Secure ทัง้นี ้ ท่ำนตอ้งป้อนรหสัผ่ำน 3D Secure หรือตอบ
ค ำถำมและใหค้ ำตอบของท่ำนก่อน ผูค้ำ้จึงจะยอมรบับตัรเครดิต/บตัรเดบิต เพื่อใชช้ ำระค่ำสินคำ้ และ/ หรือบรกิำรที่
ไดท้ ำรำยกำรผ่ำน 3D Secure ทัง้นี ้หำกท่ำนป้อนรหสัผ่ำนหรือตอบค ำถำมไม่ถกูตอ้ง หรือไม่ผ่ำน กำรยืนยนัจำก 3D 
Secure ผูค้ำ้มีสิทธิปฏิเสธกำรรบับตัรเครดิต/บตัรเดบิตของท่ำนได ้
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ข. ท่ำนเห็นดว้ยกบัวิธีกำรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ และ/หรือควำมมีตวัตนของท่ำน โดยระบบของ 3D Secure ทัง้นี ้ท่ำน
ตกลงและยืนยนักำรท ำรำยกำรธุรกรรมใดๆ ของท่ำนที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ ก่อนกำรกลบัสูห่นำ้จอปกติของ เว็บไซต์ 

6. รหสัผ่ำนส ำหรบัผูถื้อบตัรและมำตรกำรควำมปลอดภยั 
ท่ำนตกลงยอมรบักำรชื่อสินคำ้ และ/หรือบรกิำรที่ท่ำนไดท้ ำรำยกำรธุรกรรมผ่ำน 3D Secure ตลอดจนยอม รบัภำระ
ทัง้ปวงที่เกิดขึน้จำกธุรกรรม และ/หรือกิจกรรมทัง้หมดที่เกิดขึน้จำกกำรใชร้หสัผ่ำน 3D Secure ขอ้มลูกำรลงทะเบียน 
หรือขอ้มลูอื่นๆ ส ำหรบักำรตรวจสอบที่ท่ำนให ้หรือก ำหนดขึน้เพื่อใชก้บั 3D Secure นัน้ ท่ำนจะไม่โอน หรือขำยกำรใช้
งำน หรือกำรเขำ้ถึง 3D Secure ใหก้บับุคคลอ่ืน ท่ำนจะแจง้ใหเ้รำทรำบทนัทีเมื่อพบว่ำ มี กำรใชร้หสัผ่ำน หรือขอ้มลู
ส ำหรบักำรตรวจสอบของท่ำน หรือเมื่อมีกำรละเมิดมำตรกำรควำมปลอดภยัอ่ืนๆ โดยไม่ไดร้บั อนญุำต อนึ่ง ท่ำนตก
ลงและยอมรบัว่ำ เรำจะไม่รบัผิดชอบต่อควำมสญูเสียหรือควำมเสียหำยใดๆ อนัเกิดจำกกำรที่ท่ำน ไม่ปฏิบติัตำม 
"เงื่อนไขกำรใหบ้รกิำร" ทัง้นี ้ เวน้แต่ กรณีที่กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ "เงื่อนไขกำรใหบ้รกิำร" จะได ้ก ำหนดไวเ้ป็น
อย่ำงอื่น 

7. ควำมเป็นสว่นตวัของขอ้มลูที่ใชใ้นกำรลงทะเบียน 
ก. เรำจะเก็บขอ้มลูกำรลงทะเบียนของท่ำนที่ท่ำนไดใ้หก้บั 3D Secure ไวเ้ป็นควำมลบั และจะไม่เปิดเผยขอ้มลู 
ดงักลำ่วแก่ผูค้ำ้ในระบบออนไลน ์หรือผูค้ำ้ลกัษณะอื่น ที่มีกำรน ำเขำ้มำใชใ้นบริกำร 3D Secure 
ข. ภำยใตข้อ้ 8(ก)(9) ของเงื่อนไขกำรใหบ้รกิำรนี ้กำรเก็บรกัษำ หรือกำรเปิดเผยขอ้มลู จะเป็นไปภำยใตก้ฎหมำย หรือ 
ตำมค ำสั่ง หรือตำมกฎระเบียบของหน่วยงำนที่มีอ  ำนำจ และ/หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือเป็นไปภำยใต ้
ตำมควำมจ ำเป็นของเรำในกำรที่จะบงัคบัใหก้ำรด ำเนินธุรกรรม และ/หรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ใหเ้ป็นไปตำม "เงื่อนไข
กำรใหบ้รกิำร" ฉบบันี ้

8. สิ่งที่ท่ำนตอ้งปฏิบติั 

ท่ำนจะตอ้งไม่กระท ำกำรดงัต่อไปนี:้ 
ก. ปลอม และ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลใดเพื่อใชบ้รกิำร 3D Secure; 
ข. อพัโหลด โพสต ์ สง่อีเมล ์ หรือสง่เอกสำรใดๆ ที่มีไวรสัคอมพิวเตอรห์รือรหสัคอมพิวเตอรอ่ื์น ไฟล ์ หรือโปรแกรมที่ 
ออกแบบมำเพื่อรบกวน ท ำลำย หรือจ ำกดักำรท ำงำนของซอฟตแ์วรห์รือฮำรด์แวรค์อมพิวเตอร ์ หรืออปุกรณส์ื่อสำร 
ใดๆ ที่ใชโ้ดย 3D Secure; 
ค. สแปม และ/หรือกระท ำกำรใดๆ ที่ก่อควำมเสียหำยแก่เว็บไซต ์และ/หรือบรกิำรของ 3D Secure; 
ง. ด ำเนินกำรแกไ้ข เปลี่ยนปลง ปรบัปรุง ใหช้่วงสิทธิ แปลขอ้ควำม ขำย เปลี่ยนแปลงทำงวิศวกรรม เผยแพรข่อ้มลู ใดๆ 
ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงสว่นเก่ียวกบั 3D Secure หรือเว็บไซต ์หรือซอฟตแ์วรใ์ดๆ ใชใ้นกำรเชื่อมต่อ 3D Secure; 
จ. ลบค ำประกำศลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมำยกำรคำ้ หรือกรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ินอ่ืนใดท่ีมีใน 3D Secure; 
ฉ. "ใสเ่ฟรม" หรือ "แสดง" สว่นหนึ่งสว่นใดของเว็บไซตห์รือบรกิำรของ 3D Secure โดยมิไดร้บัอนญุำตเป็นลำย ลกัษณ์
อกัษรจำก (Card Scheme) ก่อน ; 
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ก. ใชโ้รบ็อท สไปเดอร ์ วิธีกำรในกำรคน้หำหรือเรียกดเูว็บไซต ์ หรืออปุกรณ ์ ไม่ว่ำทัง้ในแบบอตัโนมติั และ/หรือใน 
รูปแบบกำรสรำ้งขึน้ดว้ยตนเอง เพื่อกำรเรียกด ูหรือท ำดชันี "ขุดขอ้มลู" หรือกระท ำกำรในลกัษณะที่เป็นกำรท ำซ ำ้ หรือ
ดกัโครงสรำ้งขอ้มลู หรือขอ้มลูของเว็บไซตห์รือบรกิำร รวมทัง้เนือ้หำภำยในเว็บไซตห์รือบรกิำรของ 3D Secure 
ซ. แทรกแซง หรือรบกวนกำรท ำงำนของ 3D Secure หรือเซิรฟ์เวอร ์ หรือเครือข่ำยที่เชื่อมต่อกบั 3D Secure หรือ 
ละเมิด "เงื่อนไขกำรใหบ้ริกำร" ฉบบันี ้หรือขอ้ก ำหนด กระบวนกำร นโยบำย หรือระเบียบอ่ืนใดของ 3D Secure หรือ
เครือข่ำยท่ีเชื่อมต่อกบั 3D Secure; 
ผม. ละเมิดกฎขอ้บงัคบั แนวปฏิบติั เอกสำรที่ตีควำมโดยฝ่ำยปกครองหรือศำลภำยในและ/หรือระหว่ำงประเทศ หรือ 
ระเบียบและขอ้ก ำหนดใดๆ ที่ออกโดย (Card Scheme) ( ทัง้หมดที่ประกอบกนัขึน้ เป็น "กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง") ไม่ว่ำ
โดยจงใจหรือไม่จงใจก็ตำม ในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบักำรใชบ้รกิำร 3D Secure 

9. ควำมรบัผิดชอบ 
ก. เรำจะไม่รบัผิดชอบในทุกกรณีต่อควำมสญูเสีย และหรือเสียหำยซึ่งตำมมำ หรือซึ่งบงัเอิญเกิดขึน้ หรือซึ่งเกิดขึน้ 
เป็นกรณีพิเศษ ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้ม หรือควำมเสียหำยอ่ืนใด เช่น ควำมเสียหำยแก่บริกำรทำง 
คอมพิวเตอร ์หรือโทรศพัท ์อนัเป็นผลมำจำกกำรใชบ้รกิำร 3D Secure เป็นตน้ 
ข. เรำจะไม่รบัผิดชอบ และไม่ชดใชค้วำมเสียหำยอนัเกิดขึน้ กบัอปุกรณค์อมพิวเตอรห์รืออปุกรณอ่ื์นใด และควำม 
เสียหำยอนัเกิดจำกไวรสัที่อำจแพรเ่ขำ้สูอ่ปุกรณค์อมพิวเตอร ์ หรืออปุกรณอ่ื์นใดอนัเนื่องมำจำกกำรเขำ้สูเ่ว็บไซต ์ กำร
ใชง้ำน หรือกำรดำวนโ์หลดขอ้มลูจำกเว็บไซตน์ี ้

10. กำรสิน้สดุกำรบรกิำร 
ก. หำกท่ำนไม่ตอ้งกำรใชบ้ริกำร 3D Secure อีกต่อไป ท่ำนตอ้งโทรติดต่อฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ของผูอ้อกบตัรเพื่อปิด กำร
ใชง้ำนรหสัผ่ำนและขอ้มลูกำรลงทะเบียน 
ข. เรำสำมำรถระงบักำรเขำ้ใช ้3D Secure และสิน้สดุกำรใชบ้รกิำร 3D Secure ของท่ำนไดต้ลอดเวลำ ไม่ว่ำจะ เป็น
กำรชั่วครำวหรือถำวร โดยไม่ค ำนึงว่ำท่ำนไดร้บั ควำมเสียหำยหรือไม่ และกำรกระท ำดงักลำ่วของเรำจะไม่ ก่อใหเ้กิด
ควำมผิดใดๆ ทัง้สิน้ทัง้นี ้ เพื่อควำมปลอดภยั เรำสำมำรถสิน้สดุกำรเขำ้ใช ้3D Secure ของท่ำนไดท้กุ ขณะ หำกท่ำน
ไม่ไดเ้ขำ้ใชง้ำนในรอบระยะเวลำหก (6) เดือน ในกรณีที่เรำระงบักำรเขำ้ใช ้3D Secure ของท่ำน เรำอำจแจง้ใหท้่ำน
ทรำบทำงอีเมลแ์อดเดรสลำ่สดุที่ท่ำนใหไ้วแ้ก่เรำ 

11. กำรเจรจำกบัผูค้ำ้ 
กำรเจรจำ หรือตกลงทำงธุรกิจ หรือกำรเขำ้ร่วมในกำรส่งเสรมิกำรขำยของผูค้ำ้ ปลีกออนไลน ์ หรือผูค้ำ้ ในระบบ อ่ืน
โดยด ำเนินกำรผ่ำนบริกำร 3D Secure รวมทัง้กำรช ำระเงินและ/หรือกำรสง่มอบสินคำ้หรือบรกิำร และกำรรบัประกนั 
ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้เงื่อนไขขอ้ตกลงอ่ืนๆ หรือกำรอำ้งถึงกำรเจรจำดงักลำ่ว เป็นเรื่องระหว่ำงท่ำนและผูค้ำ้ รำยนัน้ 
เท่ำนัน้ ท่ำนยอมรบัว่ำ เรำจะไม่รบัผิดชอบและไม่ตอ้งชดใชค้วำมสญูเสียหรือควำมเสียหำยทกุประเภทอนัเนื่องมำจำก
กำรเจรจำ ตกลงดงักล่ำวระหว่ำงท่ำนกบัผูค้ำ้ เวน้แต่ กรณีที่กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งหรือขอ้ตกลงส ำหรบัผูถื้อบตัรระหว่ำง
เรำกบัท่ำนได ้ ระบไุวเ้ป็นกำรเฉพำะเจำะจง ท่ำนเขำ้ใจดีว่ำกำรใชบ้รกิำร 3D Secure มิไดห้มำยควำมว่ำ เรำแนะน ำ
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หรือรบัรองผูค้ำ้ รำยใด ไม่ว่ำผูค้ำ้รำยนัน้จะเขำ้รว่มโครงกำร 3D Secure หรือไม่ ตวัอย่ำงเช่น 3D Secure มิได้
ตรวจสอบตวัตนของ ผูค้ำ้ หรือคณุภำพสินคำ้และบรกิำรของผูค้ำ้ แต่อย่ำงใด เป็นตน้ 

12. กำรปฏิเสธกำรรบัประกนั 
ก. ท่ำนเขำ้ใจและยอมรบัว่ำกำรดำวนโ์หลดและใชง้ำนซอฟตแ์วรใ์ดๆ ที่ไดร้บัจำกกำรใชบ้รกิำร 3D Secure นัน้เป็น 
กำรกระท ำตำมดลุพินิจและควำมเสี่ยงของตวัท่ำนเองทัง้สิน้ อีกทัง้ท่ำนยอมรบัว่ำท่ำนจะเป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผู ้
เดียวในควำมเสียหำยที่เกิดขึน้กบัระบบคอมพิวเตอรข์องท่ำน หรือกำรสญูเสียหรือสญูหำยของขอ้มลูอนัเป็นผลมำ 
จำกกำรดำวนโ์หลดหรือใชง้ำนซอฟตแ์วรร์วมทัง้วสัดอ่ืุนใดจำกกำรใชบ้รกิำร 3D Secure 
ข. ทัง้นี ้ เวน้แต่ในกรณีที่ไดร้ะบไุวเ้ป็นอย่ำงอื่นใน "เงื่อนไขกำรใหบ้ริกำร" นี ้ เรำไม่ไดใ้หก้ำรรบัประกนักำรใชใ้นเชิง 
กำรคำ้ และไม่ไดใ้หก้ำรรบัประกนัควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคใ์ดๆ โดยเฉพำะเจำะจง 

13. ประกำศ 
กำรประกำศเก่ียวกบัเงื่อนไขกำรใหบ้รกิำรของ 3D Secure ในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบับญัชีของท่ำนกบัเรำ ปัญหำ เรื่องบตัร 
หรืออ่ืนๆ อำจกระท ำโดยทำงอีเมลห์รือจดหมำยถึงที่อยู่ที่ท่ำนใหไ้ว ้

14. อำยขุองผูใ้ชแ้ละควำมรบัผิดชอบ 
ท่ำนตกลงและยอมรบัว่ำ ท่ำนมีอำยุครบตำมกฎหมำยในกำรท่ีจะใชบ้ริกำร 3D Secure และสรำ้งภำระผกูพนั ตำม
กฎหมำยต่อควำมรบัผิดชอบต่ำงๆ ที่อำจตำมมำ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรใชบ้รกิำร 3D Secure อีกทัง้ท่ำนเขำ้ใจดีว่ำ ท่ำน
ตอ้งรบัผิดชอบต่อผลทำงกำรเงิน และ/หรือรบัผิดชอบต่อผลอื่นใดก็ตำมที่เกิดขึน้ และ/หรืออำจเกิดขึน้ อนัเนื่องมำจำก 
กำรใชง้ำน 3D Secure ทัง้หมดที่ท่ำนเป็นผูก้ระท ำ หรืออนญุำตใหใ้ชข้อ้มลูกำรลงทะเบียน รหสัผ่ำน หรือขอ้มลูที่ใชใ้น 
กำรตรวจสอบอ่ืนๆ 

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

 


