ข้ อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้ บัตรเดบิตของ บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย
ข้ อกำหนดและเงื่อนไขนี ้ใช้ บงั คับกับผู้ที่ได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นผู้ถือบัตรเดบิตของธนำคำร ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่ำ
“ผู้ ถื อ บั ต ร” โดยผู้ถื อ บัต รตกลงยิ น ยอมผูก พัน และปฏิ บัติ ต ำมข้ อก ำหนดและเงื่ อ นไขกำรใช้ บัต รเดบิ ต ของ
บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย (“ข้ อกำหนดและเงื่อนไข”) ดังนี ้
คำจำกัดควำมต่ำงๆ ในข้ อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ มีควำมหมำยดังต่อไปนี ้
หมำยถึง

เครื่ องบริ กำร-ฝำกถอนเงิ นสดอัตโนมัติ (เอที เอ็ม ) ของธนำคำร และ/หรื อ
ธนำคำรสมำชิ ก ซึ่ ง เป็ นสมำชิ ก ของ VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION แ ล ะ / ห รื อ MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED และ/หรื อ CHINA UNIONPAY COMPANY LIMITED
และ/หรื อ JCB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED และ/หรื อ บจก.
ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก และ/หรื อบริษัทบัตรเครดิตอื่นใดที่ธนำคำร และ/หรื อ
ธนำคำรสมำชิกเป็ นสมำชิกในอนำคต ทังในและต่
้
ำงประเทศทัว่ โลก ที่แสดง
เครื่ องหมำยว่ำสำมำรถใช้ บตั รเดบิตประเภทนันได้
้

“เครื่องมือโอนเงิน” หมำยถึง

ตัวบัตรเดบิต และ/หรื อ Password และ/หรื อ PIN และ/หรื อรหัสประจ ำตัว
บัต ร เดบิ ต และ/หรื อ หมำยเลขบัต รเดบิ ต และ/หรื อ รหัส One Time
Password (OTP) และ/หรื อเครื่ องมืออื่นใดที่ผ้ ถู ือบัตรใช้ เป็ นเครื่ องมือในกำร
เข้ ำใช้ บริ กำรตำมเงื่อนไขกำรใช้ บริ กำรฉบับนี ้ และ/หรื อเพื่อกำรยืนยันกำรใช้
บริกำรต่ำงๆ

“เครื่องรับบัตร”

หมำยถึง

อุปกรณ์ ELECTRONIC DATA CAPTURE (EDC) หรื ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อแท็บเล็ต หรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแอพพลิเคชัน่
(mPos) และ/หรื อเครื่ องสร้ ำง/เครื่ องอ่ำน QR Code หรื อ Barcode เพื่ออนุมตั ิ
วงเงินอัตโนมัตเิ ครื่ องอนุมตั กิ ำรชำระเงินอัตโนมัติ

“ธนำคำร”

หมำยถึง

บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย

“ธนำคำรสมำชิก”

หมำยถึง

ธนำคำรอื่ นๆ ที่ เป็ นสมำชิ ก ข อง VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION แ ล ะ / ห รื อ MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED และ/หรื อ CHINA UNIONPAY COMPANY LIMITED
แ ล ะ / ห รื อ JCB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED แ ล ะ / ห รื อ

“เครื่องเอทีเอ็ม”
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บจก.ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก และ/หรื อบริ ษัทบัตรเครดิตอื่นใดที่ธ นำคำร
และ/หรื อธนำคำรสมำชิกเป็ นสมำชิกในอนำคต
หมำยถึง

บัตร หรื อบัตรเดบิต ที่ ธ นำคำรออกหรื อ ร่ วมกับพันธมิ ตรของธนำคำรออก
(Co-Brand Card) ให้ ผ้ ถู ือบัตรสำหรับชำระค่ำสินค้ ำและ/หรื อบริ กำร และ/
หรื อชำระค่ำสำธำรณูปโภค ถอนเงิน โอนเงิน สอบถำมยอดเงินคงเหลือใน
บัญ ชี และสมัครใช้ บริ กำรอิเล็กทรอนิกส์ ต่ำงๆ ของธนำคำรที่ มี อยู่แล้ ว ณ
ปั จ จุบัน และ/หรื อที่ จ ะมี ต่อไปในภำยหน้ ำ ผ่ำนเครื่ องเอที เอ็ม และ/หรื อ
เครื่ องรับบัตร หรื อใช้ บริ กำรอื่นๆที่ธนำคำรจะประกำศให้ ทรำบเป็ นครำวๆ ไป
ทังนี
้ ้ ภำยใต้ เงื่อนไขที่ธนำคำรประกำศกำหนด และหมำยควำมรวมถึง บัตร
อื่ น ๆ ที่ อ อกโดยธนำคำรในภำยหน้ ำ ไม่ ว่ ำ จะเรี ย กชื่ อ ว่ ำ อย่ ำ งไร แต่ มี
คุณสมบัติเช่นเดียวกันนี ้ โดยวิธีหกั บัญชีเงินฝำกของผู้ถือบัตรเท่ำนัน้ (บัตร
เดบิต ที่ มี ชิ ป กำร์ ด (Chip Card) สำมำรถใช้ กับ เครื่ อ งเอที เ อ็ ม และ/หรื อ
เครื่ องรับบัตรในประเทศหรื อต่ำงประเทศที่รองรับชิปกำร์ ดเท่ำนัน)
้

“บริษัทบัตรเครดิต” หมำยถึง

VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION แ ล ะ /ห รื อ
MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED และ/หรื อ CHINA
UNIONPAY COMPANY LIMITED แ ล ะ / ห รื อ JCB INTERNATIONAL
COMPANY LIMITED และ/หรื อ บจก.ไทย เพย์ เ มนต์ เน็ ต เวิ ร์ ก และ/หรื อ
บริษัทบัตรเครดิตอื่นใดที่ธนำคำร และ/หรื อธนำคำรสมำชิกจะเข้ ำเป็ นสมำชิก
ในอนำคต

“ใบแจ้ งรำยกำร
บัตรเดบิต”

หมำยถึง

ใบแจ้ งหรื อใบบันทึกรำยกำรใช้ บตั รเดบิตและ/หรื อรำยกำรชำระค่ำสินค้ ำและ/
หรื อบริ กำรผ่ำนบัตรเดบิตและ/หรื อเอกสำรหลักฐำนที่แสดงรำยกำรลักษณะ
ดังกล่ำว

“ผู้ถือบัตร”

หมำยถึง

บุคคลที่ธนำคำรได้ อนุมตั ใิ ห้ เป็ นผู้ถือบัตรเดบิต

“ร้ ำนค้ ำ”

หมำยถึง

สถำนประกอบกำร จุดบริ กำร หรื อผู้ขำยสินค้ ำ /ผู้ให้ บริ กำรที่ยินยอมรับชำระ
ด้ วยบัตรเดบิต

“บัตรเดบิต”

9930004 TH-7-20 (v3e/PF_1019_KB989F/0219)

2/23

ข้ อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ซึ่งใช้ กับบัตรเดบิตทุกประเภท
1. ธนำคำรออกบัตรเดบิตให้ ผ้ ถู ือบัตรสำหรับใช้ บริ กำรต่ำงๆ กับธนำคำร โดยวิธีหกั เงินจำกบัญชีเงินฝำกประเภทที่
ธนำคำรกำหนดเท่ำนัน้ โดยผู้ถือบัตรสำมำรถผูกบัตรเดบิต 1 บัตร ได้ บญ
ั ชีเดียวเท่ำนัน้ และผู้ถือบัตรตกลงรับทรำบ
ว่ำ ผู้ถือบัตรจะสำมำรถใช้ บริกำรบัตรเดบิตได้ ตอ่ เมื่อมียอดเงินในบัญชีเพียงพอที่จะทำรำยกำรและชำระค่ำธรรมเนียม
เท่ำนัน้
2. ผู้ถือบัตรยอมรับว่ำบัตรเดบิตเป็ นกรรมสิทธิ์ของธนำคำร และผู้ถือบัตรจะไม่โอนหรื อมอบหรื อกระทำกำรใดๆ ซึ่ง
อำจส่งผลให้ เครื่ องมือโอนเงิน ไปอยู่ในครอบครองของบุ คคลอื่น และจะเก็บรักษำเครื่ องมือโอนเงินไว้ ในที่ปลอดภัย
อยูเ่ สมอ หำกผู้ถือบัตรฝ่ ำฝื นข้ อกำหนดและเงื่อนไขนี ้และปรำกฏว่ำมีกำรใช้ บตั รเดบิต ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบกำรใช้
บัตรเดบิตโดยให้ ถือว่ำผู้ถือบัตรเป็ นผู้ใช้ บตั รเดบิตด้ วยตนเอง เว้ นแต่ผ้ ถู ือบัตรจะพิสูจน์ได้ อย่ำงชัดแจ้ งว่ำไม่ได้ เป็ น
ควำมผิดของผู้ถือบัตร
3. ผู้ถือบัตรตกลงใช้ บตั รเดบิต และ/หรื อเครื่ องมือโอนเงินภำยใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี ้
3.1 บัตรเดบิตและ/หรื อเครื่ องมือโอนเงินถือเป็ นควำมลับเฉพำะตัวของผู้ถือบัตรเท่ำนัน้ กำรเปิ ดเผยเครื่ องมือโอน
เงินถือเป็ นกำรปฏิบตั ผิ ิดเงื่อนไขในข้ อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้
3.2 ในกรณีที่บตั รเดบิตและ/หรื อเครื่ องมือโอนเงินสูญหำย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงับ/ผู้ถือบัตรลืมเครื่ องมือโอนเงิน
ผู้ถือบัตรสำมำรถติดต่อธนำคำรที่ K-Contact Center หมำยเลข 02-8888888 ตลอด 24 ชัว่ โมง
3.3 กำรกระทำใดๆ ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) กำรสมัครและใช้ บริกำรต่ำงๆ กำรโอนเงิน กำรตรวจสอบ/พิสจู น์
ตัวตน กำรอนุมตั ิกำรทำธุรกรรมต่ำงๆ กำรตกลงยอมรับ /แก้ ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เกี่ยวกับข้ อกำหนดและเงื่อนไข/
บริ กำร/อัตรำค่ำธรรมเนียม ของกำรใช้ บริ กำรต่ำงๆ ทังของธนำคำรและ/หรื
้
อของบุคคลไม่ว่ำจะเป็ นกำรกระทำของ
ผู้ถือบัตรเอง หรื อเป็ นกำรกระทำของบุคคลอื่นใด หำกได้ กระทำไปโดยกำรใช้ บตั รเดบิตและ/หรื อเครื่ องมือโอนเงินแล้ ว
ผู้ถือบัตรตกลงให้ ถือว่ำถูกต้ องสมบูรณ์ และให้ มีผลผูกพันผู้ถือบัตรเสมือนหนึง่ ได้ กระทำโดยผู้ถือบัตรเอง รวมทังให้
้ ถือ
ว่ำเป็ นกำรที่ผ้ ถู ือบัตรได้ ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ ไว้ แก่ธนำคำรเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรทำธุรกรรมในครัง้ นันๆ
้
โดยถูกต้ องสมบูรณ์แล้ ว นับตัง้ แต่เวลำที่มีกำรยืนยันทำธุรกรรม ทังนี
้ ้ ผู้ถือบัตรตกลงยอมรับและรับทรำบถึงควำม
เสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับกำรใช้ บริ กำรผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจำกผู้ถือบัตรสำมำรถทำธุรกรรมได้ โดยไม่จำต้ องมี
เอกสำร หรื อหลักฐำนอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรื อมอบให้ แก่ธนำคำรอี ก เว้ นแต่ธนำคำรกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น ทังนี
้ ้
ผู้ถือบัตรต้ องตรวจสอบยอดเงินภำยหลังจำกทำรำยกำรทุกครัง้
4. ในกำรใช้ บริ กำรผ่ำนเครื่ องเอทีเอ็ม ที่ธนำคำรกำหนดให้ ผ้ ูถือบัตรต้ องกด PIN 6 หลัก ผู้ถือบัตรจะต้ องกด PIN
ให้ ถูกต้ อง หำกผู้ถือบัตรกด PIN ไม่ถูกต้ อง เครื่ องเอทีเอ็มจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตรกด PIN ใหม่ หำกผู้ถือบัตรกด PIN
ไม่ถูกต้ อง 3 ครัง้ ผู้ถือบัตรจะไม่สำมำรถใช้ บัตรเดบิตดังกล่ำวได้ อีก ผู้ถือบัตรจะต้ องติดต่อธนำคำรเพื่ อขอแก้ ไ ข
บัตรเดบิตให้ สำมำรถใช้ งำนได้ ตำมปกติ
ในกำรใช้ บริ กำรผ่ำนเครื่ องรับบัตร ที่ธนำคำรกำหนดให้ ว่ำผู้ถือบัตรต้ องกด PIN 6 หลัก ผู้ถือบัตรจะต้ องกด PIN
ให้ ถูกต้ อง หำกผู้ถือบัตรกด PIN ไม่ถูกต้ อง เครื่ องรับบัตรจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตรกด PIN ใหม่ หำกผู้ถือบัตรกด PIN
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ไม่ถูกต้ อง 3 ครัง้ ผู้ถือบัตรจะไม่สำมำรถใช้ บตั รเดบิตดังกล่ำวได้ อีก จนกว่ำผู้ถือบัตรจะแก้ ไขโดยใส่ PIN ที่เครื่ อง
เอทีเอ็มให้ ถกู ต้ อง ระบบจะปลดล็อคกำรใช้ งำนผ่ำนเครื่ องรับบัตรโดยอัตโนมัติ
ในกรณีใช้ บตั รเดบิตประเภท Contactless เพื่อชำระค่ำสินค้ ำและ/หรื อบริ กำรกับเครื่ องรับบัตรที่มีสญ
ั ลักษณ์
Contactless ไม่เกินจำนวนเงินที่ธนำคำรเจ้ ำของเครื่ องรับบัตรกำหนด ผู้ถือบัตรไม่ต้องกด PIN 6 หลัก ในกรณีที่ชำระ
ค่ำสินค้ ำและ/หรื อบริ กำรเกินจำนวนเงินที่ธนำคำรเจ้ ำของเครื่ องรับบัตรกำหนด ผู้ถือบัตรต้ องกด PIN 6 หลัก เพื่อใช้
ชำระค่ำสินค้ ำและ/หรื อบริกำร
5. ผู้ถื อ บัต รสำมำรถอำยัด บัต รเดบิต โดยติด ต่อ ธนำคำรที่ K-Contact Center หมำยเลข 02-8888888 ตลอด
24 ชัว่ โมง โดยธนำคำรจะอำยัดบัตรเดบิตภำยใน 5 นำที นับแต่วนั ที่ธนำคำรได้ รับคำสัง่ หรื อรับแจ้ งจำกผู้ถือบัตร
ครบถ้ วน
6. ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำ /ออกบัตรใหม่ ค่ำธรรมเนียมรำยปี ค่ำธรรมเนียมและ/หรื อ
ค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ อง อำทิเช่น กำรโอนเงิน ถอนเงิน ถอนเงินข้ ำมจังหวัด ตำมอัตรำที่ธนำคำรกำหนด โดยผู้ถือบัตร
สำมำรถเรี ยกดูรำยกำรหักชำระค่ำธรรมเนียมรำยปี ค่ำธรรมเนียม และ/หรื อค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นได้ จำกใบแจ้ ง รำยกำร
บัตรเดบิต และ/หรื อรำยกำรเดินบัญชีเงินฝำก ทังนี
้ ้ จนกว่ำผู้ถือบัตรจะแจ้ งยกเลิกกำรใช้ บตั รเดบิต
ผู้ถือบัตรยินยอมให้ ธนำคำรสำมำรถหักเงินตำมวิธีกำรที่ระบุในข้ อ 17. เพื่อนำเงินไปชำระค่ำธรรมเนียมและ/หรื อ
ค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องดังกล่ำว จนกว่ำธนำคำรจะได้ รับชำระเงินค่ำธรรมเนียมและ/หรื อค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องครบถ้ วน
ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับว่ำ หำกเงินในบัญชีของผู้ถือบัตรไม่เพียงพอให้ ธนำคำรหัก บัตรเดบิตจะไม่สำมำรถใช้ ได้
จนกว่ำผู้ถือบัตรจะชำระค่ำธรรมเนียมและ/หรื อค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องดังกล่ำวจนครบถ้ วนผ่ำนช่องต่ำงๆ ตำมรูปแบบ
และวิธีที่ธนำคำรกำหนด และแจ้ งให้ ธนำคำรทรำบ
7. ผู้ถือบัตรตกลงว่ำกำรใช้ จ่ำยผ่ำนบัตรเดบิต เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ จะถูกเรี ยกเก็บเป็ นเงินบำทไทยตำม
อัตรำแลกเปลี่ยนที่ธนำคำรถูกเรี ยกเก็บจำกบริ ษัทบัตรเครดิตที่ธนำคำรเป็ นสมำชิกอยู่ ณ วันที่มีกำรเรี ยกเก็บยอด
ค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวกับธนำคำร ทัง้ นี ้ หำกสกุลเงินต่ำงประเทศดังกล่ำวไม่ใช่สกุลเงินดอลล่ำร์ สหรัฐ ยอดค่ำใช้ จ่ำย
ดังกล่ำวอำจจะถูกแปลงเป็ นสกุลเงินดอลล่ำร์ สหรัฐก่อนที่จะทำกำรแปลงเป็ นสกุลเงินบำทเพื่อเรี ยกเก็บกับธนำคำร
ผู้ ถื อ บั ต ร ส ำ ม ำ ร ถ ต ร ว จ ส อ บ อั ต ร ำ แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก ำ ร อ้ ำ ง อิ ง เ บื ้อ ง ต้ น ไ ด้ จ ำ ก VISA:
http://usa.visa.com/personal/card-benefits/travel/exchange-rate-calculator.jsp นอกจำกนี ้ ผู้ถือบัตรตกลงให้
ธนำคำรมีสิทธิคดิ ค่ำควำมเสี่ยงจำกกำรแปลงสกุลเงินดังกล่ำวในอัตรำร้ อยละตำมที่ธนำคำรประกำศกำหนดจำกยอด
ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้น เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรแปลงสกุลเงินดังกล่ำวข้ ำงต้ น (ปั จจุบนั เท่ำกับอัตรำร้ อยละ
2.5) ทังนี
้ ้ ค่ำควำมเสี่ยงจำกกำรแปลงสกุลเงินดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ตำมที่ธนำคำรประกำศกำหนดโดย
ธนำคำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ทังนี
้ ้ ผู้ถือบัตรสำมำรถตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำควำม
เสี่ยงจำกกำรแปลงสกุลเงินได้ จำก “ประกำศอัตรำค่ำบริ กำรต่ำงๆ เบี ้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝำก เงินให้ สินเชื่อ และ
ค่ำบริ กำรอื่นๆ ค่ำธรรมเนียม/ค่ำบริ กำร: บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บริ กำรโอนเงิน และตรำสำรต่ำงประเทศ” ที่มีผล
บังคับใช้ ณ ขณะนัน้
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8. ผู้ถือบัตรสำมำรถใช้ บตั รเดบิตสำหรับบริ กำรต่ำง ๆ ของธนำคำร โดยมีวงเงินกำรใช้ บตั รเดบิตตำมที่ธนำคำร
ประกำศก ำหนด และผู้ ถื อ บัต รสำมำรถปรั บ เพิ่ ม และลดวงเงิ น ใช้ บริ ก ำรดัง กล่ ำ วได้ ที่ K-Contact Center
โทร. 02-8888888 หรื อที่ K PLUS (แต่จะต้ องไม่เกินวงเงินสูงสุดของบัตรที่กำหนดไว้ ) โดยธนำคำรสงวนสิทธิ ที่จะ
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เงื่ อนไขในกำรให้ บริ กำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร โดยธนำคำรจะแจ้ งให้
ผู้ถือบัตรทรำบตำมวิธีกำรของธนำคำร และตำมที่มีกฎหมำยกำหนด
9. ในกรณีที่ธนำคำรตรวจพบรำยกำรซื ้อสินค้ ำ และ/หรื อบริ กำร และ/หรื อรำยกำรถอนเงิน และ/หรื อรำยกำรโอนเงิน
ของผู้ถือบัตรที่มีข้อสงสัย และ/หรื อผิดปกติ ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ ธนำคำรระงับกำรใช้ วงเงินซื ้อสินค้ ำ และ/หรื อ
บริ กำร และ/หรื อวงเงินถอน และ/หรื อวงเงินโอนเงินอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อทังหมดของผู
้
้ ถือบัตรได้ เป็ นกำรชัว่ ครำวได้
โดยธนำคำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรทรำบ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นกำรป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ ้นกับผู้ถือบัตร และเมื่อธนำคำร
ได้ รับกำรยืนยันควำมถูกต้ องในกำรทำธุร กรรมทำงกำรเงินดังกล่ำวจำกผู้ถือบัตรแล้ ว ผู้ถือบัตรจึงจะสำมำรถใช้ วงเงิน
ซื ้อสินค้ ำ และ/หรื อบริกำร และ/หรื อวงเงินถอนเงิน และ/หรื อวงเงินโอนเงินอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรื อทังหมดได้
้
ตอ่ ไป และ
ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับว่ำ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวของธนำคำร เป็ นกำรกระทำเพื่อควำมปลอดภัยและคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ถือบัตร
10. ในกรณีที่ ผู้ถือบัตรประสงค์ที่จะใช้ บตั รเดบิตซือ้ สินค้ ำและ/หรื อบริ กำรบนอินเทอร์ เน็ต ผู้ถือบัตรจะต้ องสมัคร
บริ กำรซือ้ สินค้ ำและ/หรื อบริ กำรทำงอินเทอร์ เน็ตด้ วยบัตรเดบิตกสิกรไทย (INTERNET SHOPPING BY K-DEBIT
CARD) ตำมแบบและวิธีที่ธนำคำรกำหนด
11. ธนำคำรจะส่งใบแจ้ งรำยกำรใช้ บตั รเดบิตให้ ผ้ ถู ือบัตรทรำบล่วงหน้ ำก่อนถึงวันกำหนดชำระเป็ นระยะเวลำไม่น้อย
กว่ำ 10 วัน ผ่ำนช่องทำง ตำมรูปแบบและกำหนดเวลำที่ธนำคำรกำหนด ทังนี
้ ้ ผู้ถือบัตรตกลงและรับทรำบว่ำใบแจ้ ง
รำยกำรใช้ บตั รเดบิตที่ผ้ ถู ือบัตรได้ รับจำกธนำคำรในวันทำรำยกำรตำมรูปแบบต่ำงๆ เป็ นกำรแจ้ งวันกำหนดชำระและ
นำส่งใบแจ้ งรำยกำรใช้ บตั รเดบิตตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้แล้ ว
12. ในกรณีมีกำรใช้ บตั รเดบิตที่ผ้ ถู ือบัตรได้ แจ้ งควำมประสงค์ขอรับใบแจ้ งรำยกำรใช้ บตั รเดบิต ธนำคำรจะจัดส่ง
ใบแจ้ งรำยกำรใช้ บตั รเดบิตให้ แก่ผ้ ถู ือบัตรทรำบผ่ำนช่องทำงตำมรู ปแบบและกำหนดเวลำที่ธนำคำรกำหนด หำก
ผู้ถือบัตรพบว่ำ มีรำยกำรไม่ถูกต้ อง ผู้ถือบัตรจะต้ องแจ้ งทักท้ วงให้ ธนำคำรทรำบภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วันที่
ผู้ถือบัตรได้ รับใบแจ้ งรำยกำรใช้ บตั รเดบิต โดยถือตำมระยะเวลำกำรส่งไปรษณีย์ตำมปกติ อย่ำงไรก็ตำม ไม่เป็ นกำร
ตัดสิทธิของผู้ถือบัตรในภำยหลัง ถ้ ำผู้ถือบัตรสำมำรถพิสจู น์ได้ วำ่ ค่ำใช้ จ่ำยในใบแจ้ งรำยกำรใช้ บตั รเดบิตบำงรำยกำร
ไม่ถูกต้ อง และไม่ไ ด้ เ ป็ นควำมผิ ดหรื อควำมช ำรุ ดบกพร่ องของผู้ถือบัตร แต่ทัง้ นี ผ้ ้ ูถือบัตรจะต้ องทั กท้ วงภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 60 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือบัตรได้ รับใบแจ้ งรำยกำรใช้ บตั รเดบิตจำกธนำคำร
ในกำรขอใบแจ้ งรำยกำรใช้ บตั รเดบิต ที่เป็ นรำยกำรชำระค่ำสินค้ ำและ/หรื อบริ กำรที่ร้ำนค้ ำ ทังกำรช
้
ำระค่ำสินค้ ำ
และ/หรื อบริ กำร ณ ร้ ำนค้ ำ และกำรซื ้อสินค้ ำและ/หรื อบริ กำรผ่ำนทำงอินเทอร์ เน็ต ผู้ถือบัตรสำมำรถทำรำยกำรที่
เครื่ องเอทีเอ็ม โดยสำมำรถขอใบแจ้ งรำยกำรใช้ บตั รเดบิตย้ อนหลัง 3 เดือนล่ำสุด ซึ่งเป็ นรำยกำรสินค้ ำและ/หรื อ
บริกำรที่ร้ำนค้ ำเรี ยกเก็บมำยังธนำคำรแล้ วเท่ำนัน้
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13. ในกรณีที่ผ้ ถู ือบัตรประสงค์ที่ขอเปลี่ยนแปลงกำรขอรับใบแจ้ งรำยกำรใช้ บตั ร ผู้ถือบัตรต้ องแจ้ งเป็ นลำยลักษณ์
อักษรให้ ธนำคำรทรำบล่วงหน้ ำเป็ นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน โดยผู้ถือบัตรตกลงและรับทรำบว่ำ ธนำคำรสำมำรถ
จัดส่งใบแจ้ งรำยกำรใช้ บตั รผ่ำนช่องทำง รูปแบบและกำหนดเวลำที่ธนำคำรกำหนดได้ เท่ำนัน้
14. ผู้ถือบัตรตกลงและรับทรำบว่ำ บัตรเดบิตไม่สำมำรถระงับหรื อยกเลิกกำรใช้ ชวั่ ครำวได้ ดังนัน้ หำกผู้ถือบัตรไม่
ประสงค์จะใช้ บตั รเดบิต ผู้ถือบัตรสำมำรถแจ้ งยกเลิกกำรใช้ บตั รเดบิตโดยผ่ำนช่องทำงดังนี ้
14.1 ขอยกเลิกบัตรเดบิตผ่ำน K-Contact Center โทร 02-8888888 หรื อผ่ำนระบบ K PLUS หรื อ ตำมช่องทำง
และวิธีกำรที่ธนำคำรกำหนด
14.2 ขอยกเลิกบัตรเดบิตที่สำขำของธนำคำร และตัดบัตรเดบิตออกเป็ น 2 ส่วนคืนให้ กบั ธนำคำร
ทังนี
้ ้ ธนำคำรจะดำเนินกำรระงับหรื อยกเลิกกำรให้ บริ กำรบัตรเดบิต ภำยใน 5 นำที นับแต่เวลำที่ธนำคำรได้ รับ
แจ้ ง อนึ่ง ผู้ถือบัตรไม่ต้องรั บผิ ดชอบในภำระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ภำยหลังครบกำหนดระยะเวลำ 5 นำทีดงั กล่ำว เว้ นแต่
ธนำคำรจะพิสจู น์ได้ วำ่ ภำระหนี ้ที่เกิดขึ ้นเป็ นกำรกระทำของผู้ถือบัตรเอง
อนึ่ง ผู้ถือบัตรตกลงรับทรำบว่ำ ผู้ถือบัตรต้ อ งชำระภำระหนี ้อันเกิดจำกกำรใช้ บตั รเดบิต ให้ แก่ธนำคำรเสร็ จสิ ้น
ครบถ้ วนก่อน จึงจะมีสิทธิ ได้ รับคืนค่ำธรรมเนียมรำยปี ในส่วนของระยะเวลำที่ ยังไม่ได้ ใช้ บริ กำร คืนจำกธนำคำร
(ในกรณีที่มีกำรหักค่ำธรรมเนียมรำยปี ได้ ) โดยธนำคำรจะคำนวณคืนตำมส่วนของเดือนปฏิทินที่ยงั ไม่ ได้ ใช้ บริ กำร
เศษของเดือนไม่นบั เป็ นเดือน ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ ธนำคำรมีสิทธินำเงินค่ำธรรมเนียมที่ผ้ ถู ือบัตรมีสิทธิได้ รับคืน
ไปหักชำระหนี ้บัตรเดบิตค้ ำงชำระ ได้ ทนั ที และให้ ถือว่ำผู้ถือบัตรได้ รับคืนค่ำธรรมเนียมรำยปี ในทันทีที่ธนำคำรนำเงิน
ค่ำธรรมเนียมรำยปี เข้ ำบัญชีของผู้ถือบัตรเรี ยบร้ อย
15. ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ บัต รมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ คื น ค่ำ ธรรมเนี ย มรำยปี ตำมที่ ก ล่ำ วในข้ อ 14. ธนำคำรจะด ำเนิ น กำรคื น
ค่ำธรรมเนี ยมให้ แก่ผ้ ูถือบัตร โดยคืนเข้ ำบัญ ชี ออมทรั พ ย์ / กระแสรำยวัน ที่ ผ้ ูถือบัตรมี ข้อตกลงให้ ผูก บัญชี ไ ว้ กับ
บัตรเดบิตที่แจ้ งยกเลิก หำกบัญชีดงั กล่ำวได้ ถกู ปิ ดไปแล้ ว ธนำคำรจะดำเนินกำรคืนเงินให้ แก่ผ้ ถู ือบัตรผ่ำนช่องทำง
และรูปแบบตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร
16. ธนำคำรมีสิทธิยกเลิกกำรให้ บริกำรบัตรเดบิต เพิกถอนกำรใช้ บัตรเดบิต หรื อปฏิเสธกำรใช้ หรื อเรี ยก
บัตรเดบิตคืนได้ ในกรณีดังต่ อไปนี ้
16.1 ผู้ถือบัตรโอนหรื อให้ ผ้ ูอ่ ืนใช้ บัตรเดบิตแทน
16.2 เงินในบัญชีไม่ พอชำระค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยต่ ำงๆ ให้ แก่ ธนำคำรได้
16.3 ผู้ ถือบั ตรถูกฟ้ องคดีแพ่ ง หรื อคดีล้มละลำย หรื อร้ องขอให้ ฟื้นฟู กิจกำร หรื อถูกพิทักษ์ ทรั พย์
หรื อตกเป็ นผู้ ต้องหำในคดีอำญำ หรื อเป็ นบุคคลที่ทำงรำชกำร หรื อหน่ วยงำนของรั ฐมีคำสั่งให้ ยึด/อำยัด
ทรัพย์ สิน /มีคำสั่งให้ ทรัพย์ สินตกเป็ นของแผ่ นดิน
16.4 เมื่อผู้ ถือบัตรเสี ยชีวิต หรื อเจ็บป่ วยเรื อ้ รั ง หรื อทุพพลภำพ ซึ่งธนำคำรเห็นว่ ำมีผลกระทบต่ อ
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องผู้ถือบัตร
16.5 เมื่อผู้ถือบัตรประสบปั ญหำอื่นใดซึ่งธนำคำรเห็นว่ ำเป็ นสำระสำคัญอันกระทบต่ อควำมสำมำรถ
ในกำรชำระเงินคืน
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16.6 เมื่อผู้ถือบัตรทำหรื อใช้ เอกสำรปลอมเพื่อใช้ ประกอบกำรยื่นคำขอใช้ บัตรเดบิตหรื อคำขอใดๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรใช้ บัตรเดบิต หรื อหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ ในเรื่ องคุณสมบัติของผู้ ถือบัตรตำมที่กฎหมำย
หรื อ หลั ก เกณฑ์ ท่ ี หน่ ว ยงำนก ำกั บ ดู แลธนำคำรประกำศก ำหนด หรื อ มี พฤติก รรมอั นเชื่ อ ได้ ว่ ำ เป็ นกำร
ฉ้ อโกงธนำคำรหรือฉ้ อโกงประชำชน หรือมีพฤติกรรมอันเชื่อได้ ว่ำมีกำรดำเนินกำรที่ขัดต่ อกฎหมำย/ควำม
สงบเรียบร้ อย/ศีลธรรมอันดีของประชำชน
16.7 เมื่อผู้ถือบัตรผิดสัญญำกำรใช้ บ้ตรเดบิตฉบับนีไ้ ม่ ว่ำข้ อหนึ่งข้ อใด
16.8 หำกธนำคำรพบว่ ำข้ อมูลในใบสมัครหรื อเอกสำรอื่นๆ ของผู้ถือบัตรไม่ ถูกต้ อง หรื อไม่ ครบถ้ วน
หรือไม่ เป็ นควำมจริง
16.9 เมื่ อ ผู้ ถื อ บั ต รไม่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ำมกฎหมำยหรื อ หลั ก เกณฑ์ ท่ ี ห น่ ว ยงำนก ำกั บ ดู แ ลธนำคำร
ประกำศก ำหนดในขณะนั ้น ๆ หรื อ กฎหมำยหรื อ หลั ก เกณฑ์ ใ นขณะนั ้น ๆ ก ำหนดให้ ก ำรให้ บ ริ ก ำร
บัตรเดบิตตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนีไ้ ม่ สำมำรถให้ บริกำรได้ อีก
16.10 ในกรณี ท่ ี ธ นำคำรสงสั ย ว่ ำ บั ต รเดบิ ต จะถู ก ผู้ อ่ ื น น ำไปใช้ โ ดยทุ จ ริ ต ธนำคำรมี สิ ท ธิ ย กเลิ ก
บัตรเดบิตได้ ทันทีเพื่อควำมปลอดภัยของผู้ถือบัตร โดยธนำคำรจะออกบัตรเดบิตใบใหม่ และแจ้ งให้ ผ้ ู ถือ
บัตรทรำบ
ในกรณีท่ ีธนำคำรใช้ สิทธิตำมข้ อ 16.1-16.10 นี ้ ผู้ถือบัตรจะต้ องส่ งมอบบัตรเดบิตคืนให้ ธนำคำรทันที
ที่ได้ รับแจ้ งจำกธนำคำร
17. ผู้ ถือบัตรยินยอมให้ ธนำคำรมีสิทธิหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกประเภทใดๆ ที่ผ้ ู ถือบัตรมีอยู่กับธนำคำร
หรื อเงิน ซึ่งอยู่ในควำมครอบครอง ดูแล และ/หรื อในอำนำจสั่งกำรของธนำคำร ไม่ ว่ำธนำคำรจะได้ รับฝำก
เงิน ได้ กำรครอบครองดูแล และ/หรื อได้ อำนำจสั่งกำรนีม้ ำโดยทำงใด เพื่อเข้ ำชำระหนีแ้ ละ/หรื อควำม
รั บผิดชอบของผู้ถือบัตรได้ ทันที โดยไม่ จำต้ องบอกกล่ ำว ทัง้ นี ้ ธนำคำรจะนำส่ งหลักฐำนกำรหักบัญชีให้
ผู้ถือบัตรทรำบ
ในกรณีท่ ีปรำกฏว่ ำเงินในบัญชีเงินฝำกทุกประเภท และ/หรื อเงินจำนวนหนึ่งจำนวนใดดังกล่ ำวของ
ผู้ถือบัตรไม่ มีให้ หักหรื อมีแต่ ไม่ พอให้ หักชำระหนี แ้ ละ/หรื อควำมรั บผิดได้ ครบถ้ วน ผู้ถือบัตรตกลงจะชำระ
หนีแ้ ละ/หรือควำมรับผิดที่ค้ำงชำระดังกล่ ำว คืนให้ แก่ ธนำคำร
18. ผู้ถือบัตรตกลงว่ำ นอกเหนือไปจำกกำรให้ บริ กำรตำมที่ระบุไว้ ในข้ อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้แล้ ว หำกภำยหน้ ำ
ธนำคำรให้ บริกำรอื่นใดแก่ผ้ ถู ือบัตรอีก และผู้ถือบัตรตกลงใช้ บริ กำรนันๆ
้ แล้ ว ผู้ถือบัตรตกลงว่ำไม่จำต้ องทำหลักฐำน
ใดไว้ ให้ แก่ธนำคำรอีก
19. กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ ธนำคำรเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลของผู้ถือบัตรที่ให้ ไว้ แก่ธนำคำร หรื อให้ ผ่ำนธนำคำร หรื อ
มีอยู่กบั ธนำคำร หรื อที่ธนำคำรได้ รับหรื อเข้ ำถึงได้ จำกแหล่งอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จำเป็ นเพื่อกำรให้ บริ กำรแก่ผ้ ถู ือ
บัตร กำรดำเนินกำรตำมคำขอของผู้ถือบัตรก่อนให้ บริ กำร กำรมอบหมำยงำนให้ ผ้ อู ื่นสนับสนุนกำรให้ บริ กำรไม่ว่ำ
จะเกี่ยวกับงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนติดต่อสื่อสำร งำนติดตำมทวงถำม หรื องำนอื่นใดก็ตำม กำรโอนสิทธิและ /
หรื อหน้ ำที่ กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กำรบริ หำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำกับตรวจสอบ กำรบริ หำรจัดกำรภำยใน
9930004 TH-7-20 (v3e/PF_1019_KB989F/0219)

7/23

องค์กร กำรจัดกำรข้ อร้ องเรี ยน และ/หรื อ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินกำรของธนำคำรอย่ำงมี
นัย สำคัญ หรื อ เพื่อ ให้ ธ นำคำรสำมำรถให้ บ ริ ก ำรได้ อ ย่ำ งเป็ น ธรรมและต่อ เนื่อ ง และผู้ถือ บัต รตกลงยิน ยอมให้
ธนำคำรเปิ ดเผยข้ อมูลดัง กล่ำวให้ แก่กลุ่ม ธุรกิจทำงกำรเงินธนำคำรกสิกรไทย ผู้ให้ บริ กำรภำยนอก ตัวแทนของ
ธนำคำร ผู้รับจ้ ำงช่วงงำนต่อ พันธมิตรทำงธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) ผู้ประมวลผลข้ อมูล ผู้สอบ
บัญชี ผู้ตรวจสอบภำยนอก บริ ษัทข้ อมูลเครดิต บริ ษัทจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ บริ ษัทบริ หำรสินทรัพย์ ผู้สนใจจะ
เข้ ำรับโอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ ผู้มีอำนำจตำมกฎหมำย และ/หรื อหน่วยงำน/องค์กร/นิติบคุ คลใดๆ ที่มีสญ
ั ญำอยู่กบั
ธนำคำร และยินยอมให้ ผ้ รู ับข้ อมูลจำกธนำคำรดังกล่ำว เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวต่อไปได้ ภำยใต้
วัตถุประสงค์ดงั กล่ำว และตกลงยินยอมให้ ส่ง และ/หรื อ โอนข้ อมูล ไปเก็บไว้ บน server/cloud ในประเทศต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
รำยละเอี ย ดอื่ น ๆ และสิ ท ธิ ปรำกฏในนโยบำยกำรคุ้ มครองข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลในเว็ บ ไซต์ ข องธนำคำร
www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
20. กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรใช้ บตั รเดบิต
20.1 หำกเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ ผ้ ถู ือบัตรเกิดภำระหรื อควำมเสี่ยงเพิ่มขึ ้น จะมีผลเมื่อผู้ถือบัตร
ให้ ควำมยินยอม
20.2 หำกเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงอื่นนอกจำกข้ อ 20.1 หรื อกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี ้ย อัต รำค่ำปรับ อัตรำ
ค่ำธรรมเนียม อัตรำค่ำบริ กำร และค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ อันเนื่องจำกต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ ธนำคำรมี
สิทธิเปลี่ยนแปลงได้ ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร โดยทำกำรแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสำระสำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจน
ให้ ผ้ ถู ือบัตรทรำบเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้ ำ (ด้ วยขนำดของตัวอักษรไม่เล็กกว่ำ 2 มิลลิเมตร โดยมีจำนวนไม่เกิน
11 ตัวอักษรใน 1 นิ ้ว)
(1) ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน หรื อ
(2) ในกรณีเร่งด่วน ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน โดย
(ก) ทำงจดหมำย หรื อ
(ข) ประกำศทำงหนังสือพิมพ์รำยวันภำษำไทยที่แพร่หลำยในประเทศและแจ้ งเป็ นหนังสือซ ้ำอีกครัง้
ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวข้ ำงต้ นที่เป็ นประโยชน์หรื อลดภำระแก่ผ้ ถู ือบัตร ซึ่งมีผลใช้ บงั คับได้ ทนั ที
ธนำคำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรทรำบภำยใน 30 วัน หลังมีผลใช้ บงั คับ
20.3 หำกมีกฎหมำยและ/หรื อกฎเกณฑ์กำหนดให้ ธนำคำรต้ องดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้
เป็ นกำรเฉพำะเป็ นอย่ำงอื่น ผู้ถืออบัตรตกลงยินยอมให้ ธนำคำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและ/หรื อเกณฑ์ดงั กล่ำวได้
21. บรรดำหนังสือ จดหมำย คำบอกกล่ำวใดๆ ที่ธนำคำรได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือบัตรตำมที่อยู่หรื อสถำนที่ทำงำนที่แจ้ งไว้ กบั
ธนำคำรนัน้ ผู้ถือบัตรตกลงให้ ถือว่ำเป็ นภูมิลำเนำที่ถกู ต้ องและมีกำรส่งให้ แก่ผ้ ถู ือบัตรโดยชอบแล้ ว
22. หำกผู้ถือบัตรมีกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ สถำนที่ทำงำน เบอร์ ไทรศัพท์ หรื อที่อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail
address) หรื อเปลี่ยนอำชีพกำรงำน ผู้ถือบัตรจะต้ องแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงให้ ธนำคำรทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทันที
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23. ผู้ถือบัตรไม่สำมำรถโอนสิทธิ และ/หรื อประโยชน์ และ/หรื อหน้ ำที่ ไม่ว่ำทัง้ หมดหรื อเพียงบำงส่วนที่มีอยู่ตำม
ข้ อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ให้ แก่บคุ คลใด
24. กำรล่ำช้ ำหรื องดเว้ นใดๆ ในกำรใช้ สิทธิของธนำคำรตำมกฎหมำยหรื อตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ ไม่ถือว่ำ
ธนำคำรสละสิทธิหรื อให้ ควำมยินยอมในกำรดำเนินกำรใด ๆ แก่ผ้ ถู ือบัตรแต่ประกำรใด
25. ข้ อควำมข้ อใดในข้ อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ หำกขัดหรื อแย้ งกับประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้ วยสัญญำ เรื่ องให้
ธุรกิจบัตรเครดิตเป็ นธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ พ.ศ. 2542 (และที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีผลใช้ บงั คับอยู่ในขณะนี ้ และ
ที่จะเพิ่มเติมต่อไปในภำยหน้ ำ ให้ ใช้ ข้อกำหนดในประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้ วยสัญญำดังกล่ำวแทน
ข้ อกำหนดและเงื่อนไขในกำรฝำก ถอน โอนเงิน และ/หรือชำระค่ ำสินค้ ำและ/หรือบริกำรต่ ำงๆ
ผ่ ำนเครื่องเอทีเอ็ม ซึ่งใช้ กับบัตรเดบิตทุกประเภท
1. ผู้ถือบัตรจะสำมำรถถอนเงิ นจำกบัญ ชี เ งิ นฝำกประเภทออมทรั พ ย์ หรื อบัญชี เงิ นฝำกกระแสรำยวันที่ ผูกกับ
บัตรเดบิตเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ดี หำกเป็ นกำรถอนเงินข้ ำมจังหวัด ผู้ถือบัตรจะต้ องจ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรถอนเงินข้ ำม
จังหวัดตำมอัตรำที่ธนำคำรกำหนด ทังนี
้ ้ ค่ำธรรมเนี ยมต่ำงๆ อำจเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนำคำรจะประกำศเป็ นครำวๆ
ไป ณ สำนักงำนของธนำคำร
2. จำนวนเงินที่ถอนผ่ำนเครื่ องเอทีเอ็ม จะถูกหักบัญชีเงินฝำกของผู้ถือบัตรภำยในวันเดียวกัน
3. กำรโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกของผู้ถือบัตรจะอยูภ่ ำยใต้ หลักเกณฑ์ ดังนี ้
3.1 ผู้ถือบัตรจะทำรำยกำรโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ และ/หรื อ บัญชีเงินฝำกกระแสรำยวัน ที่ผ้ ถู ือ
บัตรได้ ระบุไว้ กบั ธนำคำรเท่ำนัน้
3.2 ผู้ถือบัตรสำมำรถทำรำยกำรโอนเงินได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
3.3 กำรโอนเงินระหว่ำงบัญชีของผู้ถือบัตรนัน้ จะเป็ นจำนวนเงิ นเท่ำใดก็ตำมจะต้ องอยูภ่ ำยใต้ เงื่อนไขว่ำ ต้ องมี
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีพอที่เงินจะหักโอนไปได้ และทำรำยกำรไม่เกินวันละ 10 ครัง้
3.4 ธนำคำรจะทำกำรหักเงินจำกบัญชีที่โอนเงินออก และจะนำเงินเข้ ำบัญชีที่โอนเงินเข้ ำ ของผู้ถือบัตรภำยใน
วันเดียวกัน
3.5 ผู้ถือบัตรโอนเงินจะต้ องเสียค่ำธรรมเนียมบริกำรโอนเงินตำมอัตรำที่ธนำคำรกำหนด ทังนี
้ ้ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
อำจเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนำคำรจะประกำศเป็ นครำวๆ ไป ณ สำนักงำนของธนำคำร
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือบัตรประสงค์โอนเงินจำกบัญชีของตัวเองไปยังบุคคลอื่นใด ผู้ถือบัตร จะต้ องตรวจสอบเลขบัญชีของ
ผู้รับโอน ชื่อบัญชีของผู้รับโอน ยอดเงินโอน รวมถึงหมำยเลข คำแทนชื่อ หรื อข้ อมูลใดๆ ที่กำหนดให้ ใช้ แทนเลขที่
บัญชี/บัตรเงินสด/กระเป๋ ำเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับโอนเงินให้ ถูกต้ อง หำกเกิดกำร ผิดพลำดหรื อเสียหำย อันเกิด
จำกกำรกระทำของผู้ถือบัตรเอง ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบเอง
5. กำรโอนเงินเพื่อชำระค่ำสำธำรณูปโภคและค่ำใช้ จำ่ ยต่ำงๆ จะอยูภ่ ำยใต้ หลักเกณฑ์ดงั นี ้
5.1 ผู้ถือบัตรสำมำรถชำระค่ำสำธำรณูปโภคหรื อค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ได้ ไม่เกินกว่ำจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีของ
ผู้ถือบัตร
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5.2 ผู้ถือบัตรสำมำรถทำรำยกำรชำระค่ำสำธำรณูปโภค หรื อค่ำบริ กำรต่ำงๆ ได้ ตงแต่
ั ้ เวลำ 00:00 น. - 22:00 น.
หรื อเวลำอื่นใดตำมที่ธนำคำรกำหนด
5.3 ผู้ถือบัตรรับทรำบว่ำ ผู้ถือบัตรสำมำรถโอนเงินจำกบัญชี ตนเองไปยังบุคคลอื่ นและช ำระบัตรเครดิ ตของ
ธนำคำร ได้ ไม่เกินวงเงินรวมสูงสุดต่อวันตำมที่ธนำคำรประกำศกำหนด
6. กำรใช้ บตั รเดบิตกับเครื่ องเอทีเอ็ม ผู้ถือบัตรจะได้ รับใบแจ้ งรำยกำรบัตรเดบิต กรณีใบแจ้ งรำยกำรบัตรเดบิตหมด
เครื่ องเอทีเอ็มจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรทรำบ และผู้ถือบัตรจะสำมำรถเลือกใช้ บริกำรต่อไปได้ หำกผู้ถือบัตรกดตกลงรับทรำบ
ทังนี
้ ้ ยกเว้ นรำยกำรฝำกเงิน และ/หรื อรำยกำรโอนเงินไปเข้ ำบัญชีของบุคคลอื่นหรื อบัญชีที่ธนำคำรอื่น ที่ธนำคำรจะไม่
ทำรำยกำรฝำกเงิน และ/หรื อโอนเงินดังกล่ำวให้ ผู้ถือบัตรตกลงและรับทรำบว่ำ ผู้ถือบัตรสำมำรถตรวจสอบยอดกำร
ทำรำยกำรได้ จำกสมุดบัญชีเงินฝำกและ/หรื อใบแจ้ งรำยกำรใช้ บตั รเดบิต
7. เว้ นแต่ระบุไว้ เป็ นอย่ำงอื่น ในกรณีที่ผ้ ถู ือบัตรพบข้ อผิดพลำด หรื อในกรณีที่มีเหตุที่ต้องระงับกำรดำเนินกำรใดๆ
ภำยใต้ กำรให้ บริ กำรตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ เป็ นกำรชัว่ ครำว ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อบำงส่วน หรื อในกรณีกำร
ยกเลิ ก กำรระงับ กำรด ำเนิ น กำรดัง กล่ำ ว ผู้ถื อ บัต รสำมำรถติด ต่อ ธนำคำรได้ ที่ K- Contact Center หมำยเลข
02-8888888 เมื่อผู้ถือบัตรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมกระบวนกำรที่ธนำคำรกำหนดครบถ้ วนแล้ ว ธนำคำรจะระงับกำร
ดำเนินกำรให้ แล้ วเสร็ จ ตำมกำหนดเวลำที่ธนำคำรได้ แจ้ งแก่ผ้ ูถือบัตร โดยผู้ถือบัตรยัง คงเป็ นผู้รับผิดชอบในกำร
ดำเนินกำร และรำยกำรธุรกรรมที่ได้ เกิดขึ ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลำที่ธนำคำรจะมีกำรระงับกำรดำเนินกำรตำมที่
ได้ รับแจ้ งดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ธนำคำรขอสงวนสิทธิ ในกำรเพิกเฉยต่อคำร้ องขอใดๆ ที่ขัดต่อข้ อกำหนด/หลักเกณฑ์ของ
ธนำคำร ทำงรำชกำร และ/หรื อธนำคำรแห่งประเทศไทย
ทังนี
้ ้ ผู้ถือบัตรจะต้ องให้ ข้อมูลเรื่ อง วัน เวลำ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง จำนวนเงิน และลักษณะธุรกรรม หรื อข้ อมูลอื่นใดตำมที่
ธนำคำรร้ องขอและธนำคำรจะทำกำรสอบสวนตำมที่ได้ รับแจ้ ง ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง และแก้ ไขข้ อผิดพลำด (หำกมี)
โดยยึดหลักเกณฑ์ของทำงรำชกำร และ/หรื อธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรื อธนำคำร
8. ในกรณีกำรโอนเงิน ผู้ถือบัตรยอมรับว่ำกำรให้ บริ กำร และดำเนินกำรที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนช่องทำงกำรให้ บริ กำร
ต่ำงๆ ที่ธนำคำรจัดขึ ้นเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้ กบั ผู้ถือบัตร ทังนี
้ ้ ธนำคำรตกลงรับผิดชอบต่อผู้ถือบัตรในควำม
เสียหำยสืบเนื่องจำกกำรใช้ บริกำรนี ้ หำก (1) ธนำคำรไม่ปฏิบตั ติ ำมคำสัง่ อำยัดหรื อระงับกำรชำระเงิน/โอนเงิน หรื อไม่
ระงับเครื่ องมือโอนเงินตำมที่ได้ รับแจ้ งจำกผู้ถื อบัตร ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่ระบุในเงื่อนไขกำรใช้ บริ กำรฉบับนี ้ และ
ต่อมำเกิดรำยกำรชำระเงิน /โอนเงินขึน้ หรื อ (2) ธนำคำรยังมิได้ ส่งมอบเครื่ องมือโอนเงินให้ แก่ผ้ ูถือบัตร และเกิด
รำยกำรชำระเงิน/โอนเงินโดยมิชอบขึ ้น หรื อ (3) เกิดรำยกำรชำระเงิน/โอนเงินโดยมิชอบอันมิใช่ควำมผิดของผู้ถือบัตร
หรื อ (4) ธนำคำรไม่ปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ชำระเงิน /โอนเงินของผู้ถือบัตร จนเป็ นเหตุให้ ผ้ รู ับเงินไม่ได้ รับเงินจำกกำรชำระ
เงิน/โอนเงินโดยเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่ระบุในเงื่อนไขกำรใช้ บริ กำรฉบับนี ้ เว้ นแต่กำรไม่ปฏิบตั ิตำม
คำสัง่ นันเกิ
้ ดจำกกำรที่ผ้ ถู ือบัตรมีเงินในบัญชีไม่พอ และ/หรื อธนำคำรได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรทรำบถึงควำมขัดข้ องของกำร
ชำระเงิน/โอนเงินก่อนหรื อในขณะทำกำรชำระเงิน/โอนเงินอยูแ่ ล้ ว และ/หรื อผู้ถือบัตรปฏิบตั ผิ ิดเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงกับ
ธนำคำร
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9. ธนำคำรสงวนสิทธิ ที่จะเพิ่มหรื อยกเลิ กเครื่ องเอทีเอ็ม ได้ ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร กรณี ที่ธนำคำรให้ บริ กำร
เพิ่มเติมใดๆ ธนำคำรจะแจ้ งให้ ทรำบถึงรำยละเอียด เงื่ อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีกำรของบริ กำรนัน้ ๆ ซึ่งผู้ถือบัตร
สำมำรถตรวจสอบได้ ก่อนกำรใช้ บริกำร และเมื่อผู้ถือบัตรตกลงใช้ บริ กำรนัน้ (ซึง่ จะต้ องใช้ บริกำรประกอบกับเครื่ องมือ
โอนเงิน) ให้ ถือว่ำผู้ถือบัตรตกลงผูกพันตำมข้ อกำหนดและเงื่ อนไขกำรให้ บริ กำรนัน้ ๆ แล้ ว โดยไม่ต้องทำเอกสำร
หลักฐำนใดให้ แก่ธนำคำรอีกทังสิ
้ ้น
ข้ อกำหนดและเงื่อนไขในกำรใช้ บัตรเดบิต เพื่อชำระค่ ำสินค้ ำ และ/หรือบริกำร
ซึ่งใช้ กับบัตรเดบิตทุกประเภท
1. ในกำรใช้ บตั รเดบิตแทนเงินสดในกำรชำระค่ำสินค้ ำและ/หรื อบริกำร ผู้ถือบัตรจะต้ องแสดงและส่งมอบบัตรเดบิต
ให้ ร้ำนค้ ำ เพื่อให้ ร้ำนค้ ำนำไปจัดทำหลักฐำนแสดงกำรใช้ บตั รเดบิต รวมทังลงนำมในเอกสำรต่
้
ำงๆ ตำมแบบและวิธี
ที่ธนำคำร/ร้ ำนค้ ำกำหนด (หำกมี) เว้ นแต่ในกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำและ/หรื อบริ กำรกับร้ ำนค้ ำที่ยอมรับกำรชำระค่ำสินค้ ำ
และ/หรื อบริ กำรโดยวิธี กำรแจ้ งหมำยเลขบัตรเดบิตด้ วยวำจำหรื อลำยลักษณ์ อักษร โดยผู้ถือบัตรตกลงให้ ถื อ ว่ำ
เอกสำรและ/หรื อข้ อมูลกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำและ/หรื อบริ กำรที่ร้ำนค้ ำและ/หรื อบริ ษัทบัตรเครดิตจัดทำ เป็ นหลักฐำนแสดง
กำรใช้ บตั รเดบิตเพื่อชำระค่ำสินค้ ำและ/หรื อบริ กำรแทนเงินสดของผู้ถือบัตร และผู้ถือบัตรตกลงให้ ถือว่ำเป็ นคำสัง่
ของผู้ถือบัตรให้ ธนำคำรจ่ำยเงินค่ำสินค้ ำและ/หรื อบริกำรให้ แก่ร้ำนค้ ำ เมื่อร้ ำนค้ ำเรี ยกเก็บเงินจำกธนำคำร
2. ผู้ถือบัตรยินยอมให้ ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของผู้ถือบัตรที่ผกู กับหมำยเลขบัตรเดบิตที่ผ้ ถู ือบัตรแจ้ งกับ
ร้ ำนค้ ำ ได้ ตำมวิธีและหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรกำหนด โดยหำกเป็ นกำรชำระแบบเป็ นรำยงวด (Recurring) ธนำคำรจะ
หักเงินจำกบัญชีเงินฝำกตำมจำนวนเงินและกำหนดเวลำที่ร้ำนค้ ำแจ้ งมำยังธนำคำรในแต่ละงวด และให้ ถือว่ำกำรหัก
เงินนันเป็
้ นกำรหักที่ถกู ต้ อง และมีผลผูกพันผู้ถือบัตรโดยผู้ถือบัตรไม่ต้องให้ ควำมยินยอม หรื อทำเอกสำรหลักฐำนอื่น
ใดให้ แก่ธนำคำรอีก ทัง้ นี ้ หำกธนำคำรไม่ส ำมำรถหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวได้ ไม่ว่ำด้ วยเหตุใดก็ตำม ซึ่ง
รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝำกไม่พอหักเงิน หรื อหมำยเลขบัตรเดบิตที่ผ้ ถู ือบัตรแจ้ งกับ
ร้ ำนค้ ำถูกยกเลิ กหรื อถูกเปลี่ ยนแปลงไปโดยผู้ถือบัตรไม่ไ ด้ แจ้ ง กำรยกเลิกหรื อกำรแก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลงหมำยเลข
บัตรเดบิตแก่ร้ำนค้ ำ ธนำคำรมีสิทธิระงับกำรชำระค่ำสินค้ ำและ/หรื อบริ กำรรำยกำรดังกล่ำวได้ และธนำคำรจะไม่
ดำเนินกำรหักเงินซ ้ำ โดยให้ ถือว่ำกำรหักเงินในครัง้ นันไม่
้ สำเร็จ
3. ธนำคำรจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกร้ ำนค้ ำไม่ยอมรับบัตรเดบิต หรื อไม่ย อมให้ ผ้ ถู ือบัตรใช้ บตั รเดบิตเพื่อ
ชำระค่ำสินค้ ำและ/หรื อบริกำร
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือบัตรนำบัตรเดบิตไปซื ้อสินค้ ำ และ/หรื อบริ กำร หำกสินค้ ำที่ซื ้อนันช
้ ำรุดบกพร่องหรื อเสียหำย หรื อ
ผู้ถือบัตรไม่พึงพอใจในบริกำรที่ได้ รับ ผู้ถือบัตรไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องให้ ธนำคำรรับผิดชอบ โดยเป็ นหน้ ำที่ของผู้ถือบัตรที่
จะต้ องไปเรี ยกร้ องกับร้ ำนค้ ำเอง
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5. ผู้ถือบัตรตกลงและรับทรำบว่ำ กำรรับเปลี่ยนคืนสินค้ ำและ/หรื อบริ กำร ต้ องเป็ นไปตำมข้ อกำหนดจำกร้ ำนค้ ำ
นันๆ
้ ธนำคำรไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องในกำรขอรับเปลี่ยนคื นสินค้ ำและ/หรื อบริ กำรแต่อย่ำงใด ผู้ถือบัตรจะต้ องดำเนินกำร
กับร้ ำนค้ ำเอง
6. ในกรณีที่ธนำคำรมีข้อตกลงกับร้ ำนค้ ำที่ให้ ผ้ ูถือบัตรสัง่ ซือ้ สินค้ ำและ/หรื อใช้ บริ กำรที่ผ้ ูถือบัตรเพียงแจ้ งควำม
ประสงค์ ขอชำระค่ำสินค้ ำ/บริ กำร โดยกำรแจ้ งหมำยเลขบัตรเดบิต ด้ วยวำจำหรื อลำยลักษณ์อกั ษรให้ ร้ำนค้ ำทำกำร
เรี ยกเก็บเงินจำกธนำคำร ผู้ถือบัตร ตกลงดังนี ้
6.1 หำกผู้ถือบัตรทักท้ วงว่ำไม่ได้ เป็ นผู้สงั่ ซื ้อสินค้ ำหรื อไม่ได้ เป็ นผู้ขอรับบริ กำรจำกร้ ำนค้ ำดังกล่ำว ธนำคำรจะ
ระงับกำรเรี ยกเก็บเงินจำกผู้ถือบัตรทันที หรื อในกรณีที่เรี ยกเก็บเงินไปแล้ ว ธนำคำรจะคืน เงินให้ กบั ผู้ถือบัตรทันที เว้ น
แต่ธนำคำรจะพิสูจน์ ไ ด้ ว่ำภำระหนี ท้ ี่เ กิ ดขึน้ เป็ นกำรกระทำของผู้ถือบัตรเองและใช้ สิทธิ เรี ยกคืนจำกผู้ถือบัตรใน
ภำยหลัง
6.2 ไม่เป็ นกำรตัดสิทธิของผู้ถือบัตรที่จะขอยกเลิกกำรซื ้อสินค้ ำและ/หรื อ/รับบริ กำร ภำยในระยะเวลำ 45 วัน
นับตังแต่
้ วนั ที่สงั่ ซื ้อสินค้ ำหรื อขอรับบริกำร หรื อภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับตังแต่
้ วนั ถึงกำหนดกำรส่งมอบสินค้ ำและ/
หรื อ/บริ กำร ในกรณี ที่มีกำรกำหนดระยะเวลำส่งมอบสินค้ ำและ/หรื อ/บริ กำรเป็ นลำยลักษณ์ อักษร หำกผู้ถือบัตร
พิสจู น์ได้ ว่ำไม่ได้ รับสินค้ ำและ/หรื อ/บริ กำร หรื อได้ รับแต่ไม่ตรงกำหนดเวลำ หรื อได้ รับแล้ วแต่ไม่ครบถ้ วน หรื อชำรุ ด
บกพร่อง หรื อไม่ถกู ต้ องตรงตำมวัตถุประสงค์ โดยธนำคำรจะระงับกำรเรี ยกเก็บเงินจำกผู้ถือบัตร หรื อในกรณีที่เรี ยก
เก็บเงินไปแล้ ว ถ้ ำเป็ นกำรสั่งซือ้ สินค้ ำและ/หรื อ/บริ กำรภำยในประเทศ ธนำคำรจะคืนเงินให้ กับผู้ถือบัตรภำยใน
ระยะเวลำ 30 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ถู ือบัตรแจ้ ง แต่ถ้ำเป็ นกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำและ/หรื อบริ กำรจำกต่ำงประเทศ ธนำคำรจะ
คืนเงินให้ กบั ผู้ถือบัตรภำยในระยะเวลำ 60 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ถู ือบัตรแจ้ ง
เงื่อนไขควำมคุ้มครอง สำหรั บผู้ถือบัตรเดบิตที่มีควำมคุ้มครองกำรประกันภัยอุบัตเิ หตุ
1. ผู้มีสิทธิได้ รับควำมคุ้มครอง: ผู้ถือบัตรเดบิตซึ่งมีชื่อเป็ นเจ้ ำของบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ /กระแส รำยวัน ในนำม
บุคคลธรรมดำเพียงคนเดียวที่ผกู กับบัตร (ยกเว้ นบัญชีร่วม, บัญชีร้ำนค้ ำโดยผู้ฝำกคนเดียว, บัญชีคณะบุคคล, บัญชี
นิติบคุ คล, บัญชี....เพื่อ....) และมีอำยุ ณ วันสมัครบัตร ตังแต่
้ อำยุ 12 ปี บริ บรู ณ์ (ตำมวันเดือนปี เกิด) - 65 ปี (ตำม
ปี เกิด) โดยนับตำมที่ระบุในบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ Passport (กรณีชำวต่ำงชำติ)
ผู้ถือบัตร 1 รำย สำมำรถถือบัตรเดบิตทุกประเภทที่มีควำมคุ้มครองกำรประกันภัยอุบตั ิเหตุภำยใต้ บตั รเดบิต
ดังกล่ำวได้ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 5 ใบ (ซึ่งต่อไปนี ้ จะรวมเรี ยกว่ำ “บัตรเดบิตที่มีควำมคุ้มครองอุบัติเหตุ ”) ขอบเขต
ควำมคุ้มครอง: กำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรื อทุพพลภำพถำวรสิ น้ เชิง จำกอุบตั ิเหตุภำยใต้ กรมธรรม์
ประกันภัยอุบตั เิ หตุกลุม่ (อบ.1)
2. คำนิยำม:
2.1 อุบตั ิเหตุ หมำยควำมถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ ้นอย่ำงฉับพลันจำกปั จจัยภำยนอกร่ำงกำย และทำให้ เกิดผลที่
ผู้เอำประกันภัยมิได้ เจตนำหรื อมุง่ หวัง
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2.2 ควำมบำดเจ็บ หมำยควำมถึง กำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำยอันเป็ นผลโดยตรงจำกอุบตั เิ หตุ ซึง่ เกิดขึ ้นโดยเอกเทศ
และโดยอิสระจำกสำเหตุอื่น
2.3 กำรสูญเสียอวัยวะ หมำยถึง กำรถูกตัดออกจำกร่ ำงกำยตังแต่
้ ข้อมือ หรื อข้ อเท้ ำและให้ รวมหมำยถึง กำร
สูญเสียสมรรถภำพในกำรใช้ งำนของอวัยวะดังกล่ำวข้ ำงต้ นโดยสิน้ เชิงและมีข้อบ่งชีท้ ำงกำรแพทย์ว่ำไม่สำมำรถ
กลับมำใช้ งำนได้ อีกต่อไป โดยจะจ่ำยค่ำทดแทนเพียงรำยกำรที่สงู สุดรำยกำรเดียวตำมข้ อตกลงคุ้มครอง(อบ.1)
2.4 กำรสูญเสียสำยตำ หมำยถึง ตำบอดสนิท และไม่มีทำงรักษำให้ หำยได้ ตลอดไป
2.5 ทุพพลภำพถำวรสิ ้นเชิง หมำยควำมถึง ทุพพลภำพถึงขนำดไม่สำมำรถประกอบหน้ ำที่กำรงำนใดๆ ในอำชีพ
ประจำและอำชีพอื่นๆ ได้ โดยสิ ้นเชิงตลอดไป
2.6 ผลประโยชน์ กำรรั กษำพยำบำล : ถ้ ำกำรบำดเจ็ บที่ ไ ด้ รับทำให้ ผ้ ูมี สิทธิ ไ ด้ รั บ ควำมคุ้ม ครองต้ องรั บ กำร
รักษำพยำบำลโดยแพทย์หรื อต้ อ งได้ รับกำรพยำบำลโดยพยำบำลซึ่งเกิดขึ ้นภำยใน 52 สัปดำห์นบั แต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุ
จะจ่ำยค่ำทดแทนสำหรับค่ำใช้ จ่ำยที่จำเป็ นและสมควรซึ่งเกิดขึน้ จำกกำรรักษำพยำบำลจำเป็ นทำงกำรแพทย์และ
มำตรฐำนทำงกำรแพทย์ สำหรับค่ำห้ องสำหรับผู้ป่วยใน ค่ำห้ องสังเกตอำกำร ค่ำรักษำพยำบำล และค่ำกำรพยำบำล
ให้ ตำมจำนวนเงินที่จ่ำยจริ งทังนี
้ ้ไม่เกินจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ หน้ ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยรำยละเอียด
ตำมกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุกลุม่ (แบบพิเศษ)
2.7 ผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ ระหว่ำงกำรเข้ ำรักษำตัวในโรงพยำบำล : กำรบำดเจ็บที่ได้ รับทำให้ ผ้ ูมีสิทธิ
ได้ รับควำมคุ้มครองต้ องเข้ ำรับกำรรักษำตัวเป็ นผู้ป่วยในในโรงพยำบำล หรื อสถำนพยำบำล เวชกรรมติดต่อกันไม่น้อย
กว่ำ 6 ชั่วโมง ซึ่ง ต้ องลงทะเบียนเป็ นผู้ป่วยในโดยได้ รับกำรวินิจฉัยและคำแนะนำจำกแพทย์ตำมข้ อบ่ง ชีซ้ ึ่งเป็ น
มำตรฐำนทำงกำรแพทย์ และในระยะเวลำที่เหมำะสมสำหรับกำรรักษำกำรบำดเจ็บนันๆ
้ รำยละเอียดตำมกรมธรรม์
ประกันภัยอุบตั เิ หตุกลุม่ (แบบพิเศษ)
3. กำรประกัน ภัย นี ้ ให้ ก ำรคุ้ม ครองควำมสูญ เสี ย หรื อ เสี ย หำยอัน เกิ ด จำกควำมบำดเจ็ บ ทำงร่ ำ งกำยของ
ผู้เอำประกันภัยโดยอุบตั เิ หตุและทำให้ เกิดผลดังต่อไปนี ้
3.1 กำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรื อทุพพลภำพถำวรสิน้ เชิง อันเนื่องมำจำกอุบตั ิเหตุที่มิได้ ระบุไ ว้ ใน
ข้ อยกเว้ นของกรมธรรม์ อบ.1
3.2 กำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรื อทุพพลภำพถำวรสิ ้นเชิง อันเนื่องมำจำกกำรถูกฆำตกรรมหรื อถูก
ทำร้ ำยร่ำงกำยโดยเจตนำ
3.3 กำรเสี ยชี วิต สูญ เสี ยอวัยวะ สำยตำ หรื อทุพ พลภำพถำวรสิ น้ เชิ ง อันเนื่ องมำจำกกำรขับขี่ หรื อโดยสำร
รถจักรยำนยนต์
3.4 ผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำลอันเนื่องมำจำกอุบตั เิ หตุตำ่ งๆ
3.5 ผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้
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4. รำยละเอียดควำมคุ้มครอง
ข้ อตกลงควำมคุ้มครอง

จำนวนเงินเอำประกันภัย
ต่อบัตรเดบิต

1. กำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรื อทุพพลภำพถำวรสิ ้นเชิงจำกอุบตั ิเหตุ
ทัว่ ไปที่มิได้ ระบุไว้ เป็ นข้ อยกเว้ นของกรมธรรม์(อบ.1)
- ทุนประกันภัยขันต
้ ่ำ
- บวกวงเงินควำมคุ้มครอง 10 เท่ำของยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยของบัญชีที่ผกู กับ
บัตรในเดือนก่อน
- บวกวงเงินควำมคุ้มครอง 10 เท่ำของยอดเงินรู ดซื ้อสินค้ ำผ่ำนบัตรทังหมดใน
้
เดือนก่อน
- ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อบัตรไม่เกิน

100,000 บำท
xxx
xxx
200,000 บำท

2. กำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรื อทุพพลภำพถำวรสิน้ เชิงจำกกำรถูก
ฆำตกรรมหรื อ ถูก ท ำร้ ำยร่ ำ งกำยโดยเจตนำ หรื อ จำกกำรขับ ขี่ ห รื อ โดยสำร

30,000 บำท

รถจักรยำนยนต์
3. ผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบตั เิ หตุ (ต่ออุบตั เิ หตุ)
4. ผลประโยชน์ ก ำรชดเชยรำยได้ ร ะหว่ำงกำรเข้ ำ รั กษำตัว ในโรงพยำบำลอัน
เนื่ อ งมำจำกอุ บั ติ เ หตุ ( สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 30วั น ต่ อ อุ บั ติ เ หตุ ) กรณี รั ก ษำตั ว ใน
โรงพยำบำลจำกอุบตั เิ หตุทวั่ ไป

5,000 บำท
300 บำท/วันคุ้มครองสูงสุด
30วัน/อุบตั เิ หตุ

หมำยเหตุ : ธนำคำรเป็ นเพียงนำยหน้ ำประกันวินำศภัยเท่ ำนัน้
: บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย ในฐำนะ นำยหน้ ำนิตบิ ุคคล ใบอนุญำตเลขที่ ว00002/2547
: รับประกันภัยโดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
: จำกัดสิทธิประโยชน์ สูงสุดไม่ เกินคนละ 5 บัตร
บริ ษัทผู้รับประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรื อปฏิเสธกำรรับประกันภัยตำมเงื่อนไขที่
บริษัทผู้รับประกันภัยเป็ นผู้กำหนด รวมทังกำรบอกเลิ
้
กควำมคุ้มครองหำกมีเหตุแห่งกำรบอกเลิกตำมเงื่อนไขกรมธรรม์
หรื อตำมที่บริ ษัทผู้รับประกันภัยพิจำรณำเห็นสมควร
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 กรณี กำรเสี ยชี วิต สูญ เสี ยอวัยวะ สำยตำ หรื อทุพ พลภำพถำวรสิ น้ เชิ ง จำกอุบัติเหตุทั่วไปจะได้ รับควำม
คุ้มครองไม่เกิน 1,000,000 บำท/คน
 กรณี กำรเสี ยชี วิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรื อทุพพลภำพถำวรสิ น้ เชิงจำกกำรถูกฆำตกรรม หรื อทำร้ ำย
ร่ำงกำยโดยเจตนำ จะได้ รับควำมคุ้มครองไม่เกิน 150,000 บำท/คน
 กรณี ก ำรเสี ย ชี วิ ต สู ญ เสี ย อวั ย วะ สำยตำ หรื อ ทุ พ พลภำพถำวรสิ น้ เชิ ง จำกกำรขั บ ขี่ ห รื อ โดยสำร
รถจักรยำนยนต์ จะได้ รับควำมคุ้มครองไม่เกิน 150,000 บำท/คน
 ผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบตั เิ หตุจะได้ รับควำมคุ้มครองไม่เกิน 25,000 บำท/คน /อุบตั เิ หตุ
 ผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ ระหว่ำงกำรรักษำตัวในโรงพยำบำลจำกอุบตั ิเหตุทวั่ ไป 300 บำท/วัน คุ้มครอง
สูงสุด30 วัน/อุบตั เิ หตุ จะได้ รับควำมคุ้มครองไม่เกิน 45,000 บำท/คน/อุบตั เิ หตุ
5. อำณำเขตควำมคุ้มครอง : ตลอด 24 ชัว่ โมง ทัว่ โลก
6. ผู้ถือบัตรที่ได้ รับควำมคุ้มครองกำรประกันภัยอุบตั เิ หตุ
6.1 ผู้ถือบัตรที่มีคณ
ุ สมบัตติ ำมเงื่อนไขที่ธนำคำรกำหนด ในข้ อ 1 จะได้ รับสิทธิควำมคุ้มครองตังแต่
้ วนั ที่สมัครบัตร
และได้ รับสิทธิควำมคุ้มครองต่อเนื่องทุกๆ ปี ในกรณีที่ธนำคำรหักค่ำธรรมเนียมรำยปี บตั รจำกบัญชีเงินฝำกที่ผูกกับ
บัตรได้ จนกว่ำบัตรหมดอำยุ
6.2 กรณีบตั รชำรุ ด สูญหำย บัตรหมดอำยุ และผู้ถือบัตรทำบัตรแทนบัตรเดิม จะได้ รับสิทธิควำมคุ้มครองตังแต่
้
วันที่ทำบัตรทดแทนบัตรเดิม
6.3 ในกรณี ที่ ร ะบบไม่ ส ำมำรถหัก บัญ ชี เ พื่ อ ช ำระค่ ำ ธรรมเนี ย มรำยปี ได้ และผู้ ถื อ บัต รท ำรำยกำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมรำยปี ตำมขันตอนที
้
่ธนำคำรกำหนด จะได้ รับสิทธิควำมคุ้มครองตังแต่
้ วนั ที่ชำระค่ำธรรมเนียมรำยปี
7. ผู้ถือบัตรที่ไม่ได้ รับควำมคุ้มครองกำรประกันอุบตั ภิ ยั เหตุ
7.1 ผู้ถือบัตรอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี บริบรู ณ์ (ตำมวันเดือนปี เกิด) หรื ออำยุเกินกว่ำ 65 ปี (ตำมปี เกิด) ณ วันสมัครบัตร
โดยนับตำมที่ระบุในบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ Passport (กรณีชำวต่ำงชำติ) โดยที่บตั รเดบิตยังคงชำระ
ค่ำธรรมเนียมบัตรในอัตรำปกติที่ธนำคำรกำหนด
7.2 ผู้ถือบัตรยกเลิกหรื ออำยัดบัตร
7.3 บัญชีเงินฝำกที่ผกู กับบัตรถูกปิ ดบัญชี โดยผู้ถือบัตร หรื อโดยระบบของธนำคำรที่เกิดจำกบัญชีเงินฝำกมีเงิน
คงเหลือในบัญชีต่ำกว่ำจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่ธนำคำรกำหนด หรื อไม่มีกำรฝำกถอนเกินกว่ำ 1 ปี ธนำคำรหักค่ำบริ กำร
รักษำบัญชีตำมจำนวนที่ธนำคำรกำหนด และธนำคำรพิจำรณำปิ ดบัญชีเงินฝำกในกรณีไม่มีเงินฝำกเหลือในบัญชี
7.4 ธนำคำรระงับกำรใช้ บตั ร เพิกถอนกำรใช้ บตั ร หรื อปฏิเสธกำรใช้ หรื อเรี ยกบัตรคืนตำมข้ อ 16. ของข้ อกำหนด
และเงื่อนไขทัว่ ไป ซึง่ ใช้ กบั บัตรเดบิตทุกประเภท
7.5 ระบบตัดค่ำธรรมเนียมรำยปี บตั รไม่ได้ เช่นเงินในบัญชีไม่พอชำระค่ำธรรมเนียม
7.6 ผู้ถือบัตรใช้ สิทธิควำมคุ้มครองกำรประกันภัยอุบตั เิ หตุสำหรับผู้ถือบัตรแล้ ว
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8. ข้ อยกเว้ นควำมคุ้มครอง:
8.1 ควำมสูญเสีย หรื อควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำก หรื อสืบเนื่องจำกสำเหตุดงั ต่อไปนี ้
8.1.1 กำรกระทำของผู้ถือบัตรที่ได้ รับควำมคุ้มครองขณะอยู่ภำยใต้ ฤทธิ์สรุ ำ สำรเสพติด หรื อยำเสพติดให้ โทษ
จนไม่สำมำรถครองสติได้
“ขณะอยูภ่ ำยใต้ ฤทธิ์สรุ ำ” หมำยถึง ในกรณีที่มีกำรตรวจเลือดผู้ถือบัตรแล้ วมีปริมำณแอลกอฮอล์ในเลือดตังแต่
้
150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ขึ ้นไป
8.1.2 กำรฆ่ำตัวตำย พยำยำมฆ่ำตัวตำย หรื อกำรทำร้ ำยร่ำงกำยตนเอง
8.1.3 กำรได้ รับเชื ้อโรค ปรสิต เว้ นแต่กำรติดเชื ้อโรค หรื อบำดทะยัก หรื อโรคกลัวน ้ำ ซึง่ เกิดจำกบำดแผลที่ได้ รับ
มำจำกอุบตั เิ หตุ
8.1.4 กำรรักษำทำงเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้ นแต่ที่จำเป็ นจะต้ องกระทำ เนื่องจำกได้ รับบำดเจ็บซึ่ งได้ รับควำม
คุ้มครองภำยใต้ กรมธรรม์ประกันภัยนี ้ และได้ กระทำภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย
8.1.5 กำรแท้ งลูก
8.1.6 กำรรักษำฟั นหรื อกำรรักษำรำกฟั น เว้ นแต่กำรรักษำที่ได้ เกิดขึ ้นภำยใน 7 วันนับจำกวันเกิดอุบตั เิ หตุ
8.1.7 กำรเปลี่ยนหรื อใส่ฟันปลอม กำรครอบฟั น ทันตกรรมประดิษฐ์
8.1.8 อำหำรเป็ นพิษ
8.1.9 กำรปวดหลัง อันมีสำเหตุมำจำก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้ นประสำท (Disc herniation)
กระดู ก สั น หลั ง เลื่ อ น (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดู ก สั น หลั ง เสื่ อ ม (Degenerative disc disease)
กระดูก สัน หลัง เสื่ อ ม (Spondylosis) และภำวะที่ มี ร อยแตก (Defect) หรื อ พยำธิ ส ภำพที่ ก ระดูก สัน หลัง ส่ ว น
Pars interarticularis (Spondylosis) เว้ นแต่มีกำรแตกหัก (fracture) หรื อเคลื่อน(dislocation) ของกระดูกสันหลัง
อันเนื่องมำจำกอุบตั เิ หตุ
8.1.10 สงครำม กำรรุกรำน กำรกระทำที่มงุ่ ร้ ำยของศัตรูตำ่ งชำติ หรื อกำรกระทำที่มงุ่ ร้ ำยคล้ ำยสงครำม ไม่วำ่ จะ
ได้ มีกำรประกำศสงครำมหรื อไม่ก็ตำม หรื อสงครำมกลำงเมือง ซึ่งหมำยถึงสงครำมระหว่ำงชนที่อำศัยอยู่ในประเทศ
เดี ย วกัน กำรแข็ ง ข้ อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัด หยุด งำน กำรก่ อ ควำมวุ่น วำย กำรปฏิ วัติ กำรรั ฐ ประหำร
กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรื อเหตุกำรณ์ใดๆ ซึง่ จะเป็ นเหตุให้ มีกำรประกำศหรื อคงไว้ ซงึ่ กฎอัยกำรศึก
8.1.11 กำรก่อกำรร้ ำย
8.1.12 กำรแผ่ รั ง สี หรื อ กำรแพร่ กัม มัน ตภำพรั ง สี จ ำกเชื อ้ เพลิ ง นิ ว เคลี ย ร์ หรื อ จำกกำกนิ ว เคลี ย ร์ ใ ดๆ
อันเนื่องมำจำกกำรเผำไหม้ ของเชื ้อเพลิงนิวเคลียร์ และจำกกรรมวิธีใดๆ แห่งกำรแตกแยกตัวทำงนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนิน
ติดต่อไปด้ วยตัวเอง
8.1.13 กำรระเบิดของกัมมันตภำพรังสี หรื อส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอนั ตรำยอื่นใดที่อำจเกิดกำร
ระเบิดในกระบวนกำรนิวเคลียร์ ได้
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8.2 ควำมสูญเสีย หรื อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ ้นในเวลำต่อไปนี ้
8.2.1 ขณะที่ ผ้ ูไ ด้ รับควำมคุ้ม ครองแข่ง รถหรื อแข่ง เรื อ ทุกชนิ ด แข่ง ม้ ำ แข่ง สกี ทุกชนิดรวมถึง เจ็ ตสกี ด้ ว ย
แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้ นแต่กำรโดดร่มเพื่อรักษำชีวิต ) ขณะกำลังขึ ้นหรื อกำลังลง หรื อโดยสำรอยู่ในบอลลูน
หรื อเครื่ องร่อน เล่นบันจี ้จัม๊ พ์ ดำน ้ำที่ต้องใช้ ถงั อำกำศและเครื่ องช่วยหำยใจใต้ น ้ำ
8.2.2 ขณะที่ผ้ ไู ด้ รับควำมคุ้มครองขับขี่ หรื อโดยสำรรถจักรยำนยนต์
8.2.3 ขณะที่ผ้ ไู ด้ รับควำมคุ้มครองกำลังขึ ้นหรื อกำลังลง หรื อขณะโดยสำรอยู่ในอำกำศยำนที่มิได้ จดทะเบียน
เพื่อบรรทุกผู้โดยสำร และมิได้ ประกอบกำรโดยสำยกำรบินพำณิชย์
8.2.4 ขณะที่ผ้ ไู ด้ รับควำมคุ้มครองขับขี่หรื อปฏิบตั ิหน้ ำที่เป็ นพนักงำนประจำอำกำศยำนใดๆ
8.2.5 ขณะที่ผ้ ไู ด้ รับควำมคุ้มครองเข้ ำร่วมทะเลำะวิวำท หรื อมีสว่ นยัว่ ยุให้ เกิดกำรทะเลำะวิวำท
8.2.6 ขณะที่ผ้ ไู ด้ รับควำมคุ้มครองก่ออำชญำกรรมที่มีควำมผิดสถำนหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีกำร
จับกุม
8.2.7 ขณะที่ผ้ ไู ด้ รับควำมคุ้มครองปฏิบตั หิ น้ ำที่เป็ นทหำร ตำรวจ หรื ออำสำสมัคร
9. ทุนประกันภัยขันต
้ ่ำ 100,000 บำท และสูงสุด 200,000 บำทต่อบัตร คำนวณส่วนเพิ่มที่ (ผู้ถือบัตร) แต่ละคนจะ
ได้ ไม่เท่ำกันโดยพิจำรณำจำก
9.1 ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยของบัญชีที่ผกู กับบัตรในเดือนก่อน
 กรณีบตั รผูกบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ จะพิจำรณำจำกยอดเงินคงเหลือในบัญชีตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 จนถึงวันที่ 30
หรื อ 31 ในเดือนก่อนหน้ ำประสบอุบัติเหตุ โดยนำยอดเงิ นทุกวันมำบวกกัน และหำรด้ วย 30 หรื อ 31
ขึ ้นอยูก่ บั จำนวนวันในเดือน
 กรณีบตั รผูกบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวัน จะพิจำรณำจำก บัญชีเงินฝำกกระแสรำยวันที่ไม่เกินจำนวนเงินที่
มีอยู่ในบัญชีของผู้ฝำก (ไม่รวมวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี OVERDRAFT) (ถ้ ำมี) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 จนถึงวันที่ 30
หรื อ 31 ในเดือนก่อนหน้ ำ โดยนำยอดเงินทุกวันมำบวกกัน และหำรด้ ว ย 30 หรื อ 31 ขึ ้นอยู่กบั จำนวนวัน
ในเดือน
 กรณีบตั รผูกกับทังบั
้ ญชีเงินฝำกออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวัน จะพิจำรณำจำกยอดเงิน
คงเหลือในบัญชีออมทรัพย์เท่ำนัน้
 กรณีบตั รผูกบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรื อบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวัน และมียอดคงเหลือในบัญชีไม่ครบ
30 หรื อ 31 วัน ในเดือนก่อนหน้ ำประสบอุบตั เิ หตุ จะนำยอดเงินทุกวันมำบวกกันและหำรด้ วย 30 หรื อ 31
ขึ ้นอยูก่ บั จำนวนวันในเดือน
 ธนำคำรสงวนสิทธิ์คำนวณยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยของบัญชีที่ผกู กับบัตรนับตังแต่
้ วนั ที่สมัครบัตรแล้ วเท่ำนัน้
9.2 ยอดใช้ จำ่ ยซื ้อสินค้ ำผ่ำนบัตร
 พิจ ำรณำจำกยอดกำรใช้ จ่ำยผ่ำนบัตร ตัง้ แต่วันที่ 1 จนถึง วันที่ 30 หรื อ 31 ในเดือนก่อนหน้ ำประสบ
อุบตั เิ หตุ
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 กรณีบญ
ั ชีเงินฝำกกระแสรำยวัน จะพิจำรณำจำกบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวันสำหรับจำนวนเงินที่มีอยู่ใน
บัญชีของผู้ฝำกและรวมวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี OVERDRAFT (ถ้ ำมี)
 เฉพำะรำยกำรซื ้อสินค้ ำที่ร้ำนค้ ำเรี ยกเก็บเงินเข้ ำมำยังธนำคำรแล้ วเท่ำนัน้
10. ผู้รับประโยชน์ตำมควำมคุ้มครองกำรประกันภัยอุบตั ิเหตุได้ แก่ทำยำทโดยชอบด้ วยกฎหมำย (ทำยำทโดยธรรม)
ตำมลำดับหรื อบุคคลที่ได้ ระบุชื่อเฉพำะเจำะจง
11. กรณีผ้ ถู ือบัตรใช้ สิทธิเรี ยกร้ องค่ำสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำหรื อทุพพลภำพถำวรสิ ้นเชิง
จำกอุบตั เิ หตุทวั่ ไป หรื อจำกกำรถูกฆำตกรรม/ถูกทำร้ ำยร่ำงกำยโดยเจตนำ หรื อจำกกำรขับขี่/โดยสำรรถจักรยำนยนต์
ไปแล้ ว ธนำคำรขอสงวนสิทธิยกเลิกบัตรที่ใช้ สิทธิดังกล่ ำว และให้ ถือว่ ำควำมคุ้มครองตำมบัตรในทุกกรณี
สิน้ สุดลงทันทีนับแต่ วันที่ผ้ ูถือบัตรใช้ สิทธิข้ำงต้ น
12. หลักฐำนประกันภัยที่ผ้ ถู ือบัตรจะได้ รับและกำรระบุชื่อผู้รับประโยชน์
12.1 หลักฐำนประกันภัย : ผู้ถือบัตรสำมำรถใช้ บตั รเดบิตที่มีควำมคุ้มครองประกันภัยใบนันๆ
้ เป็ นหลักฐำนแสดง
สิทธิในกำรเอำประกันภัยอุบตั เิ หตุภำยใต้ เงื่อนไขของบริกำร
12.2 ผู้รับประโยชน์ : ทำยำทโดยชอบด้ วยกฎหมำยตำมลำดับ หรื อบุคคลที่ได้ ระบุชื่อเฉพำะเจำะจง ในกรณีที่
ผู้ เอำประกั น ภั ย ต้ องกำรระบุ แก้ ไข หรื อเปลี่ ย นแปลง ชื่ อ ผู้ รั บ ผลประโยชน์ ติ ด ต่ อ CALL CENTER ของ
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) โทรศัพท์หมำยเลข 1484
13. กำรเรี ยกร้ องค่ำสินไหมทดแทนกรณีผ้ เู อำประกันภัย เสียชีวิต หรื อทุพพลภำพถำวรสิน้ เชิง ผู้รับประโยชน์ หรื อ
ผู้จดั กำรมรดก หรื อทำยำทโดยธรรม ติดต่อ CALL CENTER ของบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
โทรศัพท์หมำยเลข 1484 ศูนย์บริกำรด้ ำนสินไหม โทรศัพท์ 0-2290-3388 พร้ อมแจ้ ง ชื่อ นำมสกุลและหมำยเลขบัตร
เดบิต หมำยเลขโทรศัพท์ พร้ อมเตรี ยมเอกสำรจัดส่งให้ แก่บริษัท เลขที่ 252 ถ.รัชดำภิเษก ห้ วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ผ้ เู อำประกันภัย (ผู้ถือบัตร)เสียชีวิตหรื อทุพพลภำพถำวรสิ ้นเชิง โดยเอกสำรประกอบด้ วย
13.1 กรณีทพุ พลภำพถำวรสิ ้นเชิง
 แบบฟอร์ มใบเรี ยกร้ องค่ำสินไหมทดแทนของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
 ใบรับรองแพทย์ ระบุสำเหตุกำรบำดเจ็บและอวัยวะที่สญ
ู เสียโดยชัดเจน
 ฟิ ล์มเอ็กซเรย์หรื อผลกำรอ่ำนฟิ ล์ม
 รูปถ่ำยเต็มตัวและอวัยวะที่สญ
ู เสียของผู้เรี ยกร้ องสิทธิควำมคุ้มครอง
 สำเนำบัตรประชำชน
 สำเนำประวัตกิ ำรรักษำพยำบำล
 สำเนำบัตรเดบิตที่มีควำมคุ้มครองประกันภัย ซึง่ มีหมำยเลขบนบัตรตรงกับชื่อผู้ถือบัตรกับธนำคำร
 สำเนำหน้ ำแรกของสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์/กระแสรำยวันที่ผกู กับบัตร
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13.2








กรณีเสียชีวิต
แบบฟอร์ มใบเรี ยกร้ องค่ำสินไหมทดแทนของบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
สำเนำใบชันสูตรพลิกศพ รับรองสำเนำโดยหน่วยงำนที่ออก
สำเนำใบรำยงำนกำรผ่ำศพ รับรองสำเนำโดยหน่วยงำนที่ออกในกรณีที่มีกำรผ่ำศพพิสจู น์
สำเนำใบรับรองกำรเสียชีวิต รับรองสำเนำโดยหน่วยงำนที่ออก
สำเนำบันทึกประจำวันของตำรวจรับรองสำเนำโดยร้ อยเวรเจ้ ำของคดี
สำเนำใบมรณะบัตร รับรองสำเนำโดยหน่วยงำนที่ออก
สำเนำทะเบียนบ้ ำนของผู้เสียชีวิต และผู้รับผลประโยชน์ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้เสียชีวิต
และผู้รับผลประโยชน์ รับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้รับผลประโยชน์
 สำเนำบัตรเดบิตที่มีควำมคุ้มครองประกันภัย ซึง่ มีหมำยเลขบนบัตรตรงกับชื่อผู้ถือบัตรกับธนำคำร
 สำเนำหน้ ำแรกของสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์/กระแสรำยวันที่ผกู กับบัตร
13.3 กรณีที่มีกำรเรี ยกร้ องสิทธิ ควำมคุ้มครอง และเอกสำรต่ำงๆ ครบถ้ วนสมบูรณ์ บริ ษัทจะดำเนินกำรจ่ำย
ค่ำสินไหมให้ ผ้ รู ับผลประโยชน์ภำยใน 7 วันทำกำร
14. กำรเรี ยกร้ องผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบตั เิ หตุ
14.1 กรณีเข้ ำรับกำรรักษำพยำบำลอันเนื่องมำจำกอุบตั เิ หตุในโรงพยำบำลที่อยูใ่ นเครื อบริษัทฯ ทังกรณี
้
ผ้ ปู ่ วยใน
(IPD) และ/หรื อ ผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ถือบัตรสำมำรถขอใช้ บริ กำรได้ ในโรงพยำบำลที่อยู่ในเครื อ TPA และบริ ษัทได้
โดยไม่ต้องสำรองจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล แต่ทงนี
ั ้ ้ ต้ องไม่เกินจำกวงเงิ นค่ำรักษำพยำบำลที่ได้ รับควำมคุ้มครอง โดย
แสดงบัตรเดบิตที่มีควำมคุ้มครองประกันภัย และ บัตรประจำตัวประชำชน หรื อ PASSPORT (กรณีชำวต่ำงชำติ) ของ
ผู้ถือบัตร
เว้ นแต่ ภำยใน 5 วันทำกำรนั บจำกวันที่สมัครทำบัตรเดบิตที่มีควำมคุ้มครอง หำกผู้ ถือบัตรเข้ ำรั บ
กำรรั ก ษำพยำบำล ผู้ ถือ บั ต รจ ำต้ อ งทำกำรสำรองจ่ ำ ยค่ ำรั ก ษำพยำบำลไปก่ อ น โดยสำมำรถเรี ยกร้ อง
ค่ ำสินไหมทดแทนได้ ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ ในข้ อ 14.2
14.2 กรณีเข้ ำรับกำรรักษำพยำบำลอันเนื่ องมำจำกอุบตั ิเหตุในโรงพยำบำลที่ไม่อยู่ในเครื อบริ ษัทฯ ผู้ถือบัตร
จะต้ องสำรองจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลไปก่อน ให้ ตดิ ต่อ CALL CENTER ของ บริษัท เมืองไทยประกันภัยจำกัด (มหำชน)
โทรศัพท์หมำยเลข 1484 พร้ อมแจ้ ง ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรเดบิต หมำยเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อ พร้ อมเตรี ยมเอกสำร
จัดส่งให้ แก่บริ ษัท เลขที่ 252 ถ.รัชดำภิเษก ห้ วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ ผู้ถือบัตรเข้ ำ
รักษำพยำบำล โดยมีเอกสำรดังนี ้
 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ระบุสำเหตุของกำรเกิดอุบตั เิ หตุ
 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และ/ หรื อ สำนำบัตรประจำตัวอื่นๆที่ทำงรำชกำรออกให้ ของผู้ถือ
 บัตรสำเนำบัตรเดบิตที่มีควำมคุ้มครองประกันภัย ซึง่ มีหมำยเลขบนบัตรตรงกับชื่อผู้ทำบัตรกับธนำคำร
 สำเนำหน้ ำแรกของสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์/กระแสรำยวันที่ผกู กับบัตร
9930004 TH-7-20 (v3e/PF_1019_KB989F/0219)

19/23

14.3 กรณีที่มีกำรเรี ยกร้ องสิทธิควำมคุ้มครอง และเอกสำรต่ำงๆ ครบถ้ วนสมบูรณ์ บริ ษัทจะดำเนินกำรจ่ำยค่ำ
สินไหมให้ ผ้ รู ับผลประโยชน์ภำยใน 7 วันทำกำร
15. กำรเรี ยกร้ องผลประโยชน์เงินชดเชยรำยได้ ระหว่ำงกำรรักษำตัวในโรงพยำบำลจำกอุบตั ิเหตุทวั่ ไป 300 บำท/วัน
คุ้มครองสูงสุด 30 วัน/คนโดยมีเอกสำรดังนี ้
 สำเนำใบรับรองแพทย์
 สำเนำใบเสร็จ หรื อใบสรุปค่ำรักษำพยำบำลที่ระบุรำยละเอียดค่ำใช้ จำ่ ยและจำนวนวัน
 สำเนำประวัติกำรรักษำสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และ/ สำเนำบัตรประจำตัวอื่นๆที่ทำงรำชกำรออกให้
ของผู้ถือบัตร
 สำเนำบัตรเดบิตที่มีควำมคุ้มครองประกันภัย ซึง่ มีหมำยเลขบนบัตรตรงกับชื่อผู้ทำบัตรกับธนำคำร
 สำเนำหน้ ำแรกของสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์/กระแสรำยวันที่ผกู กับบัตร
กำรแจ้ งอุบัติเหตุ:จะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)ทรำบถึงกำรบำดเจ็บโดยไม่ชกั ช้ ำ ใน
กรณีที่มีกำรเสียชีวิตต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททรำบทันที เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ ว่ำมีเหตุจำเป็ นอันสมควรจึงไม่อำจแจ้ งได้ ข้ำงต้ น
แต่ได้ แจ้ งโดยเร็วที่สดุ เท่ำที่สำมำรถกระทำได้
กำรเรี ยกร้ องและกำรส่ งหลักฐำนควำมเสียหำย:ให้ ส่งหลักฐำน กรณีเรี ยกร้ องค่ำทดแทนจำกเสียชีวิตหรื อ
ทุพพลภำพให้ สง่ ภำยใน 30 วันนับแต่วนั เสียชีวิตหรื อวันที่เริ่มเกิดทุพพลภำพ ส่วนในกรณีเรี ยกร้ องค่ำทดแทนอย่ำงอื่น
ให้ ส่งหลักฐำนภำยใน180 วัน นับจำกวันที่เกิดอุบตั ิเหตุ แต่กำรไม่เรี ยกร้ องดังกล่ำวภำยในกำหนดไม่ทำให้ สิทธิกำร
เรี ยกร้ องเสียไป หำกแสดงให้ เห็นได้ ว่ำมีเหตุอนั ไม่สำมำรถเรี ยกร้ องภำยในกำหนดและได้ ทำกำรเรี ยกร้ องโดยเร็ วที่สดุ
แล้ ว
หมำยเหตุ : ข้ อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปอื่นๆจะระบุไว้ ในกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (แบบ
พิเศษ)
ข้ อกำหนดและเงื่อนไข สำหรั บผู้ถือบัตรเดบิตพืน้ ฐำน (K-Basic Debit Card)
1. บัต รเดบิต พื น้ ฐำน (K-Basic Debit Card) เป็ น บัต รเดบิต ที่ ใ ช้ บ ริ ก ำรร่ ว มกับ บัญ ชี เ งิ น ฝำกพื น้ ฐำน (Basic
Banking Account) เท่ำนัน้
2. บัญชีเงินฝำกพื ้นฐำน (Basic Banking Account) 1 บัญชี สำมำรถผูกบัตรเดบิตพื ้นฐำน(K-Basic Debit Card)
ได้ 1 บัตรเท่ำนัน้
3. ผู้ถือบัตรตกลงชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำ /ออกบัตรใหม่ และค่ำธรรมเนียมรำยปี สำหรับบัตรเดบิตพืน้ ฐำน
(K-Basic Debit Card) ที่ผกู กับบัญชีเงินฝำกพื ้นฐำน (Basic Banking Account) ตำมอัตรำที่ธนำคำรกำหนด ทังนี
้ ้
ในกรณีที่บญ
ั ชีเงินฝำกพื ้นฐำนถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบบัญชีเป็ นบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ ตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไข
กำรเปิ ดบัญชีและใช้ บญ
ั ชีเงินฝำกพื ้นฐำน ผู้ถือบัตรตกลงชำระค่ำธรรมเนียมรำยปี บตั รเดบิตพื ้นฐำน (K-Basic Debit
Card) ตำมประกำศอัตรำค่ำธรรมเนียมสำหรับบัตรเดบิตของธนำคำรกสิกรไทย โดยตกลงยินยอมให้ ธนำคำรหักเงิน
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จำกบัญชีเงินฝำกที่ผูกกับบัตรเดบิตพื ้นฐำน (K-Basic Debit Card) เมื่อครบรอบปี กำรเป็ นผู้ถือบัตรเดบิตพืน้ ฐำน
(K-Basic Debit Card) และผู้ถือบัตรตกลงจะนำเงินเข้ ำบัญชีไว้ ก่อนกำหนดเวลำที่ธนำคำรกำหนด เพื่อให้ ธนำคำร
สำมำรถดำเนินกำรหักเงินจำกบัญชีดงั กล่ำวตำมข้ อตกลงนี ้ได้

ข้ อกำหนดและเงื่อนไขบัตรเดบิตแมงมุมกสิกรไทยในส่ วนของกำรใช้ งำนในระบบรถไฟฟ้ ำ
บัตรเดบิตแมงมุม กสิกรไทย ต่อไปนีเ้ รี ยกว่ำ “บั ตร” เป็ นบัตรที่สำมำรถใช้ เป็ นบัตรโดยสำรในระบบ
รถไฟฟ้ำในสำยเฉลิมรัชมงคล (สำยสีน ้ำเงิน) สำยฉลองรัชธรรม (สำยสีมว่ ง) รวมถึงเส้ นทำงอื่นๆ และระบบคมนำคม
ขนส่งในอนำคต ตำมโครงกำรตัว๋ ร่วมบัตรแมงมุม ซึ่งต่อไปนี ้เรี ยกว่ำ “ระบบรถไฟฟ้ ำ” ภำยใต้ ข้อกำหนดในกำรใช้
ระบบรถไฟฟ้ำที่ได้ ประกำศไว้
1. ธนำคำรให้ บริ กำรออกบัตร ผ่ำนระบบ K Plus หรื อสำขำของธนำคำรที่ให้ บริ กำร กรณีที่บตั รชำรุดจำกกำรใช้ งำน
หรื อกำรเก็บรักษำของผู้ถือบัตร ทำให้ ไม่สำมำรถทำธุรกรรมทำงกำรเงิน หรื อไม่สำมำรถใช้ เดินทำงในระบบรถไฟฟ้ำได้
ตำมปกติ ผู้ถือบัตรสำมำรถขอออกบัตรใหม่ โดยคิดค่ำธรรมเนียมทำบัตรและค่ำธรรมเนียมรำยปี เป็ นไปตำมประกำศ
อัตรำค่ำธรรมเนียมบริ กำรของธนำคำร ทังนี
้ ้ ธนำคำรจะทำกำรยกเลิกบัตรเก่ำและผู้ถือบัตรสำมำรถขอคืนมูลค่ำกำร
เดินทำงคงเหลือในบัตรเก่ำได้ ตำมข้ อ 2.5
2. เงื่อนไขกำรใช้ บัตรในระบบรถไฟฟ้ ำ
2.1 ประเภทบั ต ร บัตรร่ วมธุรกิจ (Co-Brand Card) ในกำรทำบัตรใหม่ มูลค่ำกำรเดินทำงในระบบรถไฟฟ้ำ
เท่ำกับ 0 บำท
2.2 กำรเติมมูลค่ ำในบัตรเพื่อใช้ เดินทำงในระบบรถไฟฟ้ ำ ผู้ถือบัตรสำมำรถเติมมูลค่ำในบัตรเพื่อใช้ เดินทำง
ในระบบรถไฟฟ้ำ ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่ำ “มู ลค่ ำกำรเดินทำง” ได้ ที่ห้องออกบัตรโดยสำรในสถำนีรถไฟฟ้ำ ในเวลำ
ทำกำร ตำมเงื่อนไขที่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่ำ “รฟม.” กำหนด โดยต้ องเติม
เป็ นมูลค่ำขันต
้ ่ำเท่ำกับ 100 บำท สำมำรถเพิ่มขึ ้นได้ เป็ นจำนวนเท่ำของ 100 บำท และวงเงินในบัตรจะต้ องไม่เกิน
10,000 บำท
2.3 กำรใช้ บัตรเดินทำงในระบบรถไฟฟ้ ำ
 ผู้ถือบัตรสำมำรถใช้ บตั รเดินทำงในระบบรถไฟฟ้ำ ด้ วยกำรแตะบัตรผ่ำนเข้ ำ -ออกทำงประตูอตั โนมัติตำม
ประกำศ เงื่อนไข ระเบียบ และข้ อกำหนดของ รฟม.
 บัตรไม่มีค่ำมัดจำบัตร และไม่สำมำรถมีมูลค่ำติดลบได้ ดังนันหำกมี
้
กำรเดินทำงเกินกว่ำมูลค่ำคงเหลือ
ภำยในบัตร ผู้ถือบัตรจะต้ องเติมเงินให้ มลู ค่ำบนบัตรคงเหลือมำกกว่ำมูลค่ำกำรเดินทำงเสียก่อน จึงสำมำรถออกจำก
ระบบรถไฟฟ้ำได้
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 กรณี หยุดใช้ งำนบัตรในระบบรถไฟฟ้ำ เป็ นระยะเวลำเกิน 2 ปี นับจำกวันที่เดินทำงครัง้ สุดท้ ำย จะไม่
สำมำรถใช้ บตั รเดินทำงได้ ผู้ถือบัตรต้ องนำบัตรมำเติมมูลค่ำเดิ นทำงที่ห้องออกบัตรโดยสำรก่อน จึงสำมำรถเดินทำง
ได้ ทังนี
้ ้มูลค่ำกำรเดินทำงคงเหลือในบัตรก่อนหน้ ำกำรเติมมูลค่ำยังคงใช้ ได้
 กรณี มี ข้ อ สอบถำมเรื่ อ งกำรใช้ บัต รเดิ น ทำงในระบบรถไฟฟ้ ำ โปรดติ ด ต่อ ศูน ย์ บ ริ ก ำรข้ อ มูล รฟม .
(Call Center) โทรศัพท์ หมำยเลข 02-7164044 ในวันและเวลำทำกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลำ 08:00 น. - 17:00 น.
ยกเว้ นวันหยุดรำชกำร และวันหยุดตำมธรรมเนียมของ รฟม.
2.4 กรณี เกิดปั ญหำในกำรใช้ บัตรระหว่ ำงเดินทำงในระบบรถไฟฟ้ ำ ผู้ถือบัตรสำมำรถติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ที่
ห้ องออกบัตรโดยสำร โดยผู้ถือบัตรจะต้ องช ำระค่ำโดยสำรตำมระเบียบของ รฟม. ทัง้ นี ้ หำกบัตรดัง กล่ำวยังไม่
สำมำรถใช้ เดินทำงได้ ในครัง้ ต่อไป ผู้ถือบัตรสำมำรถติดต่อสำขำของธนำคำรที่ให้ บริกำร
2.5 กรณีบัตรหำย ชำรุ ด ถูกยึด หมดอำยุ หรื อยกเลิกบัตร และกำรขอคืนมูลค่ ำกำรเดินทำง
 เนื่องจำก บัตรเป็ นกรรมสิทธิ์ของธนำคำร กรณีบตั รหำย ชำรุ ด ถูกยึด หมดอำยุ หรื อยกเลิกบัตร ผู้ถือบัตร
สำมำรถติดต่อสำขำธนำคำร เพื่อดำเนินกำรตำมระเบียบและวิธีปฏิบตั งิ ำนของธนำคำร
 กรณีบตั รชำรุดหรื อยกเลิกบัตรเฉพำะกำรใช้ งำนในส่วนกำรทำธุรกรรมกำรเงินกับธนำคำร ผู้ถือบัตรยังคง
สำมำรถใช้ บตั ร เป็ นบัตรโดยสำรในระบบรถไฟฟ้ำได้ ตำมปกติ เนื่องจำกกำรใช้ บตั รเพื่อทำธุรกรรมทำงกำรเงินเป็ น
คนละส่วนกับกำรใช้ บตั รเพื่อใช้ เดินทำงในระบบรถไฟฟ้ำ
 อย่ำงไรก็ดี กรณีที่ผ้ ถู ือบัตรแจ้ งควำมประสงค์ขอคืนมูลค่ำกำรเดินทำงที่คงเหลืออยู่ในบัตร ธนำคำรจะทำ
กำรยกเลิกกำรใช้ งำนบัตรทังในส่
้ วนกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินและแจ้ ง รฟม. ให้ ทำกำรยกเลิกบัตรเพื่อใช้ เดินทำงใน
ระบบรถไฟฟ้ำทันที
 กรณีบตั รเสีย/ชำรุดและผู้ถือบัตรต้ องกำรขอคืนมูลค่ำกำรเดินทำง ผู้ถือบัตรจะต้ องคืนบัตรที่เสีย /ชำรุ ด ที่
สำขำของธนำคำรที่ให้ บริ กำร เพื่อยกเลิกบัตรในระบบธนำคำรและทำลำยบัตรพร้ อมกรอกใบคำขอคืนมูลค่ำกำร
เดินทำง โดยธนำคำรจะแจ้ ง รฟม. ให้ ตรวจสอบมูลค่ำกำรเดินทำงคงเหลือภำยใน 7 วันทำกำร (“วันทำกำร” หมำยถึง
วันที่ มิ ใช่วันเสำร์ วันอำทิตย์ และวันที่ ธ นำคำรแห่งประเทศไทยไม่ได้ ประกำศให้ เป็ นวันหยุดทำกำรของธนำคำร
พำณิชย์) นับจำกวันที่ได้ รับใบคำขอฯ และธนำคำรจะคืนมูลค่ำกำรเดินทำงคงเหลือในบัตรให้ ผ้ ถู ือบัตรภำยใน 7 วันทำ
กำร นับจำกวันที่ธนำคำรได้ รับกำรยืนยันมูลค่ำกำรเดินทำงคงเหลือในบัตร จำก รฟม. ทังนี
้ ้ กำรตรวจสอบมูลค่ำกำร
เดินทำงคงเหลือในบัตรเป็ นไปตำมข้ อมูลและกำรประมวลผลของ รฟม. ธนำคำรเป็ นเพียงตัวกลำงในกำรคืนมูลค่ำกำร
เดินทำงคงเหลือให้ แก่ผ้ ถู ือบัตรเท่ำนัน้ กรณีผ้ ถู ือบัตรมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมูลค่ำกำรเดินทำงคงเหลือ สำมำรถติดต่อ
สอบถำมช่องทำงข้ ำงต้ น
 กรณีบตั รสูญหำย หรื อไม่มีบตั รไปแสดงกับเจ้ ำหน้ ำที่ธนำคำรที่ให้ บริกำร ผู้ถือบัตรไม่สำมำรถขอคืนมูลค่ำ
กำรเดิน ทำงได้ โดยสำมำรถอำยัด บัต รในส่ว นกำรใช้ ง ำนท ำธุ ร กรรมทำงกำรเงิ น ที่ ผูก กับ บัญ ชี ธ นำคำร ผ่ำ น
แอปพลิเคชัน่ K PLUS, สำขำของธนำคำร หรื อสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติมที่ K-Contact Center โทร 02-8888888
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 กรณี บตั รถูกยึดที่เครื่ องเอทีเอ็มและผู้ถือบัตรประสงค์จะยกเลิกบัตรดังกล่ำว ผู้ถือบัตรสำมำรถติดต่อ
K-Contact Center โทร 02-8888888 เพื่อขอคืนมูลค่ำกำรเดินทำงโดยธนำคำรจะทำกำรยกเลิกกำรใช้ งำนบัตรทังใน
้
ส่วนกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินและแจ้ ง รฟม. ให้ ทำกำรยกเลิกบัตรเพื่อใช้ เดินทำงในระบบรถไฟฟ้ำ พร้ อมทังแจ้
้ ง
รฟม. ให้ ตรวจสอบมูลค่ำกำรเดินทำงคงเหลือภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันที่ได้ รับแจ้ งจำกผู้ถือบัตร และธนำคำรจะ
คืนมูลค่ำกำรเดินทำงคงเหลื อให้ ผ้ ูถือบัตรภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันที่ธ นำคำรได้ รับกำรยืนยันมูลค่ำกำร
เดินทำงคงเหลือในบัตรจำก รฟม. ตำมเงื่อนไขข้ ำงต้ น
ข้ อกำหนดและเงื่อนไขบัตรเดบิตร่ วม MADCARD for KERRY EXPRESS
ผู้ถือบัตรรับทรำบและตกลงว่ำ กำรสมัครบัตรเดบิตร่วม MADCARD for KERRY EXPRESS จะเป็ นกำร
สมัครบริ กำร KERRY CLUB ด้ วย โดยผู้ถือบัตรยินยอมให้ ธนำคำรเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ถือบัตรที่มีอยูก่ บั ธนำคำรหรื อที่
ธนำคำรได้ รับ อำทิเช่น เลขบัตรประชำชน และเบอร์ โทรศัพท์ของผู้ถือบัตร ให้ แก่ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน) (“KERRY EXPRESS”) เพื่อกำรดังกล่ำว และผู้ถือรับทรำบว่ำ กำรสมัครบริ กำร KERRY CLUB จะ
เสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ถือบัตรปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขและวิธีที่ KERRY EXPRESS กำหนด ธนำคำรไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องและไม่
รับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ กับกำรให้ บริ กำร KERRY CLUB ดังกล่ำว หำกมีปัญหำหรื อข้ อสงสัย กรุณำติดต่อกับ
KERRY EXPRESS โดยตรง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9930004 TH-7-20 (v3e/PF_1019_KB989F/0219)

23/23

