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คูมือผูถือบัตรเครดิตยูโอบี บัตรแหงอภิสิทธิ์

  ขอตอนรับทานสูบัตรเครดิตยูโอบี บัตรแหง

อภิสิทธ์ิท่ีออกโดยธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 

ภายใตการบริหารงานของนักบริหารมืออาชีพ 

เพ�อมอบความสะดวกสบายในการจับจายผาน

รานคา และสถานบริการชั้นนำทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ รวมถึงการเบิกเงินสดฉุกเฉินจาก

เคร�อง ATM ไดท่ัวโลกดวยประสบการณ ความ

ชำนาญทางดานการธนาคาร และจากสาขาของ

ธนาคารทั่วประเทศ ทานจึงมั ่นใจไดวาบัตร

เครดิตยูโอบี เปนบัตรเครดิตที่จะมอบอภิสิทธิ์

และสิทธิประโยชนตางๆ ใหแกทาน
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การใชบัตรเครดิตยูโอบี

 ทานสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี สามารถใช

บัตรเครดิตยูโอบี ซื้อสินคา และ/หรือบริการ

ทั้งในประเทศ และตางประเทศ 

• จากรานคา และ/หรือสถานบริการที ่ม ี

 เคร�องหมาย VISA สำหรับสมาชิกบัตร

 เครดิตยูโอบี วีซา โดยทุกครั้งท่ีทานใชบัตร

 กรุณาปฏิบัติดังน้ี

 1.  แสดงบัตรเครดิตยูโอบี ของทานแก

      พนักงานเก็บเงิน

 2.  พนักงานจะบันทึกรายการซ้ือสินคา และ/

    หรือบริการน้ันๆ ลงในใบบันทึกรายการ 

     (Sales Slip)

 3.  พนักงานจะนำใบบันทึกรายการท่ีระบุวันท่ี

      ราคาสินคามาใหทานเซ็นในชองลายเซ็น

      (โปรดตรวจสอบความถูกตองกอน และ

      ลายเซ็นจะตองตรงกับที่เซ็นไวดานหลัง

      บัตรทุกครั้ง)

 4. รอรับบัตรเครดิตยูโอบีของทาน คืนจาก

      พนักงาน และเก็บสำเนาใบบันทึกรายการ

      ไวเปนหลักฐาน

 ตรวจสอบวงเงินบัตรเครดิตไดจากเอกสาร

 ที่แนบมาพรอมกับซองบรรจุบัตร

7. การใชบัตรในตางประเทศ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน

 จะถูกเปลี่ยนจากเงินสกุลตางประเทศมาเปน

 เงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่

 วีซ า (VISA) เรียกเก็บเงินจากธนาคาร

 รวมกับคาความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง

 สกุลเงิน ทั้งนี ้รวมกันไมเกินรอยละ 2.5 

 ของการใชจาย หรือเบิกถอนผานบัตร

 เครดิตในตางประเทศตอครั้ง

ขอแนะนำเกี่ยวกับการดูแลบัตร

1. โทรติดตอศูนยบริการลูกคาธนาคารยูโอบี 

   โทร. 0 2285 1555 เพ�อธนาคารจะได

 ทำการเปดบัตรใหทานนำไปใชไดทันที

2. ตรวจสอบช�อ และนามสกุลของทานท่ีปรากฎ

 อยูบนบัตร หากไมถูกตองโปรดแจงธนาคาร

 ทันที  

3. กรุณาเซ็นช�อของทานในชองแถบลายเซ็น

 ดานหลังบัตรทันทีท่ีไดรับบัตรโดยลายเซ็นของ

 ทานจะตองตรงกับลายเซ็นซึ ่งทานลงใน

 ใบสมัคร และลายเซ็นในหนังสือเดินทาง (ถามี)

4. โปรดระวังไมใหบัตรพับ งอ หรือหัก และ

 อยาใหแถบแมเหล็กถูกขูดขีด หรือสัมผัสกับ

 วัตถุอ�นที่มีแมเหล็กจะทำใหรหัสที่ถูกบันทึก

 ไวลบเลือนได

5. จดจำหมายเลขบัตรของทานไวอางอิง

 เม�อจำเปน

6. บัตรหลักทุกใบจะมีวงเงินบัตรเครดิต โปรด



สิทธิประโยชนของสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี

สิทธิพิเศษในการเบิกเงินสดลวงหนา

  บัตรเครดิตยูโอบี ใหความคลองตัวแมในยาม

ฉุกเฉิน ดวยการใหสิทธ์ิในการเบิกถอนเงินสดไดโดย

  • บัตรเครดิตยูโอบี สามารถเบิกเงินสดได

    มากถึง 60%* ของวงเงินที่เคานเตอร

    ของธนาคารทุกแหงที่รับบัตรของทาน

    ทั่วทั้งในและตางประเทศ

  • สามารถเบิกเงินสดผานเคร�อง ATM 

    -  บัตรเครดิตยูโอบี วีซา สามารถเบิก

     ถอนเงินสดไดมากถึง 60%* ของ

      วงเงิน ผานเคร�อง ATM ในประเทศไทย 

        และตางประเทศ ท่ีมีเคร�องหมาย VISA 

     และ PLUS ทุกแหง ท้ังน้ียอดเบิกเงินสด

     ลวงหนาเม�อรวมกับคาใชจาย ดอกเบ้ีย

     และคาธรรมเนียมคางชำระของทานใน

     ขณะนั้นจะตองไมเกินวงเงินบัตรเครดิต

     ของทาน

    

หมายเหตุ : ธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมใน

การเบิกถอนเงินสดลวงหนา และดอกเบี้ย

ทุกคร้ังนับต้ังแตวันท่ีทำการเบิกถอนเงินสด 

จนถึงวันท่ีธนาคารไดรับชำระหน้ีเต็มจำนวน 

และธนาคารสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวงเงิน

เปนประการอ�น โดยจะแจงใหทราบลวงหนา

*ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของธนาคาร
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วงเงินบัตรเครดิต

  • วงเงินบัตรเครดิตจะข้ึนอยูกับเอกสาร

   แสดงรายไดของผูสมัครบัตรเครดิต ดังน้ี

 

 • การใชวงเงินบัตรเครดิต จะครอบคลุม

   ถึงการใชบัตรเครดิตยูโอบี ในการชำระ

   คาสินคา และ/หรือบริการตางๆ รวมถึง

   การเบิกถอนเงินสดจากเคานเตอรของ

   ธนาคารที่รับบัตรของทาน และเคร�อง 

   ATM และ/หรือการโอนเงินเขาบัญชอี�น

 • การขอวงเงินเพ่ิมช่ัวคราวกรณีฉุกเฉิน ใน

   กรณีฉุกเฉินท่ีทานมีความจำเปนตองใชเงิน

   เกินวงเงินช่ัวคราวกรณีฉุกเฉินท่ีมีความ

   จำเปนตอการดำรงชีพ เชน คารักษา

   พยาบาล ฯลฯ ทานสามารถขอวงเงินเพ่ิม

   ชั่วคราวกรณีฉุกเฉินไดที่ศูนยบริการ

   ลูกคาธนาคารยูโอบีที่โทรศัพทหมายเลข

   0 2285 1555 

  • วงเงินบัตรเครดิตจะถูกลดยอดวงเงินลง

   ทุกครั้ง ถาสมาชิกบัตรยังมียอดคาง

   ชำระกับธนาคารอยู รวมถึงยอดเงินท่ีได

   ใชไปแลว แตยังไมไดรับแจงยอดบัญชี

   แจงรายการดังกลาวจากธนาคาร

5. โปรดตรวจดูอีกครั้งวาบัตรที่ไดรับคืน

   มาเปนของทานจริง

6. อยา! เซ็นช�อลงในใบบันทึกรายการ โดย

   ปราศจากการระบุจำนวนเงินเด็ดขาด

 (ลายเซ็นตจะตองตรงกับท่ีเซ็นไวดานหลัง

 บัตรทุกครั้ง)

หมายเหตุ : ทานสามารถขอตรวจสอบ

วงเงินทีไดใชไป หรือวงเงินที่เหลือไดจาก

ศูนยบริการลูกคาธนาคารยูโอบี ท่ีโทรศัพท

หมายเลข 0 2285 1555 ตลอด 24 ช่ัวโมง

รายได

<30,000 บาท

<50,000 บาท

>50,000 บาท

วงเงินอนุมัติ

<1.5 เทาของรายได

<3 เทาของรายได

<5 เทาของรายได

ท้ังน้ีเปนไปตามการพิจารณาสินเช�อของธนาคาร



สิทธิพิเศษในการเลือกใชวงเงินแบบหมุนเวียน

และระยะเวลาเครดิตนานไมเกิน 55 วัน

 • บัตรเครดิตยูโอบี ใหระยะเวลาเครดิตการ

  ชำระเงินนานไมเกิน 55 วันโดยไมคิด

  ดอกเบี้ย

 • ทานสามารถเลือกชำระเงินเต็มจำนวน

  ตามที่ระบุในชอง “ยอดเงินรวม ที่ตอง

  ชำระ” ภายในวันที่ที่ระบุไวในใบแจงยอด

  บัญชี ซึ่งจะทำใหยอดเงินคางชำระของ

  ทานมีคาเปนศูนย

 • นอกจากนี้ ทานยังสามารถเลือกชำระ

  คืนเพียงบางสวนหรือขั้นต่ำ 10%  ของ

  ยอดเงินคางชำระ หรือ 1,000 บาท 

  (ยอดใดยอดหนึ่งที่สูงกวา) จะระบุในใบ

  แจงยอดบัญชีในชอง “ยอดชำระข้ันต่ำ” 

 ทั้งนี้ กรณีที่ทานเลือกชำระคืนเพียงบาง

สวน ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยกับคาใชจายทุก

รายการท่ีไดบันทึกลงในบัญชีบัตรเครดิตของ

ทาน โดยจะคำนวณดอกเบี้ยจากเงินตน ยอด

รวมในใบแจงยอดบัญชี และจะเริ่มคิดดอกเบี้ย 

จากวันที่บันทึกรายการ หรือ Posting date

สำหรับรายการซ้ือสินคา และ/หรือบริการ จนถึง

วันท่ีธนาคารไดรับการชำระเงิน และหลังจากน้ัน

ธนาคารจึงจะคิดดอกเบี้ยจากยอดที่คงเหลือ

จนถึงวันที่สรุปยอดบัญชีครั้งตอไปในอัตรา

ดอกเบ้ียตามอัตราและเง�อนไขท่ีธนาคารกำหนดไว

สิทธิพิเศษที่ ไดรับการยอมรับมากที่สุดทั้งใน

และตางประเทศทั่วโลก

 ไมวาทานจะเดินทาง ณ ที่ ใด ทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ ทานสามารถใชบัตรเครดิต

ยูโอบี ไดอยางสะดวกสบายในการชำระคาใช

จาย ในรานคา และ สถานบริการชั ้นนำที ่มี

เคร�องหมาย VISA ท้ังในประเทศ และตางประเทศ
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บริการยูโอบี โฟนแบงกก้ิง บริการธนาคาร

ทางโทรศัพทตลอด 24 ช่ัวโมง

 ยูโอบี โฟนแบงกกิ ้ง  0 2285 1555

บริการธนาคารทางโทรศัพท ตลอด 24 ช่ัวโมง

ทุกวัน ชวยใหทานใชบริการของธนาคารยูโอบี

อยางสะดวกสบายประหยัดเวลา และคาใชจาย

ในการเดินทางไปสาขา ทานสามารถสอบถาม

ขอมูลบัตรเครดิต โอนเงินระหวางบัญชี ชำระ

คาใชจายบัตรเครดิตยูโอบี และ/หรือสินคา

และบริการตางๆ ดวยตนเองผานระบบสอบถาม

ขอมูลอัตโนมัติทางโทรศัพท

วิธีการใชบริการยูโอบี  โฟนแบงกกิ้ง

 • เลือกทำรายการดวยตนเอง เพียงทาน

  กดหมายเลข 0 2285 1555 ตามดวย

  หมายเลขบัญชีบัตรเครดิต และ รหัส

  โทรศัพท (T-PIN : Telephone Personal 

  Identification Number) ทานจะสามารถ

  สอบถามขอมูล หรือทำรายการบัตร

  เครดิตไดดวยตนเอง โดยไมตองรอสาย

  เพ�อคุยกับเจาหนาท่ี และขอมูลทุกอยาง

  ของทานจะเปนความลับเสมอ ดวยรหัส

  T-PIN ซึ่งเปนรหัสลับเฉพาะของทาน 

  เพียงทานฟงและกดหมายเลขตามคำแนะ



รายการตางๆ ที่สามารถใช ในบริการสอบถาม

ขอมูลผานระบบยูโอบี โฟนแบงกกิ้ง

 • ยอดเงินที่ใชไป/ยอดคงเหลือ

 • การชำระเงิน/กำหนดวันชำระ/วันที่ชำระ

  เขามาแลว

 • ขอสำเนาใบแจงยอดบัญชี

 • แจงอายัดบัตร/บัตรหาย/ออกบัตรใหม

 • ขอมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกบัตร

 • สอบถามคะแนนสะสมในรายการ “ยูโอบี 

  รีวอรด พลัส”

 • ขอรายการรหัสของกำนัล และแบบฟอรม

  การแลกของกำนัล “ยูโอบี รีวอรด พลัส” 

  ผานเคร�องโทรสาร

 • แลกของกำนัลผานระบบยูโอบี โฟน

  แบงกกิ้ง 

 • ทำการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเพ�อ

  ชำระบัตรเครดิต

การขอรหัสโทรศัพท ( T-PIN :

Telephone Personal Identification

Number )
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  นำตามขั้นตอนเทานั้น ทานก็จะไดรับขอ

  มูลรายการบัตรเครดิตที่ตองการ

 • เลือกใชบริการผานเจาหนาท่ีศูนยบริการ

      ลูกคาธนาคารยูโอบี กดปุม 0 (ศูนย) 

  เพ�อติดตอเจาหนาที่ศูนยบริการลูกคา 

  ธนาคารยูโอบีในกรณีที่ทานตองการ

  ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

 ทานสามารถขอรหัสโทร (T-PIN : Telephone

Personal Identification Number) ไดดังนี้

 • ขอรับใบสมัครท่ีเคานเตอรของธนาคาร

  ยูโอบี ทั่วประเทศ

 • สมัครผานระบบยูโอบี โฟนแบงกกิ ้ง

  ติดตอศูนยบริการลูกคาธนาคารยูโอบี 

  ที่โทรศัพทหมายเลข 0 2285 1555

UOB Personal Internet Banking

บริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต  

 รูปแบบของการบริการ 24 ช่ัวโมง ตลอด

ทั้งสัปดาห สามารถใชบริการไดจากที ่บาน 

ที่ทำงานหรือที่ใดก็ตามที่ทานใชอินเทอรเน็ตได 

เพียงเขาสู ระบบอินเทอรเน็ต และเขาไปยัง 

www.uob.co.th ที่นี่ทานสามารถคลิกไปยัง

บริการยูโอบี เพอเซอรนอล อินเทอรเน็ต

แบงคกิ้ง เพ�อกรอกขอมูลรหัสประจำตัวและ

รหัสผาน แลวใชบริการตางๆ ไดโดยไมเสีย

 คาใชจายไมวาจะเปน

 - ตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชีของ

  ธนาคารยูโอบี ท้ังบัญชีเงินฝากประเภท

  ตางๆ บัญชีบัตรเครดิต เอทีเอ็ม และ

  บัญชีเงินกู

 - ตรวจสอบรายการเคล�อนไหวของบัญชี 

  พรอมดาวนโหลดขอมูล หรือพิมพออก

  มาโดยทานไมตองขอ Statement ที่

  ธนาคาร

 - โอนเงินระหวางบัญชี ทั้งบัญชีเงินฝาก

  ออมทรัพย และ/หรือบัญชีเงินฝาก

  กระแสรายวัน

 



การขอใชบริการ 

UOB Personal Internet Banking

 สมัครฟรีท่ี www.uob.co.th หรือขอรับใบ

สมัครที่เคานเตอรธนาคารยูโอบี กรอกราย

ละเอียด ช�อ ประเภท และเลขท่ีบัญชีท่ีตองการ

ใชบริการพรอมลงลายมือช�อเจาของบัญชี

บริการผอนชำระรายเดือน UOB I-Plan

จากบัตรเครดิตยูโอบี

 ทานสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี สามารถเปน

เจาของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสรุนใหม เฟอร

นิเจอรสวยหรู แพ็กเกจเสริมความงาม หรือ

เคร�องประดับล้ำคาเพ�อมอบใหแดคนพิเศษ และ

ยังสามารถควบคุมคาใชจายตางๆ ดวยตัวทาน

เองโดยการเลือกใชบริการผอนชำระรายเดือน 

UOB I-Plan ณ รานคาที่รวมรายการพรอม

โปรโมชั่นพิเศษ 

บริการ I-Plan on Call (การผอนชำระทาง

โทรศัพท)

 "การผอนชำระทางโทรศัพท" หมายถึง การ

สมัครใชบริการผอนชำระ โดยสมาชิกบัตรหลัก

จะตองติดตอกับเจาหนาที่ UOB Call Center 

0 2285 1555 เพ�อแจงความประสงคขอชำระ

คาสินคาหรือบริการดวยแผนการผอนชำระ

เง�อนไขการผอนชำระ

• วงเงินสำหรับการผอนชำระเปนวงเงินเดียว

 กันกับวงเงินซื้อสินคาในบัตรเครดิต และไม

 สามารถใชรวมกับวงเงินฉุกเฉินได

• การใชบริการผอนชำระถือเปนเพียงชองทาง

 การชำระเงินเทาน้ัน ธนาคารมิไดมีสวนเก่ียว

 ของกับการจำหนายสินคา หรือบริการ

• ขอจำกัด หรือสิทธิประโยชนอ�นๆ โปรดศึกษา

 รายละเอียดเพ่ิมเติมจากส�อและประกาศอ�นๆ 

 ของธนาคาร

ชองทางและวิธีการชำระเงินคาใชจายบัตร

เครดิตยูโอบี

 ชองทางการชำระคาใชจาย

1 ชำระเปนเงินสดที่เคานเตอรธนาคารยูโอบี

 ทุกสาขา หรือท่ีเคานเตอร/ชองทางใหบริการ

 อ�นๆ ตามที่ระบุในแบบฟอรมการชำระเงิน

 หรือเอกสารเผยแพรของธนาคารฯ

2 ชำระโดยการหักผานบัญชีธนาคารยูโอบี

3 ชำระดวยเช็ค ธนาคารฯจะนำเงินเขาบัญชีของ

 ทาน ตอเม�อเช็คนั้นไดรับการเรียกเก็บเปนที่

 เรียบรอยแลว วิธีการโดยเขียนเช็คครอมในนาม

 "ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)" พรอมเขียนช�อ

 นามสกุล และหมายเลขบัตรเครดิตกำกับไว

 ดานหลังเช็ค โดยมีชองทางการดำเนินการ

 ดังนี้  

 3.1 ชำระเปนเช็คที่เคานเตอรธนาคารยูโอบี

     ทุกสาขา ทั้งนี้ กรุณาชำระลวงหนากอน

     วันกำหนดตัดบัญชีของทานอยางนอย

     2 วันทำการธนาคารฯ หรือ 
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- ชำระคาใชจายบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี 

 และชำระคาสินคา หรือบริการตางๆ

- บริการชำระภาษีกรมสรรพากร

- บริการธนาณัติออนไลน

หลังจากไดซื ้อสินคาหรือบริการ ดวยบัตร

เครดิตยูโอบี

  หรือเอกสารเผยแพรของธนาคารฯ

 2 ชำระโดยการหักผานบัญชีธนาคารยูโอบี

 3 ชำระดวยเช็ค ธนาคารฯจะนำเงินเขาบัญชีของ

   ทาน ตอเม�อเช็คนั้นไดรับการเรียกเก็บเปนที่

  เรียบรอยแลว วิธีการโดยเขียนเช็คครอมในนาม

  "ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)" พรอมเขียนช�อ

  นามสกุล และหมายเลขบัตรเครดิตกำกับไว

  ดานหลังเช็ค โดยมีชองทางการดำเนินการ

  ดังนี้  

  3.1 ชำระเปนเช็คที่เคานเตอรธนาคารยูโอบี

   ทุกสาขา ทั้งนี้ กรุณาชำระลวงหนากอน

   วันกำหนดตัดบัญชีของทานอยางนอย

   2 วันทำการ

   ธนาคารฯ หรือ 

  3.2 จัดสงทางไปรษณียมาท่ี ฝายปฎิบัติการ

   บัญชีบัตรเครดิต ช้ัน 14B ธนาคารยูโอบี

   จำกัด (มหาชน) 559 ถนนเพชรเกษม

   แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กทม 10160

   วงเล็บมุมซองวา "ชำระคาบัตรเครดิต" 

   โดยแนบสวนบนของใบแจงยอดบัญชี

   มาดวยทั้งนี้กรุณาจัดสงเช็คลวงหนา

   กอนวันกำหนดตัดบัญชีของทานอยาง

   นอย 5 วัน ทำการธนาคารฯ

 4 ชำระผานชองทางอ�นๆของธนาคารยูโอบี อาทิ

  เคร�องเอทีเอ็ม, เคร�องฝากเงินสดอัตโนมัติ,

  UOP Personal Banking (PIB), UOB Mighty,

  UOB Phone Banking (IVR)

  หมายเหตุ กรณีชำระผานเคานเตอร/ชองทาง

  อ�นๆในขอ 1 ยอดชำระจะถูกบันทึกในบัญชีบัตร

  เครดิตของทาน หลังจากวันท่ีทานชำระ 2 วัน

  ทำการของธนาคารฯ กรณีชำระผานเคานเตอร/

  ชองทางท่ีมีการคิดคาธรรมเนียม ผูใหบริการจะ

  เรียกเก็บคาธรรมเนียม ณ จุดใหบริการอัตรา
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 3.2 จัดสงทางไปรษณียมาท่ี ฝายปฎิบัติการ

     บัญชีบัตรเครดิต ช้ัน 14B ธนาคารยูโอบี

     จำกัด (มหาชน) 559 ถนนเพชรเกษม

     แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กทม 10160

     วงเล็บมุมซองวา "ชำระคาบัตรเครดิต" 

     โดยแนบสวนบนของใบแจงยอดบัญชี

     มาดวยทั้งนี้กรุณาจัดสงเช็คลวงหนา

     กอนวันกำหนดตัดบัญชีของทานอยาง

     นอย 5 วัน ทำการธนาคารฯ

 4 ชำระผานชองทางอ�นๆของธนาคารยูโอบี อาทิ

 เคร�องเอทีเอ็ม, เคร�องฝากเงินสดอัตโนมัติ,

 UOP Personal Banking (PIB), UOB Mighty,

 UOB Phone Banking (IVR)

 หมายเหตุ กรณีชำระผานเคานเตอร/ชองทาง

 อ�นๆในขอ 1 ยอดชำระจะถูกบันทึกในบัญชีบัตร

 เครดิตของทาน หลังจากวันท่ีทานชำระ 2 วัน

 ทำการของธนาคารฯ กรณีชำระผานเคานเตอร/

 ชองทางท่ีมีการคิดคาธรรมเนียม ผูใหบริการจะ

 เรียกเก็บคาธรรมเนียม ณ จุดใหบริการอัตรา

 น้ียังไมรวม VAT 7%และอาจเปล่ียนแปลงได

  วิธีการชำระ

 ผูถือบัตรสามารถเลือกชำระเต็มจำนวนตาม

 ใบแจงยอดบัตรเครดิต หรือ เลือกผอนชำระ

 ในอัตรา 10% ของยอดเงินที่ใช หรือขั้นต่ำ

 1,000 บาท (ยอดใดยอดหน่ึงท่ีสูงกวา)

 กรณีมีบัตรเครดิตหลัก 1 ใบ กรุณาระบุ

 หมายเลขบัตรเครดิตของทานเม�อชำระคา

 ใชจายตามชองทางที่ระบุไวขางตน

 กรณีมีบัตรเครดิตหลักมากกวา 1 ใบ กรุณา

 ระบุหมายเลขบัตรเครดิตใบใดใบหน่ึงในกรณี

 ที ่ชำระเปนเงินสด ชำระโดยหักผานบัญชี

 ธนาคารยูโอบีชำระดวยเช็ค หรือ ชำระผาน

 

  หรือเอกสารเผยแพรของธนาคารฯ

 2 ชำระโดยการหักผานบัญชีธนาคารยูโอบี

 3 ชำระดวยเช็ค ธนาคารฯจะนำเงินเขาบัญชีของ

   ทาน ตอเม�อเช็คนั้นไดรับการเรียกเก็บเปนที่

  เรียบรอยแลว วิธีการโดยเขียนเช็คครอมในนาม

  "ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)" พรอมเขียนช�อ

  นามสกุล และหมายเลขบัตรเครดิตกำกับไว

  ดานหลังเช็ค โดยมีชองทางการดำเนินการ

  ดังนี้  

  3.1 ชำระเปนเช็คที่เคานเตอรธนาคารยูโอบี

   ทุกสาขา ทั้งนี้ กรุณาชำระลวงหนากอน

   วันกำหนดตัดบัญชีของทานอยางนอย

   2 วันทำการ

   ธนาคารฯ หรือ 

  3.2 จัดสงทางไปรษณียมาท่ี ฝายปฎิบัติการ

   บัญชีบัตรเครดิต ช้ัน 14B ธนาคารยูโอบี

   จำกัด (มหาชน) 559 ถนนเพชรเกษม

   แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กทม 10160

   วงเล็บมุมซองวา "ชำระคาบัตรเครดิต" 

   โดยแนบสวนบนของใบแจงยอดบัญชี

   มาดวยทั้งนี้กรุณาจัดสงเช็คลวงหนา

   กอนวันกำหนดตัดบัญชีของทานอยาง

   นอย 5 วัน ทำการธนาคารฯ

 4 ชำระผานชองทางอ�นๆของธนาคารยูโอบี อาทิ

  เคร�องเอทีเอ็ม, เคร�องฝากเงินสดอัตโนมัติ,

  UOP Personal Banking (PIB), UOB Mighty,

  UOB Phone Banking (IVR)

  หมายเหตุ กรณีชำระผานเคานเตอร/ชองทาง

  อ�นๆในขอ 1 ยอดชำระจะถูกบันทึกในบัญชีบัตร

  เครดิตของทาน หลังจากวันท่ีทานชำระ 2 วัน

  ทำการของธนาคารฯ กรณีชำระผานเคานเตอร/

  ชองทางท่ีมีการคิดคาธรรมเนียม ผูใหบริการจะ

  เรียกเก็บคาธรรมเนียม ณ จุดใหบริการอัตรา

  น้ียังไมรวม VAT 7%และอาจเปล่ียนแปลงได

 วิธีการชำระ

 ผูถือบัตรสามารถเลือกชำระเต็มจำนวนตาม

 ใบแจงยอดบัตรเครดิต หรือ เลือกผอนชำระ

 ในอัตรา 10% ของยอดเงินที่ใช หรือขั้นต่ำ

 1,000 บาท (ยอดใดยอดหน่ึงท่ีสูงกวา)

 กรณีมีบัตรเครดิตหลัก 1 ใบ กรุณาระบุ

 หมายเลขบัตรเครดิตของทานเม�อชำระคา

 ใชจายตามชองทางที่ระบุไวขางตน

 กรณีมีบัตรเครดิตหลักมากกวา 1 ใบ กรุณา

 ระบุหมายเลขบัตรเครดิตใบใดใบหน่ึงในกรณี

 ที ่ชำระเปนเงินสด ชำระโดยหักผานบัญชี

 ธนาคารยูโอบีชำระดวยเช็ค หรือ ชำระผาน

 ชองทางการใหบริการอ�นๆตามที่ระบุขางตน

 โดยธนาคารฯจะคำนวณตัดบัญชีบัตรเครดิต

 แตละใบของทานตามลำดับ กรุณาระบุหมายเลข

 บัตรและจำนวนเงินที่ตองการชำระของบัตร

 แตละใบเม�อทำรายการ ในกรณีที่ชำระผาน

 เอทีเอ็มหรือเคร�องฝากเงินสดอัตโนมัติของ

 ธนาคารยูโอบี, UOP Personal Banking

 (PIB), UOB Mighty, UOB Phone Banking

 (IVR) โดยธนาคารฯจะคำนวณตัดบัญชีตาม

 บัตรเครดิตแตละใบที่ทานระบุ  

 - โปรดตรวจสอบความถูกตองของรายการ

  ในใบแจงยอดบัญชี หากไมถูกตองโปรดแจง

  ธนาคารฯ ภายใน 10 วัน นับแตวันที่ไดรับ

  ใบแจงยอดที่หมายเลข 02 2851555

 - ในกรณีที่บัญชีบัตรเครดิตของทานไมมี

  ยอดใชจาย หรือไมมีธุรกรรมอ�นใด ธนาคารฯ

  ขอสงวนสิทธ์ิในการระงับการสงใบแจงยอด

  บัญชีจนกวาบัญชีบัตรฯจะมีการเคล�อนไหว

  อีกคร้ัง

 
 ชองทางการใหบริการอ�นๆตามที่ระบุขางตน

 โดยธนาคารฯจะคำนวณตัดบัญชีบัตรเครดิต

 แตละใบของทานตามลำดับ กรุณาระบุหมายเลข

 บัตรและจำนวนเงินที่ตองการชำระของบัตร

 แตละใบเม�อทำรายการ ในกรณีที่ชำระผาน

 เอทีเอ็มหรือเคร�องฝากเงินสดอัตโนมัติของ

 ธนาคารยูโอบี, UOP Personal Banking

 (PIB), UOB Mighty, UOB Phone Banking

 (IVR) โดยธนาคารฯจะคำนวณตัดบัญชีตาม

 บัตรเครดิตแตละใบที่ทานระบุ  

 - โปรดตรวจสอบความถูกตองของรายการ

  ในใบแจงยอดบัญชี หากไมถูกตองโปรดแจง

  ธนาคารฯ ภายใน 10 วัน นับแตวันที่ไดรับ

  ใบแจงยอดที่หมายเลข 02 2851555

 - ในกรณีที่บัญชีบัตรเครดิตของทานไมมี

  ยอดใชจาย หรือไมมีธุรกรรมอ�นใด ธนาคารฯ

  ขอสงวนสิทธ์ิในการระงับการสงใบแจงยอด

  บัญชีจนกวาบัญชีบัตรฯจะมีการเคล�อนไหว

  อีกคร้ัง

 - ในกรณีที่บัญชีบัตรเครดิตของทานไมมี

  ยอดใชจาย หรือไมมีธุรกรรมอ�นใด ธนาคารฯ

  ขอสงวนสิทธ์ิในการระงับการสงใบแจงยอด

  บัญชีจนกวาบัญชีบัตรฯจะมีการเคล�อนไหว

  อีกคร้ัง

ใบแจงยอดบัญชี (Statement)

   เพ�อชวยใหทานสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี 

บริหารการเงินของทานไดอยางมีระบบทุกๆ 

เดือน ธนาคารจะจัดสงใบแจงยอดบัญชีใหกับ

ทานสมาชิก เพ�อแจงรายละเอียดคาใชจายจาก

การใชบัตรในรอบเดือนที่ผานมา โดยจะแจง

ยอดการชำระเงิน ตลอดจนยอดเงินรวมที่
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ตองชำระ กำหนดวันชำระเงิน และยอดเงินขั้น

ต่ำที่ตองชำระใหกับธนาคาร ขอใหทานตรวจ

สอบยอดเงินและรายการที่ ใชบริการทุกครั้ง 

หากพบวาไมถูกตอง กรุณาแจงกลับมายัง

ธนาคารทันที

  กรณีที่มีบัตรเสริม รายละเอียดและคาใช

จายจากบัตรเสริม จะปรากฏอยูในใบแจงยอด

บัญชีหลัก แตจะแยกไวสวนหนึ่ง เพ�อความชัด

เจนของรายการท่ีใชวา รายการใดเกิดจากการ

ใชบัตรหลัก รายการใดเกิดจากการใชบัตรเสริม

นอกจากน้ี ขอใหทานตรวจสอบ เพ�อใหแนใจวา 

รานคาไดบันทึกรายการใชจายเพียงครั้งเดียว

เทานั้น 

คำแนะนำในการอานใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต

รายเดือน

   ใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิตแตละเดือน

ของทาน จะแสดงรายการตางๆในบัญชีของ

รอบเดือนที่ผานมาจนถึง ณ วันที่สงใบแจง

ยอดบัญชีนั้นๆ เชน

• วันสรุปยอดบัญชี (Statement Date)

    คือ วันท่ีธนาคารสรุปยอดการใชบัตรเครดิต

• วงเงินบัตรเครดิต (Total Credit Line)

 คือ จำนวนเงินที่ทานสามารถใชจายบัตร

 เครดิตไดสูงสุดในรอบบัญชี

• กำหนดชำระภายในวันท่ี (Payment Due Date) 

 คือ วันที่ทานตองชำระเงินสำหรับงวดวันที่

 สรุปยอดนั้น

• ยอดเงินรวมที่ตองชำระ (Total Balance)

 คือ ยอดคาใชจายในรอบบัญชีปจจุบัน และ

 ยอดคางชำระ (ถามี)

• ยอดชำระขั้นต่ำ (Minimum Payment) คือ

 ยอดชำระขั้นต่ำในรอบบัญชีปจจุบัน

• ตัดบัญชีอัตโนมัติเลขที่/ธนาคาร (Direct

 Debit Account No./Bank) จะแสดงหมาย

 เลขบัญชีในกรณีที่ทานทำหนังสือยินยอม

 การหักเงินในบัญชีชำระคาใชจายบัตรเครดิต

• วันที่บันทึก (Post Date)

 คือ วันที่ธนาคารบันทึกการเรียกเก็บคาใช

 จายจากบัตรเครดิตของทาน

• วันที่ใชบัตร (Transaction Date)

 คือ วันที่ทานชำระคาสินคาหรือบริการ รวม

 ถึงการเบิกถอนเงินสดลวงหนา ดวยบัตร

 เครดิต

• รายการ (Description)

 คือ รายการใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเดือน

 ท่ีผานมา ซ่ึงประกอบไปดวยรายการชำระเงิน 

 การซื้อสินคา การเบิกถอนเงินสดลวงหนา 

 และรายการอ�นๆ เชน รายการดอกเบ้ีย ราย

 การคาธรรมเนียมตางๆ (ถามี) 

• ยอดเงิน (Amount)

 คือ จำนวนเงินทั้งหมดที่เกิดจากรายการใช

 จายผานบัตรเครดิตของธนาคารในเดือน

 นั้นๆ จนถึง ณ วันที่สรุปยอดบัญชี

 
• ยอดรวมคาบริการ (Total Fee)

 คือ คาธรรมเนียมการบริการตางๆ ที่จะ

 ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งธนาคารเรียกเก็บ

 จากทานเปนกรณีไป

• ยอดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม (Total VAT)

 คือ ภาษีมูลคาเพิ่มที ่เกิดขึ ้นทุกครั้ง เม�อ

 ธนาคารเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือบริการ



• การคำนวณดอกเบี้ย

• การออกบัตรใหม

• การเปลี่ยนแปลงที่อยู สถานที่ติดตอ

 หรือหมายเลขโทรศัพท

• การตออายุบัตร

• คาธรรมเนียมตางๆ

การคำนวณดอกเบี้ย

 อัตราดอกเบี้ยที่ใชในการคำนวณจะเปนอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งธนาคารจะแจงใหทานสมาชิก

ทราบทุกครั้งที ่มีการเปลี่ยนแปลงลวงหนา 

30 วัน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะไมเกิน

อัตราดอกเบ้ียสูงสุดท่ีกำหนดโดยประกาศของ

ธนาคารซึ่งออกไวตามที่ ไดรับอนุญาตจาก

ธนาคารแหงประเทศไทย สำหรับระยะเวลาที่ใช

ในการคำนวณดอกเบ้ียน้ัน จะข้ึนอยูกับประเภท

ของการใชจายผานบัตรเครดิต กลาวคือ

 • การใชจายเพ�อซื้อสินคา และ/หรือบริการ

  ตางๆ จะใชวันบันทึกรายการในการคำนวณ

  ดอกเบ้ีย สำหรับรายการท่ีซ้ือระหวางงวด

 • การเบิกเงินสดลวงหนา จะนับตั้งแตวันที่

  เบิกถอนเงินสดจนถึงหน่ึงวันกอนวันท่ีชำระ

  คืนหรือวันตัดรอบบัญชีอยางใดอยางหน่ึง

  ถึงกอน ในการคำนวณดอกเบ้ียท่ีจะใชวันท่ี

  เบิกถอนเงินสดในการคำนวณดอกเบ้ีย
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ตัวอยางการคำนวณดอกเบ้ียจากการชำระคืนข้ันต่ำ

ชำระคืนเพียงบางสวน มิไดชำระเลย ชำระลาชา

การเบิกเงินสดลวงหนา

ตัวอยางใบแจงยอดบัญชีเดือนมกราคม, อัตราดอกเบ้ีย

18% ตอป วันสรุปยอดบัญชีท่ีผานมาคือ 20 JAN

เปนจำนวนเงิน 20,000 บาท (มีรายการใชบัตรในรอบ

บัญชีท่ีผานมาดังน้ี

ธนาคารจะทำการคำนวณดอกเบ้ียโดยการนำดอกเบ้ียจากการเบิกถอน

เงินสดลวงหนา และดอกเบ้ียจากการชำระคืนข้ันต่ำมาเรียกเก็บรวมกัน

ในวันสรุปยอดบัญชี ดังน้ี

= 5,000 x 18% x 10 = 24.66 (1)

          365

2. วิธีการคำนวณดอกเบี้ยจากการชำระคืนขั้นต่ำ

(Interest on revolving credit)

2.1 คาใชจายรอบบัญชีที่ผานมา (ทุกรายการ คิดทีละรายการ)

 X อัตราดอกเบี้ยตอป X จำนวนวัน (B)

1. วิธีการคำนวณดอกเบี้ยจากการเบิกถอนเงินสด

(Interest on cash advance)

จำนวนเงินที่เบิกถอนเงินสดลวงหนา

x อัตราดอกเบี้ยตอป x จำนวนวัน (A)

= 20,000 x 18% x 14 = 138.08 (2)

          365

วันที่บันทึก

POST DATE

รายการ

DESCRIPTION

ยอดเงิน (บาท)

AMOUNT (THB)

วันที่ใชบัตร

TRANS DATE

15 FEB

11 FEB

20 FEB

20 FEB

15 FEB (C), (D)

11 FEB

11 FEB

20 FEB

UOB VISA / YOLO PLATINUM

4033 7520 9999 9999      MISS A 

PREVIOUS BALANCE

PAYMENT THANK YOU

ATM CASH ADVANCE

CASH ADVANCE SERVICE FEE WITH VAT 7%

INTERESTS

20,000.00

2,000.00

5,000.00

160.50

462.58

CR

SUB TOTAL

TOTAL BALANCE - UOB VISA

/ YOLO PLATINUM

TOTAL FEE - UOB VISA / YOLO PLATINUM

TOTAL VAT - UOB VISA / YOLOPLATINUM

23,623.08

23,623.08

150.00

10.50
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วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย

• รายการชำระคาสินคาและ/หรือคาบริการ เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแตวันที่

ธนาคารบันทึกรายการ (Posted Date)

• รายการเบิกถอนเงินสดลวงหนา เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแตวันที่บัตร

ทำรายการ (Transaction Date) จนถึงวันที่ชำระเงินครบถวนตาม

จำนวนเงินที่เบิกถอน

= 20,000 x 18% x 25 = 246.58 (3)

          365

จำนวนวัน (A) นับจากวันที่เบิกถอนจนถึงหนึ่งวันกอนที่ธนาคาร

จะไดชำระคืน หรือวันสรุปยอดบัญชี แลวแตวันใดจะถึงกอน

 (11 FEB -20 FEB)  = 10 วัน (days)

จำนวนวัน (B) นับจากวันท่ีบันทึกรายการของยอดคาใชจายรอบบัญชีท่ี

ผานมา จนถึงวันสรุปยอดบัญชีที่ผานมา (7 JAN - 20 JAN) 

 = 14 วัน (days)

จำนวนวัน (C) นับจากวันสรุปยอดบัญชีที่แลว จนถึงหนึ่งวันกอนวันที่

 ธนาคารฯไดรับเงินชำระข้ันต่ำ (21 JAN - 14 FEB) = 25 วัน (days)

จำนวนวัน (D) นับจากวันท่ีชำระเงินข้ันต่ำ จนถึงวันสรุปยอดบัญชีปจจุบัน

 (15 FEB - 20 FEB) = 6 วัน (days)

2.3 ยอดเงินคงคางรอบบัญชีที่ผานมาหักจำนวนเงินที่ชำระ

  X อัตราดอกเบี้ยตอป X จำนวนวัน (D)

= 18,000 x 18% x 6 = 53.26 (4)

          365

  (1) + (2) + (3) + (4) = 462.58

2.2 ยอดเงินคงคางของยอดรอบบัญชีที่ผานมา

  X อัตราดอกเบี้ยตอป X จำนวนวัน (C)
วันสรุปยอดบัญชี I  : ลูกคามียอดคงคาง 20,000 ชำระคืนบางสวน

12,000 บาทในวันครบกำหนดชำระ     

  

วันสรุปยอดบัญชี II : ยอดคงคางเปน 8,240.66 บาท

(ยอดคงคางจากการใชจาย 8,000 + ดอกเบี้ย 240.66)

 (1) ยอดคงคางจากวันสรุปยอดบัญชีในรอบบัญชีที่แลว

  X อัตราดอกเบี้ยตอป X จำนวนวันจากวันสรุปยอดบัญชีที่แลว

  จนถึงหนึ่งวันกอนวันที่ธนาคารฯไดรับชำระเงิน

  = 20,000 X 18% X 22* / 365

  = 216.99 

  ยอดคงคางจากการชำระคืนบางสวน X อัตราดอกเบี้ยตอป

  X จำนวนวันจากวันที่ชำระคืนบางสวนถึงวันสรุปยอดบัญชี

  = 8,000 X 18% X 6** / 365 

  = 23.67

  = 240.66

วันสรุปยอดบัญชี III : ยอดคงคางดอกเบี้ยเปน 74.96 บาท 

       

 (2) ยอดคงคางจากการชำระคืนบางสวนจากวันสรุปยอดบัญชี

  ในรอบบัญชีที่I X อัตราดอกเบี้ยตอป X จำนวนวันจากวันสรุป

  ยอดบัญชีที่ II จนถึงหนึ่งวันกอนวันที่ธนาคารฯไดรับชำระเงิน

  เต็มจำนวน

  = 8,000 X 18% X 19*** / 365

  = 74.96  

 I  II   III

 วันสรุปยอดบัญชี วันครบกำหนดชำระ วันสรุปยอดบัญชี  วันครบกำหนดชำระ วันสรุปยอดบัญชี

 (Stm Date) (Due Date) (Stm Date)  (Due Date) (Stm Date)

 FEB 20 MAR 15 MAR 20 APR 9 APR 11 APR 20

ตัวอยางการคำนวณดอกเบี้ยจากการชำระคืน

เพียงบางสวนในรอบบัญชีท่ีแลวและชำระเต็มในรอบ

บัญชีนี้

Feb 21 - Mar 14   Mar 15 - 20  Mar 21 - APR 8

= 22 วัน (days)*  = 6 วัน (days)**   = 19 วัน (days)***

    (1)    (2)

ยอดคงคาง ชำระบางสวน ยอดคงคาง ชำระเต็ม  ยอดคงคาง

Remaining Partial Remaining  Full  Remaining

Balance  Payment Balance   Payment  Balance

    (8,000 + 240.66)

20,000.00   12,000.00  8,240.66    8,240.66   74.96

การเปดเผยคาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน

ในกรณีท่ีมีการใชบัตรเครดิตชำระคาสินคา บริการและ/หรือเบิกถอนเงินสด

ลวงหนาเปนสกุลเงินตราตางประเทศ คาใชจายท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศ

ดังกลาวจะถูกเรียกเก็บเปนเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยน ที่ธนาคาร

ยูโอบี จำกัด (มหาชน)ถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตแตละรายท่ีธนาคารฯ

เปนสมาชิกอยู ณ วันท่ีมีการเรียกเก็บยอดคาใชจายดังกลาวกับธนาคารฯ

ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารฯถูกเรียกเก็บจริง

ท้ังน้ี ในกรณีท่ียอดคาใชจายในสกุลเงินตราตางประเทศดังกลาวไมใชเปนเงิน

ดอลลารสหรัฐ บริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารฯเปนสมาชิกอยู อาจจะทำ

การแปลงคาเงินดังกลาวเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐกอนที่จะทำการ

แปลงยอดดังกลาวเปนสกุลเงินบาทเพ�อเรียกเก็บกับธนาคารฯ ผูถือบัตร

สามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพ�อใชในการอางอิงบื้องตนไดจาก:

 - กรณีบัตร VISA : http://corporate.visa.com/pd/consumer_
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การออกบัตรใหม

 หากกรณีบัตรสูญหาย บัตรถูกขโมย บัตร

ชำรุด หรือทานตองการเปลี่ยนช�อ นามสกุล 

หรือลายเซ็น ทานสามารถโทรแจงอายัดบัตร

ไดท่ี ศูนยบริการลูกคา ธนาคารยูโอบี ท่ีโทรศัพท

หมายเลข 0 2285 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

เพ�อปองกันไมใหผูอ�นนำไปใช และเพ�อท่ีธนาคาร

จะไดทำการออกบัตรใหมให

หมายเหตุ : การแจงอายัดบัตรจะตองแจงโดย

ผูถือบัตรเทาน้ัน

การเปลี่ยนแปลงที่อยู สถานที่ติดตอ

หรือหมายเลขโทรศัพท

    กรณีที่ทานตองการเปลี่ยนที่อยู สถานที่

ติดตอ หรือหมายเลขโทรศัพท ทานสามารถ

โทรแจงไดที่ศูนยบริการลูกคาธนาคารยูโอบี

โทร. 0 2285 1555

การตออายุบัตร

   บัตรเครดิตยูโอบี ท่ีทานไดรับมีอายุบัตร 5 ป

นับจากวันท่ีออกบัตร ในสวนของคาธรรมเนียม

นั้น ธนาคารจะเรียกเก็บเปนรายป โดยจะระบุใน

ใบแจงยอดบัญชี ท้ังน้ีธนาคารจะจัดสงบัตรใหม

คาธรรมเนียมตางๆ

คาธรรมเนียมสมาชิกแรกเขา

 เปนคาธรรมเนียมของการสมัครเปนสมาชิก

บัตรเครดิตยูโอบี ซ่ึงธนาคารจะจัดเก็บภายหลัง

ที่ทานไดรับการอนุมัติใหถือบัตรเครดิตแลว 

อัตราคาธรรมเนียมจะเปนไปตามตารางสรุป

วงเงินดอกเบ้ีย และคาธรรมเนียมบัตรเครดิตยูโอบี*

คาธรรมเนียมรายป

เปนคาธรรมเนียมของการเปนสมาชิกบัตร

เครดิตยูโอบี โดยคิดเปนรายปอัตราคาธรรมเนียม

จะเปนไปตามตารางสรุปวงเงิน ดอกเบ้ีย และคา

ธรรมเนียมบัตรเครดิตยูโอบี* ซ่ึงธนาคารจะเรียก

เก็บในใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิตรายเดือนเม�อ

ถึงกำหนดชำระ *(อัตราคาธรรมเนียมอาจเปล่ียนแปลง

ไดโดยจะแจงใหทานทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน

กอนมีผลบังคับใช และยังไมไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

  service/consumer_ex_rates.jsp   

 - กรณีบัตร MasterCard : http://www.mastercard.com/us/

 personal/en/cardholderservices/currencyconversion/index.html 

 นอกจากน้ี ธนาคารฯจะคิดคาความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงินดังกลาว

 ในอัตราไมเกินรอยละ 2.5 จากยอดคาใชจายที่เกิดขึ้น เพ�อปองกัน

 ความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงิน

 ดังกลาวขางตน 

การขอยกเลิกบัตรเครดิต ทานสามารถแจงความประสงคขอยกเลิก

การใชบัตรเครดิต ไดท้ังการโทรยกเลิกท่ี Call Center หรือการสงเร�อง

เปนลายลักษณอักษร

ใหทานลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห กอนบัตร

เกาจะหมดอายุ เม�อบัตรเกาหมดอายุแลว ขอให

ทำลายบัตรเกาทันที

ในกรณีที่ตองการแจงบอกเลิกการตออายุ

บัตร ทานจะตองแจงใหธนาคารทราบเปนลาย

ลักษณอักษร โดยสงมาที่ศูนยบริการลูกคา

ธนาคารยูโอบี หรือสาขาของธนาคารยูโอบี ทุก

แหง กอนวันบัตรหมดอายุไมนอยกวา 30 วัน
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 คาใชจายอันเกิดขึ้นจากบัตรหลัก และ/หรือ

 บัตรเสริม 

3. การใชบัตร ผูถือบัตรสามารถใชบัตรภายใน

 วงเงิน (ทั ้งที ่เปนวงเงินถาวรและวงเงิน

 เพ่ิมช่ัวคราว) ท่ีธนาคารกำหนดเพ�อชำระคา

 สินคา/บริการแทนเงินสด ณ สถานท่ีรับบัตร 

 หรือใชถอนเงินสดจากเคานเตอร หรือใช

 บัตรประกอบ “รหัส” (PIN) เพ�อเบิกเงินสด

 จากผูฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) หรือเคร�อง

 อิเล็กทรอนิกสอ�นของธนาคาร หรือสถาบัน

 การเงินอ�นๆ ท้ังในประเทศ หรือตางประเทศ

 ตามท่ีไดแจงผูถือบัตรทราบหรือโดยการส่ัง

 ใหธนาคารโอนเงินสดตามจำนวนที ่ทาน

 ตองการไปยังบัญชีเงินออมทรัพย หรือ

 กระแสรายวันของทานตามที ่ทานไดแจง

 หมายเลขบัญชี และสาขาธนาคารที่ทานถือ

 บัญชีนั้นอยู โดยใชเอกสารคำสั่งโอนเงิน

 ตามแบบและวิธีการท่ีธนาคารกำหนด และทาน

 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดกับ

 ธนาคารโดยตรง รวมถึงการใชบัตร ผาน

 ชองทางอ�น ที่ธนาคารขยายการใหบริการ

 ไปถึงแลวในปจจุบันหรือจะขยายไปถึงใน

 อนาคต เชน ผานอินเทอรเน็ต โทรสาร 

 โทรศัพททุกชนิด ผานระบบส�อสารอิเล็ก-

 ทรอนิกสอ�นท่ีธนาคารเปดใหบริการ โดยเม�อ

 รวมวงเงินทั ้งหมดแลวจะตองอยูภายใน

 วงเงิน หรือจำนวนครั้ง หรือเปนไปตาม

 ขอเง�อนไขอ�นๆ ที่ธนาคารกำหนดเพ�อการ

 อุปโภคบริโภคเทานั้น มิใชเพ�อการคา หรือ

 ชำระคาสินคา/บริการท่ีผิดกฎหมายหรือเพ�อ

 แสวงหาประโยชนจากธุรกรรมใดหรือใชบัตร

 ไมสุจริต หรือมีพฤติกรรมอ�นที่พึงสงสัย

สัญญา ขอกำหนดและเง�อนไข

การใชบัตรเครดิต ซึ่งออกโดย

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) “ธนาคาร”

    ผูถือบัตรหลัก และผูถือบัตรเสริม (ตอไป

เรียกรวมกันวา    (“ผูถือบัตร”) ตกลง ผูกพัน 

และปฏิบัติตามขอกำหนดและเง�อนไข (“ขอ

ตกลง”) ที่ ใชบังคับกับการใชบัตรเครดิตทุก

ประเภทซึ่งออกโดยธนาคาร (ตอไปเรียกวา 

“บัตร”) และไดแจงใหผูถือบัตรทราบ ดังตอไปน้ี

1.  มาตรการรักษาความลับ/ความปลอดภัยใน

 การใชบัตร ผูถือบัตรตองลงลายมือช�อใน

 ชองดานหลังบัตรโดยทันทีและจะตองเก็บ

 รักษาบัตรและรหัสประจำบัตร (“รหัส” PIN) 

 เปนความลับไมเปดเผยใหผูอ�นทราบ และหาม

 มิใหผูอ�นใชบัตร หรือใชรหัสแทน และไมวา

 ดวยวิธีใดธนาคารมิอาจทราบ “รหัส” ของ

 ผูถือบัตร ผูถือบัตรจึงเปนผูเดียวท่ีทราบรหัส

 ของตน ดังน้ันหากเกิดการใชบัตรหรือใชบัตร

 รวมกับรหัส ผูถือบัตร(บัตรหลัก)จะตอง

 ผูกพันรับผิดชอบชำระเงินท้ังหมดท่ีมีการเบิก

 ผานบัตรและ/หรือมีการใชบัตรรวมกับรหัสหรือ

 มีการใชบัตรตามวิธีท่ีธนาคารกำหนดไมวาจะ

 กระทำโดยผูถือบัตรเองหรือผูอ�นที่ทราบ

 รหัสของผูถือบัตร ผูถือบัตรตกลงวา

 รายการใดๆ ท่ีถูกบันทึกการใชบัตรและ/หรือ

 ใชบัตรรวมกับรหัสของผูถือบัตรเปนหลักฐาน

 ยืนยันการทำธุรกรรมผานบัตรที่ผูกพัน

 ผูถือบัตรทุกประการ

2. บัตรเสริม ถาผูถือบัตรหลักยินยอมใหผูอ�น

 ถือบัตรเสริม ผู ถือบัตรหลักตกลงรับ

 ผิดชอบชำระหนี้ คาธรรมเนียม ดอกเบี้ย 
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   ดังนั้นหากธนาคารเห็นสมควรมีขอสงสัย

 ในการใช บ ัตร หรือเพ�อปองกันความ

 เสียหาย ผูถือบัตรตกลงใหธนาคารระงับ 

 หรือตรวจสอบการใชบัตรในบางรายการได

   
4. การใชบัตรแทนเงินสด เพ�อชำระคาสินคา/

 บริการ ผูถือบัตรจะตองแสดงและสงมอบ

 บัตรใหสถานที่รับบัตรเพ�อจัดทำหลักฐาน

 แสดงการใชบัตรและลงนามในหลักฐานนั้น

 ตามแบบที่ธนาคารกำหนด (Sales Slip) เวน

 แต การสั่งซื้อสินคา/บริการที่ผูถือบัตร

 แจงความประสงคขอชำระสินคา/บริการดวย

 การแจงหมายเลขบัตร ดวยวาจา หรือ

 ลายลักษณอักษรหรือดวยขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 เชน โทรสาร อินเทอรเน็ต โทรศัพท เปนตน 

 ในการท่ีผูขายสินคา/บริการ จะเรียกเก็บเงิน

 ผานบัตร ผูถือบัตรตกลงใหถือวา เอกสาร

 ดังกลาว ซ่ึงสถานท่ีรับบัตรจัดทำข้ึนโดยระบุ

 หมายเลขบัตรของผูถือบัตรอยางถูกตอง

 และมีการลงลายมือช�อผูถือบัตรเปนหลักฐาน

 ยืนยันการใชบัตรของผูถือบัตรอีกวิธีหนึ่ง

 ไดดวย

5. การเบิกเงินสด ผูถือบัตรตกลงและทราบ

 แลววา รหัสเปนเคร�องหมายเฉพาะตัวของ

 ผูถือบัตรและผูถือบัตรแตผูเดียวเทานั้นที่

 ทราบรหัสดังกลาว การใชบัตรประกอบรหัส

 เพ�อเบิกเงินสดหรือทำธุรกรรมการเงินอ�น 

 ผานชองทางท่ีธนาคารอนุญาตใหทำได จึง

 มีผลผูกพันผูถือบัตรท้ังจำนวน ไมวากระทำ

 โดยผูถือบัตรหรือผูใดที่ ใชบัตรประกอบ

 รหัสของผูถือบัตรก็ตาม ผูถือบัตรชำระคา

 ธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดในอัตรา 3% 

 ของจำนวนเงินสดทีเ่บิกถอน (เบิกถอนเงิน

   สดข้ันต่ำ 1,000 บาท) พรอมดวยดอกเบ้ีย

 ในอัตราสูงสุดที่ธนาคารประกาศเรียกเก็บ

 จากการใหบริการบัตรเครดิต ซึ่งจะไมเกิน

 อัตราสูงสุดที่ธนาคารแหงประเทศไทยให

 เรียกเก็บไดโดยคิดเปนรายวันท่ีเบิกถอนเงิน

 สดจนถึงหนึ่งวันกอนวันที่ชำระคืนหรือ

 วันตัดรอบบัญชีอยางใดอยางหน่ึงถึงกอน

6. บัญชีบัตรเครดิต เม�อมีการเบิกเงินสดผาน

 บัตร และ/หรือเม�อธนาคารไดจายเงินแก

 สถานที่รับบัตรเน�องจากการใชบัตรของผู

 ถือบัตรแลว ผูถือบัตรตกลงใหธนาคาร

 ลงรายการบัญชีบัตรเครดิตของผูถือบัตร

 โดยลงรายการเบิกเงินสด และ/หรือการใช

 บัตรตามยอดเงินที่เปนหนี้กับธนาคารรวม

 ถึงบันทึกดอกเบ้ีย คาธรรมเนียม คาบริการ 

 คาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ถึงกำหนด

 ชำระหรือที ่เกิดขึ ้นจากการใช การออก 

 ตออายุ ยกระดับ เปลี่ยนบัตรใหม และคาใช

 จายอ�นๆ ตามที่กฎหมายใหอำนาจธนาคาร

 ประกาศเรียกเก็บไดจากการใหบริการบัตร

 เครดิตเปนยอดหนี้ ในบัญชีบัตรเครดิตได

 ดวย ซ่ึงเปนยอดหน้ีท่ีผูถือบัตรจะตองชำระ

 ใหธนาคารตอไป (“หนี ้ที ่ เกิดจากการใช

 บัตรเครดิต”)

7. ใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต ธนาคารจะจัด

 สงใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิตของผูถือ

 บัตร แสดงรายการและยอดเงินตามที่ผูถือ

 บัตรใชบัตรไปเรียกเก็บเปนรายเดือน โดย

 ธนาคารจะจัดสงใหแกผูถือบัตรลวงหนากอน

 ถึงวันกำหนดชำระเงินไมนอยกวา 10 วัน

  ในกรณีท่ีผูถือบัตรตรวจพบรายการใชจาย

  ใดๆ ก็ตามในใบแจงยอดบัญชีที่ไดรับนั้นไม

  ถูกตอง ผูใชบัตรจะตองแจงเหตุดังกลาว
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  ใหธนาคารทราบภายใน 10 วัน นับแตวันที่

  ไดรับใบแจงยอดบัญชี หลังจากพนกำหนด 

  10 วันดังกลาวแลว ถาผูถือบัตรยังพบวา

  รายการใชจายใดๆ ในใบแจงยอดดังกลาวไม

  ถูกตองอยู อีกผู ถือบัตรจะตองแจงให

  ธนาคารทราบเหตุดังกลาวเปนลายลักษณ

  อักษรพรอมกับแสดงพยานหลักฐาน ซึ่งมี

  น้ำหนักมากพอจะพิสูจนไดวา รายการใชจาย

  ท่ีไมถูกตองน้ัน มิไดเกิดจากความผิดพลาด

  หรือการสำคัญผิดในขอเท็จจริงของผูถือ

  บัตรเอง ในกรณีเชนนั้นผูถือบัตรยอมมี

  สิทธิ์ที่จะโตแยง บันทึกรายการใชจายที่ผิด

  พลาดข้ึนตอธนาคาร เปนลายลักษณอักษร

  ภายในกำหนด 60 วันนับแต่ได้รับใบแจ้งยอด

  ดังกลาว ไมวากรณีจะเปนอยางไรก็ตามผู

  ถือบัตรจะชำระหนี้ลาชาหรือปฏิเสธไมชำระ

  หน้ีบัตรเครดิตโดยอางวาไมไดรับใบแจงยอด

  บัญชีบัตรเครดิตไมได หากผูถือบัตรไมได

  รับใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิตกอนวันครบ

  กำหนดชำระหรือหักบัญชี ผูถือบัตรตอง

  ติดตอสอบถามจากเจาหนาที่ศูนยบริการ

  ลูกคาธนาคาร หรือจากระบบอ�นที่ธนาคาร

  กำหนด และชำระยอดหน้ีใหธนาคารตามความ

  ตกลงเปนรายกรณีๆไป ในการนี้ธนาคารมี

  หนาท่ีเพียงแสดงบันทึกหลักฐานวา ธนาคาร

  ไดจัดสงใบแจงยอดไปยังผูนำสงเอกสาร 

  และบันทึกของผูนำสงเอกสารวาไดสงมอบ

  ใบแจงยอดบัญชีใหแกผูถือบัตรแลวเทานั้น

8. การชำระหนี้บัตรเครดิต ผูถือบัตรตกลง

  ชำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรเครดิตคืนให

  แกธนาคารตามจำนวนเงินที่ธนาคารเรียก

  เก็บในวันท่ีถึงกำหนดชำระท่ีปรากฎในใบแจง

  ยอดบัญชีบัตรเครดิต หากผูถือบัตรไมอาจ

  ชำระหน้ีใหครบในคราวเดียว ผูถือบัตรตกลง

  ชำระตามยอดชำระขั ้นต่ำซึ ่งตองไมนอย

  กวา 10% ของจำนวนเงินท่ีธนาคารเรียกเก็บ

  และไมต่ำกวา 1,000 บาท โดยใหถือวาผูถือบัตร 

  ขอผอนชำระหนี ้สวนที ่เหลือ และยินยอม

  ชำระดอกเบี ้ยในยอดเงินคงคางทั ้งหมด

  ต้ังแตวันท่ีบันทึกรายการ หรือ Posting date

  ในอัตราดอกเบ้ียสูงสุดท่ีธนาคารประกาศเรียก

  เก็บจากรายการใชบัตรเครดิตภายใตหลักเกณฑ

  ของธนาคารแหงประเทศไทย ที่ ใชบังคับใน

  ขณะนั้น (ขณะทำขอตกลงนี้ อัตราสูงสุด

  เทากับ 18% ตอป) โดยใหคิดดอกเบี้ยเปน

  รายวัน และมีกำหนดชำระเปนรายเดือน ใน

  วันท่ีถึงกำหนดชำระแตละเดือน ท้ังน้ียอดคงคาง

  จะปรากฎในใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต

  ในงวดตอไปจนกวาจะชำระหน้ีครบถวน การ

  ชำระเงินใหนำไปชำระ ณ สถานที่ตามที่แจง

  ไวในใบแจงยอดบัญชี หรือชำระผานบริการ

  ใดๆ ที่รับชำระ ซึ่งผูถือบัตรจะตองปฏิบัติ

  ตามเง�อนไขของบริการชำระเหลานั ้นตอ

  ไปดวย หากผูถือบัตรไมอาจชำระหนี้ตาม

  กำหนดเวลา ธนาคารมีสิทธ์ิเรียกใหผูถือบัตร

  ชำระ เบ ี ้ยปร ับหร ือค าธรรมเน ียมใดๆ 

  เพ�อการชำระหนี้ลาชาในอัตราที่ธนาคาร

  กำหนด ซึ่งจะไมเกินอัตราสูงสุดที่ธนาคาร

  แหงประเทศไทย หรือกฎหมายใหอำนาจ

  ธนาคารเรียกเก็บไดในแตละขณะรวมถึงคา

  ธรรมเนียมในการดำเนินงาน เชน คาธรรมเนียม

  ในการออกบัตร/ตออายุ คาธรรมเนียม

  การชำระเงิน คาธรรมเนียมในการขอออก

  ใบแจงยอดบัญชี คาธรรมเนียมการขอตรวจ
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  สอบรายการ ขอรหัสประจำตัว ขอสำเนา

  ใบบันทึกการขาย ตามอัตราท่ีธนาคารกำหนด

  และประกาศแจงใหผูถือบัตรทราบแลว เม �อ

  ปรากฎแกธนาคารวา ทานชำระหนี้ที่ทานมี

  ตอธนาคารเกินกวาจำนวนหน้ีท่ีคางชำระอยาง

  มีนัยสำคัญธนาคารจะจัดสงเงินที่เกินกวา

  จำนวนหนี้ที่คางชำระนั้นแกทานภายในเวลา

  อันสมควร

9. หากการใชบ ัตรมิได เป นไปโดยถูกตอง

ตามประเพณีปฏิบัติ หรือธนาคารพบการ

  ใชบัตรผิดเง�อนไข ธนาคารจะเรียกใหชำระ

  หนี้ทั้งจำนวนทันที ผูถือบัตรตกลงชำระ

  หนี ้ ใหธนาคารทันทีที่ไดรับการเรียกเก็บและ

  ตกลงใหธนาคารระงับการใชบัตรไดทันที

  เชนกันดวย

10. ในกรณีที่มีการใชบัตรเครดิตชำระคาสินคา 

  บริการและ/หรือเบิกถอนเงินสดลวงหนา

  เปนสกุลเงินตราตางประเทศ คาใชจายแตละ

  รายการที ่ เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

  ดังกลาว จะถูกเรียกเก็บเปนเงินบาทไทย ตาม

  อัตราแลกเปลี่ยนที ่ธนาคารยูโอบี จำกัด 

  (มหาชน) ถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิต

  แตละรายท่ีธนาคารฯ เปนสมาชิกอยู ณ วัน

  ท่ีมีการเรียกเก็บยอดคาใชจายดังกลาวแตละ

  รายการกับธนาคารฯ ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียน

  แปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารฯ ถูกเรียก

  เก็บจริง ท้ังน้ีในกรณีท่ียอดคาใชจายในสกุล

  เงินตางประเทศดังกลาว ไมใชเปนสกุลเงิน

  ดอลลารสหรัฐ บริษัทบัตรเครดิตท่ีธนาคารฯ 

  เปนสมาชิกอยูอาจจะทำการแปลงคาเงิน

  ดังกลาวเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐกอนที่

 

  จะทำการแปลงยอดดังกลาวเปนสกุลเงินบาท

  เพ�อเรียกเก็บกับธนาคารฯ ผูถือบัตรสามารถ

  ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพ�อใชในการ

  อางอิงเบื้องตนไดจาก :

  http://corporate.visa.com/pd/consumer

     services/consumer_ex_rates.jsp

 นอกจากนี้ ธนาคารฯ จะคิดคาความเสี่ยง

 จากการแปลงสกุลเงินดังกลาวในอัตราไม

 เกินรอยละ 2.5 จากยอดคาใชจายที่เกิดขึ้น

 เพ�อปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลง

 สกุลเงินดังกลาวขางตน

11. การที่ผูถือบัตรแสดงความประสงคขอใช

 บัตรเพ�อสั่งซื้อสินคา หรือบริการผานบัตร 

 โดยเพียงการแจงหมายเลขบัตรดวยวาจา 

 หรือลายลักษณอักษร ใหผูขายสินคา หรือ

 ผูใหบริการเรียกเก็บจากธนาคาร ผูถือบัตร

 ตกลงวา เอกสารท่ีสถานท่ีรับบัตรจัดทำข้ึน

 แสดงการใชบัตรของผู ถือบัตรซึ ่งระบุ

 หมายเลขบัตรถูกตองโดยมิตองมีลายมือช�อ 

 ผูถือบัตรสมาชิกใชเปนหลักฐานที่ถูกตอง

 ผูกพันผูถือบัตรที่จะตองชำระหนี้คืนใหแก

 ธนาคารตามขอตกลงน้ี ในกรณีท่ีผูถือบัตร

 ทักทวงวามิไดเปนผูส่ังซ้ือสินคา หรือขอรับ

 บริการดังกลาว ใหผูถือบัตรมีหนังสือแจง

 การทักทวงพรอมทั้งสงหลักฐานดังกลาว

 ใหธนาคารทราบในทันที และธนาคารจะระงับ

 เรียกเก็บเงินจากผูถือบัตรทันที หรือหาก

 ธนาคารไดรับชำระเงินจากผูถือบัตรแลว 

 ธนาคารจะคืนเงินใหกับผูถือบัตรทันที ท้ังน้ี 

 ธนาคารสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกใหผูถือบัตรชำระ

 หรือคืนเงินคาสินคาหรือคาบริการในภาย

 หลัง หากพิสูจนไดวาผูถือบัตรเปนผูส่ังซ้ือ

 สินคาหรือขอรับบริการดังกลาว นอกจาก
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 นี้ผูถือบัตรยังมีสิทธิ์ตามกฎหมายเพ�อการ

 คุมครองผูบริโภค ที่จะขอยกเลิกการซื้อ

 สินคา หรือบริการไดภายใน 45 วัน นับแตวัน

 ท่ีส่ังซ้ือสินคาหรือขอรับบริการหรือภายใน 

 30 วันนับแตวันถึงกำหนดสงมอบสินคา

 หรือบริการ ในกรณีท่ีมีการกำหนดระยะเวลา

 สงมอบสินคา/บริการ เปนลายลักษณอักษร 

 ถาผูถือบัตรมีหลักฐานพิสูจนไดวาไมไดรับ

 สินคาหรือบริการ หรือไดรับแลวแตไมตรง

 ตามกำหนดเวลาหรือไดรับแลวแตไมครบถวน 

 หรือชำรุดบกพรอง หรือไมถูกตองตาม

 วัตถุประสงค ใหผูถือบัตรมีหนังสือแจงขอ

 ทักทวงพรอมหลักฐานดังกลาวสงใหธนาคาร

 ทราบ ธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงินคา

 สินคา/บริการจากผูถือบัตร หรือในกรณีท่ี 

 ธนาคารเรียกเก็บเงินไดแลว ถาเปนการสั่ง

 ซื้อหรือรับบริการภายในประเทศ ธนาคาร

 จะคืนเงินใหแกผูถือบัตรภายใน 30 วัน นับ

 ตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากผูถือบัตร 

 แตถาเปนการสั่งซื้อสินคาหรือบริการจาก

 ตางประเทศ ธนาคารจะคืนเงินใหแกผูถือ

 บัตรภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือ

 แจงจากผูถือบัตร ในกรณีท่ีมีการยกเลิกคำ

 สั่งซื ้อสินคา/บริการตามที่กลาวขางตน 

 ธนาคารจะหักคะแนนสะสมเพ�อการแลก/ซื้อ

 ของรางวัล “UOB รีวอรด” ออกไดทันที

 เชนกันดวย

12.ผู ถือบัตรยินยอมใหธนาคารหักเงินจาก

  บัญชีออมทรัพย/ฝากประจำ/กระแสรายวัน 

  และ/หรือบัญชีเงินฝากประเภทอ�นๆ ที่ผูถือ

  บัตรมีอยูกับธนาคารไดทันที เพ�อเปนการ

  ชำระหนี้ และ/หรือความรับผิดชอบของผู

  ถือบัตรไดท้ังหมด โดยธนาคารไมจำเปนตอง

  บอกกลาวใหผูถือบัตรทราบลวงหนา

13.  ผูถือบัตรขอระงับการใชบริการ ในกรณีที่

 บัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือเหตุอ�นใดก็ตาม 

 และผูถือบัตรประสงคจะขอระงับการใชบัตร

 ช่ัวคราว หรือยกเลิกการใชบัตร ผูถือบัตร

 จะตองแจงใหศูนยบริการลูกคาบัตรเครดิต

 ในประเทศไทยของธนาคารทราบดวยลาย

 ลักษณอักษรหรือดวยวาจาโดยทันที ผาน

 โทรศัพทหรือโดยเคร�องมือส�อสารอยาง

 อ�น ซึ่งสามารถโตตอบกับเจาหนาที่ของ

 ธนาคารได และธนาคารสามารถยืนยัน ตรวจ

 สอบตัวตนของผูออกคำสั่งระงับ หรือยก

 เลิกดังกลาวไดถูกตอง ธนาคารควรจะระงับ

 หรือยกเลิกการใชบัตรเม�อครบกำหนด 5 นาที 

 นับแตเวลาที่ศูนยบริการลูกคาบัตรเครดิต

 ในประเทศไทยของธนาคารไดรับแจงดังกลาว 

 หากศูนยบริการลูกคาบัตรเครดิตในประเทศ

 ไทยของธนาคาร ยังมิไดรับแจงดังกลาวและ

 มีผูนำบัตร หรือบัตรประกอบรหัสของผู

 ถือบัตรไปใช ผูถือบัตรตองรับผิดชอบคา

 ใชจาย หรือการเบิกเงินสดที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 รวมถึงดอกเบี้ย คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

 เรียกเก็บไดตามที่กฎหมายใหอำนาจไวจน

 กระทั ่งศูนยบริการลูกคาบัตรเครดิตใน

 ประเทศไทยของธนาคารไดัรับแจงแลววาผู

 ถือบัตรประสงคระงับหรือยกเลิกการใชบัตร

 ช่ัวคราว และธนาคารไดระงับหรือยกเลิกการ

 ใชบัตรตามขั้นตอนการปฏิบัติดังกลาวแลว 

 ในกรณีที่แจงเหตุดังกลาวกับตัวแทนของ

 ธนาคาร ณ ที่อ�นใดนอกจากศูนยบริการ

 ลูกคาบัตรเครดิตในประเทศไทยของธนาคาร 

 ธนาคารจะถือวาไดรับแจงเหตุดังกลาวตอ

 เม�อตัวแทนนั้นแจงตอมายังศูนยบริการ

 ลูกคาบัตรเครดิตในประเทศไทยของธนาคาร

 แลว และเม�อธนาคารระงับการใหบริการบัตร 
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  อันเกิดข้ึนเน�องจากบัตรไมเปนท่ียอมรับของ

  ธนาคารอ�น หรือสถานท่ีรับบัตร เน�องจาก

  การระงับการอนุมัติใชบัตรบางรายการรวม

  ทั้งไมรับผิดชอบในขอตกลง หรือเง�อนไข

  เกี ่ยวกับการจำหนายสินคา หรือการให

  บริการซึ่งผูถือบัตรทำกับสถานที่เหลานั้น

  แลว ผูถือบัตรไมตองรับผิดชอบในภาระหน้ี

  ที่เกิดขึ้น 5 นาที หลังจากที่ธนาคารไดรับ

  แจงเหตุดังกลาว เวนแตผูถือบัตรเปนผูใช

  บัตรนั้นเอง หรือรูเห็นในการใชบัตร หรือ

  เหตุอ�นใดท่ีพิสูจนไดวาเปนการใชบัตรโดยผู

  ถือบัตร 

  14. ผูถือบัตรมีสิทธิยกเลิกบัตรเครดิตเม�อใดก็ได

  ท้ังน้ี การยกเลิกการใชบัตร ไมใชการยกเลิก

  บัญชีบัตรเครดิต และ ไมใชการยกเลิกสัญญา

  ขอ กำหนดเง�อนไขท่ีเก่ียวของกับบัตรเครดิต 

       จนกวาธนาคารจะไดรับชำระหน้ีเสร็จส้ิน และ

      เม�อมีการยกเลิกการใชบัตรไมวากรณีใดๆ 

  ผูถือบัตรจะตองระงับการใชบัตรและตัดบัตร

  ออกเปนสองสวนนำสงคืนธนาคารทันที และ

  หากผูถือบัตรมีหนี้สินใดๆ คางชำระอยูกับ

  ธนาคารจะตองรับผิดชดใชจนครบถวน หาก

  ผูถือบัตรแจงยกเลิกการใชบัตรตามวิธีการ

  ดังกลาว ผูถือบัตรมีสิทธิ์ ไดรับคืนคาธรรม

  เนียมรายป(ถามี)ตามสวนของระยะเวลาท่ียัง

  ไมได ใชบริการคำนวณเปนรายเดือนโดยนับ

  ถัดจากเดือนที่ขอยกเลิกการใชบัตร

 15. ธนาคารไมร ับผิดชอบในความเสียหาย

  สำคัญของการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนใหลูกคา

  ทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนที่

  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะมีผลบังคับใช

  และในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงน้ันมีผลกระทบ

  ตอการใชบริการของผูถือบัตรโดยทำใหผูถือ

  บัตรเสียประโยชนอยางมีนัยสำคัญ หรือ

  มีอุปสรรคเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญ ผูถือบัตร

  มีสิทธิที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

  กอนครบกำหนด 30 วันดังกลาวขางตน ท้ังน้ี

  ในกรณีท่ีผูถือบัตรไมไดปฏิเสธการเปล่ียนแปลง

  ภายในระยะเวลา 30 วันดังกลาว ใหถือวาผูถือ

  บัตรยอมรับการเปล่ียนแปลงดังกลาวตามท่ี

  ธนาคารไดแจงไปแลวนั้น ยกเวนกรณีที่อาจ

  จะเกิดความเสียหายอยางมีนัยสำคัญแกธนาคาร

  หรือกรณีท่ีธนาคารแหงประเทศไทยจะไดกำหนด

  ตอไป ธนาคารเพียงแตแจงการเปล่ียนแปลง

  ดังกลาวใหผูถือบัตรทราบภายหลังไดภายใน

  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม

17.การเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวน

 บุคคล ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

 ขาพเจาตกลงและยินยอมใหธนาคาร พนักงาน

 หรือตัวแทนของธนาคารมีสิทธิท่ีจะเก็บรวบรวม

 ใช ให  รับสง เปดเผยและเขาถึงขอมูลสวน

 บุคคล ขอมูลสินเช�อ/บริการ ประวัติ สถานะ

 ขอมูลอิเล็กทรอนิกสอ�น รวมท้ังขอมูลอ�นๆ

 ที่เกี่ยวของกับขาพเจา ตามที่ธนาคารเห็น

 สมควรใหแก บริษัทแม บริษัทรวม บริษัทยอย

 บริษัทในกลุม บริษัทในเครือของธนาคาร

 สำนักงานสาขาของบริษัทดังกลาวทั้งหมด

 ทั้งที่ตั้งอยูในประเทศ และ/หรือตางประเทศ 

 รวมถึงกรรมการ ลูกจาง ผูรับจาง ผูแทน

 ตัวแทน ผูตรวจสอบบัญชี ผูประเมิน และ

 ผูประกอบวิชาชีพในการใหคำปรึกษาดาน

16.การเปล่ียนแปลงเง�อนไขการใชบัตรเครดิต

 หรือเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียคาธรรมเนียม

 เบี้ยปรับ คาใชจายหรือคาบริการตางๆ

 ธนาคารจะส�อสารหรือแจงขอมูลอันเปนสาระ
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  คดีอาญา

 18.3 ผูถือบัตรผิดนัดไมชำระคาใชจาย 

  คาเบ้ียปรับ คาธรรมเนียม คาปรับ 

  ดอกเบี้ย เงินตน หรือเงินอ�นที่ถึง

  กำหนด ชำระตามสัญญาสินเช�อ / 

  บริการใดๆ ผิดนัดบัตรเครดิต

  ไมวากับธนาคารหรือเจาหนี้อ�น

      18.4 ผูถือบัตรถูกดำเนินคดี ซ่ึงอาจสงผล

  กระทบตอทรัพยสิน ถูกคุมขัง กักขัง

  จำคุก ถูกยึด อายัดทรัพย ถูก

  พิทักษทรัพย ถูกฟนฟูกิจการหรือ

  มีคำส่ังท่ีมีผลตอการประกอบอาชีพ

  หรือมีผลกระทบตอความสามารถ

  ในการชำระหนี้ หรือปฎิบัติตาม

  สัญญาท่ีมีกับธนาคารหรือเจาหน้ีอ�น

  หรือเจาหนี้อ�นมีสิทธิเรียกรองให

  ชำระหน้ีกอนกำหนด เปนตน

     18.5 ผูถือบัตรมีภูมิลำเนาอยูนอกอาณา

  จักรไทยและไมไดถือใบอนุญาตทำงาน

  หรือใบสำคัญถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย

  18.6 มีเหตุเช�อไดวาสถานะทางการเงิน

  ของผูถือบัตรเปลี่ยนไป ซึ่งมีผล

  ตอความสามารถในการชำระหนี้ 

  เชน พนจากงานในทุกกรณี ถูก

  จำคุก เจ็บปวยหรือไมอาจประกอบ

  กิจการงานเปนเวลาเกิน 30 วัน 

  หรือนายจางปด หรือเลิกกิจการ 

  หยุด / เลิกกิจการ

 18.7 ไมสามารถติดตอกับผูถือบัตร

  ตามที่อยู ที ่ทำงานหรือสถานที่

  ติดตอที่ใหไวกับธนาคาร

 18.8 พฤติกรรมการใชบัตรไมสุจริต 

  ทุจริต หรือตรวจสอบพบความ

 18.ธนาคารมีสิทธิ์ยกเลิกการใชบัตรทุกชนิด 

  ยึด ระงับ เรียกคืน ลดวงเงินชั่วคราวหรือ

  ถาวร และ/หรือพักการใชบัตรชั ่วคราว

  หรือถาวรไดทันที เม�อธนาคารพบวา

 18.1  ผูถือบัตรขาดคุณสมบัติการเปน

  สมาชิกบัตร   

   18.2 ผูถือบัตรเสียชีวิต มีหนี้สินลนพนตัว

  ถูกฟองลมละลายถูกฟองคดีแพงหรือ

ตางๆของบริษัทดังกลาว ผูรับโอนสิทธิ

หนวยงานของรัฐและหนวยงานกำกับดูแล

ซึ่งมีขอบเขตอำนาจเหนือธนาคาร หรือ

บุคคลใดๆ ซ่ึงมีนิติสัมพันธกับธนาคารหรือ

ขาพเจา เพ�อวัตถุประสงคในการวิเคราะห

พิจารณาสินเช�อ ปรับปรุงโครงสรางหนี้

ตออายุ ทบทวนวงเงินสินเช�อ ประมวลผล

ขอมูลสินเช�อในทุกคราว หรือเพ�อวัตถุ

ประสงคอ�นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง

เพ�อการดำเนินธุรกิจ บริหารจัดการธุรกิจ

ทุกประเภทของธนาคาร การแจง/เรียกเก็บหน้ี

ทวงถาม การทำสถิติ วางแผนการตลาด

การโอนสิทธิหนาท่ีรวมท้ังการใหบริการใดๆ

โดยมีวัตถุประสงคเพ�อใหธนาคารสามารถ

ใหบริการแกขาพเจาไดอยางเปนธรรมและ

ตอเน�อง ขาพเจาตกลงและยินยอมใหธนาคาร

พนักงานหรือตัวแทนของธนาคารมีสิทธิที่

จะเก็บรวบรวม ใช ให รับสง เปดเผยและ

เขาถึงขอมูลสวนบุคคล ขอมูลสินเช�อ/บริการ

ประวัติ สถานะขอมูลอิเล็กทรอนิกสอ�น รวมท้ัง

ขอมูลอ�นๆท่ีเก่ียวของกับขาพเจาเพ�อการเสนอ

สินคาและ/หรือบริการของธนาคาร ขาพเจาให

ความยินยอมขางตนไวเพ�อใหการดำเนินการ

ขางตนทุกคราวชอบดวยกฎหมาย
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  ไมนาเช�อถือ ไมวาในบุคคล หรือ

  ขอมูล หรือเอกสารหลักฐานใดๆ 

  เปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่

  ควรแจง ซึ่งรวมถึงการปลอม

  หรือใชเอกสารปลอม

 18.9  ไมปฏิบัติตามขอกำหนด เง�อนไข

  การใชบัตรเครดิตหรือสินเช�ออ�น

 18.10 เช�อไดวาผูถือบัตรประกอบอาชีพ

  ไมสุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัด

  ตอศีลธรรมอันดี

 18.11 มีเหตุสุดวิสัย จลาจล ภัยพิบัติ

  ใดๆ ซึ่งทำใหธนาคารตองระงับ

  การใหบริการ

 18.12 มีประกาศ กฎหมาย ขอบังคับ

  ของหนวยราชการใดๆ เปนผล

  ใหการใชบัตรเครดิต เปนการอัน

  ไมชอบดวยกฎหมาย

19.   ขอตกลงใดๆ ซึ่งขัดตอกฎหมาย ใหถือวา

 ขอตกลงน้ันไมมีผลบังคับใชเฉพาะสวนท่ีขัด

 ตอกฎหมายเทานั้น ไมมีผลกระทบตอขอ

 ตก ลงอ�นที่สมบูรณอยู

20. ในทันทีท่ีผูถือบัตรทราบวาเกิดขอผิดพลาด

 ใดๆ ในการใชบริการบัตรเครดิต ผูถือบัตร

 สามารถติดตอผานสำนักงานสาขา หรือ

 สาขาเจาของบัญชีเปนลายลักษณอักษร 

 หรือแจงผานศูนยบริการลูกคาของธนาคาร 

 ซึ่งผูถือบัตรควรจะตองมีขอมูลซึ่งแสดง

 ช�อ สถานท่ีและเบอรโทรศัพทเพ�อติดตอทาน 

 เลขที ่บัตรเครดิต วัน เวลา จำนวนเงิน

 รายการท่ีสาขาหรือเคร�อง ATM ท่ีใชบริการ

 แลวเกิดขอผิดพลาด/ไมถูกตองดังกลาว

  เพ�อใหธนาคารดำเนินการตรวจสอบเม�อได

 รับแจงจากผูถือบัตร ธนาคารจะตรวสอบ

 รายการที่ ไดรับแจงกับหลักฐานขอมูลที่

 ธนาคารมีอยูเพ�อหาสาเหตุ หากพบสาเหตุ

 ขอผิดพลาดไมวาเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือ

 ดวยเหตุใดก็ตามธนาคารจะแกไขขอผิดพลาด

 ใหแลวเสร็จโดยเร็ว ท้ังน้ีตามมาตรฐานการ

 ปฏิบัติการที่ธนาคารกำหนดไว อนึ่ง เม�อ

 ขอเท็จจริงปรากฎแกธนาคารวารายการใช

 บัตรเครดิต รายการโอน/หักชำระใดไมถูกตอง

 ธนาคารทรงไวซึ่งสิทธิที่จะแกไขรายการให

 ถูกตอง โดยมิตองไดรับความยินยอมจาก

 ผูถือบัตรแตประการใด โดยธนาคารจะแจงการ

 แกไขรายการดังกลาวใหผูถือบัตรทราบภายใน

 ระยะเวลาอันสมควร



38

Because You Only Live Once.
#YOLOcard


