โปรดอานขอตกลงและเงื่อนไขการใชบัตรเครดิตและคูมือการใชบริการของธนาคาร เพื่อความเขาใจของคุณ
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ ในการใชบัตรเครดิต
1. ดอกเบีย้ คาปรับ คาธรรมเนียม คาบริการอืน่
ดอกเบี้ย (ทุกประเภทบัตร) 16 % ตอป1
คาธรรมเนียมในการใชวงเงิน
ไมมี
คาปรับในการชําระหนีล้ า ชากวากําหนด
ไมมี
คาธรรมเนียม หรือคาบริการอื่น
ไมมี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
การซือ้ สินคาหรือบริการ เริม่ คิดจากวันทีบ่ นั ทึกรายการ / การเบิกถอนเงินสด เริม่ คิดจากวันทีเ่ บิกเงินสด
2. อัตราการผอนชําระคืนขั้นตํ่า
10% ของยอดเงินตามใบแจงยอดบัญชีบตั รเครดิตในแตละเดือนและไมนอ ยกวา 1,000 บาท/รอบบัญชี 5
3. คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด
3% ของจํานวนเงินสดทีเ่ บิกถอนโดยมียอดขัน้ ตํา่ ในการเบิกถอนเงินสดแตละครัง้ ไมนอ ยกวา 2,000 บาท
4. ระยะเวลาการชําระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย
( หากชําระเต็มจํานวนตามกําหนด )

สูงสุด 15 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการ

บัตร KBank-Visa, บัตร KBank-MasterCard, บัตร KBank-UnionPay และ บัตร KBank-JCB
บัตรเครดิตเดอะแพสชั่น
บัตรซิกเนเจอร
บัตรไทเทเนียม
บัตรแพลทินัม/
(ยกเวน บัตรเครดิตเดอะแพสชั่น,
บัตรทอง/บัตรคลาสสิก
บัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
และบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย)
5. คาธรรมเนียมของบัตรแตละประเภท (บาทตอป) บัตรหลัก บัตรเสริม บัตรหลัก บัตรเสริม บัตรหลัก บัตรเสริม บัตรหลัก บัตรเสริม
แรกเขา (จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง)
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
รายป
4,000
4,000
4,000
4,000
1,600
1,600
1,050
1,050
ยกเวนคาธรรมเนียมรายป
ยกเวนคาธรรมเนียมรายป
ยกเวนคาธรรมเนียมรายป
เมือ่ ใชจา ย 200,000 บาท/บัตร/ป เมือ่ ใชจา ย 30,000 บาท/บัตร/ป
เมือ่ ใชจา ย 20,000 บาท/บัตร/ป หรือ
หรือ เมือ่ ใชจา ย 12 ครัง้ /บัตร/ป หรือ เมือ่ ใชจา ย 12 ครัง้ /บัตร/ป
เมือ่ ใชจา ย 12 ครัง้ /บัตร/ป
6. คาธรรมเนียมในการชําระเงิน
ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร
ไมมี
ชําระโดยเช็คหรือธนาณัตทิ างไปรษณีย ไมมี
ชําระทีเ่ คานเตอรของธนาคาร ไมมี
ชําระผานเครือ่ ง ATM
ไมมี
ชําระผานระบบโทรศัพทอตั โนมัติ ไมมี
ชําระผานระบบอินเทอรเน็ต
ไมมี
ชําระทีจ่ ดุ บริการรับชําระเงิน
ขึน้ กับผูใ หบริการ ชําระทีเ่ คานเตอรของธนาคารอืน่ 2
ไมมี
คาธรรมเนียมในการดําเนินงาน

7. คาธรรมเนียมการออกบัตรใหมกรณีหาย/ชํารุด

บัตรทอง/บัตรไทเทเนียม
บัตรคลาสสิก
300 บาท/ครัง้
200 บาท/ครัง้
50 บาท/ครั้ง
8. คาธรรมเนียมในการขอใบแจงยอดบัญชีบตั รเครดิต
9. คาธรรมเนียมในการขอสําเนาใบบันทึกการขาย สําหรับรายการใชจา ยในประเทศ 100 บาท/ฉบับ สําหรับรายการใชจา ยในตางประเทศ 200 บาท/ฉบับ
10. คาธรรมเนียมในการขอรหัสประจําตัวบัตรเครดิตใหมทดแทนรหัสเดิม
100 บาท/ครั้ง
11. คาธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ
ไมมี
12. คาธรรมเนียมในการชําระภาษีอากรและคาธรรมเนียมใหแกหนวยงานราชการ
สูงสุดไมเกิน 2%
13. คาติดตามทวงถามหนี้
88 บาทตอรอบบัญชี3
14. คาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนกลางของบริษัทที่ธนาคารเปนสมาชิก (“อัตรากลาง”)4

หมายเหตุ : •
•
•
•

บัตรซิกเนเจอร/บัตรแพลทินมั
500 บาท/ครัง้

ดอกเบี้ย และคาธรรมเนียมตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยธนาคารจะแจงใหทราบลวงหนา ตามที่กําหนดในขอกําหนด และเงื่อนไขการใชบัตรเครดิต
กรณีชําระคาใชจายบัตรเครดิตดวยเช็ค หรือชําระที่จุดบริการชําระเงิน กรุณาชําระเงินลวงหนา 3 วันทําการกอนถึงวันครบกําหนดชําระ
กรณีผูถือบัตรทํารายการเบิกถอนเงินสดผานเครื่อง ATM ในตางประเทศ ผูถือบัตรอาจถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมการทํารายการ จากธนาคารเจาของเครื่อง ATM
กรณีท่ผี ูถือบัตรมียอดหนี้คางชําระจากการใชบัตรเครดิตเกินกวาระยะเวลาที่กําหนด ธนาคารไดมอบหมายใหนิติบุคคลซึ่งเปนผูใหบริการเรียกเก็บหนี้เปนผูติดตามทวงถามหนี้ดังกลาว และในการติดตาม
หนี้นั้น จะมีคาติดตามทวงถามหนี้ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด และธนาคารหรือผูใหบริการเรียกเก็บหนี้ไดแจงใหผูถือบัตรทราบ
1
อัตราดอกเบี้ย - สําหรับการซืื้อสินคา/บริการ ธนาคารจะเริ่มคิดดอกเบี้ยนับตั้งแตวันที่บันทึกรายการจนถึงวันที่ชําระเงินคืน - สําหรับการเบิกเงินสดลวงหนา ธนาคารจะเริม่ คิดดอกเบีย้ นับตัง้ แตวนั ทีเ่ บิก
เงินสดจนถึงวันทีช่ าํ ระเงินคืน - รายการเบิกเงินสดลวงหนาจะไมมรี ะยะเวลาปลอดดอกเบีย้
2
บริการนีย้ งั ไมเปดใหบริการ ธนาคารจะแจงใหทา นทราบในลําดับตอไป
3
คาติดตามทวงถามหนี้ - คาธรรมเนียมยังไมรวมภาษีมลู คาเพิม่ 7%
• กรณีผถู อื บัตรเครดิตกสิกรไทยเพือ่ ผูป ระกอบการผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารหรือผูใ หบริการเรียกเก็บหนี้ จะมีคา ติดตามทวงถามหนีข้ องบัตรประเภทดังกลาวเพิม่ เติมจากบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอืน่ ทีท่ า นถืออยู
• เริ่มตั้งแตรอบบัญชีวันที่ 5 สิงหาคม 2556
4
คาใชจา ยใดๆ ทีเ่ กิดจากการใชจา ยผานบัตร (รวมถึงการเบิกเงินสด) เปนสกุลเงินตราตางประเทศจะถูกเรียกเก็บเปนเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลีย่ นทีธ่ นาคารถูกเรียกเก็บจากบริษทั บัตรเครดิตทีธ่ นาคาร
เปนสมาชิกอยู ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดคาใชจายดังกลาวกับธนาคารทั้งนี้ หากสกุลเงินตางประเทศดังกลาวไมใชเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ยอดคาใชจายดังกลาวอาจจะถูกแปลงเปนสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐกอนที่จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับธนาคาร ผูถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใชในการอางอิงเบื้องตนไดจาก
• กรณีบัตร VISA: http://usa.visa.com/personal/card-benets/travel/exchange-rate-calculator.jsp
• กรณีบัตร MasterCard: https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html
• กรณีบัตร UnionPay: http://en.unionpay.com/front_ExchangeRate.html
• กรณีบัตร JCB : http://www.jcb.jp/rate/usd.html
• นอกจากนี้ ธนาคารคิดคาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกลาวในอัตรารอยละ 2.5 จากยอดคาใชจายที่เกิดขึ้นเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกลาวขางตน
• 5 อัตราการผอนชําระคืนขั้นตํ่า – ธนาคารปรับลดอัตราการผอนชําระคืนขั้นตํ่า จากเดิม 10% เปน
• 5% ตั้งแตรอบบัญชีเดือนเมษายน 2563 ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2564
• 8% ตั้งแตรอบบัญชีเดือนมกราคม 2565 ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2565
• 10% และไมนอยกวา 1,000 บาท/รอบบัญชี (ตั้งแตรอบบัญชีเดือนมกราคม 2566 เปนตนไป)

