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ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บัตรเครดิต 
บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย

  ข้อก�ำหนดนี้ใช้บังคับกับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เป็น 
สมำชิกบัตรเครดิตของธนำคำร และให้ค�ำใน 
ข้อก�ำหนดนี้ มีควำมหมำยดังต่อไปนี้

“เครื่อง
เอทีเอ็ม”
 

หมำย 
ถึง

เครื่องฝำก-ถอน 
เงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) 
ของธนำคำร และ/หรือ 
ธนำคำรสมำชิก ซึ่ง 
ส�ำนักงำนวีซ่ำ อินเตอร ์
เนชั่นแนล/มำสเตอร ์
กำร์ด อินเตอร ์
เนชั่นแนล/ยู เนี่ยนเพย ์
อินเตอร์เนชั่นแนล/เจ 
ซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล 
จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ทั้งใน 
และต่ำงประเทศทั่วโลก 
ที่แสดงเครื่องหมำยว่ำ 
สำมำรถใช้บัตรเครดติ 
ประเภทนั้นได้

“ธนำคำร” หมำย 
ถึง

บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย

“ธนำคำร
สมำชิก”

หมำย 
ถึง

ธนำคำรทีเ่ปน็สมำชิกของ 
วีซ่ ำ มำสเตอร์กำ ร์ด 
ยูเนี่ยนเพย์ หรือเจซีบี
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“บัตร
เครดิต”

หมำย
ถึง

บัตรเครดิตกสิกรไทย/ 
KBank-Visa/ 
KBank-MasterCard/ 
KBank-UnionPay/ 
KBankJCB/วีซ่ำ/ 
มำสเตอร์กำร์ด/ยูเนี่ยน 
เพย์/เจซีบี/บัตรเครดิต 
ร่วม-กสิกรไทย/บัตร 
เครดิตร่วม-วีซ่ำ/ 
มำสเตอร์กำร์ด และ/ 
หรือ บัตรเครดิตอื่น ๆ 
ที่ออกโดยธนำคำร

“ใบแจ้ง
รำยกำร
ใช้บัตร
เครดิต”

หมำย
ถึง

ใบแจ้งยอดบัญชีบัตร 
เครดิตซ่ึงแสดงรำยกำร 
ใช้บัตรเครดิตและ 
จ�ำนวนเงินท่ีผู้ถือบัตร 
ต้องช�ำระให้แก่ธนำคำร 
อันเน่ืองมำจำกกำรใช้ 
บัตรเครดิต

“ผู้ถือบัตร” หมำย
ถึง

ผู้ท่ีธนำคำรได้อนุมัติให้ 
เป็นสมำชิกบัตรเครดิต 
(ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือบัตร 
หลักหรือผู้ถือบัตรเสริม)

“ร้ำนค้ำ” หมำย
ถึง

สถำนประกอบกำร จุด 
บริกำร หรือผู้ขำยสินค้ำ/ 
ผู้ให้บริกำรท่ียินยอมรับ 
ช�ำระด้วยบัตรเครดิต

 ในกำรใช้บัตรเครดิต ผู ้ถือบัตรตกลงผูกพัน 
และปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

1. ผู้ถือบัตรยอมรับว่ำบัตรเครดิตเป็นกรรมสิทธิ ์
 ของธนำคำร ผู ้ถือบัตรมีหน้ำที่เก็บรักษำบัตร 
 เครดิตและรหัสประจ�ำบัตรเครดิตเป ็นกำร 
 เฉพำะตัวและไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นใดล่วงรู ้ 
 ผู้ถือบัตรจะไม่โอนหรือมอบบัตรเครดิต และ/ 
 หรือรหัสประจ�ำบัตรเครดิตให้บุคคลอื่น หรือ 
 กระท�ำกำรใด ๆ ซึ่งอำจมีผลให้บัตรเครดิต  
 และ/หรือรหัสประจ�ำบัตรเครดิตอยู ่ในควำม 
 ครอบครองของบุคคลอื่ น หำกผู ้ ถื อบัตร 
 ฝ ่ำฝ ืนข ้อก�ำหนดนี้และปรำกฎว ่ำมีกำรใช ้ 
 บัตรเครดิต ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบกำรใช้ 
 บัตรเครดิตโดยให้ถือว่ำผู้ถือบัตรเป็นผู้ใช้บัตร 
 เครดิตเอง เว้นแต่ผู ้ถือบัตรจะพิสูจน์ได้อย่ำง 
 ชัดแจ้งว่ำไม่ได้เป็นควำมผิดของผู้ถือบัตร

2. ผู้ถือบัตรสำมำรถใช้บัตรเครดิตแทนเงินสด 
 ในกำรช�ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร และ/หรือ 
 สำมำรถใช้บัตรเครดิต เพื่อเบิกถอนเงินสด 
 จำกเครื่องเอทีเอ็มหรือจำกธนำคำร/ธนำคำร 
 สมำชกิ หรอืสำมำรถเบกิถอนเงนิสดจำกเคร่ือง 
 เอทีเอ็มผ่ำนทำงโทรศัพท์/แอปพลิเคชั่น/ 
 ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด โดยไม่ใช้บัตรได ้
 ทั้งนี้ ภำยในวงเงินและเงื่อนไขที่ธนำคำร/ 
 ธนำคำรสมำชิก/ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
 ก�ำหนด     

   ในกรณีที่ธนำคำรพิจำรณำเพิ่มวงเงิน 
 ชั่วครำวกรณีฉุกเฉินเกินกว่ำวงเงินบัตรเครดิต 
 ตำมค�ำขอของผูถ้อืบตัรและมกีำรใช้บตัรเครดติ 
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 ในวงเงินดังกล่ำว  ผู้ถือบัตรตกลงให้ถือว่ำ 
 เป็นกำรร้องขอใช้บัตรเครดิตเกินกว่ำวงเงิน 
 ทีธ่นำคำรก�ำหนดเป็นกำรช่ัวครำว และผูถื้อบตัร 
 ตกลงรับผิดชอบช�ำระหนี้ในส่วนท่ีเกินวงเงิน 
 ของผูถ้อืบตัรให้แก่ธนำคำรทัง้จ�ำนวน พร้อมกบั 
 ยอดช�ำระคืนขั้นต�่ำตำมท่ีธนำคำรก�ำหนด 
 (ถ้ำมี) ทุกประกำร           

   กรณีที่ผู ้ถือบัตรร ้องขอให้เพิ่มวงเงิน 
 ชั่วครำวหรือผู้ถือบัตรมีควำมจ�ำเป็นต้องใช ้
 วงเงินเกินวงเงินชั่วครำวและได้รับอนุมัติให ้
 เพิม่วงเงินจำกธนำคำรเป็นคร้ังครำวนัน้ ไม่ถอื 
 ว่ำกำรอนุมัติของธนำคำรเช่นว่ำนั้นเป็นกำร 
 เพิ่มวงเงินถำวรให้แก่ผู้ถือบัตร  

3. ในกรณีที่ธนำคำรเรียกเก็บดอกเบี้ยค้ำงช�ำระ 
 (ถ้ำมี) ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  
 รวมอยู ่ด ้วย ธนำคำรจะค�ำนวณดอกเบ้ีย  
 ค่ำธรรมเนยีม และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 
 รวมเป็นอัตรำร้อยละต่อปีให้ผู้ถือบัตรทรำบ

4. ผู ้ถือบัตรตกลงเสียค่ำธรรมเนียมในกำรใช้ 
 บัตรเครดิต และ/หรือค่ำธรรมเนียมในกำร 
 ออกบัตรเครดิต และ/หรือ ค่ำธรรมเนียม 
 รำยปีซึ่งธนำคำรเรียกเก็บล่วงหน้ำ และ/หรือ 
 ค่ำธรรมเนียมกำรเบิกถอนเงินสด และ/หรือ 
 ค่ำธรรมเนียมค่ำบริกำรอื่นใด รวมทั้งค่ำปรับ 
 จำกกำรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรช�ำระเงินที ่
 ให้ไว้กบัธนำคำร และ/หรอืค่ำปรับอืน่ใดให้แก่ 
 ธนำคำรตำมอัตรำที่ธนำคำร และ/หรือ 
 ส�ำนักงำนวีซ่ำ อินเตอร์เนชั่นแนล/มำสเตอร ์
 กำร ์ด อินเตอร ์ เน ช่ันแนล/ยู เนี่ ยนเพย ์  
 อินเตอร์เนชั่นแนล/เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล 
 และ/หรือธนำคำรสมำชิกก�ำหนด

 (แล้วแต่กรณี) โดยธนำคำรจะลงรำยกำร 
 ดังกล่ำวในใบแจ้งรำยกำรใช้บัตรเครดิตของ 
 ผู ้ ถือบัตร และผู ้ ถือบัตรตกลงช�ำระค ่ำ 
 ธรรมเนียม/ค่ำบริกำรดังกล่ำวตำมจ�ำนวน 
 และภำยในเวลำที่ธนำคำรระบุไว้ในใบแจ้ง 
 รำยกำรใช้บัตรเครดิตดังกล่ำว

5. ผู้ถือบัตรตกลงว่ำกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิต 
 (รวมถึงกำรเบิกเงินสด) เป็นสกุลเงินตรำ 
 ต่ำงประเทศ จะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบำทไทย 
 ตำมอัตรำแลกเปลี่ยนที่ธนำคำรถูกเรียกเก็บ 
 จำกบรษิทับตัรเครดติทีธ่นำคำรเป็นสมำชิกอยู่ 
 ณ วันที่มีกำรเรียกเก็บยอดค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว 
 กับธนำคำร ทั้งนี้ หำกสกุลเงินต่ำงประเทศ 
 ดังกล่ำวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐ  
 ยอดค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวอำจจะถกูแปลงเป็นสกุล 
 เงินดอลล่ำร์สหรัฐก่อนท่ีจะท�ำกำรแปลงเป็น 
 สกลุเงินบำทเพ่ือเรียกเกบ็กบัธนำคำร ผูถ้อืบตัร 
 สำมำรถตรวจสอบอตัรำแลกเปลีย่น เพือ่ใช้ใน 
 กำรอ้ำงอิงเบื้องต้นได้จำก:

•	 กรณีบัตร VISA: https://usa.visa.com/
support/consumer/travel-support/
exchange-rate-calculator.html

•	 กรณีบัตร MasterCard: https://www.
mastercard.us/en-us/personal/
get-support/convert-currency.html

•	 กรณีบัตร UnionPay: http://en.union 
pay.com/front_ExchangeRate.html 

•	 กรณีบัตร UnionPay: https://www.
unionpayintl.com/cardholderServ/
serviceCenter/rate?language=en
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•	 กรณีบัตร JCB: http://www.jcb.jp/
rate/usd.html

  นอกจำกนี้ ผู้ถือบัตรตกลงให้ธนำคำรมีสิทธ ิ
 คดิค่ำควำมเส่ียงจำกกำรแปลงสกลุเงนิดงักล่ำว 
 ในอตัรำร้อยละตำมทีธ่นำคำรประกำศก�ำหนด 
 จำกยอดค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น เพ่ือป้องกันควำม 
 เสี่ยงที่เกิดจำกกำรแปลงสกุลเงินดังกล่ำว 
 ข้ำงต้น (ปัจจบุนัเท่ำกับอตัรำร้อยละ 2.5) ท้ังนี้  
 ค่ำควำมเสี่ยงจำกกำรแปลงสกุลเงินดังกล่ำว 
 อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได ้ตำมที่ธนำคำร 
 ประกำศก�ำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสำมำรถตรวจ 
 สอบกำรเปลีย่นแปลงของค่ำควำมเส่ียงจำกกำร 
 แปลงสกุลเงินได้จำก “ประกำศ รำยละเอียด 
 เกีย่วกบัอตัรำดอกเบีย้ ค่ำบรกิำร ค่ำธรรมเนยีม 
 และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรใช้บัตรเครดิต”  
 ที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น

6. กำรจัดส่งใบแจ้งรำยกำรใช้บัตรเครดิต

 6.1 กรณีผู้ถือบัตรถือบัตรเครดิตประเภทใด 
   ประเภทหนึง่อยูแ่ล้ว และสมคัรบัตรเครดติ 
   ใบใหม่ผ่ำนช่องทำงใดๆ ของธนำคำร 
   ก็ตำม ธนำคำรจะจัดส่งใบแจ้งรำยกำรใช้ 
   บัตรเครดิตให้ตำมช่องทำงท่ีผู้ถือบัตรได ้
   เลอืกไว้ในกำรจดัส่งใบแจ้งรำยกำรใช้บตัร 
   เครดติของบตัรเครดติใบล่ำสดุท่ีผูถ้อืบตัร 
   ได้สมคัร ท้ังนี ้ผูถื้อบตัรตกลงว่ำกำรเลือก 
   ช่องทำงกำรจัดส่งใบแจ้งรำยกำรใช้บัตร 
   เครดิตส�ำหรับกำรสมัครบัตรเครดิต 
   ใบล่ำสดุ ถอืเป็นกำรแจ้งเปล่ียนแปลงช่อง 
   ทำงกำรจัดส่งใบแจ้งรำยกำรใช้บัตร 

   เครดิตส�ำหรับบัตรเครดิตและบัตรเสริม 
   ทุกใบที่ผู้ถือบัตรมีอยู่กับธนำคำรด้วย

 6.2 กรณีผู ้ถือบัตรไม่เคยสมัครบัตรเครดิต 
   มำก่อน หรือเคยเป็นผู ้ถือบัตรเครดิต  
   แต่ปัจจุบันยกเลิกบัตรเครดิตท้ังหมดแล้ว 
   มีเงื่อนไขกำรจัดส่งใบแจ้งรำยกำรใช้บัตร 
   เครดิต ดังนี้

 -  หำกผู้ถอืบตัรสมคัรบตัรเครดติผ่ำนช่อง 
  ทำง K PLUSหรือช่องทำงอิเล็กทรอ- 
  นิกส์อื่นๆ ของธนำคำร ธนำคำรจะจัด 
  ส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตทำง 
  ที่อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail 
  address) ที่แจ้งไว้กับธนำคำรในกำร 
  สมคัรบตัรเครดิตผ่ำนช่องทำง K PLUS 
  หรือช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของ 
  ธนำคำร

 -  หำกผู้ถอืบตัรสมคัรบตัรเครดติผ่ำนช่อง 
  ทำงอื่น ธนำคำรจะจัดส ่งใบแจ ้ง 
  รำยกำรใช้บัตรเครดิตตำมช่องทำงท่ี 
  ได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ในขณะสมัคร 

 6.3 ผู ้ถือบัตรสำมำรถขอเปลี่ยนแปลงช่อง 
   ทำงกำรรบัใบแจ้งรำยกำรใช้บตัรเครดิตได้ 
   โดยผู้ถอืบตัรต้องแจ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
   ให้ธนำคำรทรำบล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำ 
   ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน

 6.4 ธนำคำรจะจัดส่งใบแจ้งรำยกำรใช้บัตร 
   เครดิตให้ผู้ถือบัตรทรำบล่วงหน้ำก่อนวัน 
   ถงึก�ำหนดช�ำระ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 
   10 วัน
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  6.5 เม่ือธนำคำรจัดส่งใบแจ้งรำยกำรใช้บัตร 
   เครดิตให้แก่ผู้ถือบัตรแล้ว หำกผู้ถือบัตร 
   พบว ่ำใบแจ ้งรำยกำรใช ้บัตรเครดิต 
   มีรำยกำรไม่ถูกต้อง ผู ้ถือบัตรจะต้อง 
   แจ้งทกัท้วงให้ธนำคำรทรำบภำยใน 10วนั 
   ท�ำกำร นับแต่วันท่ีผู้ถือบัตรได้รับใบแจ้ง 
   รำยกำรใช้บตัรเครดติ หรอืกรณทีีธ่นำคำร 
   จัดส่งใบแจ้งรำยกำรใช้บัตรเครดิตไปยัง 
   ที่อยู ่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail  
   address) ให้นับแต่วันที่ธนำคำรได้ส่ง 
   จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ให้แก่ 
   ผู ้ถือบัตร อย่ำงไรก็ตำม ไม่เป็นกำร 
   ตัดสิทธิของผู้ถือบัตรในภำยหลัง ถ้ำผู้ถือ 
   บัตรสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำค่ำใช้จ่ำยใน 
   ใบแจ้งรำยกำรใช้บัตรเครดิตบำงรำยกำร 
   ไม่ถูกต้อง และไม่ได้เป็นควำมผิด หรือ 
   ควำมช�ำรดุบกพร่องของผูถ้อืบัตร แต่ทัง้นี ้
   ผูถ้อืบตัรจะต้องทักท้วงภำยในระยะเวลำ 
   ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ผู้ถือบัตรได้รับ 
   ใบแจ้งรำยกำรใช้บตัรเครดติจำกธนำคำร 
   หรือกรณีที่ธนำคำรจัดส่งใบแจ้งรำยกำร 
   ใช ้ บั ตร เครดิ ต ไปยั งที่ อยู ่ จดหมำย 
   อเิลก็ทรอนิกส์(e-Mail address)ให้นบัแต่ 
   วนัทีธ่นำคำรได้ส่งจดหมำยอเิลก็ทรอนกิส์ 
   (e-Mail) ให้แก่ผู้ถือบัตร

7. ผูถื้อบตัรมีหน้ำทีต้่องตรวจสอบรำยกำรใช้บตัร 
 เครดิตทุกเดือน หำกผู้ถือบัตรไม่ได้รับใบแจ้ง 
 รำยกำรใช้บตัรเครดิตก่อนวนัครบก�ำหนดช�ำระ 
 หรอืหกับญัช ีผูถื้อบตัรสำมำรถติดต่อสอบถำม 
 ยอดจำกธนำคำรท่ีศูนย์บริกำรบัตรเครดิตได ้
 ทกุวนั ตลอด 24 ชัว่โมง หรอืสอบถำมยอดจำก 
 เครื่องฝำก-ถอนเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) หรือ 

 จำกระบบอื่นๆ ที่ธนำคำรก�ำหนด

8. หำกผู ้ถือบัตรประสงค์จะยกเลิกหรือระงับ 
 กำรใช้บัตรเครดิตชั่วครำวไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ 
 ผูถ้อืบตัรเครดิตตกลงแจ้งไปยงัศนูย์บตัรเครดิต 
 ของธนำคำรทนัท ีโดยทำงโทรศพัท์ หรอืเครือ่ง 
 มือสื่อสำรอย่ำงอื่น หรือโดยวิธีอื่นซึ่งสำมำรถ 
 ติดต่อถึงกันได้ท�ำนองเดียวกัน ตำมช่องทำง 
 และวิธีกำรที่ธนำคำรก�ำหนด ทั้งนี้ ธนำคำร 
 จะด�ำเนินกำรระงับกำรให้บริกำรบัตรเครดิต 
 ภำยใน 5 นำท ีนบัแต่เวลำทีธ่นำคำรได้รับแจ้ง  
 อนึ่ง ผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบในภำระหนี้ 
 ทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัครบก�ำหนดระยะเวลำ 5 นำท ี
 ดังกล่ำว เว้นแต่ธนำคำรจะพิสูจน์ได้ว่ำภำระ 
 หนี้ที่เกิดขึ้นเป็นกำรกระท�ำของผู้ถือบัตรเอง 

9. ผู ้ถือบัตรมีสิทธิบอกเลิกกำรใช้บัตรเครดิต 
 เมื่อใดก็ได้ โดยมีสิทธิได้รับคืนค่ำธรรมเนียม 
 กำรใช้บรกิำรตำมส่วนของระยะเวลำทีย่งัไม่ได้ 
 ใช้บริกำร โดยธนำคำรจะค�ำนวณคืนตำมส่วน 
 ของเดือนที่ยังไม่ได้ใช้บริกำร เศษของเดือน 
 ไม่นับเป็นเดือน ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรต้องแจ้งบอก 
 เลิกกำรใช้บัตรเครดิตให้ธนำคำรทรำบเป็น 
 ลำยลักษณ์อักษร และตัดบัตรเครดิตออกเป็น 
 2 ส่วนส่งคนืธนำคำร พร้อมทัง้ต้องช�ำระภำระ  
 และ/หรือหนี้สินอันเกิดจำกกำรใช้บัตรเครดิต 
 ให้แก่ธนำคำรจนเสร็จสิ้นทันที จึงจะมีสิทธิได ้
 รับคืนค่ำธรรมเนียมรำยปีที่ผู้ถือบัตรได้ช�ำระ 
 แก่ธนำคำรแล้ว อย่ำงไรก็ตำม ผู้ถือบัตรตกลง 
 ให้ธนำคำรมีสิทธิหักเงินจำกค่ำธรรมเนียมที่ 
 ผู้ถอืบตัรมีสิทธิได้รบัคนืตำมวรรคก่อนเข้ำช�ำระ 
 หนี้บัตรเครดิตได้ทันที ทั้งนี้ ธนำคำรจะมี 
 หลักฐำนกำรหักเงินให้ผู้ถือบัตรทรำบ
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10. ในกรณีที่ ผู ้ ถื อบั ต รมี สิ ทธิ ไ ด ้ รั บคื นค ่ ำ 
 ธรรมเนยีมรำยปีตำมท่ีกล่ำวในข้อ 9. หลังจำก 
 หกัช�ำระหนีบ้ตัรเครดติท่ีค้ำงช�ำระแล้ว ธนำคำร 
 จะด�ำเนินกำรคืนค่ำธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือบัตร 
 ในเดือนที่สองนับแต่วันท่ีผู้ถือบัตรแจ้งยกเลิก 
 กำรใช้บตัร (เนือ่งจำกอำจมเีซลส์สลปิของผูถ้อื 
 บัตรค้ำงช�ำระอยู่ แต่ร้ำนค้ำส่งมำเรียกเก็บเงิน 
 ล่ำช ้ำ) โดยธนำคำรจะด�ำเนินกำรคืนค่ำ 
 ธรรมเนียมตำมควำมประสงค์ของผู้ถือบัตร 
 ดังนี้  

 (1) คืนเข้ำบัญชีบัตรเครดิต หรือ

 (2) คืนเข้ำบัญชีออมทรัพย์/กระแสรำยวัน  
   ที่ผู ้ถือบัตรมีข้อตกลงให้ผูกบัญชีไว้กับ 
   บตัรเครดติทีแ่จ้งยกเลิก หรือเข้ำบญัชบีตัร 
   เครดิตใบอื่นที่ยังไม่ได้ยกเลิก (หำกมี) 
   ทั้งนี้ ตำมแต่ท่ีธนำคำรพิจำรณำเห็น 
   สมควร

 (3) ในกรณีที่ผู้ถือบัตรไม่มีบัญชีเงินฝำกหรือ 
   บัตรเครดิตอื่นดังกล่ำวข้ำงต้น ธนำคำร 
   จะแจ้งให้ผูถ้อืบตัรมำรับค่ำธรรมเนยีมคนื

11. ธนำคำรมีสิทธิยกเลิกกำรใช้บัตรเครดิต ระงับ 
 กำรใช้บัตรเครดิต เพิกถอนกำรใช้บัตรเครดิต 
 หรือปฏิเสธกำรใช้หรือเรียกบัตรเครดิตคืนได้ 
  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (1) เม่ือผู้ถือบตัรผดินัดช�ำระหนีใ้ดๆ ท่ีเกิดจำก 
   กำรใช้บัตรเครดิต

 (2) เมือ่ผูถ้อืบตัรผดินดัช�ำระหนีป้ระเภทอืน่ ๆ  
   ที่มีอยู่กับธนำคำร 

 (3) เมื่อผู ้ถือบัตรประสบปัญหำทำงด้ำน 
   กำรเงนิ และไม่สำมำรถช�ำระหนีใ้ห้เจ้ำหนี้ 
   รำยอ่ืน หรือผู้ถือบัตรมีกำรขอปรับปรุง 
   โครงสร้ำงหนี้กับเจ้ำหนี้รำยใดๆ

 (4) ผู้ถือบัตรถูกฟ้องร้องในคดีแพ่ง หรือคด ี
   ล้มละลำย หรอืร้องขอให้ฟ้ืนฟกูจิกำร หรอื 
   ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือตกเป็นผู้ต้องหำใน 
   คดีอำญำ หรือเป็นบุคคลที่ทำงรำชกำร 
   หรือหน่วยงำนของรฐัมคี�ำสัง่ให้ยดึ/อำยดั 
   ทรัพย์สิน / มีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็น 
   ของแผ่นดิน 

 (5) เม่ือผู้ถือบัตรเสียชีวิต หรือประสบปัญหำ 
   กำรเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือทุพพลภำพ ซึ่ง 
   ธนำคำรเห็นว ่ำมีผลกระทบต่อควำม 
   สำมำรถในกำรช�ำระหนี้ของผู้ถือบัตร 

 (6) เมื่อผู ้ถือบัตรประสบปัญหำอ่ืนใดซึ่ง 
   ธนำคำรเหน็ว่ำเป็นสำระส�ำคญัอันกระทบ 
   ต่อควำมสำมำรถในกำรช�ำระเงินคืน

 (7) เมื่อผู้ถือบัตรท�ำหรือใช้เอกสำรปลอมเพื่อ 
   ใช้ประกอบกำรย่ืนค�ำขอใช้บัตรเครดิต 
   หรือค�ำขอใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรใช้บัตร 
   เครดิต หรือหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ใน 
   เรื่ อ งคุณสมบัติ ของ ผู ้ ถื อบัตรตำมที่ 
   กฎหมำยหรอืหลกัเกณฑ์ทีห่น่วยงำนก�ำกบั 
   ดูแลธนำคำรประกำศก�ำหนด หรือม ี
   พฤติกรรมอันเชื่อได้ว่ำเป็นกำรฉ้อโกง 
   ธนำคำรหรือฉ้อโกงประชำชน หรือม ี
   พฤติกรรมอันเชื่อได้ว่ำมีกำรด�ำเนินกำร 
   ที่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรม 
   อันดีของประชำชน 
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 (8) เมื่อผู้ถือบัตรผิดสัญญำกำรใช้บ้ตรเครดิต 
   ฉบับนี้ไม่ว่ำข้อหนึ่งข้อใด 

 (9) เม่ือผู้ถือบัตรไม่มีกำรเปิดใช้ (Activate) 
   บัตรเครดิต หรือไม่มีกำรใช้บัตรเครดิต 
   ภำยในระยะเวลำที่ธนำคำรก�ำหนด

 (10) เม่ือบัตรเครดิตบัตรหลักถูกยกเลิกไม่ว่ำ 
   ด้วยเหตุใด ให้ถือว่ำเป็นกำรยกเลิกบัตร 
   เสริมด้วย 

 (11) หำกธนำคำรพบว่ำข ้อมูลในใบสมัคร 
   หรือเอกสำรอื่นๆ ของผู้ถือบัตรไม่ถูกต้อง 
   หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นควำมจริง 
   หรือท�ำให้เข้ำใจผิดในสำระส�ำคัญ

 (12) เมื่ อผู ้ ถื อบั ตรมิ ได ้ มี คุณสมบัติ ตำม 
   เงื่อนไขของธนำคำรหรือตำมกฎหมำย 
   หรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงำนก�ำกับดูแล 
   ธนำคำรประกำศก�ำหนดในขณะนั้นๆ  
   หรือมีกฎหมำยหรอืหลักเกณฑ์ในขณะนัน้ๆ 
   ก�ำหนดให้กำรให ้บริกำรบัตรเครดิต 
   ในลักษณะตำมข้อตกลงนี้ไม ่สำมำรถ 
   ให้บริกำรได้อีกต่อไป

 ในกรณีที่ธนำคำรใช้สิทธิตำมข้อนี้ ผู้ถือบัตร 
 จะต้องส่งมอบบัตรเครดิตคืนให้ธนำคำรทันที 
 ที่ได้รับแจ้งจำกธนำคำร

12. ในกรณีที่ ธนำคำรสง สัยว ่ ำบัตร เครดิต 
 จะถูกผู้อื่นน�ำไปใช้โดยทุจริต ธนำคำรมีสิทธ ิ
 ยกเลิกบัตรเครดิตได้ทันทีเพื่อควำมปลอดภัย 
 ของผู้ถือบัตร โดยธนำคำรจะออกบัตรเครดิต 
 ใบใหม่และแจ้งให้ผูถื้อบตัรทราบ

13. เมื่อมีกำรยกเลิกกำรใช้บัตรเครดิตไม่ว่ำด้วย 
 เหตุประกำรใด ผู้ถือบัตรรับทรำบว่ำเป็นเพียง 
 กำรยกเลิกกำรใช้บ้ตรเครดิตเท่ำนั้น มิใช่ 
 เป็นกำรยกเลิกบัญชีบัตรเครดิตหรือสัญญำ 
 บัตรเครดิตจนกว่ำธนำคำรจะได้รับช�ำระหน้ี 
 เสร็จสิ้นครบถ้วน หำกปรำกฏว่ำบัญชีบัตร 
 เครดิตของผู ้ถือบัตรแสดงรำยกำรยอดเงิน 
 เป็นลูกหนี้ของธนำคำรแล้ว ผู้ถือบัตรตกลง 
 จะช�ำระให้แก่ธนำคำรจนเสร็จสิ้น พร้อมด้วย 
 ดอกเบีย้ค�ำนวณตำมอตัรำและวธิกีำรทีร่ะบุไว้ 
 ในข้อก�ำหนดนี้

14. ผูถ้อืบตัรตกลงจะน�ำเงนิ และ/หรือโอนเงนิจำก 
 บัญชีเงินฝำกของผู้ถือบัตรท่ีมีอยู่กับธนำคำร 
 และ/หรือตกลงยนิยอมให้ธนำคำรโอนเงนิจำก 
 บัญชีเงินฝำกที่มีอยู่กับธนำคำร เพื่อช�ำระหนี ้
 จำกกำรใช้บัตรเครดิตของผู ้ถือบัตร โดยม ี
 หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

 (1) เมือ่มกีำรใช้บตัรเครดติแทนเงนิสดในกำร 
   ช�ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร เบิกถอนเงินสด 
   และ/หรือ เพื่อกำรช�ำระค่ำธรรมเนียม/ 
   ค่ำใช้จ่ำย/ภำระหนี้ท่ีเกิดขึ้นจำกกำรใช้ 
   บัตรเครดิตตำมข้อก�ำหนดนี้ ให้หักทอน 
   บัญชีบัตรเครดิตในวันก�ำหนดช�ำระ/หัก 
   บัญชีตำมท่ีระบุไว้ในใบแจ้งรำยกำรใช้ 
   บัตรเครดิต 

 (2) เมื่อปรำกฏในใบแจ้งรำยกำรใช้บัตร 
   เครดิตของผู้ถือบัตรมียอดเงินที่ผู้ถือบัตร 
   ค้ำงช�ำระกับธนำคำร ผู้ถือบัตรตกลงจะ 
   น�ำเงินเข้ำฝำก/โอนเงินเข้ำในบัญชีบัตร 
   เครดิต เพื่อให้หักทอนบัญชีบัตรเครดิต 
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   ในวันก�ำหนดช�ำระ/หักบัญชีซึ่งระบุไว้ 
   ในใบแจ้งรำยกำรใช้บัตรเครดิต 

 (3) ในกำรหักทอนบัญชีบัตรเครดิต ผู้ถือบัตร 
   ตกลงใหธ้นำคำรหกัทอนบญัชบีตัรเครดติ 
   เพื่อช�ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับให้แก ่
   ธนำคำรก่อน

 (4) ในกรณีที่ธนำคำรได้ด�ำเนินกำรหักทอน 
   บัญชีบัตรเครดิตในวันครบก�ำหนดช�ำระ/ 
   หกับญัช ีหรอืผูถ้อืบตัรน�ำเงินเข้ำฝำก/โอน 
   เงินเข้ำในบัญชีบัตรเครดิตแล้ว ปรำกฏว่ำ 
   ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรยังมียอด 
   เงินค้ำงช�ำระ ผู ้ถือบัตรตกลงยินยอม 
   เสียดอกเบ้ียให้แก่ธนำคำร โดยค�ำนวณ 
   จำกยอดหนีท้ีค้่ำงช�ำระท่ีปรำกฏในใบแจ้ง 
   รำยกำรใช้บตัรเครดติของผูถ้อืบตัรนบัจำก 
   วนัทีธ่นำคำรจ่ำยเงนิให้ร้ำนค้ำ และ/หรอื 
   วันที่ถอนเงินสด ซึ่งเป็นวันท่ีธนำคำร 
   จะบันทึกรำยกำร (Posting Date) ตำม 
   อัตรำดอกเบี้ยบัตรเครดิตท่ีธนำคำร 
   ประกำศก�ำหนด ซึง่อตัรำดอกเบีย้ดังกล่ำว 
   อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมประกำศของ 
   ธนำคำร โดยให้คิดดอกเบี้ยเป็นรำยวัน 
   จนกว่ำบัญชีบัตรเครดิตของผู ้ถือบัตร 
   จะไม่มียอดค้ำงช�ำระ 

15. ผู้ถือบัตรยินยอมให้ธนำคำรมีสิทธิหักเงินจำก 
 บัญชีเงินฝำกประเภทใดๆ ท่ีผู้ถือบัตรมีอยู่กับ 
 ธนำคำร หรือเงินซ่ึงอยู่ในควำมครอบครอง 
 ดูแล และ/หรือในอ�ำนำจส่ังกำรของธนำคำร 
 ไม่ว่ำธนำคำรจะได้รับฝำกเงิน ได้กำรครอบ 
 ครองดูแล และ/หรือได้อ�ำนำจสั่งกำรนี้มำโดย

 ทำงใด เพื่อเข้ำช�ำระหนี้และ/หรือควำมรับ 
 ผิดชอบของผู้ถือบัตรได้ทันที โดยไม่จ�ำต้อง 
 บอกกล่ำว ทั้งนี้ธนำคำรจะน�ำส่งหลักฐำนกำร 
 หักบัญชีให้ผู้ถือบัตรทรำบ

16. บรรดำเอกสำรหรือหลักฐำนใดๆ ที่ธนำคำร 
 จดัท�ำขึน้เพ่ือโอนเงนิจำกบญัชเีงนิฝำกทกุบัญชี 
 ของผู้ถือบัตรที่มีอยู่กับธนำคำรเข้ำบัญชีบัตร 
 เครดิตของผู้ถือบัตร ไม่ว่ำจะโดยผ่ำนกรรมวิธ ี
 ของเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือโดยระบบอื่นๆ  
 ทีธ่นำคำรจดัเตรยีมให้ ผูถ้อืบตัรตกลงให้ถอืว่ำ 
 เป็นค�ำสั่งของผู้ถือบัตรให้ธนำคำรหักหรือจ่ำย 
 เงินจำกบัญชีเงินฝำกของผู้ถือบัตร โดยผู้ถือ 
 บตัรไม่ต้องลงนำมในเอกสำรหรอืหลกัฐำนใดๆ 
 ให้แก่ธนำคำรอีกทั้งสิ้น

17. กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรใช้บัตรเครดิต 
 17.1 หำกเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ี 
   ส่งผลให้ผู้ถือบัตรเกิดภำระหรือควำม 
   เสี่ยงที่เพิ่มขึ้น จะมีผลเมื่อผู ้ถือบัตร 
   ให้ควำมยินยอม

 17.2 หำกเป็นกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนนอกจำก 
   ข้อ 17.1 หรือกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำ 
    ดอกเบี้ย อัตรำค ่ำปรับ อัตรำค ่ำ 
    ธรรมเนียม อัตรำค่ำบริกำร และ 
    ค่ำใช ้จ ่ำยต่ำง ๆ อันเนื่องมำจำก 
    ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ผู้ถือบัตรตกลงยินยอม 
   ให ้ ธ น ำค ำ ร มี สิ ท ธิ เ ป ลี่ ย น แปล ง 
   ได้ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร โดย 
   ท�ำกำรแจ้งข้อมูลอันเป็นสำระส�ำคัญ 
   ของกำรเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ผู ้ 
   ถือบัตรทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร 
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   ล่วงหน้ำ (ด ้วยขนำดของตัวอักษร 
   ไม่เล็กว่ำ 2 มิลลิเมตร โดยมีจ�ำนวน 
   ไม่เกิน 11 ตัวอักษรใน 1 นิ้ว)

    1) ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน หรือ

    2) ในกรณีเร่งด่วน ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน  
       โดย

     (ก)  ทำงจดหมำย หรือ

     (ข) ประกำศทำงหนังสือพิมพ์ 
      ร ำยวั นภำษำ ไทยที่ แพร  ่
      หลำยในประเทศ และแจ้ง 
      เป็นหนังสือซ�้ำอีกครั้ง

    ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล ่ำว 
    ข ้ ำงต ้น ท่ี เป ็นประโยชน ์  หรือลด 
    ภำระแก ่ผู ้ถือบัตรซึ่งมีผลใช ้บังคับ 
    ได้ทันที ธนำคำรจะแจ้งให้ผู ้ถือบัตร 
    ทรำบภำยใน 30 วัน หลังมีผล 
    ใช้บังคับ

 17.3 หำกมีกฎหมำยและ/หรือกฎเกณฑ ์
   ก�ำหนดให้ธนำคำรต้องด�ำเนินกำร 
   เกี่ยวกับกำรเปล่ียนแปลงเงื่อนไขไว้ 
   เป็นกำรเฉพำะเป็นอย่ำงอื่น ผู้ถือบัตร 
   ตกลงยิ นยอมให ้ ธนำคำรปฏิ บั ติ 
   ตำมกฎหมำยและ/หรือกฎเกณฑ ์
   ดังกล่ำวได้

18. ธนำคำรอำจแต่งตั้งให้บุคคลภำยนอกเป็น 
 ตวัแทนในกำรตดิตำมทวงถำมหนีไ้ด้ และอำจ 
 มีค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมนั้น ท้ังนี้ 

 หำกมกีำรติดตำมทวงถำมให้ผูถ้อืบตัรช�ำระหนี้ 
 อันเกิดจำกกำรใช้บัตรเครดิต ผู้ถือบัตรต้อง 
 รบัผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้ให้กบั 
 ธนำคำรเตม็จ�ำนวน ซึง่รวมทัง้ค่ำใช้จ่ำยในกำร 
 ด�ำเนินคดีตำมกฎหมำย ค่ำทนำยควำม และ 
 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ตำมที่ธนำคำรได้จ่ำย 
 ไปจริง

19. บรรดำำหนังสือ จดหมำย ค�ำบอกกล่ำวใดๆ 
 ที่ธนำคำรได้ส่งให้ผู้ถือบัตรโดยส่งเอง หรือ 
 ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน 
 ตำมที่อยู่ สถำนที่ท�ำงำน หรือที่อยู่ที่ผู้ถือบัตร 
 ได้แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุด 
 ให้ธนำคำรทรำบ หรือได้ส่งด้วยวิธีกำรอ่ืนใด  
 ไม่ว่ำจะถึงตัวหรือไม่ถึงตัว และไม่ว่ำจะมีผู้ใด 
 รับหรือไม่มีผู้ใดยอมรับไว้ก็ตำม หรือส่งให้ 
 ไม่ได้ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด หรือส่งทำงจดหมำย 
 อิเล็กทรอนิกส์ (“อีเมล”) หรือทำงข้อควำมสั้น 
 (SMS) ไปยังหมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที ่
 ผู้ถือบัตรได้ให้ไว้กับธนำคำร  หรือส่งด้วยวิธี 
 กำรอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ  ผู้ถือบัตรตกลงให้ 
 ถือว่ำ หนังสือ จดหมำย ค�ำบอกกล่ำวน้ัน 
 ได้ส่งถึงผู้ถือบัตรโดยชอบแล้ว

20. หำกผู้ถือบัตรมีกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ สถำนที ่
 ท�ำงำน เบอร์ไทรศัพท์ หรือที่อยู่จดหมำย 
 อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail address) หรือเปลี่ยน 
 อำชีพกำรงำน ผู ้ ถื อบั ต รจะต ้ อ งแจ ้ ง 
 กำรเปลี่ยนแปลงให้ธนำคำรทรำบเป็นลำย 
 ลักษณ์อักษรทันที 

21. ผู้ถือบัตรตกลงว่ำ กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำง 
 ธนำคำรกับผู ้ถือบัตรโดยใช ้วิธีกำรทำง 



18 19

 อิเล็กทรอนิกส์ ใดๆ (เช่น ผ่ำนช่องทำง 
 แอปพลเิคชนั เค พลสั (Application K PLUS) 
 ข้อควำมสั้น (SMS) ผ่ำนโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
 และ/หรอือเีมลทีร่ะบไุว้ Line Official Account 
 (LINE OA) บริกำร KBank Live เป็นต้น) 
 รวมถงึแต่ไม่จ�ำกัดเพยีง กำรแจ้งผลกำรอนมุตั ิ
 กำรแจ้งอัตรำดอกเบี้ย ค ่ำอำกรแสตมป์  
 กำรแจ้งยอดค้ำงช�ำระและวนัครบก�ำหนดช�ำระ 
 กำรติดตำมทวงถำมหนี้ และ/หรือข้อก�ำหนด 
 และเง่ือนไขอื่นใดเกี่ยวกับกำรใช้บัตรเครดิต 
 ตำมข้อก�ำหนดนี ้เป็นส่วนหนึง่ของข้อก�ำหนดนี้ 
 ซึ่งผู้ถือบัตรตกลงผูกพันทุกประกำร รวมทั้ง 
 สำมำรถใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกระบวนกำร 
 พิจำรณำตำมกฎหมำยได้ด้วย

22. ในกรณีที่ผู ้ถือบัตรยินยอมให้บุคคลอื่นเป็น 
 ผู้ถือบัตรเสริม ให้น�ำข้อตกลงนี้มำใช้บังคับ 
 กับผู้ถือบัตรเสริมทุก

 ประกำร ผูถ้อืบตัรหลกัและผูถ้อืบตัรเสรมิตกลง 
 รับผิดร่วมกันต่อธนำคำรอย่ำงลูกหนี้ร่วม

23. ผู ้ถือบัตรจะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน ์
 และ/หรือหน้ำที่ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือเพียงบำง 
 ส่วนที่มีอยู่ตำมข้อก�ำหนดนี้ให้แก่บุคคลใดได ้
 ต่อเม่ือได้รับควำมยินยอมจำกธนำคำรเป็น 
 ลำยลักษณ์อักษร 

24. ผู ้ถือบัตรตกลงให้ข้อก�ำหนดนี้ มีผลผูกพัน 
 ถงึบตัรเครดติทีธ่นำคำรได้ออกให้แก่ผูถื้อบตัร 
 แทนบัตรเครดิตใบเดิมทุกบัตร 

25. ผู้ถือบัตรสำมำรถใช้บริกำรช่องทำงทรอนิกส ์
 อื่นใดหรือโทรศัพท ์ ซึ่ งธนำคำรเป ิดให ้

 ท�ำรำยกำรเกี่ยวกับบัตรเครดิต เช่น เปิดใช้ 
 งำนบัตรเครดิต (Activate) และ/หรือตรวจ 
 สอบรำยกำรใช ้จ ่ำย และ/หรือ อำยัด 
 และ/หรือ ล็อก-ปลดล็อกบัตรเครดิตชั่วครำว 
 และ/หรือ ปรับเพ่ิมหรือลดวงเงิน โดยผู้ถือ 
 บัตรตกลงปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด เงื่อนไข  
 และวิธีกำรที่ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์/ธนำคำร 
 ก�ำหนด 

26. เมื่อบัตรเครดิตหมดอำยุหรือใกล้หมดอำยุ  
 ผู้ถือบัตรตกลงให้ธนำคำรมีสิทธิออกบัตรใหม่ 
 ให้แก่ผูถ้อืบตัร เพือ่ให้ผูถ้อืบตัรสำมำรถใช้บตัร 
 เครดิตได้ในทันทีท่ีบัตรเก่ำหมดอำยุ โดย 
 ไม่ต้องขอควำมยินยอมจำกผู้ถือบัตร เว้นแต ่
 ผู ้ถือบัตรจะแจ้งระงับกำรต่ออำยุบัตรให้ 
 ธนำคำรทรำบก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอำยุ 
 ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 

27. กำรล่ำช้ำหรืองดเว้นใดๆ ในกำรใช้สิทธิของ 
 ธนำคำรตำมกฎหมำยหรือตำมข้อก�ำหนดน้ี  
 ไม่ถอืว่ำธนำคำรสละสทิธิหรอืให้ควำมยนิยอม 
 ในกำรด�ำเนนิกำรใด ๆ  แก่ผูถ้อืบตัรแต่ประกำร 
 ใด

28. ข้อควำมข้อใดในข้อก�ำหนดนี้ หำกขัดหรือ 
 แย้งกับประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ 
 เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุม 
 สญัญำ พ.ศ. 2542 (และทีมี่กำรแก้ไขเพิม่เตมิ) 
 ซึง่มผีลใช้บงัคบัอยูใ่นขณะนี ้และทีจ่ะเพิม่เตมิ 
 ต่อไปในภำยหน้ำ ให้ใช้ข้อก�ำหนดในประกำศ 
 คณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำดังกล่ำวแทน
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ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในกำรใช้บัตรเครดิต
แทนกำรช�ำระเงินสด เพื่อช�ำระค่ำสินค้ำ 
และ/หรือ ค่ำบริกำร

1. ในกำรใช้บัตรเครดิตแทนเงินสดในกำรช�ำระ 
ค่ำสินค้ำ/บริกำร ผู้ถือบัตรจะต้องแสดงและ 
ส่งมอบบัตรเครดิตให้ร้ำนค้ำเพื่อให้ร้ำนค้ำ 
น�ำไปจัดท�ำหลักฐำนแสดงกำรใช้บัตรเครดิต 
รวมทัง้ลงนำมในเอกสำรต่ำงๆ ตำมแบบและ
วธิทีีธ่นำคำร/ร้ำนค้ำก�ำหนด (หำกม)ี เว้นแต่ 
ในกำรสั่งซื้อสินค้ำ/บริกำรท่ีผู ้ถือบัตรแจ้ง 
ควำมประสงค์ช�ำระค่ำสินค้ำ/บริกำรได้ด้วย 
เพียงกำรแจ้งหมำยเลขบัตรเครดิตให้ร้ำนค้ำ 
ผู ้ถือบัตรตกลงให้ถือว่ำเอกสำรกำรสั่งซื้อ 
สินค้ำ/บริกำรของผู้ถือบัตร ที่ร้ำนค้ำจัดท�ำ 
เป็นหลักฐำนแสดงกำรใช้บัตรเครดิตเพ่ือ 
ช�ำระค่ำสินค้ำ/บริกำรแทนเงินสดของผู้ถือ 
บัตร และผู้ถือบัตรตกลงให้ถือว่ำเป็นค�ำสั่ง 
ของผู้ถือบัตรให้ธนำคำรจ่ำยเงินค่ำสินค้ำ/ 
บริกำรให้แก่ร้ำนค้ำ เมื่อร้ำนค้ำเรียกเก็บเงิน 
จำกธนำคำร 

2. ธนำคำรไม่รับผิดชอบไม่ว่ำกรณีใดๆ หำก 
ร้ำนค้ำไม่ยอมรับบัตรเครดิต หรือไม่ยอมให ้
ผู้ถือบัตรใช้บัตรเครดิต

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืบตัรน�ำบตัรเครดติไปซือ้สินค้ำ/
บริกำร หำกสินค้ำท่ีซื้อนั้นช�ำรุดบกพร่อง 
หรือเสียหำย หรือผู ้ถือบัตรไม่พึงพอใจ 
ในบรกิำรท่ีได้รบั ผูถ้อืบตัรไม่มสีทิธเิรยีกร้อง 
ให้ธนำคำรรบัผดิชอบ เป็นหน้ำท่ีของผูถื้อบตัร 
ในอันที่จะต้องไปฟ้องร้องเอำกับผู้ขำยสินค้ำ 
หรือผู้ให้บริกำรเอง 

4. กำรรบัเปลีย่นคนืสนิค้ำ/บรกิำรให้เป็นไปตำม 
ข้อก�ำหนดจำกผู้ขำยสินค้ำ/ผู้ให้บริกำรน้ันๆ 
ธนำคำรไม่มส่ีวนเกีย่วข้องในกำรขอรบัเปล่ียน 
คนืสนิค้ำ/บรกิำรแต่อย่ำงไร ผูถ้อืบตัรจะต้อง 
ด�ำเนินกำรกับผู้ขำยสินค้ำ/ผู้ให้บริกำรเอง

5. ในกรณีที่ธนำคำรมีข ้อตกลงกับร้ำนค้ำที ่
ให้ผูถ้อืบตัรสัง่ซือ้สนิค้ำ/ใช้บรกิำรทีผู่ถ้อืบัตร 
เพียงแจ้งควำมประสงค์ขอช�ำระค่ำสินค้ำ/ 
บรกิำร โดยกำรแจ้งหมำยเลขบตัรเครดติด้วย 
วำจำหรือลำยลักษณ์อักษรให้ร้ำนค้ำท�ำกำร 
เรียกเกบ็เงินจำกธนำคำร ผู้ถอืบัตรตกลงดงัน้ี 

(1)  หำกผู้ถือบัตรทักท้วงว่ำไม่ได้เป็นผู้สั่ง 
ซื้อสินค้ำหรือไม่ได้เป็นผู้ขอรับบริกำร 
จำกร้ำนค้ำดังกล่ำว ธนำคำรจะระงับ 
กำรเรียกเก็บเงินจำกผู ้ถือบัตรทันที 
หรือในกรณีท่ีเรียกเก็บเงินไปแล้ว 
ธนำคำรจะคืนเงินให้กับผู้ถือบัตรทันท ี
เว้นแต่ธนำคำรจะพิสจูน์ได้ว่ำภำระหนี้ 
ที่เกิดขึ้นเป็นกำรกระท�ำของผู้ถือบัตร 
เองและใช้สิทธิเรียกคืนจำกผู้ถือบัตร 
ในภำยหลัง

(2)  ไม่เป็นกำรตัดสิทธิของผู้ถือบัตรที่จะ 
ขอยกเลิกกำรซื้อสินค้ำ/รับบริกำร 
ภำยในระยะเวลำ 45 วัน นับตั้งแต่วัน 
ที่สั่งซื้อสินค้ำหรือขอรับบริกำร หรือ 
ภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับตั้งแต่ 
วันถงึก�ำหนดกำรส่งมอบสนิค้ำ/บรกิำร 
ในกรณีที่มีกำรก�ำหนดระยะเวลำส่ง 
มอบสินค้ำ/บริกำรเป็นลำยลักษณ์ 
อักษร หำกผู้ถือบัตรพิสูจน์ได้ว่ำไม่ได้
รับสินค้ำ/บริกำร หรือได้รับแต่ไม่ตรง 
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ก�ำหนดเวลำ หรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบ 
ถ้วน หรอืช�ำรดุบกพร่อง หรือไม่ถูกต้อง 
ตรงตำมวัตถุประสงค์ โดยธนำคำรจะ 
ระงับกำรเรียกเก็บเงินจำกผู้ถือบัตร 
หรือในกรณีท่ีเรียกเก็บเงินไปแล้ว  
ถ้ำเป็นกำรส่ังซื้อสินค้ำ/บริกำรภำยใน 
ประเทศ ธนำคำรจะคืนเงินให้กับ 
ผู้ถือบัตรภำยในระยะเวลำ 30 วัน  
นับต้ังแต่วันที่ผู ้ถือบัตรแจ้ง แต่ถ้ำ
เป ็นกำรสั่ งซื้อสินค ้ำ/บริกำรจำก 
ต่ำงประเทศ ธนำคำรจะคืนเงินให้กับ 
ผู้ถือบัตรภำยในระยะเวลำ 60 วัน  
นับตั้งแต่วันที่ผู้ถือบัตรแจ้ง

6. กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงเลขที่บัตรเครดิต
 6.1 ส�ำหรับกำรใช้บัตรเครดิตเพื่อหักช�ำระ 
   ค ่ำสินค ้ำ/บริกำรเป ็นรำยเดือน เช ่น  
   กำรหักช� ำระค ่ำโทรศัพท ์มือถือหรือ 
   ค่ำสำธำรณูปโภค ผู ้ถือบัตรรับทรำบ 
   และตกลงดังนี้

(1) กรณทีีผู่ถ้อืบตัรได้แจ้งเลขทีบ่ตัรเครดติ
ไว้กับผู้ขำยสินค้ำ/ผู้ให้บริกำร โดยที ่
ผูถ้อืบตัรไม่ได้สมคัรบรกิำร/ยนิยอมให้
ธนำคำรหักช�ำระค่ำสินค้ำ/บริกำรจำก
บัตรเครดิตของผู้ถือบัตร หำกมีกำร 
ออกบัตรเครดิตใบใหม่ให้แก่ผู้ถือบัตร 
และมกีำรเปล่ียนแปลงเลขท่ีบตัรเครดติ 
ผู้ถือบัตรตกลงว่ำเป็นหน้ำที่ของผู้ถือ 
บัตรท่ีต้องแจ้งกำรเปล่ียนแปลงเลขที่ 
บัตรเครดิตใบใหม่และข้อมูลของบัตร 
เครดิตใบใหม่ (รวมเรียกว่ำ “ข้อมูล 

ของบัตรเครดิตใบใหม่”) ให้แก่ผู้ขำย 
สินค้ำ/ผู้ให้บริกำรทรำบ  โดยธนำคำร 
จะไม่ด�ำเนินกำรใดๆ เพื่อหักช�ำระจำก 
บตัรเครดิตใบใหม่ จนกว่ำผู้ขำยสนิค้ำ/ 
ผู้ให้บริกำรจะแจ้งให้ธนำคำรหักช�ำระ 
จำกบตัรเครดติใบใหม่ เว้นแต่เป็นกรณ ี
ที่ผู ้ขำยสินค้ำ/ผู้ให้บริกำรมีข้อตกลง 
กำรใช้บริกำรกับธนำคำร ธนำคำรจะ 
ด�ำเนินกำรหักช�ำระจำกบัตรเครดิต 
ใบใหม่ ไม่ว่ำผู้ขำยสินค้ำ/ผู้ให้บริกำร 
ดงักล่ำวจะแจ้งให้ธนำคำรหกัช�ำระจำก 
บัตรเครดิตใบเดิมหรือบัตรเครดิต 
ใบใหม่ ในกรณีที่ผู้ถือบัตรประสงค์จะ 
ยกเลิกกำรใช้บริกำรหักช�ำระรำยเดือน 
ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งยกเลิกต่อผู ้ขำย
สินค้ำ/ผู้ให้บริกำร

(2) กรณีที่ผู ้ ขำยสินค ้ำ/ผู ้ ให ้บริกำรม ี
ข้อตกลงกำรใช้บรกิำรกบัธนำคำร และ 
ผู้ถือบัตรได้สมัครบริกำร/ยินยอมให้ 
ธนำคำรหักช�ำระค่ำสินค้ำ/บริกำรจำก 
บัตรเครดิตของผู้ถือบัตร หำกมีกำร 
ออกบัตรเครดิตใบใหม่ให้แก่ผู้ถือบัตร 
และมกีำรเปลีย่นแปลงเลขทีบ่ตัรเครดติ 
ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนำคำรเปิด 
เผยข้อมูลของบัตรเครดิตใบใหม่ให้แก ่
ผู้ขำยสินค้ำ/ผู้ให้บริกำรดังกล่ำว และ 
ด�ำเนินกำรใดๆ เพื่อหักช�ำระจำกบัตร 
เครดติใบใหม่ โดยผูถ้อืบตัรไม่ต้องแจ้ง 
กำรเปล่ียนแปลงข้อมูลของบัตรเครดิต 
ใบใหม่ให้แก่ผู้ขำยสินค้ำ/ผู้ให้บริกำร 
ดังกล่ำวแต่ประกำรใดกำร
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(3) ผูถื้อบตัรรบัทรำบและตกลงว่ำ ธนำคำร 
จะด�ำเนินกำรหักช�ำระจำกบัตรเครดิต 
ใบใหม่ได้ภำยหลังธนำคำรได้ด�ำเนิน 
กำรอัปเดตข ้อมูลของบัตรเครดิต 
ใบใหม่ในระบบของธนำคำรเรียบร้อย 
แล้ว ดังนั้น ในระหว่ำงที่ข้อมูลของ 
บัตรเครดิตใบใหม่ยังไม่อัปเดต ผู้ถือ 
บัตรมีหน้ำที่ช�ำระค่ำสินค้ำ/บริกำรให้ 
แก่ผู้ขำยสินค้ำ/ผู้ให้บริกำรตำมวิธีกำร 
ที่ผู้ขำยสินค้ำ/ผู้ให้บริกำรก�ำหนด

 6.2 ส�ำหรบับตัรเครดิตท่ีออกหรือร่วมออกโดย 
   ธนำคำร ในฐำนะเป ็นสมำ ชิกของ  
   MASTERCARD INTERNATIONAL 
   INCORPORATED (“Mastercard”)

   ในกรณีที่ผู ้ถือบัตรได้สมัครใช้บริกำร 
  อัปเดตข้อมูลบัตรเครดิตให้เป็นปัจจุบัน หรือ 
  Automatic Billing Updater (“ABU”) หำก 
 มีกำรออกบัตรเครดิตใบใหม่เพื่อทดแทนบัตร 
 เครดิตใบเดิมให้แก่ผู ้ ถือบัตร และมีกำร 
 เปลี่ยนแปลงเลขท่ีบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรตกลง 
 ยินยอมให้ธนำคำรเปิดเผยข้อมูลของบัตร 
 เครดิตใบใหม่ให้แก่ Mastercard ท้ังใน 
 ประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ เพื่อวัตถุ- 
 ประสงค์ในกำรอัปเดตข้อมูลของบัตรเครดิต 
 ใบใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ท้ังนี้ ผู้ถือบัตรตกลง 
 และรับทรำบว่ำ กำรอัปเดตข้อมูลของบัตร 
 เครดิตใบใหม่ให้เป็นปัจจุบันและกำรหักช�ำระ 
 จำกบัตรเครดิตใบใหม่เป็นไปตำมเงื่อนไข 
 และหลักเกณฑ์ที่ Mastercard ก�ำหนด 

   อนึ่ง หำกผู้ถือบัตรประสงค์ยกเลิกกำรใช้ 
 บริกำร ABU ผู้ถือบัตรสำมำรถแจ้งควำม 
 ประสงค์ดังกล่ำวได้ที่ K-Contact Center  
 ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 02-8888888

7. กำรใช้บัตรเครดิตแทนกำรช�ำระเงินสด เพื่อ 
 ช�ำระค่ำสนิค้ำ/บรกิำร แบบผ่อนช�ำระเป็นงวดๆ 
 ผู้ถือบัตรตกลงดังนี้

 a. ผู้ถือบัตรสำมำรถใช้บัตรเครดิตเพ่ือช�ำระ 
   ค่ำสินค้ำ/บริกำรได้กับร้ำนค้ำที่เข้ำร่วม 
   โครงกำรผ่อนช�ำระ เท่ำนั้น ทั้งนี้ตำม 
   เงื่อนไขที่ธนำคำร และ/หรือร ้ำนค้ำ 
   ก�ำหนด

 b. ผู ้ถือบัตรตกลงว่ำกำรช�ำระค่ำสินค้ำ/ 
   บรกิำร แบบผ่อนช�ำระเป็นงวดๆ เป็นกรณี 
   ทีผู่ถ้อืบตัรช�ำระค่ำสนิค้ำ/บรกิำรผ่ำนบตัร 
   เครดิต โดยให้ธนำคำรช�ำระค่ำสินค้ำ/ 
   บริกำรให้แก่ร้ำนค้ำแทนผู้ถือบัตรไปก่อน 
   และผู้ถือบัตรตกลงผ่อนช�ำระค่ำสินค้ำ/ 
   บริกำรคืนให้แก่ธนำคำรเป็นงวดๆ โดย 
   ธนำคำรจะเรยีกเกบ็เงนิจำกผูถ้อืบตัรตำม 
   จ�ำนวนทีต้่องผ่อนช�ำระเป็นรำยเดอืนตำม 
   ที่ก�ำหนดไว้ในใบบันทึกรำยกำร (Sales 
   Slip) โดยใน Sale Slip จะระบุรำคำค่ำ 
   สินค้ำ/บริกำร, จ�ำนวนงวดกำรผ่อนช�ำระ 
   (Payment Term), ดอกเบี้ยกำรซื้อสินค้ำ 
   ผ่อนช�ำระ (Installment Interest) (ถ้ำมี), 
   ค่ำธรรมเนยีมกำรใช้บริกำร(Management 
   Fee) (ถ้ำมี), จ�ำนวนเงินรวม (Total 
   Amount) และจ�ำนวนเงนิทีต้่องผ่อนช�ำระ 
   ในแต่ละงวด (Monthly Amount) 
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 c. ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรเครดิตต่อผู้ขำย 
   สินค้ำ/ผู้ให้บริกำร เพื่อ ให้ผู้ขำยสินค้ำ/ผู้ 
   ให้บริกำร ออกใบบันทึกรำยกำร (Sales 
   Slip) เป็นหลักฐำนกำรซื้อขำยสินค้ำ/ 
   บริกำรครั้งนั้น 

 d. จ�ำนวนเงินที่จะต้องผ่อนช�ำระเป็นรำย 
   เดือน จะค�ำนวณจำกรำคำค่ำสินค้ำ/ 
   บริกำรบวกด้วยดอกเบี้ย (ถ้ำมี) หำรด้วย 
   จ�ำนวนเดือนส�ำหรับกำรผ่อนช�ำระค่ำ 
   สนิค้ำ/บรกิำรทีซ่ือ้ ตำมทีผู่ถ้อืบตัรได้เลอืก 
   ไว้ ทัง้นี ้จ�ำนวนเงนิทีจ่ะต้องผ่อนช�ำระเป็น 
   รำยเดือนนี้ ผู ้ถือบัตรจะต้องช�ำระเต็ม 
   จ�ำนวน โดยธนำคำรจะน�ำไปรวมเป็น 
   ภำระ และ/หรือหนี้ สินของผู้ถือบัตรที่ 
   จะต้องช�ำระในแต่ละเดือน โดยแสดง 
   ไว ้ในใบแจ ้งรำยกำรใช ้บัตรเครดิต 
   รำยเดือนด้วย

  e. ธนำคำรจะเริ่มเรียกเก็บเงินต้ังแต่วันท่ี 
   ก�ำหนดในใบแจ้งรำยกำรใช้บัตรเครดิต 
   ในครัง้ถัดไป และทกุ ๆ  เดอืนภำยหลงัจำก 
   นั้นจนกว่ำจะได้มีกำรช�ำระจ�ำนวนเงินที ่
   ต้องผ่อนช�ำระทั้งหมดเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผู้ถือ 
   บัตรไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงระยะเวลำ 
   กำรผ่อนช�ำระตำมที่ได้เลือกไว้แล้ว

  f. ในกรณีที่ผู ้ถือบัตรช�ำระยอดค้ำงช�ำระ 
   ทั้งหมดที่เกิดจำกกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตร 
   เครดิตในเดือนที่ถึงก�ำหนดช�ำระเต็ม 
   จ�ำนวน ผู ้ถือบัตรจะไม ่เสียดอกเบี้ย 
   และ/หรือค ่ำธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น 
   แต่ถ้ำหำกผู้ถือบัตรช�ำระเงินเป็นจ�ำนวน 

   น้อยกว่ำจ�ำนวนเงินที่ต ้องผ ่อนช�ำระ 
   ในแต่ละงวด ผู ้ถือบัตรจะต้องช�ำระ 
   ดอกเบี้ยในส ่วนที่ ช� ำระไม ่ครบถ ้วน 
   ในอัตรำดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ธนำคำร 
   ประกำศก�ำหนดไว้ในแต่ละขณะทั้งน้ี  
   ผู้ถือบัตรสำมำรถดูอัตรำดอกเบี้ยได้จำก 
   ประกำศของธนำคำร

  g. หำกมีกำรยกเลิกกำรใช้บริกำรบัตรเคร 
   ดิตก่อนกำรผ่อนช�ำระเสร็จสิ้นไม่ว่ำด้วย 
   เหตุใด ๆ ก็ตำม ผู้ถือบัตรจะต้องช�ำระ 
   ยอดผ่อนช�ำระที่เหลืออยู่ทั้งหมด

8. ผู ้ ถื อบัตรสำมำรถท� ำรำยกำรผ ่ ำนทำง 
  โทรศพัท์/แอปพลิเคชัน่/ช่องทำงอเิล็กทรอนิกส์ 
  เพ่ือขอน�ำยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดิตมำแบ่ง 
  ช�ำระให้กบัธนำคำรได้ (รำยกำรแบ่งจ่ำย) โดย 
  ผู้ถือบัตรตกลงดังนี้ 

(1) ยอดค่ำใช้จ่ำยที่ขอน�ำมำแบ่งช�ำระให้กับ 
 ธนำคำร ต้องไม่ต�ำ่กว่ำ 1,000บำท/สลิป 
 โดยผู้ถือบัตรตกลงช�ำระเงิน เป็นงวดๆ 
 ด้วยดอกเบี้ย และ/หรือ ค่ำธรรมเนียม 
 ต ำม เ งื่ อ น ไ ข และอั ต ร ำที่ ธ น ำคำ ร 
 ก�ำหนด

(2) รำยกำรเบิกถอนเงินสด, รำยกำรแบ่ง 
 จ่ำย,กำรช�ำระเงินผ่ำนบัตรเครดิตเพื่อ 
 ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนทุกประเภท, 
 ดอกเบี้ย, ค่ำปรับ, ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 
 ไม่สำมำรถใช้บริกำรนี้ได้
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(3) ใ น ก รณี มี ก ำ ร ย ก เ ลิ ก บั ต ร เ ค ร ดิ ต 
 ธนำคำรมีสิทธิเรียกเก็บยอดค้ำงช�ำระ 
 ทั้งหมด ดอกเบี้ย และค่ำธรรมเนียมได ้
 ทันที

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในกำรใช้บัตร
เครดิต เพื่อเบิกถอนเงินสดจำกเครื่อง
เอทีเอ็ม

1. ผู้ถือบัตรสำมำรถน�ำบัตรเครดิตไปใช้บริกำร 
 ผ่ำนเครื่องเอทีเอ็ม ตำมแต่คุณสมบัติของ 
 แต่ละประเภทบัตร และสำมำรถท�ำรำยกำร 
 ต่ำงๆ ได้ไม่เกินจ�ำนวนครั้งและจ�ำนวนเงิน 
 ที่ธนำคำร/ธนำคำรสมำชิกก�ำหนด ท้ังนี ้
 ผู ้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและวิธ ี
 กำรที่ธนำคำร/ธนำคำรสมำชิก และ/ 
 หรือส�ำนักงำนวีซ่ำ อินเตอร์เนช่ันแนล/ 
 มำสเตอร์กำร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล/ยูเนี่ยน 
 เพย์ อินเตอร์เนช่ันแนล / เจซีบี อินเตอร์ 
 เนชั่นแนล ก�ำหนด

2. ผู้ถือบัตรจะต้องใช้รหัสประจ�ำบัตรประกอบ 
 กำรใช้บตัรเครดติผ่ำนเครือ่งเอทีเอม็ ซึง่ผูถ้อื 
 บัตรสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหัสประจ�ำบัตรได้ 
 เองตำมแต่คุณสมบัติของแต่ละประเภทบัตร 
 และตำมวิธีที่ธนำคำรก�ำหนด 

3. หำกผู้ถือบัตรกดรหัสประจ�ำบัตรผิดจ�ำนวน 
 3 ครั้ง ผู้ถือบัตรจะไม่สำมำรถท�ำรำยกำรใดๆ 
 ผ่ำนเครื่องเอทีเอ็มได้อีกจนกว่ำผู้ถือบัตรจะ 
 น�ำบัตรเครดิตไปติดต่อกับสำขำของธนำคำร 
 เพ่ือท�ำกำรปลดรำยกำรใช้บตัรเครดติ เพือ่ให้ 
 ใช้บัตรเครดิตได้ตำมเดิม

4. ผู้ถือบัตรสำมำรถขอใช้บัญชีเงินฝำกของผู้ถือ 
 บัตรที่มีอยู่กับธนำคำรกับบริกำรบัตรเครดิต 
 ซึ่งจะท�ำให้บัตรเครดิตดังกล่ำวเป็นเสมือน 
 หนึ่งบัตรเอทีเอ็มด้วย โดยผู้ใช้บริกำรตกลง 
 ปฏิบัติตำม “ข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บัตร 
 เดบิตผ่ำนเครื่องเอทีเอ็ม” รวมทั้งวิธีกำรใช ้
 บริกำร และข้อก�ำหนดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
 บริกำรดังกล่ำว ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้หรือ 
 ทีจ่ะมีต่อไปในภำยหน้ำ ซึง่ผู้ถอืบัตรสำมำรถ 
 ตรวจสอบได ้จำกเว็บไซต ์ของธนำคำร  
 www.kasikornbank.com หรือผ่ำนช่องทำง 
 K-Contact Center ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 
 02-8888888 ทั้งนี้ เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ 
 ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บัตรเครดิตน้ี

 บัตรเอทีเอ็ม” รวมทั้งวิธีกำรใช ้บริกำร 
 บตัรเอทเีอม็ และข้อก�ำหนดต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
 กับบริกำรดังกล่ำว ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ 
 หรือที่จะมีต่อไปในภำยหน้ำ ซึ่งผู้ถือบัตร 
 สำมำรถตรวจสอบได ้จำกเว็บไซต ์ของ 
 ธนำคำร www . k a s i k o r n b a n k . c om 
 หรือผ่ำนช่องทำง K-Contact Center  
 ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 02-8888888

5. ผู ้ถือบัตรสำมำรถใช้บัตรเครดิตประกอบ 
 รหัสประจ�ำบัตรผ่ำนเครื่อง เอทีเอ็ม โดยท�ำ 
 รำยกำรสอบถำมยอดเงินในบัญชบีตัรเครดิต 
 และ/หรอืบญัชเีงนิฝำกตำมข้อ 4. ถอนเงนิสด 
 โอนเงิน ช�ำระค่ำสนิค้ำและบรกิำรต่ำงๆ หรอื 
 รำยกำรใดที่ธนำคำรจะให้บริกำรเพ่ิมเติม 
 ในภำยหน้ำได้ 

 ทั้งนี้ กำรใช้บัตรเครดิตเป็นเสมือนบัตร 
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 เอทเีอม็ ผูถื้อบตัรไม่สำมำรถปรบัเพิม่หรอืลด 
 วงเงินในกำรเบิกถอนเงินสด หรือโอนเงิน 
 หรือช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ ได้ 

6. ในกำรใช้บัตรเครดิตท�ำรำยกำรโอนเงินเข้ำ 
 บัญชีบุคคลอื่น ผู้ถือบัตรต้องกดจ�ำนวนเงิน 
 ที่ต้องกำรโอน เลขที่บัญชีของบุคคลอื่น และ 
 รหัสธนำคำรเจ้ำของบัญชีที่รับโอนให้ถูกต้อง 
 และยืนยันกำรท�ำรำยกำรนั้นอีกครั้งเม่ือ 
 เห็นว่ำถูกต้องและผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบ 
 กำรใช้บัตรเครดิตดังกล่ำวท้ังส้ิน และจะไม ่
 เรียกร้องให้ธนำคำรต้องชดใช้แต่อย่ำงใด 

7. ในกำรใช้บัตรเครดิตท�ำรำยกำรช�ำระค่ำ 
 เบีย้ประกนั ผูถื้อบตัรตกลงผกูพนัตำมเง่ือนไข 
 ในกรมธรรม์ที่ออกโดยบริษัทประกันชีวิต 
 หรือบริษัทประกันภัย โดยผู้ถือบัตรจะใช ้
 บริกำรดังกล่ำวได้เฉพำะกรณีที่มีใบบันทึก 
 รำยกำรจำกเครื่องเอทีเอ็ม และให้ถือว่ำ 
 ใบบันทึกรำยกำรดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของ 
 กรมธรรม์ในกำรใช้เป็นหลักฐำนแสดงต่อ 
 บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันภัย เพื่อ 
 ขอรับเงินชดเชยตำมเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 

8. ผูถ้อืบตัรตกลงช�ำระค่ำธรรมเนยีม และค่ำใช้ 
 จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้บัตรเครดิต อำทิกำรโอน 
 เงิน กำรถอนเงิน กำรถอนเงินข้ำมจังหวัด 
 และ/หรือค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
 โดยตกลงให้ธนำคำรมีสิทธิหักเงินจำกบัญชี 
 บัตรเครดิต และ/หรือบัญชีเงินฝำกใดๆ ของ 
 ผูถ้อืบตัรทีมี่อยู่กับธนำคำรได้ทันที ตำมอตัรำ 
 และวิธีกำรที่ธนำคำรก�ำหนด 

9. ธนำคำรสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มหรือยกเลิก 
 เครื่องเอทีเอ็ม ได้ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร 
 กรณี ที่ธนำคำรให ้บริกำรเ พ่ิมเติมใดๆ 
 ธนำคำรจะแจ้งให้ทรำบถึงรำยละเอียด 
 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีกำรของบริกำรนั้นๆ 
 ซึง่ผูถ้อืบตัรสำมำรถตรวจสอบได้ก่อน กำรใช้ 
 บริกำร และเมื่อผู้ถือบัตรตกลงใช้บริกำรนั้น 
 (ซึง่จะต้องใช้บรกิำรประกอบรหัสประจ�ำบตัร) 
 ให้ถอืว่ำผูถ้อืบตัรตกลงผกูพนัตำมข้อก�ำหนด 
 และเงื่อนไขกำรให้บริกำรนั้นๆ แล้ว โดย 
 ไม่ต้องท�ำเอกสำรหลักฐำนใดให้แก่ธนำคำร 
 อีกทั้งสิ้น

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในกำรเบิกถอนเงินสด
จำกบัตรเครดิต และให้โอนเข้ำบัญชีเงินฝำก 
(K-Smart Cash)

1. ผู้ถือบัตรสำมำรถขอเบิกถอนเงินสดจำกบัตร 
เครดิตผ่ำนทำงโทรศัพท์/แอปพลิเคชั่น/ 
ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้โอนเงินเข้ำ 
บัญชีเงินฝำกของผู้ถือบัตร (ชื่อบัญชีเงินฝำก 
จะต้องตรงกับชื่อที่ระบุในบัตรเครดิต)

2. กำรเบิกถอนเงินสดจำกบัตรเครดิตผ่ำนทำง 
โ ท ร ศั พ ท ์ / แ อ ปพ ลิ เ ค ชั่ น / ช ่ อ ง ท ำ ง
อิเล็กทรอนิกส์ จะใช้ได้เฉพำะผู้ถือบัตรที่ 
ยังเป็นสมำชิกบัตรเครดิตของธนำคำร และม ี
สถำนะบัตรเครดิตปกติ ณ วันท�ำรำยกำร 
และต้องไม่อยู ่ระหว่ำงกำรขอเพิ่มวงเงิน
ชั่วครำวหรือมีประวัติผิดนัดช�ำระเงินใน 3 
รอบบัญชีล่ำสุด
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3. บัตรเครดิตบำงประเภทอำจไม่สำมำรถ 
ใช้บริกำรได้ (เช่น บัตรไทเบฟ, บัตรเครดิต 
นิติบุคคล, Fleet Card, Cash Card)

4. เม่ือธนำคำรโอนเงนิเข้ำบญัชเีงนิฝำกของผู้ถอื 
บัตรแล้ว ผู้ถือบัตรตกลงยอมรับว่ำผู้ถือบัตร 
ได้รับเงินจ�ำนวนดังกล่ำวไปจำกธนำคำรและ 
จ�ำนวนเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรใช้บตัรเครดติ 
ของผูถ้อืบตัร โดยผูถ้อืบตัรตกลงช�ำระเงนิคนื 
ให้กับธนำคำรเป็นงวดๆ พร้อมด้วยดอกเบี้ย 
และ/หรือ ค่ำธรรมเนียม ตำมเงื่อนไขและ 
อตัรำทีธ่นำคำรก�ำหนด โดยธนำคำรจะเรยีก 
เกบ็เงนิจำกผูถ้อืบตัรเป็นรำยเดอืนตำมท่ีระบ ุ
ในใบแจ้งรำยกำรใช้บัตรเครดิต

5. กรณีผู้ถือบัตรประสงค์จะช�ำระยอดเบิกถอน 
เงินสดทีค่งค้ำงท้ังหมดก่อนครบก�ำหนดระยะ 
เวลำช�ำระ ให้แจ้งธนำคำรทรำบล่วงหน้ำทำง 
K-Contact Center 02-8888-888  เพื่อให้ 
ธนำคำรเรียกเก็บยอดเบิกถอนเงินท่ีคงค้ำง 
ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่ำธรรมเนียม ในใบแจ้ง 
รำยกำรใช้บตัรเครดิตในรอบบญัชีบตัรเครดติ 
ถัดไป

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในกำรใช้บัตรเครดิต 
เพื่อเบิกถอนเงินสดจำกธนำคำร / ธนำคำร
สมำชิก

1. ผู้ถือบัตรตกลงว่ำรหัสประจ�ำบัตรท่ีธนำคำร 
มอบให้ผู ้ถือบัตร หรือท่ีผู ้ถือบัตรท�ำกำร 
เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นส่ิงใช้แทนเครื่องหมำย 
เฉพำะประจ�ำตัวหรือเสมือนลำยมือชื่อของ 

ผู ้ถือบัตรท่ีใช้ในกำรเบิกถอนเงินสดจำก 
ธนำคำร/ธนำคำรสมำชกิ ไม่ว่ำจะกระท�ำโดย 
ผู้ถือบัตรเองหรือผู้อื่นที่ผู้ถือบัตรยินยอมให ้
ทรำบรหัสประจ�ำบัตรของผู้ถือบัตรก็ตำม

2. ในกำรใช้บตัรเครดติประกอบรหสัประจ�ำบตัร 
เพ่ือเบิกถอนเงินสดจำกธนำคำร/ธนำคำร 
สมำชิก ผู้ถือบัตรจะต้องแสดงและส่งมอบ 
บัตรเครดิตให ้ เจ ้ำหน ้ำที่ ของธนำคำร/ 
ธนำคำรสมำชิก รวมทั้งลงนำมในเอกสำร 
ต่ำงๆ ตำมแบบและวิธีที่ธนำคำร/ธนำคำร 
สมำชกิก�ำหนด (หำกม)ี ทัง้นี ้ผู้ถอืบตัรจะเบิก 
ถอนเงินได้ไม่เกินจ�ำนวนครั้ง และไม่เกิน 
จ�ำนวนเงินท่ีธนำคำร/ธนำคำรสมำชกิก�ำหนด

ข้อก�ำหนดและเงือ่นไขคะแนนสะสม K Point

 1. ธนำคำรอำจจดัให้มรีำยกำรสะสมคะแนน 
  K Point เป็นครั้งครำว โดยธนำคำร 
  จะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทรำบ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตร 
  ตกลงผูกพันตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ดังกล่ำว 
  ที่เกี่ยวข้อง 

 2. กำรใช้คะแนน K Point แลกของรำงวัล 
  จะใช้ได้เฉพำะผู้ถือบัตรท่ียังเป็นสมำชิก 
  บตัรเครดติของธนำคำรตำมประเภทบตัร 
  เครดิตที่ธนำคำรก�ำหนดและมีสถำนะ 
  บัตรเครดิตปกติ ณ วันที่ใช้สิทธิดังกล่ำว 
  และเป็นผู้ถือบัตรที่ช�ำระค่ำใช้จ่ำยบัตร 
  เครดิตตรงตำมเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับ 
  ธนำคำร 
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 3. ธนำคำรมีสิทธิในกำรเรียกคืนคะแนน  
  K Point กรณีตรวจพบว่ำผู ้ถือบัตร 
  มีกำรน�ำบัตรเครดิตของตนเองไปใช้กับ 
  ร้ำนค้ำของตนเอง หรือกรณีผู้ถือบัตรใช้ 
  บัตรเครดิตแทนกำรช�ำระหนี้ซึ่งไม่ได้เกิด 
  มำจำกกำรช�ำระค่ำสนิคำ้หรือบริกำรจำก 
  ร้ำนค้ำ หรือกรณีไม่มีกำรช�ำระค่ำสินค้ำ 
  หรือบริกำรจริง หรือกรณีบัตรเครดิตของ 
  ผูถ้อืบตัรถูกผูทุ้จริตน�ำไปใช้ช�ำระค่ำสินค้ำ 
  หรือบริกำร 

 4. กรณท่ีีบตัรเครดิตมสีถำนะถูกยกเลิกไม่ว่ำ 
  กรณีใดๆ ก็ตำม ธนำคำรมีสิทธิยกเลิก 
  คะแนน K Point ท่ีคงเหลืออยู่ในบัตร 
  เครดิตของผู้ถือบัตรออกจำกระบบได้

 5. ผู้ถือบัตรสำมำรถตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยว 
  กบัคะแนน K Point และรำยละเอยีดเก่ียว 
  กับกำรใช้คะแนน K Point ได้ในเว็บไซต์ 
  ของธนำคำร www.kasikornbank.com 
  หรือผ่ำนช่องทำง K-Contact Center  
  ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 02-8888888
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