Sale Sheet - ผลิตภัณฑ์บตั รเดบิต K-Provincial Contactless
ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์

บัตรเดบิตประจาจังหวัด K-Provincial Contactless

ประเภทผลิตภัณฑ์

บัตรเดบิต

วงเงินสูงสุด (บาท)
ลูกค้าสามารถปรับเพิ่มไม่เกินวงเงินสูงสุด และปรับลด
วงเงินได้ (ปรับผ่าน K-Contact Center หรือ K PLUS)

 ถอนเงินสูงสุด 200,000 บาท/บัตร/วัน
 โอนเงินสูงสุด 1,000,000 บาท/บัตร/วัน
 วงเงินซื้ อสินค้าสูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน

เงื่อนไขหลัก

 มีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ชื่อบัญชีบุคคลธรรมดาคนเดียว หรือบัญชีเงินฝากร่วม 2 คน
“เงื่อนไขคนใดคนหนึ่ งถอนเงินได้” เพื่อผูกบัญชีกบั บัตร
 ทาบัตรเดบิตไม่เกิน 5 บัตรต่อ 1 บัญชี
 ผูส้ มัครบัตร อายุต้งั แต่ 12 ปี บริบรู ณ์

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด
 ถอนเงินภายในธนาคารเดียวกันข้ามเขตสานักหักบัญชี
ค่าธรรมเนี ยม 15 บาทต่อรายการ โดยเริ่มคิดตั้งแต่รายการที่
1 ของเดือน (กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
จัดเป็ นจังหวัดเดียวกัน)
 ถอนเงินต่างธนาคาร กรณีบญ
ั ชีเงินฝากและเครื่องเอทีเอ็มอยูใ่ น
จังหวัดเดียวกัน ค่าธรรมเนี ยม 10 บาทต่อรายการ โดยเริ่มคิด
ตั้งแต่รายการที่ 5 ภายในเดือนเดียวกันทุกรายการ ยกเว้นการ
โอนเงินให้ผรู ้ บั ที่มีบญ
ั ชีธนาคารอื่น (การนับการทาธุรกรรมแต่
ละรายการ รวมถึงการสอบถามและโอนเงิน)
 ถอนเงินต่างธนาคาร กรณีบญ
ั ชีเงินฝากและเครื่องเอทีเอ็มอยูข่ า้ ม
จังหวัด ค่าธรรมเนี ยม 20 บาทต่อรายการ โดยเริ่มคิดตั้งแต่
รายการที่ 1 ของเดือน กรณีทารายการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ตั้งแต่
รายการที่ 5 ภายในเดือนเดียวกัน คิดค่าธรรมเนี ยมเพิ่มรายการ
ละ 10 บาททุกรายการ ยกเว้นการโอนเงินให้ผรู ้ บั ที่มีบญ
ั ชี
ธนาคารอื่น (การนับการทาธุรกรรมแต่ละรายการ รวมถึงการ
สอบถามและโอนเงิน)
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ข้อมูล
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

รายละเอียด
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
 โอนเงินภายในธนาคารเดียวกันข้ามเขตสานักหักบัญชี
ค่าธรรมเนี ยม 10 บาทต่อรายการ โดยเริ่มคิดตั้งแต่รายการที่ 2
ของเดือน (กรณีบญ
ั ชีเงินฝากผูโ้ อนเงินและบัญชีเงินฝากผูร้ บั เงิน
โอนอยูใ่ นเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน แต่เครื่องเอทีเอ็มที่ทา
รายการอยูต่ ่างเขตสานักหักบัญชี ธนาคารคิดค่าธรรมเนี ยมเป็ น
โอนเงินข้ามเขตสานักหักบัญชี)
 โอนเงินให้ผรู ้ บั ที่มีบญ
ั ชีธนาคารอื่น
- ไม่เกิน 10,000 บาท ค่าธรรมเนี ยม 25 บาทต่อรายการ
เกินกว่า 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 50,000 บาท
ค่าธรรมเนี ยม 35 บาทต่อรายการ
หมายเหตุ : ผูใ้ ช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บตั รเดบิต
ที่ เว็ปไซต์ธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com
สิทธิประโยชน์รา้ นค้าประจาจังหวัด
ศึกษาส่วนลดร้านอาหาร-ร้านค้าประจาจังหวัดได้ที่
https://kasikornbank.com/th/personal/DebitCard/Pages/province-shop.aspx
สิทธิประโยชน์ Reward Plus Debit Card
1. ดูหนังทุกเรื่องทุกรอบที่ Major/ SF 100 บาท
- จากัดสิทธิ์ 2 ที่นัง่ /บัตร/เดือน/โรงภาพยนตร์ (จากัด
วันละ 1 สิทธิ์)
- จากัดจานวนผูใ้ ช้สิทธ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ SF 15,000
ที่นัง่ / เดือน และ Major 8,500 ที่นัง่ / เดือน ทั้งนี้ ไม่
สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นได้
ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 64
2. รับส่วนลด 150 บาท สาหรับลูกค้าใหม่ (กรอกรหัส
‘KDEBITFPNEW21’) และ 50 บาท สาหรับลูกค้าปั จจุบนั
(กรอกรหัส ‘KDEBITFP21’) เมื่อสัง่ อาหารผ่าน foodpanda
- ขั้นตา่ 300 บาท/ครั้ง
- ลูกค้าปั จจุบนั จากัดสิทธิ์ 12 สิทธิ์ต่อ 1 ท่าน ตลอด
ระยะเวลาแคมเปญ
- ลูกค้าใหม่จากัด 300 สิทธิ์/เดือน ลูกค้าปั จจุบนั จากัด
2,600 สิทธิ์/เดือน
ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 64
ติดตามสิทธิประโยชน์บตั รเดบิต ผ่านช่องทางเว็บไซต์ธนาคาร
กสิกรไทย www.kasikornbank.com/th/personal/Debit-Card
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อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ ต่อบัตร/ต่อครั้ง/ปี

ค่าบริการการใช้จา่ ยที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ

ค่าบริการการใช้จา่ ยที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ

ความรับผิดชอบของเจ้าของบัตร กรณีบตั รหาย

ช่องทางในการติดต่อธนาคาร
ข้อควรระวังและควรปฏิบตั ิ

ค่าธรรมเนียมของบัตรเดบิตประจาจังหวัด
 แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ : 100 บาท
 ปี แรก/รายปี ถัดไป
: 300 บาท
 ค่าธรรมเนี ยมออกบัตรใหม่ กรณีหายหรือชารุด 100 บาท
 ถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มต่างประเทศ ค่าธรรมเนี ยม รายการละ
100 บาท/ครั้ง และค่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิน
ร้อยละ 2.5 ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมการทารายการที่เรียกเก็บ
โดยธนาคารเจ้าของเครื่องเอทีเอ็ม
 การถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มต่างประเทศ จานวนการถอนเงินที่
เป็ นเงินสกุลนั้น ต้องไม่เกินจานวนเงินสกุลตามที่ธนาคารเจ้าของ
เครื่องเอทีเอ็มกาหนด และจะถูกเปลี่ยนเป็ นสกุลเงินบาท โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราขายเงินสกุลนั้นที่ธนาคาร และ/หรือผู ้
ให้บริการเครือข่ายที่มีสญ
ั ลักษณ์บนบัตรนั้นกาหนด ณ วันที่มี
การถอนเงิน
 ใช้จา่ ยผ่านบัตรเดบิตที่ต่างประเทศ ค่าความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนไม่เกินร้อยละ 2.5
 แจ้งอายัดบัตร ผ่าน K-Contact Center 02 888 8888 หรือ
อายัดบัตรผ่าน K PLUS ทันที
 เจ้าของบัตรต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้ นจากการใช้
บัตรหลังจากบัตรหายจนถึงเวลาไม่เกิน 5 นาที หลังจากแจ้ง
อายัดบัตรกับธนาคาร
 กรณีบตั รสูญหาย ลูกค้าอายัดบัตรและทาบัตรใหม่ ต้องชาระ
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า /ค่าธรรมเนี ยมรายปี
K-Contact Center 02 888 8888
1. การทาธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผูใ้ ห้บริการ อาจมีคา่ ธรรมเนี ยม
เพิ่มเติม
2. กรณีบตั รสูญหาย มีความเสี่ยงที่ท่านจะสูญเสียเงินในบัญชีของ
ท่าน ให้รีบแจ้งอายัดบัตรทันที หรือมีปัญหาการใช้บริการ
สอบถามรายละเอียดที่ K-Contact Center โทร 0 2888 8888
3. ควรเก็บรักษาบัตร และรหัสประจาบัตรไว้ในที่ปลอดภัย และเป็ น
ความลับไม่ให้สูญหาย หรือตกไปอยูใ่ นมือของผูอ้ ื่น ไม่ควรเขียน
รหัสประจาบัตร 6 หลัก ไว้บนบัตร และต้องไม่แจ้งรหัสประจา
บัตรให้ผูอ้ ื่นทราบ หรือโอนบัตรให้บุคคลอื่นใช้แทนเป็ นอันขาด
4. ควรเปลี่ยนรหัสประจาบัตร 6 หลัก อย่างน้อยทุก 3 เดือน
5. ควรตรวจสอบยอดเงินในบัญชีอย่างสมา่ เสมอ
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