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Sales Sheet – ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตออนไลน ์LINE BK (BIZ) 

ขอ้มูล รายละเอียด 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ บตัรเดบิตออนไลน์ LINE BK (BIZ) (LINE BK Online Debit Card (BIZ)) 

ประเภทผลติภณัฑ ์ บตัรเดบิต Virtual 

ช่องทางการสมคัร • สมคัรบน LINE BK เวอรช์นัลา่สุด 

วงเงินสูงสุด (บาท)  

ลูกคา้สามารถปรบัเพิ่มไม่เกินวงเงินสูงสุด และปรบัลด 

วงเงินได ้(ปรบัผ่าน คอลเซ็นเตอร ์LINE BK  หรือ LINE 

BK) 

• วงเงินซ้ือสินคา้สูงสุด                      100,000 บาท/บตัร/วนั* 

 

 

*วงเงินเริ่มตน้ส าหรบัการซ้ือสินคา้ 20,000 บาท 

เงื่อนไขหลกั • มีบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์LINE BK เพื่อผูกบญัชีกบับตัร 

• สามารถท าบตัรเดบิตไดไ้ม่เกิน 1 บตัรต่อ 1 บญัช ี

• จ ากดัสิทธ์ิการสมคัร 5 บตัรต่อคนต่อปีปฏิทิน 

• ผูส้มคัรบตัร อายุตั้งแต่ 12 ปีบรบิูรณ ์

สิทธิประโยชนแ์ละเงื่อนไขอ่ืน สิทธิประโยชนส์  าหรบัผูถื้อบตัรเดบิต LINE BK 

- รายการใชจ้า่ยท่ีไม่ไดร้บัเงินคืน ไดแ้ก่ รายการช าระกบั

รา้นคา้ที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ (เช่น Facebook/ 

Google/ Apple/ Tiktok/ Agoda/ Netflix/ Paypal เป็นตน้) 

รายการช าระค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.) 

ค่าน ้า ประปา และ คา่โทรศพัทพ้ื์นฐาน 

(TOT/True/TT&T/CAT) ค่าภาษีทุกประเภท และรายการ

ช าระค่าหน่วยลงทุนจากการซ้ือขายกองทุนทุกประเภท 

รายการซ้ือธนบตัรตา่งประเทศ 

โปรดติดตามสิทธิประโยชน์บตัรเดบิตล่าสุด ผ่านช่องทางเว็บไซต์

ธนาคารกสิกรไทย  www.kasikornbank.com/th/personal/Debit-

Card 
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อตัราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ  ตอ่บตัร/ตอ่ครั้ง/

ปี  

   ค่าธรรมเนียม 

•   แรกเขา้/ออกบตัรใหม่  :    ฟร ี

•   ปีแรก/รายปีถดัไป       :    ฟร ี

•   ค่าธรรมเนียมออกบตัรใหม่ กรณีหายหรอืช ารุด :  ฟร ี

ค่าบริการการใชจ้า่ยท่ีเป็นสกุลเงินตา่งประเทศ 
 • ใชจ้า่ยผ่านบตัรเดบิตทดว้ยสกุลเงินต่างประเทศ  มีค่าความเสี่ยงจาก

อตัราแลกเปลี่ยนไม่เกินรอ้ยละ 2.5 

ความรบัผิดชอบของเจา้ของบตัร กรณบีตัรหาย • แจง้อายดับตัร ผ่าน คอลเซ็นเตอร ์LINE BK โทร.02-0555555  หรือ 

อายดับตัรผา่น LINE BK ทนัที 

• เจา้ของบตัรตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใช ้

บตัรหลงัจากบตัรหายจนถึงเวลาไม่เกิน 5 นาที หลงัจากแจง้ 

อายดับตัรกบัธนาคาร 

• กรณีบตัรสูญหาย ลูกคา้อายดับตัรและท าบตัรใหม่   ตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ /ค่าธรรมเนียมรายปี 

ช่องทางในการติดตอ่ธนาคาร  • คอลเซ็นเตอร ์LINE BK โทร.02-0555555 

• LINE BK Official Account (บนแอปพลิเคชนั LINE) 

• สาขาของธนาคากสิกรไทย 

• K-Contact Center 02-8888888 

• www.linebk.com 

ขอ้ควรระวงัและควรปฏิบตั ิ 1. กรณีผูอ้ื่นล่วงรูข้อ้มูลท่ีเป็นความลับ และ/หรือลักลอบใชบ้ริการโดย

หมายเลขบตัร มีความเสี่ยงท่ีท่านจะสูญเสียเงินในบญัชีของท่าน ใหร้ีบ

แจง้อายดับตัรทนัที หรือมีปัญหาการใชบ้ริการ สอบถามรายละเอียดท่ี 

คอลเซ็นเตอร ์LINE BK โทร.02-0555555 หรือ สาขาของธนาคาร

กสิกรไทย 

2. รักษาหมายเลขบัตร วันหมดอายุ และหมายเลข CVV เป็นความลับ

ไม่ใหสู้ญหาย หรือตกไปอยู่ในมือของผูอ้ื่น และตอ้งไม่แจง้ขอ้มูลบตัร

ใหผู้อ้ื่นทราบ หรือโอนบตัรใหบุ้คคลอื่นใชแ้ทนเป็นอนัขาด 

3. ควรตรวจสอบยอดเงินในบญัชีอยา่งสม า่เสมอ 
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Sales Sheet – ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต LINE BK 

ขอ้มูล รายละเอียด 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ บตัรเดบิต LINE BK (LINE BK Debit Card) 

ประเภทผลติภณัฑ ์ บตัรเดบิต (วีซ่า คลาสสิค) 

ช่องทางการสมคัร • สมคัรบน LINE BK เวอรช์นัลา่สุด 

บตัรจะถูกจดัส่งถึงบา้นภายใน 7 วนัท าการ  

(ค่าจดัส่ง 37 บาท) 

วงเงินสูงสุด (บาท)  

ลูกคา้สามารถปรบัเพิ่มไม่เกินวงเงินสูงสุด และปรบัลด 

วงเงินได ้(ปรบัผ่าน คอลเซ็นเตอร ์LINE BK  หรือ LINE 

BK) 

• ถอนเงินสูงสุด                              200,000 บาท/บตัร/วนั* 

• โอนเงินสูงสุด                            1,000,000 บาท/บตัร/วนั*  

• วงเงินซ้ือสินคา้สูงสุด                      500,000 บาท/บตัร/วนั* 

*วงเงินเริ่มตน้ส าหรบัการถอนเงิน 50,000 บาท, โอนเงิน 200,000 

บาท และซ้ือสินคา้ 20,000 บาท 

เงื่อนไขหลกั • มีบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์LINE BK เพื่อผูกบญัชีกบับตัร 

• สามารถท าบตัรเดบิตไดไ้ม่เกิน 5 บตัรต่อ 1 บญัชี โดยนับรวม

บตัรเดบิตคู่วงเงิน LINE BK (ถา้มี) 

• ผูส้มคัรบตัร อายุตั้งแต่ 12 ปีบรบิูรณ ์

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน  

สิทธิประโยชนแ์ละเงื่อนไขอ่ืน 

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด 

• ถอนเงินภายในธนาคารเดียวกนัขา้มเขตส านักหกับญัชี  

ค่าธรรมเนียม 15 บาทต่อรายการ  โดยเริ่มคิดตั้งแต่รายการท่ี  

1 ของเดือน (กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ จดัเป็น

จงัหวดัเดียวกนั) 

• ถอนเงินต่างธนาคาร กรณีบญัชเีงินฝากและเครื่องเอทีเอ็มอยูใ่น

จงัหวดัเดียวกนั ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ  โดยเริ่มคิด

ตั้งแต่รายการท่ี 5 ภายในเดือนเดียวกนัทุกรายการ  ยกเวน้การ

โอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชธีนาคารอื่น (การนับการท าธุรกรรมแตล่ะ

รายการ รวมถึงการสอบถามและโอนเงิน) 

• ถอนเงินต่างธนาคาร กรณีบญัชเีงินฝากและเครื่องเอทีเอ็มอยูข่า้ม

จงัหวดั  ค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อรายการ โดยเริ่มคิดตั้งแต่

รายการท่ี 1 ของเดือน กรณีท ารายการผ่านเครือ่งเอทีเอ็ม ตั้งแต่

รายการท่ี 5 ภายในเดือนเดียวกนั คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มรายการ

ละ 10 บาททุกรายการ  ยกเวน้การโอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชี

ธนาคารอืน่ (การนับการท าธุรกรรมแต่ละรายการ รวมถึงการ

สอบถามและโอนเงิน)  

  



หน้า 4  Updated:  1 มกราคม  2566 

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 

- โอนเงินภายในธนาคารเดียวกนัขา้มเขตส านักหกับญัชี  

ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ โดยเริ่มคิดตั้งแต่รายการท่ี 2 

ของเดือน (กรณีบญัชีเงินฝากผูโ้อนเงินและบญัชีเงินฝากผูร้บัเงิน

โอนอยูใ่นเขตส านักหกับญัชีเดียวกนั แต่เครื่องเอทีเอ็มท่ีท า

รายการอยูต่่างเขตส านักหกับญัชี ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเป็น

โอนเงินขา้มเขตส านักหกับญัชี) 

- โอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชธีนาคารอื่น 

- ไม่เกิน 10,000  บาท  ค่าธรรมเนียม 25 บาทต่อรายการเกิน

กวา่ 10,000 บาทแต่ไม่เกิน  50,000 บาท  ค่าธรรมเนียม 35 

บาทต่อรายการ 

 

สิทธิประโยชนส์  าหรบัผูถื้อบตัรเดบิต LINE BK 

- รายการใชจ้า่ยท่ีไม่ไดร้บัเงินคืน ไดแ้ก่ รายการช าระกบั

รา้นคา้ที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ (เช่น Facebook/ Google/ 

Apple/ Tiktok/ Agoda/ Netflix/ Paypal เป็นตน้) รายการ

ช าระค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.) คา่น ้า ประปา 

และ ค่าโทรศพัทพ้ื์นฐาน (TOT/True/TT&T/CAT) ค่าภาษีทุก

ประเภท และรายการช าระคา่หน่วยลงทุนจากการซ้ือขาย

กองทุนทุกประเภท รายการซ้ือธนบตัรตา่งประเทศ 

โปรดติดตามสิทธิประโยชน์บตัรเดบิตล่าสุด ผ่านช่องทางเว็บไซตธ์นาคาร

กสิกรไทย  www.kasikornbank.com/th/personal/Debit-Card 

 

สิทธิประโยชน ์Reward Plus Debit Card 

1. ดูหนังทุกเรื่องทุกรอบท่ี Major/ SF 100 บาท  

- จ ากดัสิทธ์ิ 2 ท่ีนัง่/บตัร/เดือน/โรงภาพยนตร ์(จ ากดัวนัละ 

1 สิทธ์ิ) 

- จ ากดัจ านวนผูใ้ชส้ิทธซ้ื์อบตัรชมภาพยนตร ์SF 15,000 ท่ี

นัง่/ เดือน และ Major 8,500 ท่ีนัง่/ เดือน ทั้งน้ีไม่สามารถ

ใชร้ว่มกบัโปรโมชัน่อื่นได ้

ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 64 

2. รบัส่วนลด 150 บาท ส าหรบัลกูคา้ใหม่ (กรอกรหสั 

‘KDEBITFPNEW21’) และ 80 บาท ส าหรบัลูกคา้ปัจจุบนั (กรอก

รหสั ‘KDEBITFP21’) เมื่อสัง่อาหารผ่าน foodpanda 

- ขั้นต า่ 300 บาท/ครั้ง 

- ลูกคา้ปัจจุบนัจ ากดัสิทธ์ิ 12 สิทธ์ิต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลา

แคมเปญ 

- ลูกคา้ใหม่จ ากดั 300 สิทธ์ิ/เดือน ลูกคา้ปัจจุบนัจ ากดั 

2,600 สิทธ์ิ/เดือน 

ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 64 

โปรดติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านชอ่งทางเว็บไซตธ์นาคารกสิกรไทย  

www.kasikornbank.com/th/personal/Debit-Card 

http://www.kasikornbank.com/th/personal/Debit-Card
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อตัราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ  ตอ่บตัร/ตอ่ครั้ง/

ปี  

   ค่าธรรมเนียม 

•   แรกเขา้/ออกบตัรใหม่  :    100 บาท 

•   ปีแรก/รายปีถดัไป       :    350 บาท  

  ค่าธรรมเนียมออกบตัรใหม่ กรณีหายหรอืช ารุด  100 บาท 

ค่าบริการการใชจ้า่ยท่ีเป็นสกุลเงินตา่งประเทศ 

 

• ถอนเงินท่ีเครื่องเอทีเอ็มต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม  รายการละ 100 

บาท/ครั้ง และค่าความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนไม่เกิน 

รอ้ยละ  2.5    ไม่รวมค่าธรรมเนียมการท ารายการท่ีเรียกเก็บโดย

ธนาคารเจา้ของเครื่องเอทีเอ็ม 

• การถอนเงินท่ีเครื่องเอทีเอ็มต่างประเทศ จ านวนการถอนเงินท่ี 

เป็นเงินสกุลน้ัน ตอ้งไม่เกินจ านวนเงินสกุลตามท่ีธนาคารเจา้ของ

เครื่องเอทีเอ็มก าหนด และจะถกูเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท โดยใชอ้ตัรา

แลกเปลี่ยนตามอตัราขายเงินสกุลน้ันท่ีธนาคาร และ/หรือผูใ้หบ้ริการ

เครือข่ายท่ีมีสญัลกัษณบ์นบตัรน้ันก าหนด ณ วนัท่ีมี 

การถอนเงิน 

• ใชจ้า่ยผ่านบตัรเดบิตท่ีต่างประเทศ  ค่าความเสี่ยงจากอตัรา

แลกเปลี่ยนไม่เกินรอ้ยละ 2.5 

ความรบัผิดชอบของเจา้ของบตัร กรณบีตัรหาย • แจง้อายดับตัร ผ่าน คอลเซ็นเตอร ์LINE BK โทร.02-0555555  หรือ 

อายดับตัรผา่น LINE BK ทนัที 

• เจา้ของบตัรตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใช ้

บตัรหลงัจากบตัรหายจนถึงเวลาไม่เกิน 5 นาที หลงัจากแจง้ 

อายดับตัรกบัธนาคาร 

• กรณีบตัรสูญหาย ลูกคา้อายดับตัรและท าบตัรใหม่   ตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ /ค่าธรรมเนียมรายปี 

ช่องทางในการติดตอ่ธนาคาร  • คอลเซ็นเตอร ์LINE BK โทร.02-0555555 

• LINE BK Official Account (บนแอปพลิเคชนั LINE) 

• สาขาของธนาคากสิกรไทย 

• K-Contact Center 02-8888888 

• www.linebk.com 

ขอ้ควรระวงัและควรปฏิบตั ิ 1. การท าธุรกรรมขา้มเขต ขา้มผูใ้หบ้ริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม  

2. กรณีบตัรสูญหาย มีความเสี่ยงท่ีท่านจะสูญเสียเงินในบญัชีของท่าน  

ใหร้ีบแจง้อายดับตัรทนัที หรอืมปัีญหาการใชบ้ริการ สอบถาม

รายละเอียดท่ี คอลเซ็นเตอร ์LINE BK โทร.02-0555555 

3. ควรเก็บเก็บรกัษาบตัร และรหสัประจ าบตัรไวใ้นท่ีปลอดภยั และเป็น

ความลบัไม่ใหสู้ญหาย หรือตกไปอยูใ่นมือของผูอ้ื่น ไม่ควรเขียนรหสั

ประจ าบตัร 6 หลกั ไวบ้นบตัร และตอ้งไม่แจง้รหสัประจ าบตัรใหผู้อ้ื่น

ทราบ หรือโอนบตัรใหบุ้คคลอื่นใชแ้ทนเป็นอนัขาด 
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4. ควรเปลี่ยนรหสัประจ าบตัร 6 หลกั อยา่งน้อยทุก 3 เดือน 

5. ควรตรวจสอบยอดเงินในบญัชีอยา่งสม า่เสมอ  
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Sales Sheet – ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตคู่วงเงิน LINE BK 

ขอ้มูล รายละเอียด 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ บตัรเดบิตคู่วงเงิน LINE BK (LINE BK Debit Card with Credit line) 

ประเภทผลติภณัฑ ์ บตัรเดบิต (วีซ่า คลาสสิค) 

ช่องทางการสมคัร • สมคัรบน LINE BK เวอรช์นัลา่สุด 

บตัรจะถูกจดัส่งถึงบา้นภายใน 7 วนัท าการ  

(ค่าจดัส่ง 37 บาท) 

วงเงินสูงสุด (บาท)  

ลูกคา้สามารถปรบัเพิ่มไม่เกินวงเงินสูงสุด และปรบัลด 

วงเงินได ้(ปรบัผ่าน คอลเซ็นเตอร ์LINE BK หรือ LINE 

BK) 

• ถอนเงินสูงสุด                              200,000 บาท/บตัร/วนั* 

• โอนเงินสูงสุด                            1,000,000 บาท/บตัร/วนั*  

• วงเงินซ้ือสินคา้สูงสุด                      500,000 บาท/บตัร/วนั* 

*วงเงินเริ่มตน้ส าหรบัการถอนเงิน 50,000 บาท, โอนเงิน 200,000 

บาท และซ้ือสินคา้ 20,000 บาท 

เงื่อนไขหลกั • มีบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์LINE BK เพื่อผูกบญัชีกบับตัร 

• สามารถท าบตัรเดบิตไดไ้ม่เกิน 1 บตัรต่อ 1 ผูใ้ชบ้ริการ 

• ผูส้มคัรบตัร อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ ์

• ไดร้บัอนุมติัวงเงินเงินสินเชื่อส่วนบุคคลจากบรษิัทกสิกร ไลน์ 

จ ากดั 

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน  

สิทธิประโยชนแ์ละเงื่อนไขอ่ืน 

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด 

• ถอนเงินภายในธนาคารเดียวกนัขา้มเขตส านักหกับญัชี  

ค่าธรรมเนียม 15 บาทต่อรายการ  โดยเริ่มคิดตั้งแต่รายการท่ี  

1 ของเดือน (กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ จดัเป็น

จงัหวดัเดียวกนั) 

• ถอนเงินต่างธนาคาร กรณีบญัชเีงินฝากและเครื่องเอทีเอ็มอยูใ่น

จงัหวดัเดียวกนั ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ  โดยเริ่มคิด

ตั้งแต่รายการท่ี 5 ภายในเดือนเดียวกนัทุกรายการ  ยกเวน้การ

โอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชธีนาคารอื่น (การนับการท าธุรกรรมแตล่ะ

รายการ รวมถึงการสอบถามและโอนเงิน) 

• ถอนเงินต่างธนาคาร กรณีบญัชเีงินฝากและเครื่องเอทีเอ็มอยูข่า้ม

จงัหวดั  ค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อรายการ โดยเริ่มคิดตั้งแต่

รายการท่ี 1 ของเดือน กรณีท ารายการผ่านเครือ่งเอทีเอ็ม ตั้งแต่

รายการท่ี 5 ภายในเดือนเดียวกนั คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มรายการ

ละ 10 บาททุกรายการ  ยกเวน้การโอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชี

ธนาคารอืน่ (การนับการท าธุรกรรมแต่ละรายการ รวมถึงการ

สอบถามและโอนเงิน)  
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ขอ้มูล รายละเอียด 
 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 

• โอนเงินภายในธนาคารเดียวกนัขา้มเขตส านักหกับญัชี  ค่าธรรมเนียม 

10 บาทต่อรายการ โดยเริ่มคิดตั้งแต่รายการท่ี 2 ของเดือน (กรณี

บญัชีเงินฝากผูโ้อนเงินและบญัชเีงินฝากผูร้บัเงินโอนอยูใ่นเขตส านักหกั

บญัชีเดียวกนั แต่เครื่องเอทีเอ็มท่ีท ารายการอยูต่า่งเขตส านักหกับญัชี 

ธนาคารคิดคา่ธรรมเนียมเป็นโอนเงินขา้มเขตส านักหกับญัชี) 

• โอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชธีนาคารอื่น 

- ไม่เกิน 10,000  บาท  ค่าธรรมเนียม 25 บาทต่อรายการเกิน

กวา่ 10,000 บาทแต่ไม่เกิน  50,000 บาท  ค่าธรรมเนียม 35 

บาทต่อรายการ 

 

สิทธิประโยชนส์  าหรบัผูถื้อบตัรเดบิตคู่วงเงิน LINE BK 

- รายการใชจ้า่ยท่ีไมไ่ดร้บัเงนิคืน ไดแ้ก่ รายการช าระกบั

รา้นคา้ที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ (เช่น Facebook/ Google/ 

Apple/ Tiktok/ Agoda/ Netflix/ Paypal เป็นตน้) รายการ

ช าระค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.) คา่น ้า ประปา 

และ ค่าโทรศพัทพ้ื์นฐาน (TOT/True/TT&T/CAT) ค่าภาษีทุก

ประเภท และรายการช าระคา่หน่วยลงทุนจากการซ้ือขาย

กองทุนทุกประเภท รายการซ้ือธนบตัรตา่งประเทศ 

 

- บริการแจง้เตือนเมื่อเงินในบญัชีไม่พอ เพื่อเบิกถอนเงินจาก

วงเงินท่ีไดร้บัอนุมติัโดย บริษัท กสิกร ไลน์ 

• เมื่อลูกคา้ใชบ้ตัรเพื่อ ถอนเงิน หรือ เพื่อช าระค่าสินคา้/

บริการต่างๆ แลว้ยอดคงเหลือในบญัชีเงินฝากออม

ทรพัยม์ีไม่เพียงพอ ระบบจะท าการตรวจสอบวา่วงเงิน

สินเชื่อคงเหลือของลูกคา้ท่ีบริษทักสิกร ไลน์ เพียงพอต่อ

การช าระครั้งน้ันๆหรอืไม่ หากเพียงพอระบบจะส่ง

ขอ้ความแจง้เตือนเพื่อสอบถามลูกคา้วา่ตอ้งการเบิก

ถอนเงินจากวงเงินดงักล่าวเขา้มาในบญัชอีอมทรพัย์

หรือไม่ หากลูกคา้ตอบตกลง เงินจะถูกเบิกถอนจาก

วงเงินเขา้มาในบญัชีออมทรพัยข์องลูกคา้ หลงัจากน้ัน

ลูกคา้จะสามารถท าการช าระเงินไดอ้ีกครั้ง 

• เง่ือนไขการใชว้งเงิน วธีิการใชว้งเงิน การคิด

ค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ ยเงินกูต้่างๆ เป็นไปตามท่ี

บริษัท กสิกร ไลน์ ก าหนด 

• ศึกษาเง่ือนไขและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 

www.linebk.com 

โปรดติดตามสิทธิประโยชน์บตัรเดบิตล่าสุด ผ่านช่องทางเว็บไซตธ์นาคาร

กสิกรไทย  www.kasikornbank.com/th/personal/Debit-Card 
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สิทธิประโยชน ์Reward Plus Debit Card 

1. ดูหนังทุกเรื่องทุกรอบท่ี Major/ SF 100 บาท  

- จ ากดัสิทธ์ิ 2 ท่ีนัง่/บตัร/เดือน/โรงภาพยนตร ์(จ ากดัวนัละ 

1 สิทธ์ิ) 

- จ ากดัจ านวนผูใ้ชส้ิทธซ้ื์อบตัรชมภาพยนตร ์SF 15,000 ท่ี

นัง่/ เดือน และ Major 8,500 ท่ีนัง่/ เดือน ทั้งน้ีไม่สามารถ

ใชร้ว่มกบัโปรโมชัน่อื่นได ้

ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 64 

2. รบัส่วนลด 150 บาท ส าหรบัลกูคา้ใหม่ (กรอกรหสั 

‘KDEBITFPNEW21’) และ 80 บาท ส าหรบัลูกคา้ปัจจุบนั (กรอก

รหสั ‘KDEBITFP21’) เมื่อสัง่อาหารผ่าน foodpanda 

- ขั้นต า่ 300 บาท/ครั้ง 

- ลูกคา้ปัจจุบนัจ ากดัสิทธ์ิ 12 สิทธ์ิต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลา

แคมเปญ 

- ลูกคา้ใหม่จ ากดั 300 สิทธ์ิ/เดือน ลูกคา้ปัจจุบนัจ ากดั 

2,600 สิทธ์ิ/เดือน 

ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 64 

 

โปรดติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านชอ่งทางเว็บไซตธ์นาคารกสิกรไทย 

www.kasikornbank.com/th/personal/Debit-Card    

อตัราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ  ตอ่บตัร/ตอ่ครั้ง/

ปี  

   ค่าธรรมเนียม 

•   แรกเขา้/ออกบตัรใหม่  :    100 บาท 

•   ปีแรก/รายปีถดัไป       :    350 บาท  

•   ค่าธรรมเนียมออกบตัรใหม่ กรณีหายหรอืช ารุด  100 บาท 

ค่าบริการการใชจ้า่ยท่ีเป็นสกุลเงินตา่งประเทศ 

 

• ถอนเงินท่ีเครื่องเอทีเอ็มต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม  รายการละ 100 

บาท/ครั้ง และค่าความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนไม่เกิน 

รอ้ยละ  2.5    ไม่รวมค่าธรรมเนียมการท ารายการท่ีเรียกเก็บโดย

ธนาคารเจา้ของเครื่องเอทีเอ็ม 

• การถอนเงินท่ีเครื่องเอทีเอ็มต่างประเทศ จ านวนการถอนเงินท่ี 

เป็นเงินสกุลน้ัน ตอ้งไม่เกินจ านวนเงินสกุลตามท่ีธนาคารเจา้ของ

เครื่องเอทีเอ็มก าหนด และจะถกูเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท โดยใชอ้ตัรา

แลกเปลี่ยนตามอตัราขายเงินสกุลน้ันท่ีธนาคาร และ/หรือผูใ้หบ้ริการ

เครือข่ายท่ีมีสญัลกัษณบ์นบตัรน้ันก าหนด ณ วนัท่ีมี 

การถอนเงิน 

• ใชจ้า่ยผ่านบตัรเดบิตท่ีต่างประเทศ  ค่าความเสี่ยงจากอตัรา

แลกเปลี่ยนไม่เกินรอ้ยละ 2.5 

http://www.kasikornbank.com/th/personal/Debit-Card
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ความรบัผิดชอบของเจา้ของบตัร กรณบีตัรหาย • แจง้อายดับตัร ผ่าน คอลเซ็นเตอร ์LINE BK โทร.02-0555555  หรือ 

อายดับตัรผา่น LINE BK ทนัที 

• เจา้ของบตัรตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใช ้

บตัรหลงัจากบตัรหายจนถึงเวลาไม่เกิน 5 นาที หลงัจากแจง้ 

อายดับตัรกบัธนาคาร 

• กรณีบตัรสูญหาย ลูกคา้อายดับตัรและท าบตัรใหม่   ตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ /ค่าธรรมเนียมรายปี 

ช่องทางในการติดตอ่ธนาคาร  • คอลเซ็นเตอร ์LINE BK โทร.02-0555555 

• LINE BK Official Account (บนแอปพลิเคชนั LINE) 

• สาขาของธนาคากสิกรไทย 

• K-Contact Center 02-8888888 

• www.linebk.com 

ขอ้ควรระวงัและควรปฏิบตั ิ 1. การท าธุรกรรมขา้มเขต ขา้มผูใ้หบ้ริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม  

2. กรณีบตัรสูญหาย มีความเสี่ยงท่ีท่านจะสูญเสียเงินในบญัชีของท่าน  

ใหร้ีบแจง้อายดับตัรทนัที หรอืมปัีญหาการใชบ้ริการ สอบถาม

รายละเอียดท่ี คอลเซ็นเตอร ์LINE BK โทร.02-0555555 

3. ควรเก็บเก็บรกัษาบตัร และรหสัประจ าบตัรไวใ้นท่ีปลอดภยั และเป็น

ความลบัไม่ใหสู้ญหาย หรือตกไปอยูใ่นมือของผูอ้ื่น ไม่ควรเขียนรหสั

ประจ าบตัร 6 หลกั ไวบ้นบตัร และตอ้งไม่แจง้รหสัประจ าบตัรใหผู้อ้ื่น

ทราบ หรือโอนบตัรใหบุ้คคลอื่นใชแ้ทนเป็นอนัขาด 

4. ควรเปลี่ยนรหสัประจ าบตัร 6 หลกั อยา่งน้อยทุก 3 เดือน 

5. ควรตรวจสอบยอดเงินในบญัชีอยา่งสม า่เสมอ  
 


