ส่ วนที่ 3: คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้ บัตรเครดิตนิติบุคคล ฟลีทกำร์ ด-กสิกรไทย
ผู้ขอใช้ บริ การ มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบคาขอใช้ บริ การรวมเพื่อธุรกิจคล่องตัวกสิกรไทย และ/หรื อสัญญา และ/
หรื อข้ อตกลง และ/หรื อใบสมัคร และ/หรื อคาขอใช้ บริ การ และ/หรื อใบคาขอเปลี่ยนแปลง ใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การบัตร
เครดิตนิติบคุ คล พีทีที ฟลีทการ์ ด ("ผู้ขอใช้ บริการ") ตกลงใช้ บตั รเครดิตนิติบคุ คล ฟลีทการ์ ด กสิกรไทย หรื อชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณา
เปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “บริ การ” หรื อ “บัตร” หรื อ“บัตรเครดิต”) กับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
(ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ธนาคาร”) เพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ขอใช้ บริการ ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคาร และตามรายละเอียด
ที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารจะให้ ใช้ บตั รเครดิตตามรายละเอียดที่ระบุใน ใบคาขอใช้ บริ การ และภายใต้ เงื่อนไขของข้ อกาหนดที่
ระบุด้านล่างนี ้ และข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บตั รเครดิตนิติบคุ คล ฟลีทการ์ ด-กสิกรไทย (KBank Fleet Card) ซึง่ ธนาคารจะจัดส่ง
แนบไปพร้ อมกับบัตรเครดิต
1. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรับทราบว่า บัตรเครดิตเป็ นบัตรเครดิตที่จากัดการใช้ เฉพาะเติมน ้ามันและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่
กาหนด เช่น NGV, LPG, ณ สถานีบริ การน ้ามันของ บมจ. ปตท.น ้ามันและการค้ าปลีก (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “PTTOR”) ซึ่งเกิดขึ ้น
จากความร่ วมมือระหว่าง PTTOR และธนาคารเท่านัน้ หรื อ ณ สถานีบริ การน ้ามันของ บมจ. บางจาก คอร์ ปอเรชัน่ (ซึ่งต่อไปนี ้จะ
เรี ยกว่า “บางจาก”) ซึ่งเกิดขึ ้นจากความร่ วมมือระหว่าง บางจาก และธนาคารเท่ านัน้ หรื อ ณ สถานีบริ การน ้ามันของ บมจ. พีทีจี
เอ็นเนอยี (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “พีที”) ซึ่งเกิดขึ ้นจากความร่ วมมือระหว่าง พีที และธนาคารเท่านัน้ หรื อ ณ สถานีบริ การน ้ามันของ
บมจ. ซัสโก้ คอร์ ปอเรชัน่ (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ซัสโก้ ”) ซึง่ เกิดขึ ้นจากความร่วมมือระหว่าง ซัสโก้ และธนาคารเท่านัน้ โดยธนาคาร
จะเป็ นผู้ให้ เครดิตและเป็ นผู้ออกบัตรเครดิตให้ เฉพาะแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การที่มีสถานะเป็ นบริ ษัท องค์กร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อ
นิติบคุ คลเท่านัน้ ซึง่ บัตรเครดิตจะมีอายุ 3 ปี นับตั ้งแต่วนั ออกบัตรเครดิต และเป็ นบัตรเครดิตที่สามารถใช้ แทนเงินสดหรื อคูปองเงิน
เชื่อ เพื่อเติมน ้ามันและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่กาหนด ณ สถานีบริ การน ้ามันของ PTTOR หรื อ บางจาก หรื อ พีที หรื อ ซัสโก้ ที่รับบัตร
เครดิตทุกแห่งทัว่ ประเทศ
2. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมรับผิดชอบชาระหนีท้ ี่เ กิดจากการใช้ บัตรเครดิตของผู้ที่ผ้ ูขอใช้ บริ การแต่งตั ้งให้ เป็ นผู้ถือ
บัตรเครดิตในนามของผู้ขอใช้ บริการ (ซึง่ ต่อไปนี ้จะรวมเรี ยกว่า “ผู้ถือบัตร”) รวมทังตกลงยิ
้
นยอมผูกพันตาม “ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
การใช้ บตั รเครดิตนิติบคุ คลฟลีทการ์ ด-กสิกรไทย (KBank Fleet Card)” ทีแ่ นบมาพร้ อมกับบัตรเครดิตทุกประการ
ข้ อควรระวัง!!
กรณีบัตรหำยให้ รีบแจ้ งอำยัด เนื่องจำกท่ ำนต้ องรับผิดชอบยอดใช้ จ่ำยก่ อนแจ้ งอำยัด หำกจ่ ำยไม่ ครบหรือจ่ ำยช้ ำ
จะถูกเรียกเก็บดอกเบีย้ และค่ ำธรรมเนียม
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คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้ บริกำร
กำรแต่ งตัง้ ผู้มีอำนำจและผู้แทนผู้ขอใช้ บริกำร
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงแต่งตั ้งบุคคลที่มีรายชื่อระบุ ในใบคาขอใช้ บริ การรวมเพื่อธุรกิจคล่องตัวกสิกรไทยเพื่อสมัครสมาชิก
บัตรเครดิตนิติบุคคล ฟลีทการ์ ด-กสิกรไทย (บัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ ด , บัตรเครดิตนิติบุคคล บางจาก ฟลีทการ์ ด ,
บัตรเครดิตนิติบุคคล พีที แมกซ์ ฟลีทการ์ ด และบัตรเครดิตนิติบุคคล ซัสโก้ ฟลีทการ์ ด ) ให้ เป็ นผู้มีอานาจ และ/หรื อผู้แทนผู้ขอใช้
บริ การ เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับผู้ขอใช้ บริ การตามที่ได้ รับอนุมัติจากธนาคาร และตามรายละเอียดที่ธนาคารกาหนดได้
ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
คำนิยำม
“ผู้มีอานาจ” หมายถึง ผู้ที่ได้ รับการแต่งตั ้งจากผู้ขอใช้ บริ การ ให้ มีอานาจดาเนินการต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด ซึ่ง
รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง ขอออกบัตรใหม่ , ออกบัตรทดแทนรวมถึง รหัสประจาบัตร, ปลดล็อกบัตร/รหัส, เปลี่ยนแปลงข้ อมูลบัตร,
ระงับการใช้ บตั รชัว่ คราว, ยกเลิกบัตร, ขอเพิ่ม/ลดวงเงิน, ชาระคืนบัญชีบตั รเครดิต และขอรายงานหรื อสาเนาใบแจ้ งยอดค่าใช้ จ่าย
บัตรเครดิตนิติบคุ คล ฟลีทการ์ ด-กสิกรไทย รวมทังเอกสารอื
้
่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการสมัครใช้ บริการ ในนามผู้ขอใช้ บริการ
“ผู้แทนผู้ขอใช้ บริการ” หมายถึง ผู้ที่ได้ รับการแต่งตั ้งจากผู้ขอใช้ บริการ หรื อจากผู้มีอานาจ ให้ มีอานาจดาเนินการต่างๆ ใน
นามผู้ขอใช้ บริการ ตามที่ธนาคารกาหนด ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง การใช้ บริการ KBank Fleet Card Report Online Service
“บริ การ KBank Fleet Card Online Self-Service” หมายถึง บริ การต่างๆ ที่ผ้ ูมีอานาจสามารถดาเนินการต่างๆ ด้ วย
ตนเองในนามผู้ ข อใช้ บ ริ ก าร ตามที่ ธ นาคารเปิ ด ให้ บ ริ ก าร ผ่ า นระบบ KBank Fleet Card Online Self-Service หรื อ ช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารกาหนด ซึง่ รวมทังแต่
้ ไม่จากัดเพียง
1. ขอออกบัตรเครดิตใหม่ (เพิ่มบัตรเครดิต/วงเงินเดิม)
2. ขอออกบัตรเครดิตทดแทน กรณีบตั รเครดิตชารุด/สูญหาย
3. ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินบัตรเครดิตต่อครัง้ /วัน/สัปดาห์/เดือน
4. ขอปลดล็อกบัตรเครดิต/รหัส
5. ขอเปลี่ยนแปลงวันที่สรุปรอบบัญชี
6. เปิ ดใช้ งานบัตรเครดิตที่ระงับชัว่ คราวไว้
7. ขอระงับการใช้ งานบัตรเครดิตชัว่ คราว
8. ขอยกเลิกบัตรเครดิต
9. เปลี่ยน/เพิ่ม ประเภทน ้ามัน สถานีบริการน ้ามัน
10. เปลี่ยนแปลงข้ อมูล รหัสแผนก / ชื่อแผนก / ชื่อ-สกุล ผู้ขบั ขี่
11. กาหนดให้ ระบบตรวจข้ อมูลเลข Odometer (เลขกิโลเมตร) ในการเติมน ้ามัน
12. ขอ Reset Odometer (เลขกิโลเมตร)
“บริ ก าร KBank Fleet Card Report Online Service” หมายถึง บริ ก ารต่างๆ ที่ ผ้ ูแ ทนผู้ข อใช้ บริ การ สามารถดูข้อมูล
เกี่ยวกับการชาระค่าใช้ จ่า ยผ่านบัตรเครดิตนิติบุคคล ฟลีทการ์ ด-กสิกรไทย ข้ อมูลผู้ถือบัตร หมายเลขบัญชี ฟลีทการ์ ด-กสิกรไทย
ของผู้ถือบัตร รวมตลอดถึง ข้ อมูลบัตรเครดิตนิติบคุ คล ฟลีทการ์ ด กสิกรไทย อื่นใดของผู้ขอใช้ บริ การและ/หรื อผู้ถือบัตร ผ่านระบบ
KBank Fleet Card Report Online Service
“รหัสผู้ขอใช้ บริการ (User ID)” หมายถึง เลขประจาตัวสาหรับการเข้ าใช้ บริ การ KBank Fleet Card Online Self-Service
หรื อบริการ KBank Fleet Card Report Online Service (แล้ วแต่กรณี)
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“รหัสผ่าน (Password)” หมายถึง รหัสที่ธนาคาร และ/หรื อผู้มีอานาจ และ/หรื อผู้แทนผู้ขอใช้ บริ การกาหนดขึ ้นเพื่อใช้ เป็ น
รหัสผ่านในการเข้ าใช้ บริ การ KBank Fleet Card Online Self-Service หรื อ KBank Fleet Card Report Online Service (แล้ วแต่
กรณี)
1. ผู้ขอใช้ บริ การสามารถแต่งตัง้ ผู้มีอานาจ เพื่ อให้ มีอานาจดาเนินการต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด และผ่าน
ช่องทางที่ธนาคารกาหนด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง การใช้ บริ การ KBank Fleet Card Online Self-Service, การแต่งตั ้งผู้แทน
ผู้ขอใช้ บริ การ เพื่อเข้ าใช้ บริ การ KBank Fleet Card Report Online Service และการเป็ นผู้แทนผู้ขอใช้ บริ การใช้ บริ การ KBank
Fleet Card Report Online Service (ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั ้งผู้แทนผู้ขอใช้ บริการไว้ )
2. ผู้ขอใช้ บริ การสามารถแต่งตั ้งผู้แทนผู้ขอใช้ บริ การ เพื่อให้ มีอานาจดาเนินการต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด ซึ่ง
รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง การใช้ บริการ KBank Fleet Card Report Online Service
3. เมื่ อ ธนาคารได้ อ นุมัติ ใ ห้ ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารใช้ บ ริ ก าร KBank Fleet Card Online Self-Service และ/หรื อ บริ ก าร
KBank Fleet Card Report Online Service แล้ ว ธนาคารจะแจ้ งรหัสผู้ขอใช้ บริการ (User ID) (ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริการไม่ได้ กาหนด
รหัสผู้ขอใช้ บริ การเอง) และรหัสผ่าน (Password) ให้ ผ้ มู ีอานาจ และ/หรื อผู้แทนผู้ขอใช้ บริ การทราบผ่านช่องทางรับข้ อมูลของผู้ขอ
ใช้ บริ การที่ระบุในใบคาขอใช้ บริ การ และ/หรื อในช่องทางที่ธนาคารกาหนด โดยผู้มีอานาจ และ/หรื อผู้แทนผู้ขอใช้ บริ การจะต้ อง
ลงทะเบียนหรื อดาเนินการต่างๆ ตามกระบวนการของธนาคาร
4. ผู้ขอใช้ บริการตกลงและรับทราบว่า รหัสผู้ขอใช้ บริการ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เป็ นข้ อมูลความลับ
เฉพาะตัวของตน ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องดาเนินการให้ ผ้ มู ีอานาจ และ/หรื อผู้แทนผู้ขอใช้ บริ การดูแลรักษารหัสผู้ขอใช้ บริ การ (User
ID) และรหัสผ่าน (Password) ไว้ เป็ นความลับจะไม่เปิ ดเผยให้ ผ้ ูใด การเปิ ดเผยรหัสผู้ขอใช้ บริ การ (User ID) และรหัสผ่า น
(Password) ถือเป็ นการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการใช้ บริ การ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการที่ผ้ ขู อใช้ บริ การ ผู้มีอานาจ และ/หรื อ
ผู้แทนผู้ขอใช้ บริการเปิ ดเผยหรื อกระทาการใดๆ ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ ผู้มีอานาจ และ/หรื อ
ผู้แทนผู้ขอใช้ บริ การสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Reset Password) และ/หรื อปลดล็อกรหัสผ่าน (Unlock Password) ได้ ด้วย
ตัวเองตลอดเวลา ผ่านธนาคารที่ K-BIZ Contact Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 หรื อหมายเลขโทรศัพท์ อืน่ ตามที่ธนาคาร
แจ้ งให้ ทราบเป็ นคราวๆ ไป หรื อแจ้ งต่อผู้ดูแลความสัมพันธ์ของธนาคารภายใต้ เงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด ทัง้ นี ้ การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใดๆ ตามวรรคนี ้โดยผู้มีอานาจ และ/
หรื อผู้แทนผู้ขอใช้ บริการ ให้ ถือว่าผู้ขอใช้ บริการได้ ให้ ความยินยอม และตกลงผูกพันตนในทุกกรณี
ผู้ขอใช้ บริ การรั บทราบว่า การใช้ บริ การ KBank Fleet Card Report Online Service นี ้ ผู้แทนผู้ขอใช้ บริ การ
สามารถขอให้ ธนาคารออกรหัสผู้ขอใช้ บริการ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าใช้ บริการ KBank Fleet Card
Report Online Service เพิ่มเติมได้ ด้วย
5. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรั บทราบว่า การให้ บริ การ KBank Fleet Card Online Self-Service และ/หรื อบริ การ
KBank Fleet Card Report Online Service อาจมีข้อขัดข้ องและหยุดให้ บริ การเป็ นการชั่วคราวได้ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร หรื อระบบเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ องกับการบริการได้ รับความเสียหายอันเนื่องจากเหตุใดๆก็ตาม หรื ออยู่ในระหว่าง
การซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา หรื อโดยเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ
6. ผู้ขอใช้ บริการตกลงและรับทราบว่า ผู้มีอานาจและผู้แทนผู้ขอใช้ บริการมีอานาจกระทาการแทนผู้ขอใช้ บริการได้
ตามเงื่อนไขของการใช้ บริ การ โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงและยอมรับว่า การกระทาใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาของผู้มีอานาจ และ/
หรื อผู้แทนผู้ขอใช้ บริ การ หรื อบุคคลอื่นใดก็ดี หากได้ กระทาการผ่านรหัสผู้ขอใช้ บริ การ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของ
ผู้มีอานาจ และ/หรื อผู้แทนผู้ขอใช้ บริ การแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ถือว่าถูกต้ องสมบูรณ์นบั ตั ้งแต่วนั ที่มีการยืนยันการใช้ บริ การ
และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ บริการ และให้ มีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การเสมือนหนึ่งได้ กระทาการโดยผู้ขอใช้ บริ การเอง รวมทัง้
9930049-11-21
(v4e/0420/KB989/0820)

3/5

ให้ ถือว่าเป็ นการที่ผ้ มู ีอานาจ และ/หรื อผู้แทนผู้ขอใช้ บริการได้ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ ไว้ แก่ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐานในการใช้
บริการและ/หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ บริการในครัง้ นันๆ
้ โดยถูกต้ องสมบูรณ์แล้ ว และผู้ขอใช้ บริการตกลงให้ ธนาคารสามารถ
ใช้ ข้อมูลการใช้ และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ บริการดังกล่าวเป็ นต้ นฉบับเอกสารที่ใช้ เป็ นพยานหลักฐานในการพิสจู น์ว่า ผู้ขอ
ใช้ บ ริ ก ารได้ ท าการใช้ และ/หรื อเปลี่ ยนแปลงเงื่อ นไขการใช้ บริ การนัน้ ๆ และใช้ ในการด าเนิน การทางกฎหมายได้ ทุกประการ
ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยอมรับและทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ขอใช้
บริ การสามารถทาธุรกรรมด้ วยตัวเองได้ (โดยผ่านผู้มีอานาจ และ/หรื อผู้แทนผู้ขอใช้ บริ การหรื อบุคคลใดๆที่ได้ รับการแต่งตั ้ง) โดย
ไม่จาเป็ นต้ องมีเอกสาร หรื อหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติมและ/หรื อมอบให้ แก่ธนาคารอีกประการใด
7. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรับทราบว่า การใช้ บริ การ KBank Fleet Card Online Self-Service และบริ การ KBank
Fleet Card Report Online Service เป็ นการดาเนินการเพื่อประโยชน์และอานวยความสะดวกแก่ผ้ ขู อใช้ บริการ ในการดาเนินการ
ต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนดด้ วยตัวเอง
8. ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตนิติบคุ คล พีทีที ฟลีทการ์ ด ที่ปรากฏในระบบ
การบริการ KBank Fleet Card Online Self-Service และ/หรื อบริการ KBank Fleet Card Report Online Service ไม่ตรงกับข้ อมูล
ในใบแจ้ งยอดชาระเงินค่าบัตรเครดิต นิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ ด (Statement) ที่ธนาคารได้ จัดส่งถึงผู้ขอใช้ บริ การทางไปรษณีย์
หรื อช่องทางอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ ให้ ถือตามข้ อมูลที่ปรากฏในใบแจ้ งยอดชาระเงินค่าบัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ ด
(Statement) เป็ นสาคัญ หากมีข้อสงสัยในข้ อมูลดังกล่า ว กรุณาติดต่อ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 หรื อหมายเลข
โทรศัพท์อื่นตามที่ธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบเป็ นคราวๆไป
9. เงื่อนไขอื่นๆ ให้ ถือปฏิบัติตามคาแนะนา เงื่อนไข และคู่มือ การใช้ บัตรเครดิตนิติบุคคล ฟลีทการ์ ด-กสิกรไทย
แล้ วแต่กรณี
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รำยละเอียดเกี่ยวกับอัตรำดอกเบีย้ ค่ ำบริกำร ค่ ำธรรมเนียม และค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ในกำรใช้ บัตรเครดิต
1. ดอกเบี ้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่น
ดอกเบี ้ย (ทุกประเภทบัตร) 16% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน
ไม่มี
ค่าปรับในการชาระหนี ้ล่าช้ ากว่ากาหนด
ไม่มี
ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่น
ไม่มี
1
วันที่เริ่มคิดดอกเบี ้ย
การซื ้อสินค้ าหรือบริการเริ่มคิดจากวันที่บนั ทึกรายการ
2. อัตราการผ่อนชาระคืนขันต
้ ่า
ชาระ 100% เท่านั ้น
3. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด2
ไม่มี
4. ระยะเวลาการชาระคืนโดยปลอดดอกเบี ้ย
สูงสุด 25 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการ
ค่ ำธรรมเนียมในกำรดำเนินงำน
บัตรเครดิตนิติบุคคลฟลีทกำร์ ด กสิกรไทย
5. ค่าธรรมเนียมของบัตรเครดิต
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท/ปี /บัตร
6. ค่าธรรมเนียมในการชาระเงิน
ชาระโดยหักบัญชีธนาคาร
ไม่มี
ชาระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ ไม่มี
ชาระที่เคาน์เตอร์ ของธนาคาร
ไม่มี
ชาระผ่านเครื่อง ATM
ไม่มี
ชาระผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
ไม่มี
ชาระผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
ไม่มี
ชาระที่จุดบริการรับชาระเงิน ขึ ้นกับผู้ให้ บริการ ชาระที่เคาน์เตอร์ ของธนาคารอื่น
ไม่มี
7. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีหาย/
50 บาทต่อครัง้
ชารุด
8. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้ งยอดบัญชี
50 บาทต่อครัง้ ยกเว้ น กรณีการขอผ่านทางโทรศัพท์อตั โนมัติและส่งกลับทางโทรสาร
บัตรเครดิต
9. ค่าธรรมเนียมในการขอสาเนาใบบันทึกการขาย
สาหรับรายการใช้ จ่ายในประเทศ 100 บาท/ฉบับ
10. ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจาตัว
100 บาทต่อครัง้
บัตรเครดิตใหม่ทดแทนรหัสเดิม
11. ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ
ไม่มี
12. ค่าธรรมเนียมในการชาระภาษี อากรและ
สูงสุดไม่เกิน 2%
ค่าธรรมเนียมให้ แก่หน่วยงานราชการ
13. ค่าติดตามทวงถามหนี ้
ไม่มี
14. ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
ไม่มี

หมายเหตุ : * ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าตามที่กาหนดใน
ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บตั รเครดิต
* กรณีชาระค่าใช้ จ่ายค่าบัตรเครดิต ด้ วยเช็ค หรื อชาระที่จดุ บริการชาระเงิน กรุณาชาระเงินล่วงหน้ า 3 วันทาการก่อนวัน
ครบชาระ
1
อัตราดอกเบี ้ย – สาหรับการซื ้อสินค้ า/บริการ ธนาคารจะเริ่มคิดดอกเบี ้ยนับตั ้งแต่วนั ที่บนั ทึกรายการจนถึงวันที่ชาระเงินคืน
2
บัตรเครดิตนิติบคุ คล ฟลีทการ์ ด-กสิกรไทย ยังไม่เปิ ดใช้ บริการนี ้
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