ข้อกําหนดและเงือ่ นไขการใช้บัตรเดบิตของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ข้อกําหนดและเงื่ อนไขนีใ้ ช้บงั คับกับผูท้ ่ีได้รบั อนุมตั ิให้เป็ นผูถ้ ือบัตรเดบิตของธนาคาร ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า
“ผู้ ถื อ บั ต ร” โดยผู้ถื อ บัต รตกลงยิ น ยอมผู ก พั น และปฏิ บัติ ต ามข้อ กํา หนดและเงื่ อ นไขการใช้บัต รเดบิ ต ของ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ข้อกําหนดและเงือ่ นไข”) ดังนี ้
คําจํากัดความต่างๆ ในข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
“เครื่องเอทีเอ็ม”

หมายถึง

เครื่องฝาก ถอนเงิ นสดอัตโนมัติ (เอที เอ็ม) ของธนาคาร และ/หรือธนาคาร
สมาชิก

“เครื่องมือโอนเงิน” หมายถึง

บัต รเดบิ ต และ/หรื อ Password และ/หรื อ PIN และ/หรื อ รหัส ประจํา ตัว
บัตรเดบิต และ/หรือหมายเลขบัตรเดบิต และ/หรือหมายเลข CVV และ/หรือ
รหัส One Time Password (OTP) และ/หรือเครื่องมืออื่นใดที่ผถู้ ือบัตรใช้เป็ น
เครื่องมือในการเข้าใช้บริการตามข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้

“เครื่องรับบัตร”

หมายถึง

อุปกรณ์ ELECTRONIC DATA CAPTURE (EDC) หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแอพพลิเคชั่น
(mPos) /หรื อเครื่ องสร้าง/เครื่ องอ่าน QR Code หรือ Barcode เพื่ ออนุมัติ
วงเงินอัตโนมัตเิ ครื่องอนุมตั กิ ารชําระเงินอัตโนมัติ

“ธนาคาร”

หมายถึง

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

“ธนาคารสมาชิก”

หมายถึง

ธนาคารอื่นๆ ที่เป็ นสมาชิกของบริษัทบัตรเครดิต

“บัตรเดบิต”

หมายถึง

บัตรเดบิตที่ธนาคารออกหรือร่วมกับพันธมิตรของธนาคารออก (Co-Brand
Card) ออกให้แก่ผูถ้ ื อบัตร สําหรับชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือ
ชําระค่าสาธารณูปโภค ถอนเงิน โอนเงิน สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี
และสมัครใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของธนาคารที่มีอยู่แล้ว ณ ปั จจุบนั
และ/หรือที่จะมีตอ่ ไปในภายหน้า ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือเครื่องรับบัตร
หรือใช้บริการอื่นๆที่ธนาคารจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป ทัง้ นี ้ ภายใต้
เงื่ อ นไขที่ ธ นาคารประกาศกํา หนด โดยวิ ธี หัก บัญ ชี เ งิ น ฝากของผู้ถื อ บัต ร
เท่านัน้
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“บริษัทบัตรเครดิต” หมายถึง

VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION และ/หรือ MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED แ ล ะ / ห รื อ CHINA UNIONPAY
COMPANY LIMITED และ/หรือ JCB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
และ/หรือ บจก. ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิรก์ และ/หรือ บริษัทบัตรเครดิตอื่ นใดที่
ธนาคาร และ/หรือธนาคารสมาชิกจะเข้าเป็ นสมาชิกในอนาคต

“ใบแจ้งรายการ
..บัตรเดบิต”

หมายถึง

ใบแจ้งหรือใบบันทึกรายการใช้บตั รเดบิต

“ผู้ถอื บัตร”

หมายถึง

บุคคลที่ธนาคารได้อนุมตั ใิ ห้เป็ นผูถ้ ือบัตรเดบิต

“ร้านค้า”

หมายถึง

สถานประกอบการ จุดบริการ หรือผูข้ ายสินค้า/ผูใ้ ห้บริการที่ยินยอมรับชําระ
ด้วยบัตรเดบิต

ข้อกําหนดและเงือ่ นไขทั่วไป ซึ่งใช้กับบัตรเดบิตทุกประเภท
1. ผูถ้ ือบัตรตกลงยอมรับว่า ธนาคารออกบัตรเดบิตให้ผูถ้ ื อบัตร สําหรับใช้บริการต่างๆ กับธนาคาร โดยวิธีหกั เงิน
จากบัญชีเงินฝากของผูถ้ ื อบัตรประเภทที่ธนาคารกําหนดเท่านัน้ โดยผูถ้ ื อบัตรสามารถผูกบัตรเดบิต ได้ 1 บัตร
ต่อ 1 บัญชี และผูถ้ ื อบัตรจะสามารถใช้บริการบัตรเดบิตได้ต่อเมื่ อมี ยอดเงิ นในบัญชี เงิ นฝากเพี ยงพอที่ จ ะทํา
รายการและชําระค่าธรรมเนียมเท่านัน้
2. ผูถ้ ื อบัตรยอมรับว่าบัตรเดบิตเป็ นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ผูถ้ ื อบัตรมี หน้าที่ เก็ บรักษาบัตรเดบิต และจะไม่โอน
หรือมอบบัตรเดบิตให้บคุ คลอื่น
3. ผูถ้ ือบัตรตกลงใช้เครื่องมือโอนเงินภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื่อนไขดังนี ้
3.1 เครื่องมือโอนเงินถื อเป็ นความลับเฉพาะตัวของผูถ้ ื อบัตรเท่านัน้ การเปิ ดเผยเครื่องมือโอนเงินถื อเป็ นการ
ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขในข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ ผูถ้ ือบัตรตกลงจะไม่โอนหรือมอบหรือกระทําการใดๆ ซึ่ง
อาจมี ผ ลให้เครื่องมื อโอนเงินอยู่ในครอบครองของบุคคลอื่ น และจะเก็ บรักษาเครื่ องมื อโอนเงิ นไว้ในที่
ปลอดภัยอยู่เสมอ หากผูถ้ ื อบัตรฝ่ าฝื นข้อกําหนดฉบับนี แ้ ละปรากฏว่ามีการใช้บตั รเดบิต ผูถ้ ือบัตรตกลง
รับผิดชอบการใช้บตั รเดบิตโดยให้ถือว่าผูถ้ ื อบัตรเป็ นผูใ้ ช้บตั รเดบิตเอง เว้นแต่ผูถ้ ื อบัตรจะพิสูจน์ได้อย่าง
ชัดแจ้งว่าไม่ได้เป็ นความผิดของผูถ้ ือบัตร
3.2 ในกรณี ท่ีเครื่องมือโอนเงินสูญหาย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงับ/ผูถ้ ือบัตรลืมเครื่องมือโอนเงิน ผูถ้ ือบัตรสามารถ
ติดต่อธนาคารที่ K-Contact Center โทรศัพท์ 02-8888888 ตลอด 24 ชั่วโมง
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3.3 การกระทําใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จาํ กัดเพียง) การสมัครและใช้บริการต่างๆ การโอนเงิ น การตรวจสอบ/
พิ สูจ น์ตัวตน การอนุมัติการทําธุ รกรรมต่างๆ การตกลงยอมรับ/แก้ไ ข/เปลี่ ยนแปลง/เพิ่ ม เติม เกี่ ยวกับ
ข้อกําหนดและเงื่ อนไข/บริการ/อัตราค่าธรรมเนี ยม ของการใช้บริการต่างๆ ทัง้ ของธนาคารและ/หรือของ
บุคคลไม่ว่าจะเป็ นการกระทําของผู้ถือบัตรเอง หรือเป็ น การกระทําของบุคคลอื่ น ใด หากได้กระทําไป
โดยการใช้บตั รเดบิตและ/หรือเครื่องมือโอนเงิ นแล้ว ผูถ้ ือบัตรตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และให้มีผล
ผูกพันผูถ้ ื อบัตรเสมือนหนึ่งได้กระทําโดยผูถ้ ื อบัตรเอง รวมทัง้ ให้ถือว่าเป็ นการที่ผูถ้ ื อบัตรได้ลงลายมื อชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ ธนาคารเพื่ อเป็ นหลักฐานในการทําธุรกรรมในครัง้ นั้นๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แ ล้ว
นั บ ตั้ง แต่ เ วลาที่ มี ก ารยื น ยั น ทํา ธุ ร กรรม ทั้ ง นี ้ ผู้ถื อ บัต รตกลงยอมรับ และรั บ ทราบถึ ง ความเสี่ ย ง
ที่ เ กี่ ยวเนื่ องกับการใช้บริการผ่านช่องทางอิ เ ล็กทรอนิกส์ เนื่ องจากผู้ถือบัตรสามารถทําธุ รกรรมได้โดย
ไม่จาํ ต้องมี เอกสาร หรือหลักฐานอื่ นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรือมอบให้แก่ธนาคารอี ก เว้นแต่ธนาคาร
กําหนดเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือบัตรต้องตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากทํารายการทุกครัง้
4. กรณีใช้บริการบัตรเดบิตผ่านเครื่องเอทีเอ็มและ/หรือเครื่องรับบัตร หากผูถ้ ือบัตรกด PIN 6 หลัก ไม่ถกู ต้อง 3 ครัง้
ผูถ้ ื อบัตรจะไม่สามารถทํารายการใดๆ ผ่านเครื่องเอที เอ็ม และ/หรือเครื่องรับบัตรได้อีก จนกว่าผูถ้ ื อบัตรจะ
ดําเนินการเพื่อปลดล็อคการใช้บตั รเดบิต ดังนี ้
- กรณีบตั รเดบิตถูกล็อคจากการทํารายการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ผูถ้ ือบัตรติดต่อธนาคารเพื่อขอแก้ไขบัตรเดบิต
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- กรณี บตั รเดบิตถูกล็อคจากการทํารายการผ่านเครื่องรับบัตร ผูถ้ ื อบัตรนําบัตรเดบิตไปใช้ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
โดยกด PIN ให้ถกู ต้อง
กรณี ใ ช้บัต รเดบิ ต ประเภท Contactless กั บ เครื่ อ งรับ บัต รที่ มี สัญ ลัก ษณ์ Contactless ผู้ถื อ บัต รสามารถ
ทํารายการได้โดยไม่ตอ้ งกด PIN หากไม่เกินจํานวนเงินที่ธนาคารเจ้าของเครื่องรับบัตรกําหนด
5. ผูถ้ ือบัตรสามารถอายัดบัตรเดบิต โดยติดต่อธนาคารที่ K-Contact Center โทรศัพท์ 02-8888888 ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยธนาคารจะอายัดบัตรเดบิตภายใน 5 นาที นับแต่วนั ที่ธนาคารได้รบั คําสั่งหรือรับแจ้งจากผูถ้ ือบัตรครบถ้วน
อนึ่ง ผูถ้ ื อบัตรไม่ตอ้ งรับผิดชอบในภาระหนี ท้ ่ี เกิ ดขึน้ ภายหลังครบกําหนดระยะเวลา 5 นาที ดงั กล่าว เว้นแต่
ธนาคารจะพิสจู น์ได้วา่ ภาระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ เป็ นการกระทําของผูถ้ ือบัตรเอง
6. ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ออกบัตรเดบิตใหม่ ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องตามอัตราที่ ธนาคารกําหนด โดยผูถ้ ื อบัตรสามารถเรียกดูรายการหักชําระค่าธรรมเนียม
รายปี ค่าธรรมเนี ยม และ/หรือค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึน้ ได้จากใบแจ้งรายการบัตรเดบิตและ/หรือรายการเดินบัญชี
เงินฝาก ทัง้ นีจ้ นกว่าผูถ้ ือบัตรจะแจ้งยกเลิกการใช้บตั รเดบิต
ผูถ้ ือบัตรยินยอมให้ธนาคารสามารถหักเงินตามวิธีการที่ระบุในข้อ 17. เพื่อนําเงินไปชําระค่าธรรมเนียมและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องดังกล่าว จนกว่าธนาคารจะได้รบั ชําระเงิ นค่าธรรมเนี ยมและ/หรือค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้อง
ครบถ้วน ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับว่า หากเงิ น ในบัญ ชี ของผู้ถือบัตรไม่เ พี ยงพอให้ธ นาคารหัก บัตรเดบิต
จะไม่สามารถใช้ได้ จนกว่าผูถ้ ือบัตรจะชําระค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องดังกล่าวจนครบถ้วน
ผ่านช่องต่างๆ ตามรูปแบบและวิธีท่ีธนาคารกําหนด และแจ้งให้ธนาคารทราบ
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7. ผูถ้ ือบัตรตกลงว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บเป็ นเงินบาทไทยตาม
อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารเป็ นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็ บ
ยอดค่ า ใช้จ่ า ยดัง กล่ า วกั บ ธนาคาร ทั้ง นี ้ หากสกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศดัง กล่ า วไม่ ใ ช่ ส กุ ล เงิ น ดอลล่ า ร์ส หรัฐ
ยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจจะถูกแปลงเป็ นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่ จะทําการแปลงเป็ นสกุลเงินบาทเพื่ อ
เรียกเก็บกับธนาคาร ผูถ้ ื อบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อใช้ในการอ้างอิงเบือ้ งต้นได้จาก VISA:
http://usa.visa.com/personal/card-benefits/travel/exchange-rate-calculator.jsp นอกจากนี ้ ผู้ถื อ บัต ร
ตกลงให้ธนาคารมีสิทธิคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราร้อยละตามที่ธนาคารประกาศ
กําหนดจากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น (ปั จจุบนั
เท่ากับอัตราร้อยละ 2.5) ทัง้ นี ้ ค่าความเสี่ ยงจากการแปลงสกุลเงิ นดังกล่าวอาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้ตามที่
ธนาคารประกาศกําหนดโดยธนาคารจะแจ้งให้ผูถ้ ื อบัตรทราบเป็ นลายลักษณ์อักษร ทัง้ นี ้ ผูถ้ ื อบัตรสามารถ
ตรวจสอบการเปลี่ ยนแปลงของค่าความเสี่ ยงจากการแปลงสกุลเงิ นได้จาก “ประกาศอัตราค่าบริการต่า งๆ
เบี ย้ ปรับที่ เ กี่ ยวเนื่ องกับเงิ น ฝาก เงิ นให้สิ น เชื่ อ และค่าบริการอื่ นๆ ค่าธรรมเนี ยม/ค่าบริการ: บัตรเอที เ อ็ ม
บัตรเดบิต บริการโอนเงิน และตราสารต่างประเทศ” ที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะนัน้
8. ผูถ้ ื อบัตรสามารถใช้บตั รเดบิตสําหรับบริการต่าง ๆ ของธนาคาร โดยมี วงเงิ นการใช้บตั รเดบิตตามที่ธนาคาร
ประกาศกํา หนด และผู้ถื อ บัต รสามารถปรับ เพิ่ ม และลดวงเงิ น ใช้บ ริ ก ารดัง กล่ า วได้ท่ี K-Contact Center
โทร. 02-8888888 หรือทาง K PLUS (แต่จะต้องไม่เกินวงเงินสูงสุดของบัตรที่กาํ หนดไว้) โดยธนาคารสงวนสิทธิ
ที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เงื่อนไขในการให้บริการดังกล่าวข้างต้น ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้ง
ให้ผถู้ ือบัตรทราบตามวิธีการของธนาคาร และตามที่มีกฎหมายกําหนด
9. ในกรณีท่ีธนาคารตรวจพบรายการซือ้ สินค้า และ/หรือบริการ และ/หรือรายการถอนเงิน และ/หรือรายการโอนเงิน
ของผูถ้ ือบัตรที่มีขอ้ สงสัย และ/หรือผิดปกติ ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับการใช้วงเงินซือ้ สินค้า และ/
หรือบริการ และ/หรือวงเงินถอน และ/หรือวงเงินโอนเงินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทัง้ หมดของผูถ้ ือบัตรได้เป็ นการ
ชั่วคราวได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผถู้ ือบัตรทราบ ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึน้ กับผูถ้ ือบัตร
และเมื่อธนาคารได้รบั การยืนยันความถูกต้องในการทําธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวจากผูถ้ ือบัตรแล้ว ผูถ้ ือบัตร
จึง จะสามารถใช้วงเงิ นซื อ้ สินค้า และ/หรื อบริการ และ/หรือวงเงิ น ถอนเงิ น และ/หรือวงเงิน โอนเงิน อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือทัง้ หมดได้ต่อไป และผูถ้ ือบัตรตกลงและยอมรับว่า การดําเนินการดังกล่าวของธนาคาร เป็ นการ
กระทําเพื่อความปลอดภัยและคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือบัตร
10. ในกรณี ท่ี ผูถ้ ื อบัตรประสงค์จะใช้บตั รเดบิตซือ้ สินค้าและ/หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต ผูถ้ ื อบัตรจะต้องสมัครใช้
บริ ก ารซื ้อ สิ น ค้า และ/หรื อ บริ ก ารทางอิ น เทอร์เ น็ ต ด้ว ยบัต รเดบิ ต กสิ ก รไทย (INTERNET SHOPPING BY
K-DEBIT CARD) ตามแบบและวิธีท่ีธนาคารกําหนด
11. กรณีธนาคารจะแจ้งให้ผถู้ ือบัตรชําระหนีท้ ่ีเกิดจากการใช้บตั รเดบิต ธนาคารจะส่งใบแจ้งรายการบัตรเดบิตให้
ผูถ้ ือบัตรทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันกําหนดชําระเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน ผ่านช่องทาง ตามรู ปแบบและ
กําหนดเวลาที่ธนาคารกําหนด
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12. ในกรณีมีการใช้บตั รเดบิตที่ผถู้ ือบัตรแจ้งความประสงค์ขอรับใบแจ้งรายการใช้บตั รเดบิต ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้ง
รายการใช้บตั รเดบิตให้แก่ผู้ถือบัตรทราบผ่านช่องทางตามรู ป แบบและกําหนดเวลาที่ธนาคารกําหนด หาก
ผูถ้ ือบัตรพบว่า มีรายการไม่ถกู ต้อง ผูถ้ ือบัตรจะต้องแจ้งทักท้วงให้ธนาคารทราบภายใน 10 วันทําการนับแต่วนั ที่
ผูถ้ ือบัตรได้รบั ใบแจ้งรายการใช้บตั รเดบิต โดยถือตามระยะเวลาการส่งไปรษณียต์ ามปกติ อย่างไรก็ตาม ไม่เป็ นการ
ตัดสิ ท ธิ ของผู้ถือบัตรในภายหลัง ถ้าผู้ถือบัตรสามารถพิ สูจ น์ไ ด้ว่าค่าใช้จ่ายในใบแจ้ง รายการใช้บัตรเดบิต
บางรายการไม่ถูกต้อง และไม่ได้เป็ นความผิดหรือความชํารุ ดบกพร่องของผูถ้ ื อบัตร แต่ทงั้ นีผ้ ถู้ ื อบัตรจะต้อง
ทักท้วงภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วันนับแต่วนั ที่ผถู้ ือบัตรได้รบั ใบแจ้งรายการใช้บตั รเดบิตจากธนาคาร
13. ในกรณี ท่ี ผู้ถือบัตรประสงค์ท่ี ข อเปลี่ ย นแปลงการขอรับ ใบแจ้ง รายการใช้บัตรเดบิ ต ผู้ถือบัตรต้องแจ้ง เป็ น
ลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน โดยผูถ้ ื อบัตรตกลงว่า ธนาคาร
สามารถจัดส่งใบแจ้งรายการใช้บตั รเดบิตผ่านช่องทางรูปแบบและกําหนดเวลาที่ธนาคารกําหนดได้เท่านัน้
14. ผูถ้ ื อบัตรตกลงและรับทราบว่า บัตรเดบิตไม่สามารถระงับหรือยกเลิกการใช้ช่ วั คราวได้ ดังนัน้ หากผูถ้ ื อบัตร
ไม่ประสงค์จ ะใช้บัตรเดบิ ต ผู้ถือบัตรสามารถแจ้ง ยกเลิก การใช้บัต รเดบิตผ่า นช่องทาง K-Contact Center
โทรศัพ ท์ 02-8888888 หรื อทาง K PLUS หรือ ตามช่องทางและวิธี การที่ ธ นาคารกําหนดและตัดบัตรเดบิ ต
ออกเป็ น 2 ส่วนส่งคืนธนาคาร ทัง้ นี ้ ธนาคารจะดําเนินการยกเลิกบัตรเดบิต ภายใน 5 นาที นับแต่เวลาที่ธนาคาร
ได้รบั แจ้ง อนึ่ง ผูถ้ ื อบัตรไม่ตอ้ งรับผิดชอบในภาระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ ภายหลังครบกําหนดระยะเวลา 5 นาทีดงั กล่าว
เว้นแต่ธนาคารจะพิสจู น์ได้วา่ ภาระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ เป็ นการกระทําของผูถ้ ือบัตรเอง
อนึ่ง ผูถ้ ื อบัตรตกลงรับทราบว่า ผูถ้ ื อบัตรมีสิทธิ ได้รบั คืนค่าธรรมเนี ยมรายปี ใ นส่วนของระยะเวลาที่ ยังไม่ไ ด้
ใช้บริการคืนจากธนาคาร (ในกรณี ท่ีมีการหักค่าธรรมเนียมรายปี ได้) โดยธนาคารจะคํานวณคืนตามส่วนของ
เดือนปฏิทินที่ยงั ไม่ได้ใช้บริการ เศษของเดือนไม่นบั เป็ นเดือน ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกั ชําระหนี ้
บัต รเดบิ ต ค้า งชํา ระจากเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ผู้ถื อ บัต รมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ คื น ได้ และให้ถื อ ว่ า ผู้ถื อ บัต รได้รับ คื น
ค่าธรรมเนียมรายปี แล้วในทันทีท่ีธนาคารนําเงินค่าธรรมเนียมรายปี เข้าบัญชีของผูถ้ ือบัตร
15. ในกรณี ท่ี ผู้ถื อ บัต รมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ คื น ค่ า ธรรมเนี ย มรายปี ตามที่ ก ล่ า วในข้อ 14. ธนาคารจะดํา เนิ น การคื น
ค่าธรรมเนี ยมให้แ ก่ผู้ถือบัตรโดยคื นเข้าบัญชีเงิ นฝากที่ ผู้ถือบัตรมีข้อตกลงให้ผูกบัญชีไ ว้กับบัตรเดบิตที่ แจ้ง
ยกเลิก หากบัญชีดงั กล่าวได้ถกู ปิ ดไปแล้ว ธนาคารจะดําเนินการคืนเงินให้แก่ผถู้ ือบัตรผ่านช่องทางและรูปแบบ
ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
16. ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการให้บริการบัตรเดบิต เพิกถอนการใช้บัตรเดบิต หรือปฏิเสธการใช้หรือเรียก
บัตรเดบิตคืนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
16.1 ผู้ถอื บัตรโอนหรือให้ผู้อ่นื ใช้บัตรเดบิตแทน
16.2 เงินในบัญชีไม่พอชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ธนาคารได้
16.3 ผู้ถอื บัตรถูกฟ้ องคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย หรือร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือ
ตกเป็ นผู้ ต้องหาในคดีอาญา หรือเป็ นบุคคลที่ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐมีคําสั่งให้ยึด/
อายัดทรัพย์สิน/มีคาํ สั่งให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน
16.4 เมื่อผู้ ถือบัตรเสียชีวิต หรือเจ็บป่ วยเรื้อรั ง หรือทุพพลภาพ ซึ่งธนาคารเห็นว่ามีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชําระหนีข้ องผู้ถอื บัตร
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16.5 เมื่อผู้ถือบัตรประสบปั ญหาอื่นใดซึ่งธนาคารเห็นว่าเป็ นสาระสําคัญอันกระทบต่อความสามารถ
ในการชําระเงินคืน
16.6 เมื่อผู้ ถือบัตรทําหรือใช้เอกสารปลอมเพื่อใช้ประกอบการยื่นคําขอใช้บัตรเดบิตหรือคําขอใดๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บัตรเดบิต หรือหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ในเรื่องคุณสมบัตขิ องผู้ถือบัตรตามที่
กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทหี่ น่วยงานกํากับดูแลธนาคารประกาศกําหนด หรือมีพฤติกรรมอันเชื่อ
ได้ว่าเป็ นการฉ้อโกงธนาคารหรือฉ้อโกงประชาชน หรือมีพฤติกรรมอันเชื่อได้ว่ามีการดําเนินการ
ทีข่ ัดต่อกฎหมาย/ความสงบเรียบร้อย/ศีลธรรมอันดีของประชาชน
16.7 เมื่อผู้ถอื บัตรผิดสัญญาการใช้บัตรเดบิตฉบับนีไ้ ม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด
16.8 หากธนาคารพบว่าข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสารอื่นๆ ของผู้ถือบัตรไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
หรือไม่เป็ นความจริง หรือทําให้เข้าใจผิดในสาระสําคัญ
16.9 เมื่ อ ผู้ ถื อ บั ต รไม่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามกฎหมายหรื อ หลั ก เกณฑ์ที่ ห น่ ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลธนาคาร
ประกาศกํ า หนดในขณะนั้ น ๆ หรื อ กฎหมายหรื อ หลั ก เกณฑ์ใ นขณะนั้ น ๆ กํ า หนดให้ ก าร
ให้บริการบัตรเดบิตตามข้อกําหนดและเงือ่ นไขฉบับนีไ้ ม่สามารถให้บริการได้อีก
16.10 ในกรณี ที่ ธ นาคารสงสั ย ว่ า บั ต รเดบิ ต จะถู ก ผู้ อ่ื น นํ า ไปใช้ โ ดยทุ จ ริ ต ธนาคารมี สิ ท ธิ ย กเลิ ก
บัตรเดบิตได้ทันทีเพื่อความปลอดภัยของผู้ ถือบัตร โดยธนาคารจะออกบัตรเดบิตใบใหม่ และ
แจ้งให้ผู้ถอื บัตรทราบ
ในกรณีทธ่ี นาคารใช้สิทธิตามข้อ 16.1-16.10 นี้ ผู้ถอื บัตรจะต้องส่งมอบบัตรเดบิตคืนให้ธนาคารทันทีท่ี
ได้รับแจ้งจากธนาคาร
17. ผู้ ถือบัตรยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผู้ถือบัตรมีอยู่กับธนาคาร
หรือเงิน ซึ่งอยู่ในความครอบครอง ดูแล และ/หรือในอํานาจสั่งการของธนาคาร ไม่ว่าธนาคารจะได้รับ
ฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล และ/หรือได้อาํ นาจสั่งการนีม้ าโดยทางใด เพื่อเข้าชําระหนี้และ/หรือ
ความรั บผิ ดชอบของผู้ ถือบัตรได้ทันที โดยไม่ จําต้องบอกกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารจะนําส่ งหลั กฐานการ
หักบัญชีให้ผู้ถอื บัตรทราบ
ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินในบัญชีเงินฝากทุกประเภท และ/หรือเงินจํานวนหนึ่งจํานวนใดดังกล่าว
ของผู้ถอื บัตรไม่มีให้หักหรือมีแต่ไม่พอให้หักชําระหนีแ้ ละ/หรือความรับผิดได้ครบถ้วน ผู้ถอื บัตรตกลง
จะชําระหนีแ้ ละ/หรือความรับผิดทีค่ ้างชําระดังกล่าว คืนให้แก่ธนาคาร
18. ผูถ้ ือบัตรสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด ซึ่งธนาคารเปิ ดให้ทาํ รายการเกี่ยวกับบัตรเดบิต เช่น
การตรวจสอบรายการใช้จ่าย และ/หรือ อายัด โดยผูถ้ ือบัตรตกลงปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดเงื่ อนไข และวิธีการที่
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวกําหนด
19. ผูถ้ ือบัตรตกลงว่า นอกเหนือไปจากการให้บริการตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนีแ้ ล้ว หากภายหน้า
ธนาคารให้บริการอื่ นใดแก่ ผู้ถือบัตรอี ก และผู้ถือบัตรตกลงใช้บริการนั้น ๆ แล้ว ผู้ถือบัตรตกลงว่าไม่จ าํ ต้อง
ทําหลักฐานใดไว้ให้แก่ธนาคารอีก
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20. การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูล
ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผูถ้ ือบัตร โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จาํ เป็ นเพื่อการให้บริการแก่ผถู้ ือบัตร การดําเนินการตามคําขอของผูถ้ ือบัตรก่อนให้บริการ การ
มอบหมายงานให้ผอู้ ่ืนดําเนินการแทนธนาคารเพื่อสนับสนุนการให้บริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
ติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม เป็ น ต้น การโอนสิท ธิและ/หรือหน้า ที่ และ/หรือการจัดการข้อร้องเรีย น
นอกจากนีผ้ ถู้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศให้แก่ผใู้ ห้
บริก ารภายนอก ตัว แทนของธนาคาร ผูร้ บั จ้า งช่ว งงานต่อ พัน ธมิต รทางธุร กิจ ที่อ อกผลิต ภัณ ฑ์ร ว่ มกัน ใน
ลัก ษณะ co-brand ผู ส้ นใจจะเข้า รับ โอนสิท ธิ/ หน้า ที่ ผูร้ บั โอนสิท ธิ/ หน้า ที ่ และ/หรือ ผู ใ้ ห้บ ริก าร Cloud
Computing และยินยอมให้ผูร้ บั ข้อมูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ต่อไปได้ภายใต้วตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ทัง้ นี ้ รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลในเว็บไซต์ของธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
ในกรณีที่ผูถ้ ือบัตรมีการให้ข อ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ธ นาคาร เพื่อดําเนินการใดๆ ที่เ กี่ ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ขา้ งต้น ผูถ้ ือบัตรขอรับรองว่าได้รบั ความยินยอมจากบุคคลอื่นดังกล่าว หรือได้อาศัยหลักเกณฑ์
อื่นทางกฎหมายในการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่าวแก่ธนาคาร และได้แจ้งให้บคุ คลอื่นดังกล่าว
ทราบถึงรายละเอียดการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลข้างต้นแล้ว
21. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บตั รเดบิต
21.1 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ผถู้ ือบัตรเกิดภาระหรือความเสี่ยงเพิ่มขึน้ จะมีผลเมื่อผูถ้ ือบัตร
ให้ความยินยอม
21.2 หากเป็ น การเปลี่ ย นแปลงอื่ น นอกจากข้อ 21.1 หรื อ การเปลี่ ย นแปลงอั ต ราดอกเบี ย้ อัต ราค่ า ปรับ
อัตราค่าธรรมเนี ยม อัตราค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเนื่ องจากต้นทุนที่ เพิ่ มขึน้ ผูถ้ ื อบัตรตกลง
ยิ น ยอมให้ธ นาคารมี สิ ท ธิ เ ปลี่ ย นแปลงได้ต ามที่ ธ นาคารเห็ น สมควร โดยทํา การแจ้ง ข้อ มูล อัน เป็ น
สาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนให้ผถู้ ือบัตรทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า (ด้วยขนาดของ
ตัวอักษรไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร โดยมีจาํ นวนไม่เกิน 11 ตัวอักษรใน 1 นิว้ )
(1) ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน หรือ
(2) ในกรณีเร่งด่วน ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน โดย
(ก) ทางจดหมาย หรือ
(ข) ประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่แพร่หลายในประเทศ และแจ้งเป็ นหนังสือซํา้ อีกครัง้
ในกรณี การเปลี่ ยนแปลงดัง กล่าวข้างต้น ที่ เ ป็ น ประโยชน์ห รือลดภาระแก่ผู้ถือบัตร ซึ่ง มี ผ ลใช้บัง คับ
ได้ทนั ที ธนาคารจะแจ้งให้ผถู้ ือบัตรทราบภายใน 30 วัน หลังมีผลใช้บงั คับ
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22.

23.
24.
25.
26.

21.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กาํ หนดให้ธนาคารต้องดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้
เป็ นการเฉพาะเป็ นอย่างอื่น ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายและ/หรือเกณฑ์ดงั กล่าวได้
บรรดาหนัง สื อ จดหมาย คําบอกกล่าวใดๆ ที่ ธนาคารได้ส่ง ให้ผู้ถื อบัตรตามที่ อยู่ สถานที่ ทาํ งาน หมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail address) หรือได้ส่งด้วยวิธีการอื่นใด ที่ได้แจ้งไว้กบั
ธนาคารนัน้ ผูถ้ ือบัตรตกลงให้ถือว่าเป็ นภูมิลาํ เนาที่ถกู ต้องและมีการส่งให้แก่ผถู้ ือบัตรโดยชอบแล้ว
หากผูถ้ ือบัตรมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ สถานที่ทาํ งาน หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยูจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail
address) หรือเปลี่ยนอาชีพการงาน ผูถ้ ือบัตรจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
ผูถ้ ื อบัตรไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตาม
ข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนีใ้ ห้แก่บคุ คลใด
การล่าช้าหรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือตามข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ ไม่ถือว่า
ธนาคารสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการดําเนินการใดๆ แก่ผถู้ ือบัตรแต่ประการใด
ข้อความข้อใดในข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ หากขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้
ธุรกิจบัตรเครดิตเป็ นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2542 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีผลใช้บงั คับอยู่ในขณะนี ้
และที่จะเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า ให้ใช้ขอ้ กําหนดในประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาดังกล่าวแทน

ข้อกําหนดและเงือ่ นไขในการใช้บัตรเดบิตผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
1. ผูถ้ ือบัตรสามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันได้ไม่เกินจํานวน
เงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรเดบิตเท่านัน้ ซึ่งจํานวนเงินที่ทาํ รายการจะถูกปรับปรุงในบัญชีเงินฝาก
ของผูถ้ ือบัตรภายในวันเดียวกัน
2. การชําระค่าสาธารณูปโภค หรือค่าบริการต่างๆ ผูถ้ ือบัตรสามารถทํารายการได้ ภายในเวลา 00:00 น. - 22:00 น.
หรือเวลาอื่นใดตามที่ธนาคารกําหนด
3. ในการใช้บตั รเดบิตทํารายการโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลอื่นใด ผูถ้ ือบัตรต้องตรวจสอบจํานวนเงินที่ตอ้ งการโอน
เลขที่บญ
ั ชีของบุคคลอื่น และรหัสธนาคารเจ้าของบัญชีท่ีรบั โอนให้ถูกต้องก่อนทํารายการ และผูถ้ ื อบัตรตกลง
รับผิดชอบการใช้บตั รเดบิตดังกล่าวทัง้ สิน้ และจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารต้องชดใช้แต่อย่างใด
4. กรณีใบแจ้งรายการบัตรเดบิตหมด เครื่องเอทีเอ็มจะแจ้งให้ผถู้ ือบัตรทราบ และผูถ้ ือบัตรสามารถเลือกใช้บริการ
ต่อไปได้หากผูถ้ ือบัตรกดตกลงรับทราบ โดยผูถ้ ือบัตรตกลงว่าผูถ้ ือบัตรสามารถตรวจสอบยอดการทํารายการได้
จากสมุดบัญชีเงินฝาก ทัง้ นี ้ ยกเว้นรายการฝากเงิน และ/หรือรายการโอนเงินไปเข้าบัญชีของบุคคลอื่นหรือบัญชี
ที่ธนาคารอื่น ซึ่งจะไม่ทาํ รายการฝากเงิน และ/หรือโอนเงินดังกล่าวได้
5. ในกรณีการโอนเงิน ผูถ้ ือบัตรยอมรับว่าการให้บริการ และดําเนินการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่องทางการให้บริการ
ต่างๆ ที่ธนาคารจัดขึน้ เป็ นการอํานวยความสะดวกให้กับผูถ้ ือบัตร ทัง้ นี ้ ธนาคารตกลงรับผิดชอบต่อผูถ้ ือบัตร
ในความเสียหายสืบเนื่องจากการใช้บริการนี ้ หาก (1) ธนาคารไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งอายัดหรือระงับการชําระเงิน/
โอนเงิน หรือไม่ระงับเครื่องมือโอนเงินตามที่ได้รบั แจ้งจากผูถ้ ือบัตร ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุในเงื่อนไขการใช้
บริการฉบับนี ้ และต่อมาเกิดรายการชําระเงิน/โอนเงินขึน้ หรือ (2) ธนาคารยังมิได้สง่ มอบเครื่องมือโอนเงินให้แก่
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ผูถ้ ือบัตร และเกิดรายการชําระเงิน/โอนเงินโดยมิชอบขึน้ หรือ (3) เกิดรายการชําระเงิน/โอนเงินโดยมิชอบอันมิใช่
ความผิดของผูถ้ ือบัตร หรือ (4) ธนาคารไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งชําระเงิน/โอนเงินของผูถ้ ือบัตร จนเป็ นเหตุให้ผรู้ บั เงิน
ไม่ได้รบั เงินจากการชําระเงิน/โอนเงินโดยเสร็จสิน้ สมบูรณ์ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุในเงื่ อนไขการใช้บริการ
ฉบับนี ้ เว้นแต่การไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งนัน้ เกิดจากการที่ผถู้ ือบัตรมีเงินในบัญชีไม่พอ และ/หรือธนาคารได้แจ้งให้
ผูถ้ ือบัตรทราบถึงความขัดข้องของการชําระเงิน/โอนเงินก่อนหรือในขณะทําการชําระเงิน/โอนเงินอยู่แล้ว และ/
หรือผูถ้ ือบัตรปฏิบตั ผิ ิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับธนาคาร
6. กรณีท่ีธนาคารให้บริการเพิ่มเติมใดๆ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการของ
บริการนัน้ ๆ ซึ่งผูถ้ ือบัตรสามารถตรวจสอบได้ก่อนการใช้บริการ และเมื่อผูถ้ ือบัตรตกลงใช้บริการนัน้ (ซึ่งจะต้อง
ใช้บริการประกอบกับเครื่องมือโอนเงิน) ให้ถือว่าผูถ้ ือบัตรตกลงผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการให้บริการ
นัน้ ๆ แล้ว โดยไม่ตอ้ งทําเอกสารหลักฐานใดให้แก่ธนาคารอีกทัง้ สิน้
ข้อกําหนดและเงือ่ นไขในการใช้บัตรเดบิต เพือ่ ชําระค่าสินค้า และ/หรือบริการ
1. ในการใช้บตั รเดบิตแทนเงินสดในการชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ผูถ้ ือบัตรจะต้องแสดงและส่งมอบบัตรเดบิต
ให้รา้ นค้า เพื่อให้รา้ นค้านําไปจัดทําหลักฐานแสดงการใช้บตั รเดบิต รวมทัง้ ลงนามในเอกสารต่างๆ ตามแบบและ
วิธีท่ี ธนาคาร/ร้านค้ากําหนด (หากมี ) เว้นแต่ในการสั่งซือ้ สินค้าและ/หรือบริการกับร้านค้าที่ยอมรับการชําระ
ค่าสินค้าและ/หรือบริการโดยวิธีการแจ้งหมายเลขบัตรเดบิตด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร โดยผูถ้ ือบัตรตกลง
ให้ถือว่าเอกสารและ/หรื อข้อมูล การสั่ง ซื อ้ สิน ค้าและ/หรือบริการที่ รา้ นค้าและ/หรือบริษัท บัตรเครดิตจัดทํา
เป็ นหลักฐานแสดงการใช้บตั รเดบิตเพื่อชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการแทนเงินสดของผูถ้ ื อบัตร และผูถ้ ื อบัตร
ตกลงให้ถือว่าเป็ นคําสั่งของผูถ้ ือบัตรให้ธนาคารจ่ายเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการให้แก่รา้ นค้า เมื่อร้านค้าเรียกเก็บเงิน
จากธนาคาร
2. ผูถ้ ือบัตรยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือบัตรที่ผกู กับหมายเลขบัตรเดบิตที่ผถู้ ือบัตรแจ้งกับ
ร้านค้า ได้ตามวิธีและหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารกําหนด โดยหากเป็ นการชําระแบบเป็ นรายงวด (Recurring) ธนาคาร
จะหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามจํานวนเงินและกําหนดเวลาที่รา้ นค้าแจ้งมายังธนาคารในแต่ละงวด และให้ถือว่า
การหักเงินนัน้ เป็ นการหักที่ถกู ต้อง และมีผลผูกพันผูถ้ ือบัตรโดยผูถ้ ือบัตรไม่ตอ้ งให้ความยินยอม หรือทําเอกสาร
หลักฐานอื่นใดให้แก่ธนาคารอีก ทัง้ นี ้ หากธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดก็ตาม ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จาํ กัดเพียง) ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากไม่พอหักเงิน หรือหมายเลขบัตรเดบิตที่
ผู้ถื อ บัต รแจ้ง กับ ร้า นค้า ถูก ยกเลิ ก หรื อ ถูก เปลี่ ย นแปลงไปโดยผู้ถื อ บัต รไม่ ไ ด้แ จ้ง การยกเลิ ก หรื อ การแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรเดบิตแก่รา้ นค้า ธนาคารมีสิทธิระงับการชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการรายการดังกล่าวได้
และธนาคารจะไม่ดาํ เนินการหักเงินซํา้ โดยให้ถือว่าการหักเงินในครัง้ นัน้ ไม่สาํ เร็จ
3. ธนาคารจะไม่รบั ผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ หากร้านค้าไม่ยอมรับบัตรเดบิต หรือไม่ยอมให้ผถู้ ือบัตรใช้บตั รเดบิตเพื่อ
ชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการ
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4. ในกรณีท่ีผถู้ ือบัตรนําบัตรเดบิตไปซือ้ สินค้า และ/หรือบริการ หากสินค้าที่ซือ้ นัน้ ชํารุดบกพร่องหรือเสียหาย หรือ
ผูถ้ ือบัตรไม่พงึ พอใจในบริการที่ได้รบั ผูถ้ ือบัตรไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบ โดยเป็ นหน้าที่ของผูถ้ ือบัตร
ที่จะต้องไปเรียกร้องกับร้านค้าเอง
5. ผูถ้ ื อบัตรตกลงและรับทราบว่า การรับเปลี่ยนคืนสินค้าและ/หรือบริการ ต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดจากร้านค้า
นั้น ๆ ธนาคารไม่มี ส่วนเกี่ ยวข้องในการขอรับเปลี่ ยนคืน สิน ค้าและ/หรือบริการแต่อย่างใด ผู้ถือบัตรจะต้อง
ดําเนินการกับร้านค้าเอง
6. ในกรณี ท่ี ธ นาคารมี ข ้อ ตกลงกั บ ร้า นค้า ที่ ใ ห้ผู้ถื อ บัต รสั่ง ซื ้อ สิ น ค้า และ/หรื อ ใช้บ ริก ารที่ ผู้ถื อ บัต รเพี ย งแจ้ง
ความประสงค์ ขอชําระค่าสินค้า/บริการ โดยการแจ้งหมายเลขบัตรเดบิต ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรให้
ร้านค้าทําการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ผูถ้ ือบัตร ตกลงดังนี ้
6.1 หากผูถ้ ือบัตรทักท้วงว่าไม่ได้เป็ นผูส้ ่ งั ซือ้ สินค้าหรือไม่ได้เป็ นผูข้ อรับบริการจากร้านค้าดังกล่าว ธนาคารจะระงับ
การเรียกเก็บเงินจากผูถ้ ือบัตรทันที หรือในกรณีท่ีเรียกเก็บเงินไปแล้ว ธนาคารจะคืนเงินให้กบั ผูถ้ ือบัตรทันที
เว้นแต่ธนาคารจะพิสจู น์ได้ว่าภาระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ เป็ นการกระทําของผูถ้ ือบัตรเองและใช้สิทธิเรียกคืนจากผูถ้ ือบัตร
ในภายหลัง
6.2 ไม่เป็ นการตัดสิทธิ ของผูถ้ ื อบัตรที่จะขอยกเลิกการซือ้ สินค้าและ/หรือ/รับบริการ ภายในระยะเวลา 45 วัน
นับตัง้ แต่วนั ที่ส่ งั ซือ้ สินค้าหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะเวลา 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ถึงกําหนดการส่งมอบ
สินค้าและ/หรือ/บริการ ในกรณีท่ีมีการกําหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าและ/หรือ/บริการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หากผูถ้ ื อบัตรพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รบั สินค้าและ/หรือ/บริการ หรือได้รบั แต่ไม่ตรงกําหนดเวลา หรือได้รบั แล้ว
แต่ไม่ครบถ้วน หรือชํารุ ดบกพร่อง หรือไม่ถกู ต้องตรงตามวัตถุประสงค์ โดยธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงิน
จากผูถ้ ื อบัตร หรือในกรณีท่ี เรียกเก็ บเงิ นไปแล้ว ถ้าเป็ นการสั่งซื อ้ สินค้าและ/หรือ/บริการภายในประเทศ
ธนาคารจะคืนเงินให้กับผูถ้ ื อบัตรภายในระยะเวลา 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ผถู้ ื อบัตรแจ้ง แต่ถา้ เป็ นการสั่งซื อ้
สินค้าและ/หรือบริการจากต่างประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให้กบั ผูถ้ ือบัตรภายในระยะเวลา 60 วัน นับตัง้ แต่
วันที่ผถู้ ือบัตรแจ้ง
เงือ่ นไขความคุ้มครอง สําหรับผู้ถอื บัตรเดบิตทีม่ ีความคุ้มครองการประกันภัยอุบัตเิ หตุ
1. ผูม้ ีสิทธิ ได้รบั ความคุม้ ครอง: ผูถ้ ื อบัตรเดบิตซึ่งมีช่ือเป็ นเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ในนาม
บุคคลธรรมดาเพียงคนเดียวที่ผูกกับบัตร (ยกเว้นบัญชีร่วม, บัญชีรา้ นค้าโดยผูฝ้ ากคนเดียว, บัญชีคณะบุคคล,
บัญชีนิตบิ คุ คล, บัญชี...เพื่อ...) และมีอายุ ณ วันสมัครบัตร ตัง้ แต่อายุ 12 ปี บริบรู ณ์ (ตามวันเดือนปี เกิด) - 70 ปี
(ตามปี เกิด) โดยนับตามที่ระบุในบัตรประจําตัวประชาชน หรือ Passport (กรณีชาวต่างชาติ)
ผูถ้ ื อบัตร 1 ราย สามารถถื อบัตรเดบิตทุกประเภทที่ มีความคุม้ ครองการประกันภัยอุบตั ิเหตุภายใต้บตั รเดบิต
ดังกล่าวได้รวมกันสูงสุดไม่เกิ น 5 ใบ (ซึ่งต่อไปนี ้ จะรวมเรียกว่า “บั ตรเดบิตที่มีความคุ้ มครองอุ บัติเ หตุ” )
ขอบเขตความคุม้ ครอง: การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง จากอุบตั ิเหตุภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุกลุม่ (อบ.1)
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2. คํานิยาม:
2.1 อุบตั ิเหตุ หมายความถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ อย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่างกาย และทําให้เกิดผลที่
ผูเ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุง่ หวัง
2.2 ความบาดเจ็บ หมายความถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั เิ หตุ ซึ่งเกิดขึน้ โดยเอกเทศ
และโดยอิสระจากสาเหตุอ่ืน
2.3 การสูญ เสี ย อวัย วะ หมายถึ ง การถูก ตัด ออกจากร่า งกายตั้ง แต่ข้อ มื อ หรื อ ข้อ เท้า และให้ร วมหมายถึ ง
การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิน้ เชิงและมีขอ้ บ่งชีท้ างการแพทย์ว่า
ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกต่อไป โดยจะจ่ายค่าทดแทนเพียงรายการที่สงู สุดรายการเดียวตามข้อตกลง
คุม้ ครอง (อบ.1)
2.4 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
2.5 ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพ
ประจําและอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิน้ เชิงตลอดไป
2.6 ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล : ถ้าการบาดเจ็ บที่ ไ ด้รับทําให้ผู้มี สิ ทธิ ไ ด้รับ ความคุม้ ครองต้องรับ การ
รักษาพยาบาลโดยแพทย์หรือต้องได้รบั การพยาบาลโดยพยาบาลซึ่งเกิดขึน้ ภายใน 52 สัปดาห์นบั แต่วนั เกิด
อุบตั ิเหตุ จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นและสมควรซึ่งเกิ ดขึน้ จากการรักษาพยาบาลจําเป็ น
ทางการแพทย์แ ละมาตรฐานทางการแพทย์ สํา หรับ ค่ า ห้อ งสํา หรับ ผู้ป่ วยใน ค่ า ห้อ งสัง เกตอาการ
ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ตามจํานวนเงินที่จ่ายจริงทัง้ นีไ้ ม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้
หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรายละเอียดตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุกลุม่ (แบบพิเศษ)
2.7 ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล : การบาดเจ็บที่ได้รบั ทําให้ผมู้ ี สิทธิ
ได้รับความคุม้ ครองต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็ นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาล เวชกรรม
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยในโดยได้รบั การวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย์
ตามข้อบ่งชีซ้ ่งึ เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บนัน้ ๆ
รายละเอียดตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุกลุม่ (แบบพิเศษ)
3. การประกั น ภั ย นี ้ ให้ก ารคุ้ม ครองความสู ญ เสี ย หรื อ เสี ย หายอัน เกิ ด จากความบาดเจ็ บ ทางร่ า งกายของ
ผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั เิ หตุและทําให้เกิดผลดังต่อไปนี ้
3.1 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง อันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุท่ีมิได้ระบุไว้ใน
ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ อบ.1
3.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง อันเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูก
ทําร้ายร่างกายโดยเจตนา
3.3 การเสี ยชี วิต สูญ เสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพ พลภาพถาวรสิ น้ เชิง อันเนื่ องมาจากการขับขี่ หรื อโดยสาร
รถจักรยานยนต์
3.4 ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
3.5 ผลประโยชน์การชดเชยรายได้
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4. รายละเอียดความคุม้ ครอง
ข้อตกลงความคุม้ ครอง

จํานวนเงินเอาประกันภัย
ต่อบัตรเดบิต

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงจากอุบตั ิเหตุ
ทั่วไปที่มิได้ระบุไว้เป็ นข้อยกเว้นของกรมธรรม์(อบ.1)
- ทุนประกันภัยขัน้ ตํ่า
- บวกวงเงินความคุม้ ครอง 10 เท่าของยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยของบัญชีท่ีผูกกับ
บัตรในเดือนก่อน
- บวกวงเงินความคุม้ ครอง 10 เท่าของยอดเงินรู ดซือ้ สินค้าผ่านบัตรทัง้ หมดใน
เดือนก่อน
- ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อบัตรไม่เกิน

100,000 บาท
xxx
xxx
200,000 บาท

2. การเสียชี วิต สูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงจากการถูก
ฆาตกรรมหรื อถูกทําร้ายร่างกายโดยเจตนา หรื อจากการขับขี่ หรื อโดยสาร

30,000 บาท

รถจักรยานยนต์
3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุ (ต่ออุบตั เิ หตุ)

4 . ผลประโยชน์ก ารชดเชยรายได้ร ะหว่ า งการเข้า รัก ษาตัว ในโรงพยาบาล
อัน เนื่ อ งมาจากอุ บัติ เ หตุ (สูง สุด ไม่ เ กิ น 30วัน ต่อ อุบัติ เ หตุ) กรณี รัก ษาตัว
ในโรงพยาบาลจากอุบตั เิ หตุท่ วั ไป

5,000 บาท

300 บาท/วันคุม้ ครองสูงสุด
30 วัน/อุบตั เิ หตุ

หมายเหตุ : ธนาคารเป็ นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น
: บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะ นายหน้านิตบิ ุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00002/2547
: รับประกันภัยโดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
: จํากัดสิทธิประโยชน์สูงสุดไม่เกินคนละ 5 บัตร
บริษัทผูร้ บั ประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยหรือปฏิเสธการรับประกันภัยตามเงื่อนไขที่บริษัท
ผูร้ บั ประกันภัยเป็ นผูก้ าํ หนด รวมทัง้ การบอกเลิกความคุม้ ครองหากมีเหตุแห่งการบอกเลิกตามเงื่อนไขกรมธรรม์
หรือตามที่บริษัทผูร้ บั ประกันภัยพิจารณาเห็นสมควร
 กรณี ก ารเสี ย ชี วิ ต สู ญ เสี ย อวัย วะ สายตา หรื อ ทุ พ พลภาพถาวรสิ ้น เชิ ง จากอุ บั ติ เ หตุ ท่ ั ว ไปจะได้รั บ
ความคุม้ ครองไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน
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 กรณี การเสี ยชี วิต สูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงจากการถูกฆาตกรรม หรือทําร้า ย
ร่างกายโดยเจตนา จะได้รบั ความคุม้ ครองไม่เกิน 150,000 บาท/คน
 กรณี ก ารเสี ย ชี วิ ต สู ญ เสี ย อวั ย วะ สายตา หรื อ ทุ พ พลภาพถาวรสิ ้น เชิ ง จากการขั บ ขี่ ห รื อ โดยสาร
รถจักรยานยนต์ จะได้รบั ความคุม้ ครองไม่เกิน 150,000 บาท/คน
 ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุจะได้รบั ความคุม้ ครองไม่เกิน 25,000 บาท/คน /อุบตั เิ หตุ
 ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบตั ิเหตุท่ วั ไป 300 บาท/วัน คุม้ ครอง
สูงสุด 30 วัน/อุบตั เิ หตุ จะได้รบั ความคุม้ ครองไม่เกิน 45,000 บาท/คน/อุบตั เิ หตุ
5. อาณาเขตความคุม้ ครอง : ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
6. ผูถ้ ือบัตรที่ได้รบั ความคุม้ ครองการประกันภัยอุบตั เิ หตุ
6.1 ผูถ้ ื อบัตรที่มีคณ
ุ สมบัติตามเงื่ อนไขที่ธนาคารกําหนด ในข้อ 1 จะได้รบั สิทธิ ความคุม้ ครองตัง้ แต่วนั ที่สมัคร
บัตรและได้รบั สิทธิความคุม้ ครองต่อเนื่องทุกๆ ปี ในกรณีท่ีธนาคารหักค่าธรรมเนียมรายปี บตั รจากบัญชีเงินฝาก
ที่ผกู กับบัตรได้จนกว่าบัตรหมดอายุ
6.2 กรณีบตั รชํารุ ด สูญหาย บัตรหมดอายุ และผูถ้ ือบัตรทําบัตรแทนบัตรเดิม จะได้รบั สิทธิความคุม้ ครองตัง้ แต่
วันที่ทาํ บัตรทดแทนบัตรเดิม
6.3 ในกรณี ท่ี ร ะบบไม่ ส ามารถหั ก บัญ ชี เ พื่ อ ชํา ระค่ า ธรรมเนี ย มรายปี ได้ และผู้ถื อ บัต รทํา รายการชํา ระ
ค่าธรรมเนียมรายปี ตามขัน้ ตอนที่ธนาคารกําหนด จะได้รบั สิทธิความคุม้ ครองตัง้ แต่วนั ที่ชาํ ระค่าธรรมเนียม
รายปี
7. ผูถ้ ือบัตรที่ไม่ได้รบั ความคุม้ ครองการประกันอุบตั ภิ ยั เหตุ
7.1 ผูถ้ ือบัตรอายุต่าํ กว่า 12 ปี บริบรู ณ์ (ตามวันเดือนปี เกิด) หรืออายุเกินกว่า 70 ปี (ตามปี เกิด) ณ วันสมัครบัตร
โดยนับตามที่ ระบุในบัตรประจําตัวประชาชน หรือ Passport (กรณี ชาวต่างชาติ) โดยที่ บตั รเดบิตยังคง
ชําระค่าธรรมเนียมบัตรในอัตราปกติท่ีธนาคารกําหนด
7.2 ผูถ้ ือบัตรยกเลิกหรืออายัดบัตร
7.3 บัญชีเงินฝากที่ผกู กับบัตรถูกปิ ดบัญชี โดยผูถ้ ือบัตร หรือโดยระบบของธนาคารที่เกิดจากบัญชีเงินฝากมีเงิน
คงเหลื อในบัญชี ต่ าํ กว่าจํานวนเงิ นขัน้ ตํ่าที่ ธ นาคารกําหนด หรือไม่มีการฝากถอนเกิ นกว่า 1 ปี ธนาคาร
หักค่าบริการรักษาบัญชีตามจํานวนที่ธนาคารกําหนด และธนาคารพิจารณาปิ ดบัญชีเงินฝาก ในกรณีไม่มี
เงินฝากเหลือในบัญชี
7.4 ธนาคารระงับการใช้บตั ร เพิกถอนการใช้บตั ร หรือปฏิเสธการใช้ หรือเรียกบัตรคืนตามข้อ 16. ของข้อกําหนด
และเงื่อนไขทั่วไป ซึ่งใช้กบั บัตรเดบิตทุกประเภท
7.5 ระบบตัดค่าธรรมเนียมรายปี บตั รไม่ได้ เช่นเงินในบัญชีไม่พอชําระค่าธรรมเนียม
7.6 ผูถ้ ือบัตรใช้สิทธิความคุม้ ครองการประกันภัยอุบตั เิ หตุสาํ หรับผูถ้ ือบัตรแล้ว
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8. ข้อยกเว้นความคุม้ ครอง:
8.1 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี ้
8.1.1 การกระทําของผูถ้ ื อบัตรที่ได้รบั ความคุม้ ครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติด
ให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ สรุ า” หมายถึง ในกรณี ท่ี มีการตรวจเลือด
ผูถ้ ือบัตรแล้วมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้ แต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขนึ ้ ไป
8.1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
8.1.3 การได้รบั เชือ้ โรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชือ้ โรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํา้ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่
ได้รบั มาจากอุบตั เิ หตุ
8.1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ท่ีจาํ เป็ นจะต้องกระทํา เนื่องจากได้รบั บาดเจ็บซึ่งได้รบั
ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี ้ และได้กระทําภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย
8.1.5 การแท้งลูก
8.1.6 การรักษาฟั นหรือการรักษารากฟั น เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึน้ ภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบตั เิ หตุ
8.1.7 การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟั น ทันตกรรมประดิษฐ์
8.1.8 อาหารเป็ นพิษ
8.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation)
กระดูกสันหลัง เลื่ อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสัน หลัง เสื่ อม (Degenerative disc
disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่
กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylosis) เว้นแต่มีการแตกหัก (fracture) หรือเคลื่อน
(dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ
8.1.10 สงคราม การรุ กราน การกระทําที่ม่งุ ร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรือการกระทําที่ม่งุ ร้ายคล้ายสงคราม
ไม่วา่ จะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึง สงครามระหว่าง
ชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความ
วุ่นวาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้
มีการประกาศหรือคงไว้ซ่งึ กฎอัยการศึก
8.1.11 การก่อการร้าย
8.1.12 การแผ่ รัง สี หรื อ การแพร่กัม มัน ตภาพรัง สี จ ากเชื อ้ เพลิ ง นิ ว เคลี ย ร์ หรื อ จากกากนิ ว เคลี ย ร์ใ ดๆ
อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทาง
นิวเคลียร์ซ่งึ ดําเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
8.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอนั ตรายอื่นใดที่อาจเกิ ด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

9930004-03-21
(v5e/1019/KB989F/0820)

14/21

8.2 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ ในเวลาต่อไปนี ้
8.2.1 ขณะที่ ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกี ทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกี ดว้ ย
แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึน้ หรือกําลังลง หรือโดยสาร
อยูใ่ นบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจีจ้ ๊มั พ์ ดํานํา้ ที่ตอ้ งใช้ถงั อากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้นาํ้
8.2.2 ขณะที่ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
8.2.3 ขณะที่ ผู้ไ ด้ร ับความคุม้ ครองกําลัง ขึน้ หรือกําลัง ลง หรือขณะโดยสารอยู่ใ นอากาศยานที่ มิไ ด้จ ด
ทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
8.2.4 ขณะที่ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองขับขี่หรือปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
8.2.5 ขณะที่ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีสว่ นยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
8.2.6 ขณะที่ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
8.2.7 ขณะที่ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองปฏิบตั หิ น้าที่เป็ นทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร
9. ทุนประกันภัยขัน้ ตํ่า 100,000 บาท และสูงสุด 200,000 บาทต่อบัตร คํานวณส่วนเพิ่มที่ (ผูถ้ ือบัตร) แต่ละคนจะได้
ไม่เท่ากันโดยพิจารณาจาก
9.1 ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยของบัญชีท่ีผกู กับบัตรในเดือนก่อน
 กรณี บตั รผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จะพิจารณาจากยอดเงินคงเหลื อในบัญชี ตงั้ แต่วนั ที่ 1 จนถึง
วันที่ 30 หรือ 31 ในเดือนก่อนหน้าประสบอุบตั ิเหตุ โดยนํายอดเงินทุกวันมาบวกกัน และหารด้วย 30
หรือ 31 ขึน้ อยูก่ บั จํานวนวันในเดือน
 กรณีบตั รผูกบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน จะพิจารณาจาก บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ไม่เกินจํานวน
เงินที่มีอยู่ในบัญชีของผูฝ้ าก (ไม่รวมวงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี OVERDRAFT) (ถ้ามี) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 จนถึง
วันที่ 30 หรือ 31 ในเดือนก่อนหน้า โดยนํายอดเงินทุกวันมาบวกกัน และหารด้วย 30 หรือ 31 ขึน้ อยู่
กับจํานวนวันในเดือน
 กรณีบตั รผูกกับทัง้ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน จะพิจารณาจากยอดเงิน
คงเหลือในบัญชีออมทรัพย์เท่านัน้
 กรณี บตั รผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และมียอดคงเหลื อในบัญชี
ไม่ครบ 30 หรือ 31 วัน ในเดือนก่อนหน้าประสบอุบตั เิ หตุ จะนํายอดเงินทุกวันมาบวกกันและหารด้วย
30 หรือ 31 ขึน้ อยูก่ บั จํานวนวันในเดือน
 ธนาคารสงวนสิทธิ์คาํ นวณยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยของบัญชีท่ีผูกกับบัตรนับตัง้ แต่วนั ที่สมัครบัตรแล้ว
เท่านัน้
9.2 ยอดใช้จา่ ยซือ้ สินค้าผ่านบัตร
 พิ จ ารณาจากยอดการใช้จ่ า ยผ่ า นบัต ร ตั้ง แต่วัน ที่ 1 จนถึ ง วัน ที่ 30 หรื อ 31 ในเดื อ นก่ อ นหน้า
ประสบอุบตั เิ หตุ
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 กรณี บญ
ั ชี เงิ นฝากกระแสรายวัน จะพิจารณาจากบัญชี เงิ นฝากกระแสรายวันสําหรับจํานวนเงิ น
ที่มีอยูใ่ นบัญชีของผูฝ้ ากและรวมวงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี OVERDRAFT (ถ้ามี)
 เฉพาะรายการซือ้ สินค้าที่รา้ นค้าเรียกเก็บเงินเข้ามายังธนาคารแล้วเท่านัน้
10. ผูร้ บั ประโยชน์ตามความคุม้ ครองการประกันภัยอุบตั ิเหตุได้แก่ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย (ทายาทโดยธรรม)
ตามลําดับหรือบุคคลที่ได้ระบุช่ือเฉพาะเจาะจง
11. กรณีผถู้ ือบัตรใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง
จากอุ บัติ เ หตุท่ ัว ไป หรื อ จากการถู ก ฆาตกรรม/ถู ก ทํา ร้า ยร่ า งกายโดยเจตนา หรื อ จากการขับ ขี่ / โดยสาร
รถจักรยานยนต์ไปแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิยกเลิกบัตรที่ใช้สิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามบัตรในทุกกรณีสิน้ สุดลงทันทีนับแต่วันทีผ่ ู้ถอื บัตรใช้สิทธิข้างต้น
12. หลักฐานประกันภัยที่ผถู้ ือบัตรจะได้รบั และการระบุช่ือผูร้ บั ประโยชน์
12.1 หลักฐานประกันภัย : ผูถ้ ือบัตรสามารถใช้บตั รเดบิตที่มีความคุม้ ครองประกันภัยใบนัน้ ๆ เป็ นหลักฐานแสดง
สิทธิในการเอาประกันภัยอุบตั เิ หตุภายใต้เงื่อนไขของบริการ
12.2 ผูร้ บั ประโยชน์ : ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายตามลําดับ หรือบุคคลที่ได้ระบุช่ือเฉพาะเจาะจง ในกรณี ท่ี
ผูเ้ อาประกันภัยต้องการระบุ แก้ไข หรือเปลี่ ยนแปลง ชื่ อผูร้ บั ผลประโยชน์ ติดต่อ CALL CENTER ของ
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โทรศัพท์ 1484
13. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณี ผเู้ อาประกันภัย เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง ผูร้ บั ประโยชน์ หรือ
ผูจ้ ัดการมรดก หรือทายาทโดยธรรม ติดต่อ CALL CENTER ของบริษัทเมื องไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
(“บริษัท”) โทรศัพท์ 1484 ศูนย์บริการด้านสินไหม โทรศัพท์ 0-2290-3388 พร้อมแจ้ง ชื่อ นามสกุลและหมายเลข
บัตรเดบิต หมายเลขโทรศัพ ท์ พร้อมเตรี ยมเอกสารจัด ส่ง ให้แ ก่ บริษัท เลขที่ 252 ถ.รัช ดาภิ เ ษก ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผเู้ อาประกันภัย (ผูถ้ ือบัตร) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง โดย
เอกสารประกอบด้วย
13.1 กรณีทพุ พลภาพถาวรสิน้ เชิง
 แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
 ใบรับรองแพทย์ ระบุสาเหตุการบาดเจ็บและอวัยวะที่สญ
ู เสียโดยชัดเจน
 ฟิ ลม์ เอ็กซเรย์หรือผลการอ่านฟิ ลม์
 รูปถ่ายเต็มตัวและอวัยวะที่สญ
ู เสียของผูเ้ รียกร้องสิทธิความคุม้ ครอง
 สําเนาบัตรประชาชน
 สําเนาประวัตกิ ารรักษาพยาบาล
 สําเนาบัตรเดบิตที่มีความคุม้ ครองประกันภัย ซึ่งมีหมายเลขบนบัตรตรงกับชื่อผูถ้ ือบัตรกับธนาคาร
 สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันที่ผกู กับบัตร
13.2 กรณีเสียชีวิต
 แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัทเมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
 สําเนาใบชันสูตรพลิกศพ รับรองสําเนาโดยหน่วยงานที่ออก
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สําเนาใบรายงานการผ่าศพ รับรองสําเนาโดยหน่วยงานที่ออกในกรณีท่ีมีการผ่าศพพิสจู น์
สําเนาใบรับรองการเสียชีวิต รับรองสําเนาโดยหน่วยงานที่ออก
สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจรับรองสําเนาโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
สําเนาใบมรณะบัตร รับรองสําเนาโดยหน่วยงานที่ออก
สํา เนาทะเบี ย นบ้า นของผู้เ สี ย ชี วิ ต และผู้รับ ผลประโยชน์ สํา เนาบัต รประจํา ตัว ประชาชนของ
ผูเ้ สียชีวิตและผูร้ บั ผลประโยชน์ รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูร้ บั ผลประโยชน์
 สําเนาบัตรเดบิตที่มีความคุม้ ครองประกันภัย ซึ่งมีหมายเลขบนบัตรตรงกับชื่อผูถ้ ือบัตรกับธนาคาร
 สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันที่ผกู กับบัตร
13.3 กรณี ท่ีมีการเรียกร้องสิทธิ ความคุม้ ครอง และเอกสารต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจะดําเนินการจ่าย
ค่าสินไหมให้ผรู้ บั ผลประโยชน์ภายใน 7 วันทําการ
14. การเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุ
14.1 กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุในโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือบริษัทฯ ทัง้ กรณีผปู้ ่ วยใน
(IPD) และ/หรือ ผูป้ ่ วยนอก (OPD) ผูถ้ ือบัตรสามารถขอใช้บริการได้ในโรงพยาบาลที่อยูใ่ นเครือ TPA และ
บริษัทได้ โดยไม่ตอ้ งสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล แต่ทงั้ นี ้ ต้องไม่เกินจากวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ได้รบั
ความคุ้ม ครองโดยแสดงบัต รเดบิ ต ที่ มี ค วามคุ้ม ครองประกัน ภัย และบัต รประจํา ตัว ประชาชน หรื อ
PASSPORT (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูถ้ ือบัตร
เว้นแต่ภายใน 5 วันทําการนับจากวันทีส่ มัครทําบัตรเดบิตทีม่ ีความคุ้มครอง หากผู้ถอื บัตรเข้ารับ
การรั กษาพยาบาล ผู้ ถือบั ตรจําต้องทําการสํารองจ่ า ยค่ า รั กษาพยาบาลไปก่ อ น โดยสามารถ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ตามวิธีการทีร่ ะบุไว้ในข้อ 14.2
14.2 กรณี เข้ารับการรักษาพยาบาลอันเนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุในโรงพยาบาลที่ไม่อยู่ในเครือบริษัทฯ ผูถ้ ื อบัตร
จะต้องสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน ให้ตดิ ต่อ CALL CENTER ของ บริษัท เมืองไทยประกันภัยจํากัด
(มหาชน) โทรศัพท์ 1484 พร้อมแจ้ง ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรเดบิต หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ พร้อมเตรียม
เอกสารจัดส่งให้แก่บริษัท เลขที่ 252 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายใน 30 วันนับจากวันที่
ผูถ้ ือบัตรเข้ารักษาพยาบาล โดยมีเอกสารดังนี ้
 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ระบุสาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุ
 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ/ หรือ สํานาบัตรประจําตัวอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ของผูถ้ ือบัตร
 สํา เนาบัต รเดบิ ต ที่ มี ค วามคุ้ม ครองประกัน ภัย ซึ่ง มี ห มายเลขบนบัต รตรงกับ ชื่ อ ผู้ท าํ บัต รกับ
ธนาคาร
 สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันที่ผกู กับบัตร
14.3 กรณีท่ีมีการเรียกร้องสิทธิ ความคุม้ ครอง และเอกสารต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจะดําเนินการจ่าย
ค่าสินไหมให้ผรู้ บั ผลประโยชน์ภายใน 7 วันทําการ
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15. การเรียกร้องผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบตั ิเหตุท่ วั ไป 300 บาท/วัน
คุม้ ครองสูงสุด 30 วัน/คนโดยมีเอกสารดังนี ้
 สําเนาใบรับรองแพทย์
 สําเนาใบเสร็จ หรือใบสรุปค่ารักษาพยาบาลที่ระบุรายละเอียดค่าใช้จา่ ยและจํานวนวัน
 สําเนาประวัติการรักษาสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ/สําเนาบัตรประจําตัวอื่ นๆที่ ท าง
ราชการออกให้ของผูถ้ ือบัตร
 สํา เนาบัต รเดบิ ต ที่ มี ค วามคุ้ม ครองประกัน ภัย ซึ่ ง มี ห มายเลขบนบัต รตรงกับ ชื่ อ ผู้ท าํ บัต รกับ
ธนาคาร
 สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันที่ผกู กับบัตร
การแจ้งอุบัติเหตุ:จะต้องแจ้งให้บริษัทเมืองไทยประกันภัย จํากัด(มหาชน)ทราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชกั ช้า
ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแต่จะพิสจู น์ได้ว่ามีเหตุจาํ เป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งได้
ข้างต้น แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สดุ เท่าที่สามารถกระทําได้
การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย:ให้ส่งหลักฐาน กรณีเรียกร้องค่าทดแทนจากเสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพให้ส่งภายใน 30 วันนับแต่วนั เสียชีวิตหรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน
อย่างอื่ นให้ส่งหลักฐานภายใน180 วัน นับจากวันที่ เกิ ดอุบตั ิเ หตุ แต่การไม่เรียกร้องดัง กล่าวภายในกํา หนด
ไม่ทาํ ให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั ไม่สามารถเรียกร้องภายในกําหนดและได้ทาํ การ
เรียกร้องโดยเร็วที่สดุ แล้ว
หมายเหตุ : ข้อกําหนดและเงือ่ นไขทั่วไปอื่นๆจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิ หตุกลุ่ม (แบบพิเศษ)
ข้อกําหนดและเงือ่ นไข สําหรับผู้ถอื บัตรเดบิตพืน้ ฐาน (K-Basic Debit Card)
1. บัต รเดบิ ต พื น้ ฐาน (K-Basic Debit Card) เป็ น บัต รเดบิ ต ที่ ใ ช้บ ริ ก ารร่ว มกั บ บัญ ชี เ งิ น ฝากพื น้ ฐาน (Basic
Banking Account) เท่านัน้
2. บัญชีเงินฝากพืน้ ฐาน (Basic Banking Account) 1 บัญชี สามารถผูกบัตรเดบิตพืน้ ฐาน (K-Basic Debit Card)
ได้ 1 บัตรเท่านัน้
3. ผูถ้ ื อบัตรตกลงชําระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า/ออกบัตรใหม่ และค่าธรรมเนี ยมรายปี สําหรับบัตรเดบิตพื น้ ฐาน
(K-Basic Debit Card) ที่ผูกกับบัญชีเงินฝากพืน้ ฐาน (Basic Banking Account) ตามอัตราที่ธนาคารกําหนด
ทัง้ นี ้ ในกรณี ท่ีบญ
ั ชีเงินฝากพืน้ ฐานถูกเปลี่ยนแปลงรู ปแบบบัญชีเป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามข้อกําหนด
และเงื่อนไขการเปิ ดบัญชีและใช้บญ
ั ชีเงินฝากพืน้ ฐาน ผูถ้ ือบัตรตกลงชําระค่าธรรมเนียมรายปี บตั รเดบิตพืน้ ฐาน
(K-Basic Debit Card) ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนี ยมสําหรับบัตรเดบิตของธนาคารกสิกรไทย โดยตกลง
ยินยอมให้ธนาคารหักเงิ นจากบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรเดบิตพืน้ ฐาน (K-Basic Debit Card) เมื่อครบรอบปี
การเป็ นผูถ้ ือบัตรเดบิตพืน้ ฐาน (K-Basic Debit Card) และผูถ้ ือบัตรตกลงจะนําเงินเข้าบัญชีไว้ก่อนกําหนดเวลา
ที่ธนาคารกําหนด เพื่อให้ธนาคารสามารถดําเนินการหักเงินจากบัญชีดงั กล่าวตามข้อตกลงนีไ้ ด้
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ข้อกําหนดและเงือ่ นไขบัตรเดบิตแมงมุมกสิกรไทยในส่วนของการใช้งานในระบบรถไฟฟ้ า
บัตรเดบิตแมงมุมกสิกรไทย ต่อไปนีเ้ รียกว่า “บัตร” เป็ นบัตรที่สามารถใช้เป็ นบัตรโดยสารในระบบรถไฟฟ้า
ในสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนาํ้ เงิน) สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) รวมถึงเส้นทางอื่นๆ และระบบคมนาคมขนส่ง
ในอนาคต ตามโครงการตั๋วร่วมบัตรแมงมุม ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่า “ระบบรถไฟฟ้ า” ภายใต้ขอ้ กําหนดในการใช้ระบบ
รถไฟฟ้าที่ได้ประกาศไว้
1. ธนาคารให้บริการออกบัตร ผ่านระบบ K PLUS หรือสาขาของธนาคารที่ให้บริการ กรณีท่ีบตั รชํารุ ดไม่สามารถทํา
ธุรกรรมทางการเงิน หรือไม่สามารถใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้าได้ตามปกติ ผูถ้ ื อบัตรสามารถขอออกบัตรใหม่
โดยคิดค่าธรรมเนียมทําบัตรและค่าธรรมเนียมรายปี เป็ นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมบริการของธนาคาร
ทั้ง นี ้ ธนาคารจะทําการยกเลิ กบัตรเก่ า และผู้ถือบัตรสามารถขอคืน มูล ค่าการเดิน ทางคงเหลื อในบัตรเก่าได้
ตามข้อ 2.5
2. เงือ่ นไขการใช้บัตรในระบบรถไฟฟ้ า
2.1 ในการทําบัตรใหม่ มูลค่าการเดินทางในระบบรถไฟฟ้าเท่ากับ 0 บาท
2.2 การเติมมู ลค่ าในบั ต รเพื่อ ใช้ เ ดินทางในระบบรถไฟฟ้ า ผูถ้ ื อบัตรสามารถเติมมูลค่าในบัตรได้ท่ี หอ้ ง
ออกบัตรโดยสารในสถานีรถไฟฟ้าในเวลาทําการ ตามเงื่อนไขที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “รฟม.” กําหนด โดยต้องเติมเป็ นมูลค่าขัน้ ตํ่าเท่ากับ 100 บาท สามารถเพิ่มขึน้ ได้เป็ น
จํานวนเท่าของ 100 บาท และวงเงินในบัตรจะต้องไม่เกิน 10,000 บาท
2.3 การใช้บัตรเดินทางในระบบรถไฟฟ้ า
 ผู้ถื อ บัต รสามารถใช้บัต รเพื่ อ ผ่ า นเข้า -ออกทางประตูอัต โนมัติ ต ามประกาศ เงื่ อ นไข ระเบี ย บ และ
ข้อกําหนดของ รฟม.
 หากมีการเดินทางเกินกว่ามูลค่าคงเหลื อภายในบัตร ผูถ้ ื อบัตรจะต้องเติมเงินให้มูลค่าบนบัตรคงเหลื อ
มากกว่ามูลค่าการเดินทางเสียก่อน จึงสามารถออกจากระบบรถไฟฟ้าได้
 กรณี ห ยุ ด ใช้ง านบัต รในระบบรถไฟฟ้ า เป็ น ระยะเวลาเกิ น 2 ปี นับ จากวัน ที่ เ ดิ น ทางครั้ง สุ ด ท้า ย
จะไม่สามารถใช้บตั รเดินทางได้ ผูถ้ ื อบัตรต้องนําบัตรมาเติมมูลค่าเดินทางที่หอ้ งออกบัตรโดยสารก่อน
จึงสามารถเดินทางได้ ทัง้ นีม้ ลู ค่าการเดินทางคงเหลือในบัตรก่อนหน้าการเติมมูลค่ายังคงใช้ได้
 กรณี มี ข ้อ สอบถามเรื่ อ งการใช้บัต รเดิ น ทางในระบบรถไฟฟ้ า โปรดติ ด ต่ อ ศูน ย์บ ริ ก ารข้อ มู ล รฟม.
(Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 02-7164044 ในวันและเวลาทําการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 น.
- 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดตามธรรมเนียมของ รฟม.
2.4 กรณี เกิดปั ญหาในการใช้ บัต รระหว่ างเดินทางในระบบรถไฟฟ้ า ผูถ้ ื อบัตรสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่
ที่หอ้ งออกบัตรโดยสาร โดยผูถ้ ื อบัตรจะต้องชําระค่าโดยสารตามระเบียบของ รฟม. ทัง้ นี ้ หากบัตรดังกล่าว
ยังไม่สามารถใช้เดินทางได้ในครัง้ ต่อไป ผูถ้ ือบัตรสามารถติดต่อสาขาของธนาคารที่ให้บริการ
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2.5 กรณีบัตรหาย ชํารุด ถูกยึด หมดอายุ หรือยกเลิกบัตร และการขอคืนมูลค่าการเดินทาง
 กรณีบตั รหาย ชํารุด ถูกยึด หมดอายุ หรือยกเลิกบัตร ผูถ้ ือบัตรสามารถติดต่อสาขาธนาคาร เพื่อดําเนินการ
ตามระเบียบและวิธีปฏิบตั งิ านของธนาคาร
 กรณีบตั รชํารุ ดหรือยกเลิกบัตรเฉพาะการใช้งานในส่วนการทําธุรกรรมการเงินกับธนาคาร ผูถ้ ือบัตรยังคง
ใช้บตั ร เป็ นบัตรโดยสารในระบบรถไฟฟ้าได้ตามปกติ
 กรณี ท่ี ผู้ถื อ บัต รประสงค์จ ะยกเลิ ก บัต รในส่ ว นบัต รโดยสารและขอคื น มูล ค่า การเดิ น ทางที่ ค งเหลื อ
อยูใ่ นบัตร ธนาคารจะยกเลิกบัตรทัง้ ในส่วนการทําธุรกรรมทางการเงินและแจ้ง รฟม. ให้ทาํ การยกเลิกบัตร
เพื่อใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้าทันที
 กรณี บตั รเสีย/ชํารุ ดและผูถ้ ื อบัตรต้องการขอคืนมูลค่าการเดินทาง ผูถ้ ื อบัตรจะต้องคืนบัตรที่เสี ย/ชํารุ ด
ที่ สาขาของธนาคารที่ ให้บริการ เพื่ อยกเลิกบัตรในระบบธนาคารและทําลายบัตรพร้อมกรอกใบคําขอ
คืนมูลค่าการเดินทาง โดยธนาคารจะแจ้ง รฟม. ให้ตรวจสอบมูลค่าการเดินทางคงเหลื อภายใน 7 วัน
ทําการ (“วั นทํา การ” หมายถึง วันที่ มิใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทยไม่ไ ด้
ประกาศให้เป็ นวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์) นับจากวันที่ได้รบั ใบคําขอฯ และธนาคารจะคืนมูลค่า
การเดินทางคงเหลือในบัตรให้ผูถ้ ือบัตรภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่ธนาคารได้รบั การยืนยันมูลค่า
การเดินทางคงเหลือในบัตรจาก รฟม. ทัง้ นี ้ การตรวจสอบมูลค่าการเดินทางคงเหลือในบัตรเป็ นไปตาม
ข้อมูลและการประมวลผลของ รฟม. ธนาคารเป็ นเพียงตัวกลางในการคืนมูลค่าการเดินทางคงเหลือให้แก่
ผูถ้ ื อบัตรเท่านัน้ กรณี ผูถ้ ื อบัตรมี ขอ้ สงสัยเกี่ ยวกับมูลค่าการเดินทางคงเหลื อ สามารถติดต่อสอบถาม
ช่องทางข้างต้น
 กรณีบตั รสูญหาย หรือไม่มีบตั รไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ให้บริการ ผูถ้ ือบัตรไม่สามารถขอคืนมูลค่า
การเดินทางได้ โดยสามารถอายัดบัตรในส่วนการใช้งานทําธุรกรรมทางการเงินที่ผูกกับบัญชีธนาคาร
ผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS, สาขาของธนาคาร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ K-Contact Center โทรศัพท์
02-8888888
 กรณี บตั รถูกยึดที่ เครื่ องเอที เอ็มและผู้ถือบัตรประสงค์จะยกเลิกบัตรดังกล่าว ผูถ้ ื อบัตรสามารถติด ต่อ
K-Contact Center โทรศัพ ท์ 02-8888888 เพื่ อขอคืน มูล ค่าการเดิน ทางโดยธนาคารจะทําการยกเลิก
การใช้งานบัตรทัง้ ในส่วนการทําธุรกรรมทางการเงินและแจ้ง รฟม. ให้ทาํ การยกเลิกบัตรเพื่อใช้เดินทาง
ในระบบรถไฟฟ้า พร้อมทัง้ แจ้ง รฟม.ให้ตรวจสอบมูลค่าการเดินทางคงเหลือภายใน 7 วันทําการ นับจาก
วันที่ได้รบั แจ้งจากผูถ้ ือบัตร และธนาคารจะคืนมูลค่าการเดินทางคงเหลือให้ผถู้ ือบัตรภายใน 7 วันทําการ
นับจากวันที่ธนาคารได้รบั การยืนยันมูลค่าการเดินทางคงเหลือในบัตรจาก รฟม. ตามเงื่อนไขข้างต้น
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ข้อกําหนดและเงือ่ นไขบัตรเดบิตร่วม MADCARD for KERRY EXPRESS
ผูถ้ ื อบัตรรับทราบและตกลงว่า การสมัครบัตรเดบิตร่วม MADCARD for KERRY EXPRESS จะเป็ นการ
สมัครบริการ KERRY CLUB ด้วย โดยผูถ้ ือบัตรยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลของผูถ้ ือบัตรที่มีอยู่กบั ธนาคารหรือที่
ธนาคารได้รบั อาทิเช่น เลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผูถ้ ือบัตร ให้แก่ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) (“KERRY EXPRESS”) เพื่อการดังกล่าว และผูถ้ ือรับทราบว่า การสมัครบริการ KERRY CLUB จะ
เสร็จสมบูรณ์เมื่อผูถ้ ื อบัตรปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขและวิธีท่ี KERRY EXPRESS กําหนด ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องและ
ไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ กับการให้บริการ KERRY CLUB ดังกล่าว หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุ ณาติดต่อ
กับ KERRY EXPRESS โดยตรง
-----------------------------------------------------------------------------
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