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 ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บัตรเครดิตธนำคำรออมสิน
ข้อตกลงการใช้บัตรเครดิต (“ข้อตกลง”) นี้ผูกพันและใช้บังคับระหว่าง ธนาคารออมสิน (“ธนาคาร”) กับผู้ถือ
บัตรเครดิตของธนาคาร ทั้งผู้ถือบัตรหลักและผู้ถือบัตรเสริม (“ผู้ถือบัตร”) ตามชนิดและประเภทของบัตรเครดิตที่
ธนาคารอนุมัติ (“บัตรเครดิต”) โดยผู้ถือบัตรตกลงยินยอม ปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตทุก
ประการ ดังนี้
1. ผู้ถือบัตรตกลงให้ถือว่าข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โดยผู้ถือบัตรจะต้อง
ลงลายมือชื่อในช่องที่กาหนดไว้ด้านหลังของบัตรเครดิตทันทีที่ได้รับบัตรเครดิต และตกลงเปิดใช้บัตร (Activate) ตาม
ขั้นตอนที่ธนาคารกาหนด โดยผู้ถือบัตรตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
ข้อตกลงนี้ และที่ ธ นาคารจะได้แ ก้ไขเพิ่ มเติม ทุ กประการ หากผู้ ถือบั ต รไม่ ท าการเปิ ดใช้ บัต ร (Activate) ภายใน
6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ หรือไม่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเกิน 6 เดือนนับแต่วันที่บัตรได้รับการอนุมัติ หรือนับ
แต่เดือนที่มีรายการใช้จ่ายล่าสุด ธนาคารมีสิทธิ์พิจารณาดาเนินการใดๆ เช่น ออกบัตรใหม่ ปรับลดวงเงิน ต่ออายุบัตร
หรือยกเลิกบัตรได้
2. ผู้ ถื อ บั ต รตกลงยอมรั บ ว่าบั ต รเครดิ ต เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องธนาคาร ซึ่ งผู้ ถื อ บั ต รตกลงเก็ บ รัก ษาพร้อ มกั บ
รหัสประจาตัว (PIN) และรหัสอื่นใด รวมทั้งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตไว้เป็นการเฉพาะตัวให้ปลอดภัย
ตลอดเวลา และจะต้องใช้บัตรเครดิตรหัสประจาตัว (PIN) และ/หรือรหัสอื่นใดด้วยตนเอง โดยไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องให้บุคคลอื่นใดล่วงรู้
หากผู้ถือบัตรมอบบัตรเครดิตให้บุคคลอื่นหรือมีบุคคลอื่นนาบัตรดังกล่าวไปใช้ไม่ว่าด้วยเหตุใด จนทาให้เกิด
การหลงเชื่อและยอมรับชาระเงินด้วยบัตรเครดิตแทนเงินสดหรือทาการเบิกถอนเงินสดหรือทาธุรกรรมทางการเงินอื่นใด
ผู้ถือบัตรยินยอมรับผิดในภาระหนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทาดังกล่าวแก่ธนาคารจนครบถ้วน
3. ผู้ ถือบั ตรสามารถใช้บั ต รเครดิตเพื่ อช าระค่าสิ น ค้าค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดแทนเงิน สดได้ ที่ร้านค้ า
สถานบริการ หรือสถานที่อื่นใด ที่ตกลงรับบัตรเครดิต (“สถานที่รับบัตร”) และสามารถใช้บัตรเครดิตเพื่อการเบิกถอน
เงินสดหรือการใช้บริการอื่นที่ธนาคารจะจัดให้ในภายหลังจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือจากที่ทาการของ
ธนาคารที่ให้บริการดังกล่าว หรือขององค์กรหรือ นิติบุคคลอื่นทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ตกลงให้บริการ
ดังกล่าวร่วมกับ ธนาคาร ทั้งนี้ เมื่อรวมกับยอดค่าใช้จ่ายและภาระหนี้อื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บัตรเครดิตแล้ว
ต้องไม่เกินวงเงินที่ธนาคารกาหนด
กรณีที่ผู้ถือบัตรใช้บัตรเครดิตเกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร ผู้ถือบัตรตกลงว่าเป็นการใช้วงเงิ น
ชั่วคราว และยินยอมชาระหนี้ดังกล่าวทั้งจานวนตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด
4. ในการใช้บัตรเครดิตผู้ถือบัตรตกลงปฏิบัติตามและยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขดังนี้
4.1 การใช้บัตรเครดิตแทนการชาระเงินสดหรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า
4.1.1 ผู้ถือบัตรต้องแสดงและมอบบัตรเครดิตให้แก่สถานที่รับบั ตรหรือที่ทาการของธนาคาร องค์กร
หรือนิติบุคคลอื่นที่ให้บริการเบิกถอนเงินสด เพื่อนาไปจัดทาหลักฐานแสดงการใช้บัตรเครดิต
ดังกล่าว และผู้ถือบัตรจะต้องลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานการใช้บัตรเครดิต แทนการชาระ
เงินสด (Sales Slip) หรือเอกสารการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance Slip)
4.1.2 กรณีผู้ถือบัตรประสงค์จะซื้อสินค้า และ/หรือชาระค่าบริการแบบผ่อนชาระเป็นงวดกับสถานที่
รับบัตรใด ๆ ผู้ถือบัตรตกลงยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถานที่รับบัตรนั้น ๆ และตกลง
ชาระค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติมทั้งหมด (ถ้ามี) เช่น ค่าธรรมเนียมการผ่อนชาระดอกเบี้ย เป็นต้น
ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ตกลงกับสถานที่รับบัตร โดยผู้ถือบัตรตกลงว่า ธนาคารจะเรียกเก็บ
เงินจากผู้ถือบัตรตามจานวนเงินและจานวนงวดที่ต้องผ่อนชาระที่กาหนดไว้ในใบบันทึกรายการ
(Sales Slip) และผู้ถือบั ตรไม่ส ามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการผ่อนชาระดังกล่ าวได้ ทั้งนี้
ผู้ถือบัตรจะต้องชาระจานวนเงินงวดแต่ละงวดเต็มจานวน ตามรายการที่แสดงไว้ในใบแจ้งยอด
ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (“ใบแจ้งยอด”) หากผู้ถือบัตรชาระเงินเป็นจานวนน้อยกว่าจานวนเงินที่
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ต้องผ่อนชาระดังกล่าว ผู้ถือบัตรจะต้องชาระดอกเบี้ยในส่วนที่ค้างชาระแต่ละงวดตามอัตรา
ดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อตกลงนี้
4.1.3 กรณีที่ผู้ถือบัตรสั่งซื้อสินค้าหรือบริการหรือใช้จ่ายอื่นใด โดยการแจ้งความประสงค์ขอชาระค่า
สินค้าและบริการต่างๆ หรือค่าใช้จ่าย ด้วยการแจ้งหมายเลขบัตรเครดิตด้วยวาจา หรือลาย
ลักษณ์อักษรให้ทาการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ผู้ถือบัตรตกลงให้ถือว่าเอกสารการสั่งซื้อหรือ
การใช้บริการหรือการชาระค่าใช้จ่ายที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการหรื อผู้รับชาระค่าใช้จ่ายจัดทาขึ้น
เป็ น หลั กฐานแสดงการใช้บัตรเครดิตที่ถูกต้องและผู กพัน ผู้ ถือบัตร โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ
ผู้ถือบัตร ซึ่งผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบ
กรณีผู้ถือบัตรทักท้วงว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงินจาก
ผู้ถือบัตรทัน ที หรือในกรณีที่เรียกเก็บเงินไปแล้ว ธนาคารจะคืนเงินให้ กับผู้ถือบัตรทันที หาก
ธนาคารพิสูจน์ได้ว่าภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทาของผู้ถือบัตรเอง ผู้ถือบัตรตกลงชาระเงิน
จานวนดังกล่าวคืนให้แก่ธนาคารทันทีที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร
ผู้ถือบัตรมีสิทธิ์ขอยกเลิกการซื้อสินค้าหรือบริการได้ภายในระยะเวลา 45 วัน นับแต่วันที่สั่งซื้อ
หรือใช้บริการ หรือภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันถึงกาหนดส่งมอบสินค้าหรือบริการ กรณี
ที่มีการกาหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าหรือใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้ถือบัตรพิสูจน์
ได้ ว่าไม่ ได้ รั บ สิ น ค้ าหรื อ ไม่ ได้ ใช้ บ ริก าร หรื อได้ รับ แต่ ไม่ ต รงตามก าหนดเวลา หรือ ได้ รับ ไม่
ครบถ้วน หรือชารุดบกพร่อง หรือไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงิน
จากผู้ ถื อ บั ต ร กรณี ที่ ธ นาคารเรี ย กเก็ บ เงิ น ไปแล้ ว ถ้ า เป็ น การสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร
ภายในประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให้กับผู้ถือบัตรภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ถือบัตรแจ้งให้
ธนาคารทราบ ถ้าเป็นการสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากต่างประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให้กับ
ผู้ถือบัตรภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือบัตรแจ้งให้ธนาคารทราบ
4.1.4 กรณีใช้บัตรเครดิตเพื่อชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ แทนเงินสด โดยตัดชาระเป็นรายเดือน ซึ่งผู้ถือบัตรได้
แจ้งหมายเลขบั ตรเครดิตให้ สถานที่รับบัตรเพื่อชาระค่าใช้จ่ายนั้น ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง
หมายเลขบั ต รเครดิ ต ผู้ ถือบั ต รตกลงให้ ธ นาคารตั ดช าระค่ าใช้ จ่ายดั งกล่ าวจากบั ตรเครดิ ต
หมายเลขที่เปลี่ยนแปลงนั้น โดยผู้ถือบัตรต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรเครดิตสาหรับ
ชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่สถานที่รับบัตรนั้น ๆ ทราบเอง
4.2 การใช้บัตรเครดิตกับเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผู้ถือบัตรตกลงปฏิบัติ ดังนี้
4.2.1 ผู้ถือบัตรจะต้องใช้บัตรเครดิตประกอบรหัสประจาตัว (PIN) เพื่อการเบิกถอนเงินสด การโอนเงิน
และ/หรือทาธุรกรรมการเงินอื่นใดที่ธนาคารจัดให้มีบริการ
4.2.2 ผู้ถือบั ตรตกลงยิ น ยอมผู กพัน และปฏิบัติ ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของธนาคาร
และของเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) แต่ละแห่ง รวมถึงเงื่อนไขและข้อกาหนดของสานักงาน
บัตรเครดิตที่ธนาคารเป็นสมาชิก นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรจะใช้ บัตรเครดิตทาการดังกล่าวข้างต้นได้
ไม่เกินจานวนครั้ง และจานวนเงินที่ธนาคารกาหนด
4.3 ในการใช้บัตรเครดิต เพื่อชาระราคา ถอนเงินสด โอนเงิน และ/หรือทาธุรกรรมอื่นใด โดยใช้ร่วมกับรหัส
ประจ าตั ว (PIN) ให้ ถือว่าธุร กรรมที่เกิด ขึ้นจากการดาเนินการดังกล่ าวทุ กรายการเป็น การกระทาที่
ถูกต้องสมบูรณ์ โดยมิต้องมีการลงลายมือชื่อผู้ถือบัตรในเอกสารใดๆ และผู้ถือบัตรตกลงยินยอมรับผิด
ต่อธนาคารสาหรับรายการที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรในลักษณะดังกล่าวทุกรายการ
4.4 ในการใช้บัตรเครดิตเพื่อเบิกถอนเงินสด หรือทาธุรกรรมการเงินอื่นใดที่ธนาคารจัดให้มีบริการ ไม่ว่าจะ
ผ่านช่องทางใด ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และค่าบริการอื่นใด ที่เกิด
จากการใช้บริการดังกล่าวได้ ตามอัตราที่ธนาคารประกาศกาหนด โดยธนาคารจะคานวณเป็นรายวัน
นับตั้งแต่วันที่มีการใช้บริการ จนถึงวันที่ธนาคารได้รับชาระหนี้เต็มจานวน
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5. ผู้ถือบัตรตกลงยอมรับว่า ในการใช้บัตรเครดิตทุกกรณี เป็นการขอให้ธนาคารทดลองจ่ายเงินไปแทนก่อน และ
เมื่อธนาคารได้ทดลองจ่ายเงินตามรายการใช้บัตรเครดิตไปแล้ว ผู้ถือบัตรตกลงให้ธนาคารบันทึกบัญชีบัตรเครดิตของผู้
ถือบัตรตามรายการใช้บัตรเครดิตโดยแสดงรายการและยอดเงินเป็นลูกหนี้ธนาคาร (“บัญชีบัตรเครดิต”) และจดแจ้ง
ในใบแจ้งยอดตามรอบบั ญ ชี ทั้งนี้ ยอดหนี้ ตามบั ญ ชีบัตรเครดิตที่ผู้ ถือบัตรจะต้องรับ ผิ ดชอบชดใช้ให้ แก่ธนาคาร
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
5.1 หนี้อันเกิดจากการที่ธนาคารได้ชาระค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย
5.2 หนี้อันเกิดจากการใช้บัตรเครดิตถอนเงินสดล่วงหน้า
5.3 หนี้อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับข้อ 5.1 และ 5.2 ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ทุกประเภท
6. ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งยอดพร้อมรายการใช้บัตรตามรอบบัญชีให้ผู้ถือบัตรทุกเดือน โดยจัดส่งล่วงหน้าก่อน
วันถึงกาหนดชาระไม่น้อยกว่า 10 วัน เพื่อให้ผู้ถือบัตรตรวจสอบรายการที่ธนาคารแจ้งให้ทราบ หากรายการใดไม่
ถูกต้อง ผู้ถือบัตรต้องทักท้วงภายใน 10 วันทาการนับแต่วันที่ผู้ถือบัตรได้รับใบแจ้งยอด โดยให้ถือตามระยะเวลาการ
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หากพ้นกาหนดดังกล่าว ผู้ถือบัตรตกลงให้ถือว่ารายการทั้งหมดในใบแจ้งยอดเป็นรายการที่
ถูกต้อง แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ถือบัตรในภายหลัง หากผู้ถือบัตรพิสูจน์ได้ว่ารายการตามใบแจ้งยอดไม่ถูกต้อง และ
ไม่ได้เป็ น ความผิ ดหรือบกพร่องของผู้ ถือบั ตร โดยผู้ถือบัตรจะต้องทักท้วงภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง
ยอดจากธนาคาร
กรณี ผู้ถือบั ตรไม่ได้รับ ใบแจ้งยอดตามวรรคหนึ่ง ผู้ ถือบัตรสามารถติดต่อสอบถามจานวนเงินตามยอด
ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรทางโทรศัพท์ต ามหมายเลขที่ปรากฏด้านหลังบัตรเครดิตได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางอื่นที่
ธนาคารจัดให้ ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรมีหนี้ในบัญชีบัตรเครดิตค้างชาระอยู่กับธนาคาร ผู้ถือบัตรมีหน้าที่ต้องชาระหนี้นั้น
ภายในระยะที่กาหนดไว้ในใบแจ้งยอด โดยจะอ้างการไม่ได้รับใบแจ้งยอดหรือได้รั บล่าช้าขึ้นเป็นเหตุเพื่อไม่ชาระหนี้
ตามกาหนดชาระไม่ได้
กรณี ที่ผู้ ถือบั ตรได้แจ้ งความประสงค์ขอรับ ใบแจ้งยอดกับธนาคารไว้ในรูปแบบเอกสารหรือในรูป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ถือบัตรมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบใบแจ้งยอดดังกล่าวได้ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
7. ภายใต้ข้อบังคับอื่นใดในข้อตกลงนี้ ผู้ถือบัตรตกลงจะนาเงินมาชาระหนี้ให้แก่ธนาคารโดยชาระผ่านช่องทางที่
แจ้งไว้ในใบแจ้งยอด หรือชาระผ่านช่องทางที่ให้บริการรับชาระอื่นใดตามเงื่อนไขของช่องทางที่ให้บริการรับชาระนั้น
และ/หรือยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุไว้สาหรับการหักบัญชีชาระหนี้บัตรเครดิต ตามจานวนเงิน
และภายในกาหนดชาระตามใบแจ้งยอด กรณีผู้ถือบัตรไม่สามารถชาระเงินให้ครบถ้วนตามยอดที่ต้องชาระ ผู้ถือบัตร
ตกลงชาระตามยอดชาระขั้นต่า ซึ่งต้องไม่ต่ากว่า ร้อยละ 10 ของยอดชาระ และไม่ต่ากว่า 1,000 บาท โดยให้ถือว่าผู้
ถือบัตรขอชาระหนี้ส่วนที่เหลือในภายหลัง
กรณีผู้ถือบั ตรชาระหนี้ ไม่ครบถ้วนตามยอดชาระเต็มจานวน หรือผู้ถือบัตรผิดนัดชาระหนี้ห รือผิดเงื่อนไข
ตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ผู้ ถือบั ตรยิ น ยอมช าระดอกเบี้ยให้ แก่ธนาคารตามยอดหนี้ แต่ล ะรายการตั้งแต่วัน ที่
ธนาคารบันทึกรายการใช้จ่ายแต่ละรายการของผู้ถือบัตร (Posted Date) และ/หรือตั้งแต่วันที่ผู้ถือบัตรทารายการเบิก
ถอนเงินสดล่วงหน้า (Transaction Date) จนถึงวันที่ชาระหนี้ครบถ้วน ในอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศกาหนด
ซึ่งระบุไว้แล้วในใบแจ้งยอด นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บค่าปรับ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้ตามที่
ธนาคารประกาศก าหนดและธนาคารมี สิ ท ธิ์ พิ จ ารณาจั ด สรรล าดั บ การช าระหนี้ ต ามประเพณี ป ฏิ บั ติ ข องธุ รกิ จ
บัตรเครดิต
8. กรณีการชาระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการและ/หรือเบิกเงินสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ถือ
บัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทไทย โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจากสานักงานบัตรเครดิตที่ธนาคารเป็นสมาชิก ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ าย
ดังกล่าว ทั้งนี้หากสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่ายนั้นอาจถูกแปลงเป็นสกุล
เงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนการแปลงเป็นสกุลเงิน บาทไทย โดยผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการ
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อ้างอิงเบื้องต้นได้จากเว็บไซต์ของสานักงานบั ตรเครดิตที่ธนาคารเป็นสมาชิกในแต่ละประเภทบัตรเครดิต นอกจากนี้ผู้
ถือบัตรยินยอมให้ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราร้อยละ 2.5 ของยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
กรณีมีเหตุใดๆ ระหว่างสถานที่รับบัตรกับผู้ถือบัตรเป็นเหตุให้ธนาคารต้องคืนเงินให้แก่ ผู้ถือบัตรตามรายการ
ชาระเงิน ใดที่ได้ส่งมาเรียกเก็บ กับธนาคารแล้ว ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ ธนาคารคืนเงินเป็นจานวนเงินบาท ตาม
จานวนที่ได้แปลงค่าสกุลเงินแล้ว ตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันและเวลาที่ธนาคารทาการคืนเงินสาหรับยอดเรียกเก็บ
รายการนั้น
9. ผู้ถือบัตรตกลงยอมรับว่า บัญชีบัตรเครดิต ใบแจ้งยอด เอกสาร บันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใดๆ ที่ได้จัดทา
ขึ้นไม่ว่าด้วยวิธีการใด อันเนื่องมาจากการใช้บัตรเครดิตตามข้อตกลงนี้ เป็นเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและสามารถใช้
เป็นเอกสารหลักฐานแสดงจานวนหนี้ที่ผู้ถือบัตรต้องรับผิด ชอบชดใช้ต่อธนาคาร โดยไม่ต้องมีลายมือชื่อของผู้ถือบัตร
กากับในเอกสารหรือหลักฐานนั้นๆ
10. ธนาคารมีสิทธิ์ปฏิเสธการใช้บัตรเครดิตหรือระงับการใช้วงเงินหรือยกเลิกวงเงินตามบัตรเครดิตชั่วคราว
หรื อมี สิท ธิ์ ยกเลิ ก เรียกคื น บั ต รเครดิ ต ได้ ทัน ที หรื อเรี ยกร้อ งให้ผู้ ถือบั ตรชาระหนี้ต ามบัต รเครดิ ตทั้ งหมดห รื อ
บางส่วนก่อนถึงกาหนดชาระได้ เมื่อเกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
10.1 ผู้ถือบั ตรผิ ดนั ดช าระหนี้ ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตตามที่ ระบุไว้ในใบแจ้งยอดเกินกว่า 3 เดือน
นับแต่วันที่ครบกาหนดชาระ หรือผิดนัดชาระหนี้ประเภทอื่นๆ กับธนาคาร
10.2 เมื่อบัตรเครดิตหลักถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกบัตรเสริมด้วย
10.3 ผู้ถือบัตรประสบปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านอื่นใด ซึ่งมีผลกระทบต่อการชาระหนี้กับธนาคาร
หรือเจ้าหนี้รายอื่น
10.4 ผู้ถือบัตรถูกดาเนินคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย หรือตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือเป็นบุคคลที่
ทางราชการหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ มี ค าสั่ งให้ ยึ ด /อายั ด ทรั พ ย์ สิน หรื อ เป็ น ผู้ ไร้ ค วามสามารถ หรื อ เสมื อ นไร้
ความสามารถ
10.5 ผู้ถื อบั ต รเสีย ชีวิ ต หรื อ ประสบปั ญ หาการเจ็ บ ป่ วยเรื้ อรั ง หรือ ทุ พ พลภาพซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ
ความสามารถในการชาระหนี้
10.6 ธนาคารพบว่ า ข้ อ มู ลในใบสมั ค รหรื อ เอกสารอื่ น ๆ ของผู้ ถื อ บั ต รไม่ ถูก ต้ อ ง หรื อ ไม่ ค รบถ้ ว น
หรือไม่เป็นความจริง หรือผู้ถือบัต รทาหรือใช้เอกสารปลอมเพื่อใช้ประกอบการยื่น ค าขอใช้บัตรเครดิตหรือมี
พฤติกรรมอันเชื่อได้ว่าเป็นการใช้บัตรเครดิตโดยทุจริต
10.7 ผู้ถือบัตรทาผิดข้อกาหนดและเงื่อนไข ภายใต้สัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดธนาคารไม่สามารถ
ติดต่อกับผู้ถือบัตรได้ตามที่อยู่ สถานที่ทางานหรือสถานที่ติดต่อที่ให้ไว้
10.8 ธนาคารมีเหตุ อัน ควรเชื่อถือได้ว่า ผู้ถือบัตรประกอบอาชีพไม่สุจริ ต ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อ
ศีลธรรมอันดี หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีบุคคลอื่นนาบัตรเครดิตไปใช้โดยทุจริต
ผู้ถือบัตรมีสิทธิ์ยกเลิกการใช้บัตรเครดิตได้ โดยแจ้งธนาคารตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ด้านหลั งบัตร
เครดิตหรือหมายเลขโทรศัพท์อื่นตามที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบในภายหน้า และธนาคารจะคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปี
ให้ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ยังมิได้ใช้บริการในปีนั้น (ถ้ามี)
11. การยกเลิกบัตรเครดิตไม่ว่าด้วยเหตุประการใด ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมและรับทราบว่าเป็นการยกเลิกการใช้
บัตรเครดิตเท่านั้น ไม่ใช่การยกเลิกบัญชีบัตรเครดิตและตกลงยินยอมให้ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันบัตรเครดิตที่ ผู้ถือบัตรได้
ขอให้ธนาคารออกและ/หรือที่ธนาคารได้ออกให้แก่ผู้ถือบัตรทุกบัตร ทั้งในขณะนี้ หรือที่จะได้ออกให้เพิ่มเติมในอนาคต
โดยไม่ต้องทาเป็นข้อตกลงใหม่และผู้ถือบัตรตกลงยินยอมรับผิด ตามบัญชีบัตรเครดิตจนกว่าธนาคารจะได้รับชาระหนี้
เสร็จสิ้นครบถ้วน
กรณี มีการยกเลิ กบั ตรเครดิตไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ ถือบั ตรจะต้องช าระหนี้สิ น ทั้งหมดที่ ค้างช าระอยู่กั บ
ธนาคารให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด และในกรณีผู้ถือบัตรแจ้งให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากเพื่อชาระหนี้
ผู้ถือบัตรตกลงดารงเงินฝากในบัญชีดังกล่าวไว้อีกอย่างน้อย 3 เดือน นับแต่วันที่ยกเลิกบัตรเครดิตเว้นแต่ผู้ถือบัตรไม่มี
หนี้สินใด ๆ ค้างชาระแล้ว
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กรณีผู้ถือบัตรหรือบุคคลอื่นใดนาบัตรเครดิตที่ยกเลิกหรือหมดอายุแล้วไปใช้ ผู้ถือบัตรยินยอมรับผิดชดใช้
สาหรับ รายการใช้บั ตรเครดิตทุกรายการที่เกิดขึ้นภายหลั งจากการยกเลิกหรือหมดอายุทุ กประการ และในกรณี
ดังกล่าวผู้ถือบัตรยินยอมให้ สถานที่รับบัตร สาขาของธนาคาร หรือสานักงานธนาคารสมาชิกยึดบัตรเครดิต ดังกล่าวได้
12. ธนาคารไม่มีความรับผิดต่อคุณภาพปริมาณ หรือความชารุดบกพร่องของสินค้า หรือบริการที่ได้รับจากการ
ใช้บัตรเครดิต หรือการที่บัตรเครดิตไม่เป็นที่ยอมรับของสถานที่รับบัตร
13. นอกเหนือจากการชาระหนี้ตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงนี้ หากธนาคารอนุมัติเพิ่ มวงเงินชั่วคราวให้แก่ผู้ถื อ
บัตรตามคาร้องขอของผู้ถือบัตร ไม่ถือเป็นการเพิ่มวงเงินถาวรให้แก่ผู้ถือบัตร และผู้ถือบัตรตกลงชาระเงินที่ได้ใช้ผ่าน
บัตรตามยอดวงเงินส่วนที่ขอเพิ่มชั่วคราวคืนให้กับธนาคารทั้งจานวนพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ในวันที่ธนาคารระบุไว้ใน
ใบแจ้งยอดตามรอบบัญชี พร้อมกับการชาระคืนตามยอดชาระขั้นต่าที่ธนาคารกาหนด
14. ผู้ถือบัตรสามารถนาบัตรเครดิตไปใช้ได้จนครบอายุบัตรตามที่ปรากฏบนด้านหน้าบัตรเครดิต และ ผู้ถือบัตร
ตกลงให้ ธนาคารพิจ ารณาต่ออายุ บั ตรเครดิต ให้ แก่ผู้ถือบัตรได้โดยการออกบัตรใหม่เพื่อให้ มีผลต่อเนื่องในทั นทีที่
บัตรเก่าหมดอายุ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ถือบัตร เว้นแต่ผู้ถือบัตรจะแจ้งยกเลิกการใช้บัตรให้ธนาคารทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันที่บัตรเก่าหมดอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณีผู้ถือบัตรไม่แจ้งระงับการต่ออายุบัตรภายใน
เวลาที่กาหนด และธนาคารได้ออกบัตรใบใหม่ให้แล้ว ผู้ถือบัตรต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ธนาคารได้ออกบัตรใหม่ในอัตราที่
ธนาคารกาหนด
ผู้ถือบัตรตกลงว่า การพิจารณาต่ออายุบัตรดังกล่าวข้างต้นเป็นสิทธิ์ของธนาคารฝ่ายเดียว โดยธนาคารมีสิทธิ์
ที่จะพิจารณาต่ออายุบัตร และ/หรือออกบัตรประเภทอื่นแทนบัตรเดิมให้แก่ผู้ถือบัตรได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
15. บัตรเครดิตสูญหาย หรือตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ถือบัตรมีสิทธิ์ขอระงับการใช้
บัตรเครดิตชั่วคราว หรือแจ้งให้ธนาคารดาเนินการอายัดหรือยกเลิกการใช้บัตรทันที และผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดใน
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังการรับแจ้ง เว้นแต่ 1) รายการที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 5 นาที นับจากธนาคารได้รับแจ้ง
หรือ 2) ธนาคารพิสูจน์ได้ว่าภาระหนี้ดังกล่าวเป็นการกระทาหรือยินยอมให้กระทาการของผู้ถือบัตรเอง และหากผู้ถือ
บัตรได้รับบัตรที่สูญหาย หรือตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้อื่นกลับคืนมา ผู้ถือบัตรจะต้องตัดบัตรเป็นสองส่วนทันที
16. กรณีที่ธนาคารออกบัตรเครดิตใบใหม่ให้แก่ผู้ถือบัตร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ถือบัตรตกลงชาระค่าธรรมเนียม
ในการออกบัตรเครดิตใบใหม่และชาระค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตรายปีให้แก่ธนาคาร และผูกพันตามใบสมัครบัตร
เครดิต และตามข้อตกลงนี้ทุกประการ
17. ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิ์หักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภทของผู้ถือบัตรที่มีอยู่กับธนาคาร
เพื่อชาระหนี้ที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบก่อน ทั้งนี้ เมื่อธนาคารได้ใช้ สิทธิ์ดังกล่าว
แล้ว จะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป
18. กรณีที่ผู้ถือบัตรหลักขอให้ธนาคารพิจารณาออกบัตรเสริมให้แก่ผู้ถือบัตรเสริม ผู้ถือบัตรหลักและผู้ถือบัตร
เสริมตกลงร่วมกันรับผิดต่อธนาคารในการชาระหนี้อันเกิดจากการใช้บัตรเครดิตทั้งหมดอย่างลูกหนี้ร่วม ไม่ว่าภาระหนี้
นั้นจะเกิดขึ้นจากการใช้บัตรหลักหรือบัตรเสริมก็ตาม
19. ผู้ถือบั ตรตกลงว่า บรรดาหนั งสื อ จดหมาย คาบอกกล่ าวที่ ธนาคารส่ ง ให้ ผู้ ถือบัตรตามสถานที่อยู่ หรื อ
สถานที่ทางานที่แจ้งไว้กับธนาคาร เป็นการส่งโดยชอบแล้ว หากผู้ถือบัตรเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ สถานที่ทางาน หรือ
อาชีพ ผู้ถือบัตรตกลงแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
20. การสอบถามข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบัตรเครดิตและ/หรือบริการอื่นใดที่ธนาคารจัดให้ทางโทรศัพท์หมายเลขที่
ระบุไว้ด้านหลังบัตรเครดิตหรือหมายเลขอื่นที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบในภายหน้า ผู้ถือบัตรจะต้องกระทาด้วยตนเอง
และตกลงยินยอมให้ธนาคารทาการบันทึกเสียงได้
21. ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือบัตรให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลตามที่
ธนาคารเห็นสมควรภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย โดยผู้ถือบัตรจะไม่ยกเลิกเพิกถอนความยินยอมนี้จนกว่าภาระหน้าที่
ของผู้ถือบัตรภายใต้ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลง
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22. หากมีการติดตามทวงถามให้ผู้ถือบัตรชาระหนี้อันเกิดจากการใช้บัตรเครดิต ผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ธนาคารเต็มจานวน ซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นด้วย
23. ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารสามารถโอนสิทธิ์เรียกร้อง หน้าที่ และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจาก
การใช้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตร และ/หรือที่เกิดจากข้อตกลงนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก และ/หรือ
นิติบุ คคลอื่นใดได้ โดยธนาคารจะแจ้งการโอนเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ ผู้ถือบัตรทราบเว้นแต่ในกรณีที่มี กฎหมาย
กาหนดไว้โดยเฉพาะว่าไม่ต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบ
24. ธนาคารสงวนสิ ท ธิ์ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงเงื่อ นไขการใช้ บั ต รเครดิ ต รวมถึ งอั ต ราดอกเบี้ ย เบี้ ย ปรับ อั ต รา
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ กาหนดชาระเงิน หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบัตรเครดิตแต่ละประเภท ตลอดจน
ข้อตกลงนี้ได้ โดยแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณีเร่งด่วน ธนาคารจะแจ้ง
ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่แพร่หลายในประเทศล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน การแจ้งโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์นั้น ธนาคารจะได้แจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบเป็ น
ลายลักษณ์อักษรซ้าอีกครั้งหนึ่ง และผู้ถือบัตรตกลงยินยอมผูกพันและ/หรือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงทันทีที่ได้รับ
แจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ ให้ถือว่าเอกสาร หนังสือ ระเบียบ และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ด้วย
25. การใช้สิทธิ์ล่าช้าหรือการงดเว้นการใช้สิทธิ์ ของธนาคารที่มีอยู่ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงนี้ในครั้งใดไม่
ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ หรือให้ความยินยอมต่อการปฏิบัติผิดข้อตกลงของผู้ถือบัตรแต่อย่างใด และไม่เป็นเหตุให้ผู้ถือ
บัตรพ้นความรับผิดตามข้อตกลงนี้
26. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในใบสมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
27. หากข้อกาหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงนี้ ตกเป็นโมฆะ ให้ข้อกาหนดหรือเงื่อนไขส่วนที่เหลือมีผลบังคับ
ใช้ได้ต่อไป

