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 GSB Reward Point (คะแนนสะสม)
 GSB Reward Point
รับคะแนนสะสม GSB Reward Point 1 คะแนน จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุก 25 บาท
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 รายการสะสมคะแนน GSB Reward Point จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพื่อนามาแลกของ
รางวัล ท่านสามารถสะสมคะแนนได้ตลอดอายุการเป็นสมาชิกผู้ถือบัตร
 ท่านจะได้รับคะแนน GSB Reward Point ทุกครั้งที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ทุก 25 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน
 รายการคานวณคะแนนสะสม ไม่รวมรายการประเภท เบิก ถอนเงินสดล่วงหน้าทุกประเภท การชาระค่าหน่วย
ลงทุนทุกประเภท ค่าธรรมเนียมทุกประเภท ค่าปรับ ดอกเบี้ย ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่าภาษีทุกประเภท และ
ชาระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวธนาคารออมสิน
 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนน GSB Reward Point หากมีการยกเลิกหรือคืน การซื้อสินค้าและบริการ
หรือรายการเงินคืนที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท (Tax Refund)
 สาหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Credit Card Call Center
โทร. 0 2299 8888

 คะแนนบุญ (Point for Charity)
ธนาคารออมสินมอบเงินเพื่อบริจาคในการทาประโยชน์คืนสู่สังคมตามประเภทของการบริจาคที่ท่านแสดง
เจตจานง โดยมอบผ่านการสะสมคะแนนบุญ ซึ่ งเป็นคะแนนสะสมที่ได้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
ที่ธนาคารมอบให้เป็นพิเศษไม่เกี่ยวข้องกับการให้คะแนนปกติ (GSB Reward Point) หรือคะแนนสะสมพิเศษอื่นๆ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 รายการสะสมคะแนนบุญจากการใช้จ่ายผ่านบัตร ท่านสามารถสะสมคะแนนได้ตลอดอายุการเป็นสมาชิกผู้ถือบัตร
 ท่านจะได้รับคะแนนบุญทุกครั้งที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ท่านสามารถนาคะแนนบุญเพื่อบริจาคให้กับกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้
 บารุงศาสนา
 การศึกษา
 ช่วยเหลือผู้ป่วย คนพิการ และผู้ประสบภัย
 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รายการคานวณคะแนนบุญสะสม ไม่รวมรายการประเภท เบิกเงินสดล่วงหน้าทุกประเภท การชาระค่าหน่วยลงทุน
ทุกประเภท ค่าธรรมเนียมทุกประเภท ค่าปรับ ดอกเบี้ยค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่าภาษีทุกประเภท และชาระเงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวธนาคารออมสิน
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 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนบุญ หากมีการยกเลิก หรือคืนการซื้อสินค้าและบริการ หรือรายการเงิน
คืนที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท (Tax Refund)
 สาหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Credit Card Call Center
โทร. 0 2299 8888

 อภิสิทธิ์เหนือระดับ ด้วยไมล์สะสม รอยัลออร์คิด พลัส (ROP Mileage)
เพื่อน าท่านสู่จุ ดหมายปลายทางทั่วโลก รวมไปถึงสิทธิพิเศษจากสายการบินพันธมิตรทุก 3 คะแนน
GSB Reward Point แลกเป็นไมล์สะสมของ รอยัล ออร์คิด พลัส ของการบินไทยได้ 1 ไมล์
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรหลัก ที่มใี ช้จ่ายผ่านบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ที่ประสงค์จะแลกไมล์สะสมของ รอยัล ออร์คิด พลัส จะต้องเป็นสมาชิก รอยัล
ออร์คิด พลัส ของการบิ นไทยก่อน หากผู้ถือบัตรยังไม่ได้เป็นสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถสมัครและ
ศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ รอยั ล ออร์ คิ ด พลั ส ได้ ที่ www.thaiairways.com/rop หรื อ สอบถาม
เพิ่มเติม โทร.0 2356 1111
 การแลกไมล์สะสมของ รอยัล ออร์คิด พลัส ใช้เวลาประมาณ 7 วันทาการ
 คะแนน GSB Reward Point ที่แลกเป็นไมล์สะสมของ รอยัล ออร์คิด พลัส แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็น
คะแนน GSB Reward Point ได้อีก
 คะแนนสะสม GSB Reward Point ที่ ส ามารถแลกเป็ น ไมล์ ส ะสมของ รอยัล ออร์คิ ด พลั ส แลกได้ ในอั ต รา
GSB Reward Point 3 คะแนน เท่ากับ รอยัล ออร์คิด พลัส 1 ไมล์ ต้องเป็นคะแนนสะสมที่คานวณจากยอดการ
ใช้จ่ายผ่านบัตรที่ร่วมรายการภายใต้ ชื่อ - นามสกุลเดียวกันเท่านั้น (ไม่สามารถนาคะแนนสะสมของบัตรเสริมมา
รวมได้) ซึ่งจะได้รับ สิทธิ์ในการแลก เมื่อธนาคารได้ส รุปยอดคะแนนสะสมลงในใบแจ้งยอดบัญ ชีบัตรเครดิต
ของผู้ถือบัตรแล้วเท่านั้น
 จานวนขั้นต่าต่อครั้งในการแลกคะแนน GSB Reward Point 3 คะแนน เท่ากับ รอยัล ออร์คิด พลั ส 1 ไมล์ คือ
15,000 คะแนน เท่ากับ 5,000 ไมล์
 ธนาคารสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกไมล์สะสมของ รอยัล ออร์คิด พลัส ได้เฉพาะผู้ถือบัตร ที่ยังคงเป็น
สมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ณ วันที่ใช้สิทธิ์ดังกล่าว และเป็นผู้ถือบัตรที่ชาระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตตรงตาม
เงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารเท่านั้น
 กรณีที่บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน ไม่ได้รับการต่ออายุหรือถูกปิ ด แต่ยังคงมีคะแนนสะสมเหลืออยู่ ธนาคารขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ทาการแลกไมล์สะสมของ รอยัล ออร์คิด พลัส ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 การแลกไมล์สะสมของ รอยัล ออร์คิด พลัส ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของการบินไทย
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 ธนาคารออมสินและการบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
 หากกรณีมีข้อพิพาท คาตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 เงื่ อ นไขการใช้ ค ะแนนสะสม GSB Reward Point เป็ น ไปตามที่ ธ นาคารก าหนดและสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Credit Card Call Center โทร. 0 2299 8888

 อภิสิทธิ์พิเศษกว่ำใคร ด้วยกำรแลกสลำกออมสินพิเศษ
ธนาคารออมสินมอบอภิสิทธิ์สาหรับท่านสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิ น สามารถนาคะแนน
สะสม GSB Reward Point มาแลกรับสลากออมสินพิเศษ ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษและเอกลักษณ์เฉพาะของธนาคารออมสิน
เงื่อนไขและข้อกำหนด
 คะแนนสะสม GSB Reward Point 1,000 คะแนน สามารถนามาแลกสลากออมสินพิเศษได้มูลค่า 100 บาท
 สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ที่ประสงค์จะแลกสลากออมสินพิเศษ จะต้องมีบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน
ประเภทเผื่อเรียก และทะเบียนสลาก หากผู้ถือบัตรยังไม่มีบัญชีเงินฝาก และทะเบียนสลากดังกล่าว สามารถติดต่อ
ธนาคารออมสินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th
 กาหนดระยะเวลาการแลกรับสลากออมสินพิเศษ
 แลกระหว่างวันที่ 01 - 10 ของเดือน สามารถรับสลากได้ตั้งแต่วันที่ 27 ของเดือนเดียวกัน
 แลกระหว่างวันที่ 11 - 20 ของเดือน สามารถรับสลากได้ตั้งแต่วันที่ 07 ของเดือนถัดไป
 แลกระหว่างวันที่ 21 - 31 ของเดือน สามารถรับสลากได้ตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 ขอรับสลากออมสินพิเศษได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ โดยต้องแสดงบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พร้อม
บัตรประจาตัวประชาชน
 คะแนน GSB Reward Point ที่แลกเป็นสลากออมสินพิเศษแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นคะแนน GSB Reward
Point ได้อีก
 คะแนนสะสม GSB Reward Point ที่สามารถแลกเป็นสลากออมสินพิเศษ ในอัตรา GSB Reward Point 1,000
คะแนน เท่ากับสลากออมสินพิเศษ มูลค่า 100 บาท ต้องเป็นคะแนนสะสมที่คานวณจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรที่
ร่วมรายการ ภายใต้ชื่อ - นามสกุลเดียวกันเท่านั้น (ไม่สามารถนาคะแนนของบัตรเสริมมารวมได้)
 ธนาคารสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกสลากออมสิน พิเศษได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของ
ธนาคาร ณ วันที่ใช้สิทธิ์ดังกล่าว และเป็นผู้ถือบัตรที่ชาระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับ
ธนาคารเท่านั้น
 กรณีที่บัตรเครดิตธนาคารออมสินไม่ได้รับการต่ออายุหรือถูกปิด แต่ยังคงมีคะแนนสะสมเหลืออยู่ ธนาคารขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ทาการแลกสลากออมสินพิเศษ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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 หากกรณีมีข้อพิพาท คาตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point เป็นไปตามที่ธนาคารกาหนดและสามารถตรวจสอบรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ GSB Credit Card Call Center โทร. 0 2299 8888

