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 ขอกําหนดและเงื่อนไขการใชบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ

ขอตกลงการใชบัตรเครดิต (“ขอตกลง”) นี้ผูกพันและใชบังคับระหวาง ธนาคารออมสิน (“ธนาคาร”)กับผู
ถือบัตรเครดิตของธนาคาร ทั้งผูถือบัตรหลักและผูถือบัตรเสริม (“ผูถือบัตร”) ตามชนิดและประเภทของบัตร
เครดิตที่ธนาคารอนุมัติ(“บัตรเครดิต”)โดยผูถือบัตรตกลงยินยอม ปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขการใชบัตร
เครดิตทุกประการ ดังนี้
1. ผูถือบัตรตกลงใหถือวาขอตกลงนี้เปนสวนหนึ่งของใบสมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โดยผูถือบัตร
จะตองลงลายมือชื่อในชองที่กําหนดไวดานหลังของบัตรเครดิตทันทีที่ไดรับบัตรเครดิต และตกลงเปดใชบัตร
(Activate) ตามขั้นตอนที่ธนาคารกําหนด โดยผูถือบัตรตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามขอตกลงกําหนดและ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในขอตกลงนี้ และที่ธนาคารจะไดแกไขเพิ่มเติมทุกประการ หากผูถือบัตรไมทําการเปดใช
บัตร (Activate)ภายใน 6 เดือนนับแตวันที่ไดรับการอนุมัติ หรือไมมีการใชจายผานบัตรเกิน 6 เดือนนับแต
วันที่บัตรไดรับการอนุมัติ หรือนับแตเดือนที่มีรายการใชจายลาสุด ธนาคารมีสิทธิพิจารณาดําเนินการใด ๆ เชน
ออกบัตรใหม ปรับลดวงเงิน ตออายุบัตร หรือยกเลิกบัตรได
2. ผูถือบัตรตกลงยอมรับวาบัตรเครดิตเปนกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ซึ่งผูถือบัตรตกลงเก็บรักษาพรอมกับ
รหัสประจําตัว (PIN Number)และรหัสอื่นใด รวมทั้งขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับบัตรเครดิตไวเปนการ
เฉพาะตัวใหปลอดภัยตลอดเวลา และจะตองใชบัตรเครดิตรหัสประจําตัว (PIN Number)และ/หรือรหัสอื่นใด
ดวยตนเอง โดยไมเปดเผยขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของใหบุคคลอื่นใดลวงรู
หากผูถือบัตรมอบบัตรเครดิตใหบุคคลอื่นหรือมีบุคคลอื่นนําบัตรดังกลาวไปใชไมวาดวยเหตุใด จนทํา
ใหเกิดการหลงเชื่อและยอมรับชําระเงินดวยบัตรเครดิตแทนเงินสดหรือทําการเบิกถอนเงินสดหรือทําธุรกรรม
ทางการเงินอื่นใด ผูถือบัตรยินยอมรับผิดในภาระหนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทําดังกลาวแกธนาคารจน
ครบถวน
3. ผูถือบัตรสามารถใชบัตรเครดิตเพื่อชําระคาสินคาคาบริการ หรือคาใชจายอื่นใดแทนเงินสดไดที่รานคา
สถานบริการ หรือสถานที่อื่นใด ที่ตกลงรับบัตรเครดิต (“สถานที่รับบัตร”) และสามารถใชบัตรเครดิตเพื่อการ
เบิกถอนเงินสดหรือการใชบริการอื่นที่ธนาคารจะจัดใหในภายหนาจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)หรือจาก
ที่ทําการของธนาคารที่ใหบริการดังกลาวหรือของ องคกรหรือนิติบุคคลอื่นทั้งภายในประเทศหรือตางประเทศที่
ตกลงใหบริการดังกลาวรวมกับธนาคารทั้งนี้ เมื่อรวมกับยอดคาใชจายและภาระหนี้อื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ใชบัตรเครดิตแลว ตองไมเกินวงเงินที่ธนาคารกําหนด
กรณีที่ผูถือบัตรใชบัตรเครดิตเกินกวาวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากธนาคาร ผูถือบัตรตกลงวาเปนการใช
วงเงินชั่วคราว และยินยอมชําระหนี้ดังกลาวทั้งจํานวนตามระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด
4. ในการใชบัตรเครดิต ผูถือบัตรตกลงปฏิบัติตามและยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขดังนี้
4.1 การใชบัตรเครดิตแทนการชําระเงินสดหรือเบิกถอนเงินสดลวงหนา
4.1.1 ผูถือบัตรตองแสดงและมอบบัตรเครดิตใหแกสถานที่รับบัตรหรือที่ทําการของธนาคาร
องคกร หรือนิติบุคคลอื่นที่ใหบริการเบิกถอนเงินสด เพื่อนําไปจัดทําหลักฐานแสดงการใช
บัตรเครดิตดังกลาว และผูถือบัตรจะตองลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานการใชบัตร
เครดิต แทนการชําระเงินสด(Sale Slip) หรือเอกสารการเบิกถอนเงินสดลวงหนา (Cash
Advances Slip)
4.1.2 กรณีผูถือบัตรประสงคจะซื้อสินคา และ/หรือชําระคาบริการแบบผอนชําระเปนงวดกับ
สถานที่รับบัตรใดๆ ผูถือบัตรตกลงยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถานที่รับบัตรนั้นๆ
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และตกลงชําระคาใชจายอื่นใดเพิ่มเติมทั้งหมด (ถามี) เชน คาธรรมเนียมการผอนชําระ
ดอกเบี้ย เปนตน ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ตกลงกับสถานที่รับบัตร โดยผูถือบัตรตก
ลงวา ธนาคารจะเรียกเก็บเงินจากผูถือบัตรตามจํานวนเงินและจํานวนงวดที่ตองผอน
ชําระที่กําหนดไวในใบบันทึกรายการ (Sales Slip) และผูถือบัตรไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการผอนชําระดังกลาวได ทั้งนี้ ผูถือบัตรจะตองชําระจํานวนเงินงวดแตละงวด
เต็มจํานวน ตามรายการที่แสดงไวในใบแจงยอด หากผูถือบัตรชําระเงินเปนจํานวนนอย
กวาจํานวนเงินที่ตองผอนชําระดังกลาว ผูถือบัตรจะตองชําระดอกเบี้ยในสวนที่คางชําระ
แตละงวดตามอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอตกลงนี้
4.1.3 กรณีที่ผูถือบัตรสั่งซื้อสินคาหรือบริการหรือใชจายอื่นใด โดยการแจงความประสงคขอ
ชําระคาสินคาคาบริการ หรือคาใชจาย ดวยการแจงหมายเลขบัตรเครดิตดวยวาจา หรือ
ลายลักษณอักษรใหทําการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ผูถือบัตรตกลงใหถือวาเอกสารการ
สั่งซื้อหรือการใชบริการหรือการชําระคาใชจายที่ผูขายสินคาหรือบริการหรือผูรับชําระ
คาใชจายจัดทําขึ้น เปนหลักฐานแสดงการใชบัตรเครดิตที่ถูกตองและผูกพันผูถือบัตร
โดยไมตองลงลายมือชื่อผูถือบัตร ซึ่งผูถือบัตรจะตองรับผิดชอบ
กรณีผูถือบัตรทักทวงวาไมไดเปนผูสั่งซื้อสินคาหรือบริการ ธนาคารจะระงับการเรียกเก็บ
เงินจากผูถือบัตรทันที หรือในกรณีที่เรียกเก็บเงินไปแลว ธนาคารจะคืนเงินใหกับผูถือ
บัตรทันทีหากธนาคารพิสูจนไดวาภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเปนการกระทําของผูถือบัตรเอง ผูถือ
บัตรตกลงชําระเงินจํานวนดังกลาวคืนใหแกธนาคารทันทีที่ไดรับแจงจากธนาคาร
ผูถือบัตรมีสิทธิขอยกเลิกการซื้อสินคาหรือบริการไดภายในระยะเวลา 45วัน นับแตวันที่
สั่งซื้อหรือใชบริการ หรือภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันถึงกําหนดสงมอบสินคาหรือ
บริการ กรณีที่มีการกําหนดระยะเวลาสงมอบสินคาหรือใชบริการเปนลายลักษณอักษร
หากผูถือบัตรพิสูจนไดวาไมไดรับสินคาหรือไมไดใชบริการ หรือไดรับแตไมตรงตาม
กําหนดเวลา หรือไดรับไมครบถวน หรือชํารุดบกพรอง หรือไมถูกตองตามวัตถุประสงค
ธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงินจากผูถือบัตร กรณีที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไปแลว ถา
เปนการสั่งซื้อสินคาหรือบริการภายในประเทศ ธนาคารจะคืนเงินใหกับผูถือบัตรภายใน
30 วัน นับตั้งแตวันที่ผูถือบัตรแจงใหธนาคารทราบ ถาเปนการสั่งซื้อสินคาหรือใชบริการ
จากตางประเทศ ธนาคารจะคืนเงินใหกับผูถือบัตรภายในระยะเวลา 60วัน นับแตวันที่ผู
ถือบัตรแจงใหธนาคารทราบ
4.1.4 กรณีใชบัตรเครดิตเพื่อชําระคาใชจายใด ๆ แทนเงินสด โดยตัดชําระเปนรายเดือน ซึ่งผู
ถือบัตรไดแจงหมายเลขบัตรเครดิตใหสถานที่รับบัตรเพื่อชําระคาใชจายนั้น ๆ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรเครดิต ผูถือบัตรตกลงใหธนาคารตัดชําระคาใชจายดังกลาว
จากบัตรเครดิตหมายเลขที่เปลี่ยนแปลงนั้น โดยผูถือบัตรตองแจงการเปลี่ยนแปลง
หมายเลขบัตรเครดิตสําหรับชําระคาใชจายดังกลาวใหแกสถานที่รับบัตรนั้น ๆ ทราบเอง
4.2 การใชบัตรเครดิตกับเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผูถือบัตรตกลงปฏิบัติ ดังนี้
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4.2.1 ผูถือบัตรจะตองใชบัตรเครดิตประกอบรหัสประจําตัว (PIN Number) เพื่อการเบิกถอน
เงินสดการโอนเงิน และ/หรือทําธุรกรรมการเงินอื่นใดที่ธนาคารจัดใหมีบริการ
4.2.2 ผูถือบัตรตกลงยินยอมผูกพันและ ปฏิบัติ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวของของ
ธนาคาร และของเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) แตละแหง รวมถึงเงื่อนไขและ
ขอกําหนดของสํานักงานบัตรเครดิตที่ธนาคารเปนสมาชิก นอกจากนี้ ผูถือบัตรจะใชบัตร
เครดิตทําการดังกลาวขางตนไดไมเกินจํานวนครั้ง และจํานวนเงินที่ธนาคารกําหนด
4.3 ในการใชบัตรเครดิต เพื่อชําระราคา ถอนเงินสด โอนเงิน และ/หรือทําธุรกรรมอื่นใด โดยใช
รวมกับรหัสประจําตัว ใหถือวาธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกลาวทุกรายการเปนการ
กระทําที่ถูกตองสมบูรณ โดยมิตองมีการลงลายมือชื่อผูถือบัตรในเอกสารใด ๆ และผูถือบัตรตกลง
ยินยอมรับผิดตอธนาคารสําหรับรายการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรในลักษณะดังกลาวทุกรายการ
4.4 ในการใชบัตรเครดิตเพื่อเบิกถอนเงินสด หรือทําธุรกรรมการเงินอื่นใดที่ธนาคารจัดใหมีบริการ ไม
วาจะผานชองทางใด ผูถือบัตรตกลงยินยอมใหธนาคารคิดคาธรรมเนียม ดอกเบี้ย และคาบริการ
อื่นใด ที่เกิดจากการใชบริการดังกลาวไดตามอัตราที่ธนาคารประกาศกําหนด โดยธนาคารจะ
คํานวณเปนรายวันนับตั้งแตวันที่มีการใชบริการ จนถึงวันที่ธนาคารไดรับชําระหนี้เต็มจํานวน
5. ผูถือบัตรตกลงยอมรับวา ในการใชบัตรเครดิตทุกกรณี เปนการขอใหธนาคารทดรองจายเงินไปแทน
กอน และเมื่อธนาคารไดทดรองจายเงินตามรายการใชบัตรเครดิตไปแลว ผูถือบัตรตกลงใหธนาคารบันทึกบัญชี
บัตรเครดิตของผูถือบัตรตามรายการใชบัตรเครดิตโดยแสดงรายการและยอดเงินเปนลูกหนี้ธนาคาร(“บัญชีบัตร
เครดิต”) และจดแจงในใบแจงยอดคาใชจายบัตรเครดิต (“ใบแจงยอด”) ตามรอบบัญชี ทั้งนี้ ยอดหนี้ตามบัญชี
บัตรเครดิตที่ผูถือบัตรจะตองรับผิดชอบชดใชใหแกธนาคารประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
5.1 หนี้อันเกิดจากการที่ธนาคารไดชําระคาสินคา คาบริการ และคาใชจาย
5.2 หนี้อันเกิดจากการใชบัตรเครดิตถอนเงินสดลวงหนา
5.3 หนี้อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับขอ 5.1 และ 5.2 ไมวาจะเปนดอกเบี้ย คาธรรมเนียมและคาใชจายที่
เกิดขึ้นทุกประเภท
6. ธนาคารจะจัดสงใบแจงยอดพรอมรายการใชบัตรตามรอบบัญชีใหผูถือบัตรทุกเดือน โดยจัดสง
ลวงหนากอนวันถึงกําหนดชําระไมนอยกวา 10วัน เพื่อใหผูถือบัตรตรวจสอบรายการที่ธนาคารแจงใหทราบ
หากรายการใดไมถูกตองผูถือบัตรตองทักทวงภายใน 10วันทําการนับแตวันที่ผูถือบัตรไดรับใบแจงยอด โดยให
ถือตามระยะเวลาการสงเอกสารทางไปรษณีย หากพนกําหนดดังกลาว ผูถือบัตรตกลงใหถือวารายการทั้งหมด
ในใบแจงยอดเปนรายการที่ถูกตองแตไมเปนการตัดสิทธิของผูถือบัตรในภายหลัง หากผูถือบัตรพิสูจนไดวา
รายการตามใบแจงยอดไมถูกตอง และไมไดเปนความผิดหรือบกพรองของผูถือบัตร โดยผูถือบัตรจะตองทักทวง
ภายใน 60วัน นับแตวันที่ไดรับใบแจงยอดจากธนาคาร
กรณีผูถือบัตรไมไดรับใบแจงยอดตามวรรคหนึ่ง ผูถือบัตรสามารถติดตอสอบถามจํานวนเงินตาม
ยอดคาใชจายผานบัตรทางโทรศัพทตามหมายเลขที่ปรากฏดานหลังบัตรเครดิตไดตลอด 24 ชั่วโมงหรือชองทาง
อื่นที่ธนาคารจัดให ทั้งนี้ หากผูถือบัตรมีหนี้ในบัญชีบัตรเครดิตคางชําระอยูกับธนาคาร ผูถือบัตรมีหนาที่ตอง
ชําระหนี้นั้นภายในระยะที่กําหนดไวในใบแจงยอด โดยจะอางการไมไดรับใบแจงยอดหรือไดรับลาชาขึ้นเปน
เหตุเพื่อไมชําระหนี้ตามกําหนดชําระไมได
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กรณีที่ผูถือบัตรไดแจงความประสงคขอรับใบแจงยอดกับธนาคารไวในรูปแบบเอกสารหรือใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสแลว ผูถือบัตรมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบใบแจงยอดดังกลาวได โดยการแจงเปนลาย
ลักษณอักษรใหธนาคารทราบลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน
7. ภายใตขอบังคับอื่นใดในขอตกลงนี้ ผูถือบัตรตกลงจะนําเงินมาชําระหนี้ใหแกธนาคารโดยชําระผาน
ชองทางที่แจงไวในใบแจงยอด หรือชําระผานชองทางที่ใหบริการรับชําระอื่นใดตามเงื่อนไขของชองทางที่
ใหบริการรับชําระนั้น และ/หรือยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุไวสําหรับการหักบัญชีชําระ
หนี้บัตรเครดิต ตามจํานวนเงินและภายในกําหนดชําระตามใบแจงยอด กรณีผูถือบัตรไมสามารถชําระเงินให
ครบถวนตามยอดที่ตองชําระ ผูถือบัตรตกลงชําระตามยอดชําระขั้นต่ํา ซึ่งตองไมต่ํากวารอยละ 10 ของยอด
ชําระ และไมต่ํากวา 1,000 บาท โดยใหถือวาผูถือบัตรขอชําระหนี้สวนที่เหลือในภายหลัง
กรณีผูถือบัตรชําระหนี้ไมครบถวนตามยอดชําระเต็มจํานวน หรือผูถือบัตรผิดนัดชําระหนี้หรือผิด
เงื่อนไขตามที่กําหนดไวในขอตกลงนี้ ผูถือบัตรยินยอมชําระดอกเบี้ยใหแกธนาคารตามยอดหนี้แตละรายการ
ตั้งแตวันที่ธนาคารบันทึกรายการใชจายแตละรายการของผูถือบัตร (Posted Date) และ/หรือตั้งแตวันที่ผูถือ
บัตรทํารายการเบิกถอนเงินสดลวงหนา (Transaction Date) จนถึงวันที่ชําระหนี้ครบถวน ในอัตราดอกเบี้ย
ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด ซึ่งระบุไวแลวในใบแจงยอด นอกจากนี้ ผูถือบัตรตกลงยินยอมใหธนาคารเรียก
เก็บคาปรับ คาธรรมเนียมใด ๆ ไดตามที่ธนาคารประกาศกําหนดและธนาคารมีสิทธิพิจารณาจัดสรรลําดับการ
ชําระหนี้ตามประเพณีปฏิบัติของธุรกิจบัตรเครดิต
8. กรณีการชําระคาสินคาและ/หรือคาบริการและ/หรือเบิกเงินสดลวงหนาเปนสกุลเงินตราตางประเทศ
ผูถือบัตรตกลงยินยอมใหธนาคารแปลงสกุลเงินตราตางประเทศเปนสกุลเงินบาทไทย โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน
ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจากสํานักงานบัตรเครดิตที่ธนาคารเปนสมาชิก ณ วันที่มีการเรียก
เก็บยอดคาใชจายดังกลาวทั้งนี้ หากสกุลเงินตราตางประเทศดังกลาวไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ยอดคาใชจาย
นั้นอาจถูกแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐกอนการแปลงเปนสกุลเงินบาทไทย โดยผูถือบัตรสามารถตรวจสอบ
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใชในการอางอิงเบื้องตนไดจากเว็บไซตของสํานักงานบัตรเครดิตที่ธนาคารเปนสมาชิกใน
แตละประเภทบัตรเครดิต นอกจากนี้ผูถือบัตรยินยอมใหธนาคารคิดคาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
ดังกลาวในอัตรารอยละ 2.5 ของยอดคาใชจายที่เกิดขึ้น
กรณีมีเหตุใดๆ ระหวางสถานที่รับบัตรกับผูถือบัตรเปนเหตุใหธนาคารตองคืนเงินใหแกผูถือบัตรตาม
รายการชําระเงินใดที่ไดสงมาเรียกเก็บกับธนาคารแลว ผูถือบัตรตกลงยินยอมใหธนาคารคืนเงินเปนจํานวนเงิน
บาท ตามจํานวนที่ไดแปลงคาสกุลเงินแลว ตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันและเวลาที่ธนาคารทําการคืนเงินสําหรับ
ยอดเรียกเก็บรายการนั้น
9. ผูถือบัตรตกลงยอมรับวา บัญชีบัตรเครดิต ใบแจงยอด เอกสาร บันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใดๆ ที่ได
จัดทําขึ้นไมวาดวยวิธีการใด อันเนื่องมาจากการใชบัตรเครดิตตามขอตกลงนี้ เปนเอกสารหลักฐานที่ถูกตองและ
สามารถใชเปนเอกสารหลักฐานแสดงจํานวนหนี้ที่ผูถือบัตรตองรับผิดชดใชตอธนาคาร โดยไมตองมีลายมือชื่อ
ของผูถือบัตรกํากับในเอกสารหรือหลักฐานนั้นๆ
10.
ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการใชบัตรเครดิตหรือระงับการใชวงเงินหรือยกเลิกวงเงินตามบัตร
เครดิตชั่วคราว หรือมีสิทธิยกเลิก เรียกคืนบัตรเครดิตไดทันทีหรือเรียกรองใหผูถือบัตรชําระหนี้ตามบัตร
เครดิตทั้งหมดหรือบางสวนกอนถึงกําหนดชําระได เมื่อเกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
10.1 ผูถือบัตรผิดนัดชําระหนี้ที่เกิดจากการใชบัตรเครดิตตามที่ระบุไวในใบแจงยอดเกินกวา
3
เดือน นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ หรือผิดนัดชําระหนี้ประเภทอื่นๆ กับธนาคาร
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10.2 เมื่อบัตรเครดิตหลักถูกยกเลิกไมวาดวยเหตุผลใดๆ ใหถือวาเปนการยกเลิกบัตรเสริมดวย
10.3 ผูถือบัตรประสบปญหาทางดานการเงินหรือดานอื่นใด ซึ่งมีผลกระทบตอการชําระหนี้กับ
ธนาคาร หรือเจาหนี้รายอื่น
10.4 ผูถือบัตรถูกดําเนินคดีแพงหรือคดีลมละลาย หรือตกเปนผูตองหาในคดีอาญา หรือเปน
บุคคลที่ทางราชการหรือหนวยงานของรัฐมีคําสั่งใหยึด/อายัดทรัพยสิน หรือเปนผูไรความสามารถ หรือ
เสมือนไรความสามารถ
10.5 ผูถือบัตรเสียชีวิต หรือประสบปญหาการเจ็บปวยเรื้อรัง หรือทุพพลภาพซึ่งมีผลกระทบตอ
ความสามารถในการชําระหนี้
10.6 ธนาคารพบวาขอมูลในใบสมัครหรือเอกสารอื่นๆ ของผูถือบัตรไมถูกตอง หรือไมครบถวน
หรือไมเปนความจริง หรือผูถือบัตรทําหรือใชเอกสารปลอมเพื่อใชประกอบการยื่นคําขอใชบัตรเครดิตหรือมี
พฤติกรรมอันเชื่อไดวาเปนการใชบัตรเครดิตโดยทุจริต
10.7 ผูถือบัตรทําผิดขอกําหนดและเงื่อนไขภายใตสัญญาฉบับนี้ไมวาขอหนึ่งขอใดธนาคารไม
สามารถติดตอกับผูถือบัตรไดตามที่อยู สถานที่ทํางานหรือสถานที่ติดตอที่ใหไว
10.8 ธนาคารมีเหตุอันควรเชื่อถือไดวา ผูถือบัตรประกอบอาชีพไมสุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัด
ตอศีลธรรมอันดี หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีบุคคลอื่นนําบัตรเครดิตไปใชโดยทุจริต
ผูถือบัตรมีสิทธิยกเลิกการใชบัตรเครดิตได โดยแจงธนาคารตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุไวดานหลัง
บัตรเครดิตหรือหมายเลขโทรศัพทอื่นตามที่ธนาคารจะแจงใหทราบในภายหนา และธนาคารจะคืนเงิน
คาธรรมเนียมรายปใหตามสัดสวนของระยะเวลาที่ยังมิไดใชบริการในปนั้น
11. การยกเลิกบัตรเครดิตไมวาดวยเหตุประการใด ผูถือบัตรตกลงยินยอมและรับทราบวาเปนการยกเลิก
การใชบัตรเครดิตเทานั้น ไมใชการยกเลิกบัญชีบัตรเครดิตและตกลงยินยอมใหขอตกลงนี้มีผลผูกพันบัตรเครดิต
ที่ผูถือบัตรไดขอใหธนาคารออกและ/หรือที่ธนาคารไดออกใหแกผูถือบัตรทุกบัตร ทั้งในขณะนี้หรือที่จะไดออก
ใหเพิ่มเติมในอนาคต โดยไมตองทําเปนขอตกลงใหมและผูถือบัตรตกลงยินยอมรับผิดตามบัญชีบัตรเครดิต
จนกวาธนาคารจะไดรับชําระหนี้เสร็จสิ้นครบถวน
กรณีมีการยกเลิกบัตรเครดิตไมวาดวยเหตุใด ๆ ผูถือบัตรจะตองชําระหนี้สินทั้งหมดที่คางชําระอยูกับ
ธนาคารใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด และในกรณีผูถือบัตรแจงใหธนาคารหักบัญชีเงินฝากเพื่อ
ชําระหนี้ ผูถือบัตรตกลงดํารงเงินฝากในบัญชีดังกลาวไวอีกอยางนอย 3 เดือน นับแตวันที่ยกเลิกบัตรเครดิตเวน
แตผูถือบัตรไมมีหนี้สินใด ๆ คางชําระแลว
กรณีผูถือบัตรหรือบุคคลอื่นใดนําบัตรเครดิตที่ยกเลิกหรือหมดอายุแลวไปใช ผูถือบัตรยินยอมรับผิด
ชดใชสําหรับรายการใชบัตรเครดิตทุกรายการที่เกิดขึ้นภายหลังจากการยกเลิกหรือหมดอายุทุกประการ และใน
กรณีดังกลาวผูถือบัตรยินยอมให สถานที่รับบัตร สาขาของธนาคาร หรือสํานักงานธนาคารสมาชิกยึดบัตร
เครดิตดังกลาวได
12. ธนาคารไมมีความรับผิดตอคุณภาพปริมาณ หรือความชํารุดบกพรองของสินคา หรือบริการที่ไดรับจาก
การใชบัตรเครดิต หรือการที่บัตรเครดิตไมเปนที่ยอมรับของสถานที่รับบัตร
13. นอกเหนือจากการชําระหนี้ตามที่กําหนดไวในขอตกลงนี้ หากธนาคารอนุมัติเพิ่มวงเงินชั่วคราวใหแกผู
ถือบัตรตามคํารองขอของผูถือบัตร ไมถือเปนการเพิ่มวงเงินถาวรใหแกผูถือบัตร และผูถือบัตรตกลงชําระเงินที่
ไดใชผานบัตรตามยอดวงเงินสวนที่ขอเพิ่มชั่วคราวคืนใหกับธนาคารทั้งจํานวนพรอมดอกเบี้ย (ถามี)ในวันที่
ธนาคารระบุไวในใบแจงยอดตามรอบบัญชี พรอมกับการชําระคืนตามยอดชําระขั้นต่ําที่ธนาคารกําหนด
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14. ผูถือบัตรสามารถนําบัตรเครดิตไปใชไดจนครบอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาบัตรเครดิต และผู
ถือบัตรตกลงใหธนาคารพิจารณาตออายุบัตรเครดิตใหแกผูถือบัตรไดโดยการออกบัตรใหมเพื่อใหมีผลตอเนื่อง
ในทันทีที่บัตรเกาหมดอายุ โดยไมตองขอความยินยอมจากผูถือบัตร เวนแตผูถือบัตรจะแจงยกเลิกการใชบัตรให
ธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษร กอนวันที่บัตรเกาหมดอายุไมนอยกวา 30 วันกรณีผูถือบัตรไมแจงระงับ
การตออายุบัตรภายในเวลาที่กําหนด และธนาคารไดออกบัตรใบใหมใหแลว ผูถือบัตรตองเสียคาใชจายที่
ธนาคารไดออกบัตรใหมในอัตราที่ธนาคารกําหนด
ผูถือบัตรตกลงวา การพิจารณาตออายุบัตรดังกลาวขางตนเปนสิทธิของธนาคารฝายเดียว โดยธนาคาร
มีสิทธิที่จะพิจารณาตออายุบัตร และ/หรือออกบัตรประเภทอื่นแทนบัตรเดิมใหแกผูถือบัตรไดตามที่ธนาคาร
เห็นสมควร
15. บัตรเครดิตสูญหาย หรือตกไปอยูในความครอบคร องของผูอื่นไมวากรณีใดๆ ผูถือบัตรมีสิทธิขอระงับ
การใชบัตรเครดิตชั่วคราว หรือแจงใหธนาคารดําเนินการอายัดหรือยกเลิกการใชบัตรทันที และผูถือบัตรไมตอง
รับผิดในภาระหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังการรับแจง เวนแต 1) รายการที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 5 นาที นับจาก
ธนาคารไดรับแจง หรือ 2) ธนาคารพิสูจนไดวาภาระหนี้ดังกลาวเปนการกระทําหรือยินยอมใหกระทําการของผู
ถือบัตรเอง และหากผูถือบัตรไดรับบัตรที่สูญหาย หรือตกไปอยูในความครอบครองของผูอื่นกลับคืนมา ผูถือ
บัตรจะตองตัดบัตรเปนสองสวนทันที
16. กรณีที่ธนาคารออกบัตรเครดิตใบใหมใหแกผูถือบัตร ไมวาดวยเหตุใด ๆ ผูถือบัตรตกลงชําระ
คาธรรมเนียมในการออกบัตรเครดิตใบใหมและชําระคาธรรมเนียมบัตรเครดิตรายปใหแกธนาคาร และผูกพัน
ตามใบสมัครบัตรเครดิต และตามขอตกลงนี้ทุกประการ
17. ผูถือบัตรตกลงยินยอมใหธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภทของผูถือบัตรที่มีอยูกับ
ธนาคาร เพื่อชําระหนี้ที่เกิดขึ้นตามขอตกลงนี้ไดทันที โดยไมตองแจงใหผูถือบัตรทราบกอน ทั้งนี้ เมื่อธนาคาร
ไดใชสิทธิดังกลาวแลว จะแจงใหผูถือบัตรทราบเปนลายลักษณอักษรตอไป
18. กรณีที่ผูถือบัตรหลักขอใหธนาคารพิจารณาออกบัตรเสริมใหแกผูถือบัตรเสริม ผูถือบัตรหลักและผูถือ
บัตรเสริมตกลงรวมกันรับผิดตอธนาคารในการชําระหนี้อันเกิดจากการใชบัตรเครดิตทั้งหมดอยางลูกหนี้รวม ไม
วาภาระหนี้นั้นจะเกิดขึ้นจากการใชบัตรหลักหรือบัตรเสริมก็ตาม
19. ผูถือบัตรตกลงวา บรรดาหนังสือ จดหมาย คําบอกกลาวที่ธนาคารสงใหผูถือบัตรตามสถานที่อยู หรือ
สถานที่ทํางานที่แจงไวกับธนาคาร เปนการสงโดยชอบแลว หากผูถือบัตรเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู สถานที่
ทํางาน หรืออาชีพ ผูถือบัตรตกลงแจงการเปลี่ยนแปลงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษร
20. การสอบถามขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับบัตรเครดิตและ/หรือบริการอื่นใดที่ธนาคารจัดใหทางโทรศัพท
หมายเลขที่ระบุไวดานหลังบัตรเครดิตหรือหมายเลขอื่นที่ธนาคารจะแจงใหทราบในภายหนา ผูถือบัตรจะตอง
กระทําดวยตนเอง และตกลงยินยอมใหธนาคารทําการบันทึกเสียงได
21. ผูถือบัตรตกลงยินยอมใหธนาคารเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับผูถือบัตรใหแกบุคคล หรือนิติบุคคล
ตามที่ธนาคารเห็นสมควรภายใตขอบเขตของกฎหมายโดยผูถือบัตรจะไมยกเลิกเพิกถอนความยินยอมนี้จนกวา
ภาระหนาที่ของผูถือบัตรภายใตขอตกลงนี้จะสิ้นสุดลง
22. หากมีการติดตามทวงถามใหผูถือบัตรชําระหนี้อันเกิดจากการใชบัตรเครดิต ผูถือบัตรตองรับผิดชอบ
ชดใชคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นใหธนาคารเต็มจํานวน ซึ่งรวมทั้งคาใชจายในการดําเนินคดีตามกฎหมาย คา
ทนายความ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นดวย
23. ผูถือบัตรตกลงยินยอมใหธนาคารสามารถโอนสิทธิเรียกรอง หนาที่ และ/หรือผลประโยชนใดๆ ที่เกิด
จากการใชบัตรเครดิตของผูถือบัตร และ/หรือที่เกิดจากขอตกลงนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแก
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บุคคลภายนอก และ/หรือนิติบุคคลอื่นใดได โดยธนาคารจะแจงการโอนเปนลายลักษณอักษรใหแกผูถือบัตร
ทราบเวนแตในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะวาไมตองบอกกลาวหรือแจงใหผูถือบัตรทราบ
24. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใชบัตรเครดิต รวมถึงอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ อัตรา
คาธรรมเนียม คาบริการตางๆ กําหนดชําระเงิน หรือสิทธิประโยชนตางๆ ของบัตรเครดิตแตละประเภท
ตลอดจนขอตกลงนี้ได โดยแจงใหผูถือบัตรทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กรณีเรงดวน
ธนาคารจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรหรือโดยประกาศทางหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่แพรหลายใน
ประเทศลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน การแจงโดยประกาศทางหนังสือพิมพนั้น ธนาคารจะไดแจง
ใหผูถือบัตรทราบเปนลายลักษณอักษรซ้ําอีกครั้งหนึ่ง และผูถือบัตรตกลงยินยอมผูกพันและ/หรือปฏิบัติตาม
การเปลี่ยนแปลงทันทีที่ไดรับแจงใหทราบทั้งนี้ ใหถือวาเอกสาร หนังสือ ระเบียบ และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้น
เปนสวนหนึ่งของขอตกลงนี้ดวย
25. การใชสิทธิลาชาหรือการงดเวนการใชสิทธิของธนาคารที่มีอยูตามกฎหมายหรือตามขอตกลงนี้ในครั้ง
ใดไมถือวาเปนการสละสิทธิหรือใหความยินยอมตอการปฏิบัติผิดขอตกลงของผูถือบัตรแตอยางใด และไมเปน
เหตุใหผูถือบัตรพนความรับผิดตามขอตกลงนี้
26. เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในใบสมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
27. หากขอกําหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ในขอตกลงนี้ ตกเปนโมฆะ ใหขอกําหนดหรือเงื่อนไขสวนที่เหลือมีผล
บังคับใชไดตอไป

