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คูมือการใชบัตรเครดิต
วงเงินบัตรเครดิต
•

•
•
•

วงเงินบัตรเครดิตเปนวงเงินที่ทานไดรับสําหรับการใชชําระคาสินคาและบริการตางๆ รวมทั้งการเบิกถอน
เงินสดลวงหนาจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ซึ่งเมื่อรวมกับยอดเงินคางชําระของเดือนกอนแลวตองไม
เกินวงเงินการใชจายที่ธนาคารกําหนดให
วงเงินบัตรเครดิตจะถูกลดยอดลง เทากับยอดคงคางทั้งหมดที่เกิดขึ้น และยังไมไดชําระคืนธนาคาร
กรณีที่ทานมีบัตรเครดิตหลายใบ วงเงินรวมทุกบัตร หมายถึง วงเงินบัตรเครดิตที่ทานถืออยูทุกบัตร (ทั้งบัตร
หลักและบัตรเสริม) ซึ่งสามารถใชรวมกันไดภายในวงเงินเดียวกัน
ทานสามารถขอใชบัตรเครดิตเกินวงเงินปกติได ในกรณีที่ทานมีความจําเปน เชน การเดินทางไป
ตางประเทศ หรือเขารับการรักษาพยาบาล ซึ่งทานสามารถของวงเงินชั่วคราวไดที่ GSB Signature Credit
Card Call Centerโทร. 0 2299 9999 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอแนะนําในการชําระเงิน
ทางเลือกในการชําระคืน
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ ใหอิสระแกทาน ในการเลือกชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรในแต
ละเดือน โดยมีระยะปลอดดอกเบี้ยสูงสุด50 วัน นับจากวันที่ธนาคารบันทึกรายการถึงวันครบกําหนดชําระเงิน
(เฉพาะรายการซื้อสินคา/หรือบริการ ที่ชําระเต็มจํานวนที่เรียกเก็บ) โดยทานสามารถเลือกชําระคืนเต็มจํานวน
ที่ระบุในใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต ภายในวันที่กําหนด หรือทานสามารถเลือกชําระคาใชจายเพียงบางสวน
แตตองไมนอยกวาขั้นต่ํารอยละ 10 (และไมนอยกวา 1,000 บาท) ของยอดเงินตามใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต
ใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต
เมื่อถึงกําหนดสรุปยอดในรอบบัญชีของทานในแตละเดือน ธนาคารจะจัดสงใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิตเพื่อ
แสดงรายการคาใชจายตางๆ ทั้งหมด ภายในรอบบัญชีนั้น และเปนรายการที่ธนาคารเรียกเก็บจากรานคาแลว
โดยธนาคารจะจัดสงใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิตทางไปรษณียตามที่อยูที่ทานระบุ
วิธีการชําระเงิน
ทานสมาชิกลูกคาบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ สามารถชําระคาใชจายได 5 ชองทาง ดังนี้
1. ชําระดวยเงินสด ณ เคานเตอรธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ชําระผานบริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)ธนาคารออมสิน
3. ชําระผานบริการออมสิน Internet Banking
4. ชําระผานบริการออมสิน MyMo
5. ชําระโดยการหักบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน

วิธีการใชบัตร

• เมื่อทานไดใชบัตรเครดิตในการชําระคาสินคาและบริการตางๆ กรุณามอบบัตรใหแกพนักงานขาย เพื่อทําการ
บันทึกรายการซื้อสินคาและบริการลงในใบบันทึกรายการขาย (Sales Slip)
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• กรุณาตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียด และจํานวนเงินในใบบันทึกรายการขาย กอนลงลายมือชื่อทุก
ครั้ง
• หากจํานวนเงินไมถูกตอง ทานตองขอทําลายใบบันทึกรายการขายชุดนั้น แลวจึงลงลายมือชื่อในใบบันทึก
รายการขายที่ถูกตอง
• รอรับบัตรเครดิตของทานคืนจากพนักงานขายทุกครั้ง และเก็บสําเนาใบบันทึกรายการขายไวเปนหลักฐาน
เพื่อตรวจสอบกับใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต / ใบกํากับภาษี (Credit CardStatement /Tax Invoice)
• ทานสามารถเบิกเงินสดลวงหนา (Cash Advance) จากบัญชีบัตรเครดิตของทานผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) ธนาคารออมสิน สูงสุดไมเกิน 100,000 บาทตอวัน โดยใชควบคูกับรหัสประจําตัว ( PIN) ที่ทานไดรับ
ซึ่งธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด ในอัตรารอยละ 3 ของจํานวนเงินสดที่ถอน ทั้งนี้ การ
เบิกถอนเงินสดในตางประเทศ ทานอาจจะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเบิกถอนเงิน

ขอแนะนําเกี่ยวกับการดูแลรักษาบัตร
• เมื่อทานไดรับบัตร โปรดตรวจสอบความถูกตองของ ชื่อ-นามสกุล ที่พิมพบนดานหนาบัตร พรอมลงลายมือ
ชื่อบนแถบลายเซ็นดานหลังบัตรทันที
• ควรเก็บรักษาบัตรไวในที่ปลอดภัยใชไดสะดวก สังเกตงาย เพื่อทราบทันทีเมื่อบัตรสูญหาย
• โปรดระวังไมใหบัตรงอ ถูกความรอน แถบแมเหล็กถูกขูดขีด หรือสัมผัสกับแถบแมเหล็กของบัตรอื่น หรือถูก
วัตถุที่เปนแมเหล็ก และไมควรวางบัตรไวบนโทรทัศนหรือวิทยุ
• โปรดระวัง Chip บนบัตรไมใหถูกขูดขีด เพราะอาจทําใหบัตรชํารุด
• ควรจดหมายเลขบัตรไว กรณีบัตรหายหรือมีปญหา หมายเลขบัตรที่ถูกตองจะชวยใหการอายัดบัตร การ
คนหา หรือตรวจสอบขอมูลไดรวดเร็ว

บริการอื่นๆ
บัตรสูญหายหรือถูกขโมย
หากบัตรของทานสูญหายหรือถูกขโมย โปรดแจงที่ GSB Signature Credit Card Call Center โทร. 0 2299
9999 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
บัตรชํารุด
กรณีบัตรชํารุด โปรดแจงที่ GSB Signature Credit Card Call Centerโทร.0 2299 9999 ทุกวัน ตลอด 24
ชั่วโมง เพื่อขอออกบัตรทดแทน
การตออายุบัตร
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจที่ทานไดรับมีอายุ 5 ป นับจากวันที่ออกบัตรสวนคาธรรมเนียมจะเรียกเก็บ
เปนรายป (ถามี) โดยจะระบุในใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต เพื่ออํานวยความสะดวกแกทาน(เปนไปตามเงื่อนไข
คุณสมบัติผูถือบัตร ตามเกณฑที่ธนาคารกําหนด)
การเปลี่ยนแปลงชื่อ–นามสกุล
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กรณีที่ทานตองการเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล กรุณาแจงที่ GSB Signature Credit Card Call Center
โทร. 0 2299 9999 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อที่ธนาคารจะไดจัดทําบัตรใบใหมและสงใหทานทางไปรษณีย
โดยทันทีที่ทานไดรับบัตรใบใหมแลว กรุณาเซ็นชื่อดานหลังบัตรทันที พรอมกับทําลายบัตรเดิม
การเปลี่ยนแปลงที่อยู
เมื่อทานยายที่อยู หรือตองการใหธนาคารเปลี่ยนแปลงที่อยูในการจัดสงเอกสารตางๆ ไปยังทานกรุณาแจงที่
GSB Signature Credit Card Call Centerโทร 0 2299 9999 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจงที่สาขาของ
ธนาคารไดทุกสาขาทั่วประเทศ
การขอรหัสใหม
ในกรณีที่ทานจํารหัสประจําบัตรที่ใชถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ( ATM)ไมได ทานสามารถขอรหัส
ใหมไดโดยโทรศัพทแจงธนาคารที่GSB Signature Credit Card Call Centerโทร.0 2299 9999 ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง จากนั้นธนาคารจะจัดทํารหัสใหม และจัดสงใหทาน โดยที่ทานไมตองทําบัตรใหม

