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GSB Reward Point

GSB Reward Point
รับคะแนนสะสมจากการใชจายผาน บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจทุก 25 บาท
รับคะแนน GSB Reward Point1 คะแนน
ขอกําหนดและเงื่อนไข
• รายการสะสมคะแนน GSB Reward Point จากการใชจายผานบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ เพื่อ
นํามาแลกของรางวัล ทานสามารถสะสมคะแนนไดตลอดอายุการเปนสมาชิกผูถือบัตร
• ทานจะไดรับคะแนน GSB.RewardPoint ทุกครั้งที่ทานใชจายผานบัตรทั้งในประเทศและตางประเทศ
• ทุก 25 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน
• รายการคํานวณคะแนนสะสม ไมรวมรายการประเภท เบิกถอนเงินสดลวงหนาทุกประเภท การชําระคา
หนวยลงทุนทุกประเภทคาธรรมเนียมทุกประเภท คาปรับ ดอกเบี้ยคาไฟฟา คาน้ําประปา คาภาษีทุก
ประเภทและชําระเงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัวธนาคารออมสิน
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนน GSB RewardPoint หากมีการยกเลิก หรือคืน การซื้อสินคาและ
บริการ หรือรายการเงินคืนที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท (Tax Refund)
• สําหรับผูถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
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คะแนนบุญ (Point for Charity)
ธนาคารออมสินมอบเงินเพื่อบริจาคในการทําประโยชนคืนสูสังคมตามประเภทของการบริจาคที่ทานแสดง
เจตจํานงโดยมอบผานการสะสมคะแนนบุญ ซึ่งเปนคะแนนสะสมที่ไดจากการใชจายผานบัตรเครดิตธนาคาร
ออมสิน เพรสทีจที่ธนาคารมอบใหเปนพิเศษไมเกี่ยวของกับการใหคะแนนปกติ ( GSB Reward Point)หรือ
คะแนนสะสมพิเศษอื่นๆ
ขอกําหนดและเงื่อนไข
• รายการสะสมคะแนนบุญจากการใชจายผานบัตร ทานสามารถสะสมคะแนนไดตลอดอายุการเปนสมาชิก
ผูถือบัตร
• ทานจะไดรับคะแนนบุญทุกครั้งที่ทานใชจายผานบัตรทั้งในประเทศและตางประเทศ
• ทานสามารถนําคะแนนบุญเพื่อบริจาคใหกับกิจกรรมดานตางๆ ดังนี้
- บํารุงศาสนา
- การศึกษา
- ชวยเหลือผูปวย คนพิการ และผูประสบภัย
- อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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• รายการคํานวณคะแนนบุญสะสม ไมรวมรายการประเภท เบิกเงินสดลวงหนาทุกประเภท การชําระคา
หนวยลงทุนทุกประเภท คาธรรมเนียมทุกประเภท คาปรับ ดอกเบี้ยคาไฟฟา คาน้ําประปา คาภาษี
ทุกประเภท และชําระเงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัวธนาคารออมสิน
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนบุญ หากมีการยกเลิกหรือคืน การซื้อสินคาและบริการ หรือรายการ
เงินคืนที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท (Tax Refund)
• สําหรับผูถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
GSB Signature Credit Card Call Center โทร.0 2299 9999
อภิสิทธิ์เหนือระดับ ดวยไมลสะสม รอยัลออรคิด พลัส (ROP Mileage)
เพื่อนําทานสูจุดหมายปลายทางทั่วโลก รวมไปถึงสิทธิพิเศษจากสายการบินพันธมิตรทุก
1คะแนน GSB
Reward Pointแลกเปนไมลสะสมรอยัลออรคิด พลัสของการบินไทยได 1 ไมลสําหรับบัตรเครดิตธนาคาร
ออมสิน เพรสทีจ
ขอกําหนดและเงื่อนไข
• สงวนสิทธิ์เฉพาะผูถือบัตรหลัก ที่มีใชจายผานบัตรทั้งในประเทศและตางประเทศ
• ผูถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ ที่ประสงคจะแลกไมลสะสมของรอยัลออรคิด พลัสจะตองเปน
สมาชิกรอยัลออรคิด พลัสของการบินไทยกอนหากผูถือบัตรยังไมไดเปนสมาชิกรอยัลออรคิด พลัสสามารถ
สมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยัลออรคิด พลัส ไมล ไดที่ www.thaiairways.com/rop
หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2356 1111
• การแลกไมลสะสมของรอยัลออรคิด พลัส จะใชเวลาประมาณ 7 วันทําการ
• คะแนน GSB Reward Point ที่แลกเปนไมลสะสมของรอยัลออรคิด พลัสแลว ไมสามารถเปลี่ยนแปลง
กลับไปเปนคะแนนGSB Reward Point ไดอีก
• คะแนนสะสม GSB Reward Point ที่สามารถแลก ไมลสะสม รอยัลออรคิดพลัส แลกได ในอัตราGSB
Reward Point1คะแนน เทากับ รอยัลออรคิด พลัส 1 ไมล ตองเปนคะแนนสะสมที่คํานวณจากยอดการใช
จายผานบัตรที่รวมรายการ ภายใตชื่อ-นามสกุลเดียวกันเทานั้น (ไมสามารถนําคะแนน สะสมของบัตรเสริม
มารวมได) ซึ่ง จะไดรับสิทธิ์ในการแลก เมื่อธนาคารไดสรุปยอดคะแนนสะสมลงในใบแจงยอดบัญชีบัตร
เครดิตของผูถือบัตรแลวเทานั้นและสามารถแลกคะแนนไดภายในวันที่ 31 ม.ค. 60
• จํานวนคะแนนขั้นต่ําตอครั้ง ในการแลกคะแนนGSB Reward Point 1คะแนน เทากับรอยัลออรคิดพลัส 1
ไมลคือ 10,000 คะแนน เทากับ 10,000 ไมล
• ธนาคารสงวนสิทธิ์ใหใชคะแนนสะสมแลก ไมลสะสม รอยัล ออรคิด พลัส ไดเฉพาะผูถือบัตร ที่ยังคง เปน
สมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ณ วันที่ใชสิทธิ์ดังกลาวและเปนผูถือบัตรที่ชําระเงินคาใชจา ยบัตรเครดิตตรง
ตามเงื่อนไขที่ไดตกลงไวกับธนาคารเทานั้น
• กรณีที่บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ ไมไดรับการตออายุหรือถูกปด แตยังคงมีคะแนนสะสมเหลืออยู
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมอนุญาตใหทําการแลกไมลสะสมของ รอยัล ออรคิด พลัส ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิน
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• การแลกไมลสะสมของรอยัลออรคิด พลัส ใหเปนไปตามกฎระเบียบของการบินไทย
• ธนาคารออมสินและการบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตาง ๆ ของรายการโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา
• หากกรณีมีขอพิพาท คําตัดสินของธนาคารถือเปนที่สิ้นสุด
• เงื่อนไขการใชคะแนนสะสม GSB Reward Point เปนไปตามที่ธนาคารกําหนดและสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่GSB Signature Credit Card Call Center โทร.0 2299 9999
เอกสิทธิ์พิเศษกวาใคร ดวยการแลกสลากออมสินพิเศษ
ธนาคารออมสินมอบเอกสิทธิ์พิเศษสําหรับทานสมาชิกผูถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิ น เพรสทีจ สามารถนํา
คะแนนสะสม GSB Reward Point มาแลกรับสลากออมสินพิเศษ ซึ่งเปนลักษณะพิเศษและเอกลักษณเฉพาะ
ของธนาคารออมสิน
เงื่อนไขและขอกําหนด
• คะแนนสะสม GSB Reward Point 1,000 คะแนน สามารถนํามาแลกสลากออมสินพิเศษไดมูลคา 100
บาท
• สมาชิกผูถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ ที่ประสงคจะแลกสลากออมสินพิเศษ จะตองมีบัญชีเงิน
ฝากธนาคารออมสินประเภทเผื่อเรียก และทะเบียนสลาก หากผูถือบัตรยังไมมีบัญชีเงินฝาก และทะเบียน
สลากดังกลาว สามารถติดตอธนาคารออมสินไดทุกสาขาทั่วประเทศและสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ไดที่ www.gsb.or.th
• กําหนดระยะเวลาการแลกรับสลากออมสินพิเศษ
- แลกระหวางวันที่ 1 - 10 ของเดือน สามารถรับสลากไดตั้งแตวันที่ 27 ของเดือนเดียวกัน
- แลกระหวางวันที่ 11 - 20 ของเดือน สามารถรับสลากไดตั้งแตวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
- แลกระหวางวันที่ 21 - 30 ของเดือน สามารถรับสลากไดตั้งแตวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
• ขอรับสลากออมสินพิเศษไดที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ โดยตองแสดงบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
เพรสทีจ พรอมดวยบัตรประจําตัวประชาชน
• คะแนน GSB Reward Point ที่แลกเปนสลากออมสินพิเศษแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงกลับไปเปนคะแนน
GSB Reward Point ไดอีก
• คะแนนสะสม GSB Reward Point ที่สามารถแลกเปน สลากออมสินพิเศษ ในอัตรา GSB Reward
Point1,000คะแนน เทากับสลากออมสินพิเศษ มูลคา 100 บาท ตองเปนคะแนนสะสมที่คํานวณจากยอด
การใชจายผานบัตรที่รวมรายการ ภายใตชื่อ-นามสกุลเดียวกันเทานั้น (ไมสามารถนําคะแนน สะสมของบัตร
เสริมมารวมได)
• ธนาคารสงวนสิทธิ์ใหใชคะแนนสะสมแลกสลากออมสิน พิเศษไดเฉพาะผูถือบัตรที่ยังคง เปน สมาชิกบัตร
เครดิตของธนาคาร ณ วันที่ใชสิทธิ์ดังกลาวและเปนผูถือบัตรที่ชําระเงินคาใชจายบัตรเครดิตตรงตามเงื่อนไข
ที่ไดตกลงไวกับธนาคารเทานั้น
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• กรณีที่บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ ไมไดรับการตออายุหรือถูกปด แตยังคงมีคะแนนสะสมเหลืออยู
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมอนุญาตใหทําการแลกสลากออมสินพิเศษ ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตาง ๆ ของรายการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• หากกรณีมีขอพิพาท คําตัดสินของธนาคารถือเปนที่สิ้นสุด
• เงื่อนไขการใชคะแนนสะสม GSB Reward Point เปนไปตามที่ธนาคารกําหนดและสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่GSB Signature Credit Card Call Center โทร.0 2299 9999

