ผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต
ตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ บัตร
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บัตรเคทีบี ฟลีทการ์ ด

1. ผลิตภัณฑ์ นีค้ อื อะไร
บัตรฟลีทการ์ ด เป็ นบัตรเครดิตสาหรับชาระค่าน ้ามันและค่าบริ การอื่น ๆ ณ สถานีบริ การน ้ามัน ที่เป็ นพันธมิตรกับ
ธนาคาร เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่ของการชาระค่าน ้ามันและค่าบริ การอื่น ๆ ณ สถานีบริ การน ้ามัน ด้ วยวิธีการที่สะดวก
รวดเร็ว ทันสมัย และปลอดภัย พร้ อมกับมีรายงานการใช้ บตั รที่มีประสิทธิภาพ โดยบัตรแต่ละใบสามารถกาหนดให้ เป็ น
บัตรประจาของรถแต่ละคัน โดยหน้ าบัตรระบุชื่อหน่วยงาน องค์กร, นิติบคุ คล,ยี่ห้อรถ หมายเลขทะเบียนรถ เหมาะ
สาหรับ หน่วยงาน องค์กร หรื อนิติบคุ คลที่มีรถยนต์ตงแต่
ั ้ 5 คัน ขึ ้นไป
2. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ลี ักษณะสาคัญอะไรบ้ าง
- ใช้ ได้ ณ สถานีบริ การน ้ามันทีร่ ่วมให้ บริ การ ที่มีเครื่ องหมายรับบัตรฟลีทการ์ ด กว่า 1,500 แห่งทัว่ ประเทศ
- ได้ รับใบบันทึกค่าสินค้ า/บริ การ (Sales Slip) โดยแสดงยอดเงิน การใช้ บตั ร พร้ อมแสดงยอดวงเงินคงเหลือต่อเดือน
ของบัตร และใบกากับภาษี /ใบเสร็ จ (Tax Invoice / Receipt) จากเครื่ องรูดบัตรอัตโนมัติทกุ ครัง้ ทีใ่ ช้ บริ การ
- ท่านจะได้ รับใบแจ้ งยอดการใช้ จ่ายบัตรฟลีทการ์ ด (Fleet Card Statement) และรายงานการใช้ บตั รฟลีทการ์ ด
เป็ นรายเดือน
- ชาระเงินคืนได้ ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรื อหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของ ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั วิ งเงินและออกบัตรฟลีทการ์ ดให้ กบั หน่วยงาน องค์กร หรื อนิติบคุ คล ได้ แก่ หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน
- บัตรฟลีทการ์ ดไม่สามารถเบิกเงินสดล่วงหน้ าได้
3. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีค่าบริการอะไรบ้ าง
- อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมรายปี
300 บาท/ บัตร/ปี
ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน 50 บาท / บัตร
- อัตราดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน (กรณีชาระล่าช้ า)
อัตราดอกเบี ้ย
15% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน
5% ต่อปี
หมายเหตุ :
- อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ 7 %
– ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมบัตรฟลีทการ์ ด โดยจะแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า

4. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีข้อกาหนดและอาจทาให้ ท่านมีภาระหน้ าที่อะไรบ้ าง
- ท่านต้ องชาระหนี ้ตามยอดในใบแจ้ งหนี ้เต็มจานวน ไม่สามารถผ่อนชาระได้ และต้ องชาระเงินไม่เกินวันครบกาหนด
ชาระตามที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งหนี ้
- ท่านควรดูแลรักษาบัตรฟลีทการ์ ดให้ อยูใ่ นความครอบครองของผู้ถือบัตรหรื อผู้ใช้ บตั ร ไม่ให้ มีการใช้ บตั รฟลีทการ์ ด
กับรถยนต์ที่มีชื่อหรื อหมายเลขทะเบียนต่างจากหน้ าบัตร และ/หรื อ มีการนาบัตรฟลีทการ์ ดไปใช้ ไม่ตรงตามชื่อที่
ปรากฏบนหน้ าบัตร
- ท่านจะต้ องผิดชอบในค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้ บตั รฟลีทการ์ ดอย่างเต็มจานวน เสมือนผู้ถือบัตรเป็ นผู้ใช้
บัตรฟลีทการ์ ดเอง
- กรณีบตั รสูญหาย หรื อถูกโจรกรรม ท่านควรแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันทีและสามารถขอระงับการใช้ บตั รชัว่ คราวได้
5. อะไรจะเกิดขึน้ หากท่ านไม่ สามารถปฏิบัติตามข้ อกาหนดและภาระหน้ าที่ได้
- กรณีชาระเงินล่าช้ า ธนาคารคิดเบี ้ยปรับในการชาระหนี ้ล่าช้ ากว่ากาหนด ดังนี ้
อัตราดอกเบี ้ย
15% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน 5% ต่อปี
- สิทธิในการหักกลบหนี ้ : ธนาคารมีสทิ ธิหกั บัญชีโอน หรื อหักกลบลบหนี ้เงินในบัญชีเงินฝากของท่านที่มีอยูก่ บั ธนาคาร
และ/หรื อที่ได้ มอบไว้ เป็ นหลักประกัน
6. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีความเสี่ยงที่สาคัญอะไรบ้ าง
- หากท่านทาบัตรฟลีทการ์ ดหาย ท่านจะต้ องรับผิดชอบในการชาระรายการค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นก่อนการระงับบัตร
7. ท่ านควรทาอย่ างไร หากรายละเอียดในการติดต่ อของท่ านเปลี่ยนแปลง
หากมีการเปลีย่ นแปลงที่อยู่ หรื อสถานที่ทางาน ท่านควรแจ้ งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
ธนาคารทราบทันที
8. ท่ านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นีห้ รือติดต่ อกับธนาคารหรือบริษัทได้ อย่ างไร
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
- ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย โทร.1551 (www.contactcenter.ktb.co.th)
- Website ของธนาคาร (www.ktb.co.th), บมจ. ปตท. และ บมจ. บางจากปิ โตรเลียม
- เอกสาร Brochure ของ บมจ. ปตท. และ บมจ. บางจากปิ โตรเลียม
9.ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต
- บัตร ปตท.ฟลีทการ์ ด (PTT)
- บัตรปตท.- บางจาก (PTTCB)
- บัตรบางจาก (BCP)
- บัตรบางจาก - ปตท. (BCPCB)

