ตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
ข้ อมูลผลิตภัณฑ์
ชื&อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วงเงินสูงสุด (บาท)
ลูกค้ าสามารถปรับเพิ+มไม่เกินวงเงินสูงสุด และปรับลดวงเงินได้

เงื&อนไขหลัก

เงื&อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์ และ
เงื&อนไขอื&นๆ

ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า (บาท)
ค่ าธรรมเนียมรายปี (บาท/ปี )

ค่ าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ (บาท/ครั ง8 )
ค่ าธรรมเนียมการขอรหัสใหม่ (บาท/ครั ง8 )

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
บัตรเคทีบี ช้ อปสมาร์ ท คลาสสิก (KTB Shop Smart Classic)
บัตรเดบิต
ใช้ เบิกถอนผ่านเครื+ อง ATM สูงสุด 150,000 บาท/บัตร/วัน
ใช้ ชําระเงินค่าสินค้ าหรื อบริ การผ่านเครื+ อง EDC ได้ สงู สุด 500,000 บาท/บัตร/วัน
 บัตรเดบิต คูบ่ ญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรื อบัญชีเงินฝาก
ประจําปลอดภาษี ประเภทบุคคลธรรมดา
 ใช้ บริ การเบิกถอนเงิน / โอนเงิน และธุรกรรมอื+น ๆ ที+ธนาคารกําหนด ผ่านเครื+อง ATM / ADM
ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื+น ๆ ที+มีเครื+ องหมาย ATM POOL
 ชําระค่าสินค้ าและบริ การแทนเงินสดผ่านเครื+ อง EDC ณ จุดขายกับร้ านค้ าทีม+ ีเครื+ องหมาย
VISA ได้ ทวั+ ประเทศและทัว+ โลก ตลอด 24 ชัว+ โมง
 เปิ ดบัญชีออมทรัพย์กบั ธนาคารกรุงไทยขันตํ
V +า เพียง 500 บาท หรื อกระแสรายวันขันตํ
V า+
10,000 บาท
วงเงินทํารายการต่อวัน




เบิกถอนเงินสดได้ สงู สุดไม่เกิน 150,000 บาท/วันและสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครังV





โอนระหว่างบัญชีภายในบัตรได้ เท่ายอดเงินคงเหลือในบัญชี (ไม่จํากัดวงเงิน)



ชําระค่าสินค้ าและบริ การที+เครื+ อง ATM ได้ เท่ายอดเงินคงเหลือในบัญชี (ไม่จํากัดวงเงิน)

ฝากเงินสดได้ สงู สุดไม่เกิน 100 ฉบับ/ครังV
 ถอนเงิน/ฝากเงินในเขตสํานักหักบัญชีที+เครื+ อง ATM/ADM ไม่คิดค่าบริ การ
 ถอนเงิน/ฝากเงิน ข้ ามเขตสํานักหักบัญชีที+เครื+ อง ATM/ADM คิดค่าบริ การหมื+น
ละ 10 บาท ส่วนเกินหมื+นคิดพันละ 1 บาท เศษของพันไม่คิด อัตราขันตํ
V +า
20 บาท/รายการ อัตราสูงสุด 1,000 บาท/รายการ

โอนเงินระหว่างบัญชีนอกบัตรภายในธนาคาร สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน
โอนเงินราย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ผ่านเครื+ อง ATM สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน
และสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครังV
 โอนไม่เกิน 10,000 บาท คิด 25 บาท/รายการ
 โอนมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาทคิด 35 บาท/รายการ

100
200
ค่าบริ การรายปี ของปี ถัดไป ธนาคารจะเรี ยกเก็บจากลูกค้ าโดยหักบัญชีอตั โนมัติเมื+อครบรอบ 1 ปี ใน
เดือนที+มีการออกบัตร หากเงินในบัญชีลกู ค้ ามีไม่เพียงพอจ่ายค่าบริ การรายปี คราวเดียวกันทังจํ
V านวน
ระบบงานจะเรี ยกเก็บค่าบริ การส่วนที+เหลือต่อไปทุกเดือนจนกว่าจะครบ หากครบ 24 เดือนแล้ ว
ระบบงานยังไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าบริการรายปี ได้ ครบตามจํานวนที+กําหนด ธนาคารจะยกเลิกบัตรโดย
อัตโนมัติ
100
กรณี จํารหัสไม่ได้ ต้ องดําเนินการออกบัตรใหม่ มีคา่ ธรรมเนียมในการออกบัตร 100 บาท
กรณี จํารหัสได้ สามารถปลดระงับที+สาขาธนาคาร ไม่เสียค่าใช้ จา่ ย

ค่ าบริ การการใช้ จ่ายที&เป็ นสกุลเงินต่ างประเทศ

ความรั บผิดชอบของเจ้ าของบัตร กรณีบัตรหาย
ช่ องทางในการติดต่ อธนาคาร

ค่าบริ การการสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศ 15 บาท ต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินต่างประเทศ
100 บาท ต่อรายการ
(กรณีที+ ATM CROSS BORDER SERVICE จะคิดเฉพาะรายการที+สําเร็ จเท่านัน)
V
ภายหลังจากที+ลกู ค้ าทราบว่าได้ ทําบัตรเอทีเอ็มหายหรื อถูกขโมย ลูกค้ าควรแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที
เพื+อดําเนินการอายัดบัตรได้ ที+ศนู ย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 02-111-1111
ท่านสามารถติดต่อได้ ณ ที+ทําการสาขาของธนาคารทัว+ ประเทศหรื อเข้ าไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์
เพิ+มเติมได้ ที+เว็บไซต์ www.ktb.co.th หรื อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเบื Vองต้ น จากศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์
ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111
- อีเมล : Call.CallCenter@ktb.co.th
- ช่องทางอื+นๆผ่าน Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instagram
: โดยพิมพ์คําว่า “KTB Care”

ข้ อควรระวัง

 ลูกค้ าควรระมัดระวังและดูแลรักษาบัตรเอทีเอ็มและรหัสผ่านบัตรเอทีเอ็มเป็ นอย่างดี และไม่







ช่องทางในการติดต่อผู้ออกผลิตภัณฑ์






ควรเปิ ดเผยรหัสผ่านบัตรเอทีเอ็มหรื อข้ อมูลบัตรเอทีเอ็มให้ บคุ คลอื+น
ภายหลังจากที+ลกู ค้ าทราบว่าได้ ทําบัตรเอทีเอ็มหายหรื อถูกขโมย ลูกค้ าควรแจ้ งให้ ธนาคาร
ทราบทันที เพื+อดําเนินการอายัดบัตร
หากมีการใช้ รหัสผ่านผิดเป็ นจํานวน k ครังV ติดต่อกัน ระบบจะระงับการใช้ บตั รโดยอัตโนมัติ
ลูกค้ าควรติดต่อสาขาธนาคารเพื+อปลดระงับการใช้ บตั รหรื อออกบัตรใบใหม่กรณีจํารหัสผ่าน
ไม่ได้
หากผู้ถือบัตรต้ องการลดวงเงินหรื อเพิ+มวงเงิน สามารถแจ้ งเปลี+ยนได้ ที+สาขา หรื อศูนย์ลกู ค้ า
สัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 02-111-1111
การยกเลิกการใช้ บริ การบัตรเดบิตแจ้ งได้ ที+สาขาธนาคาร
การทําธุรกรรมข้ ามเขต ข้ ามผู้ให้ บริ การ อาจมีคา่ ธรรมเนียมเพิ+มเติม เงื+อนไขเป็ นไปตามที+
ธนาคารกําหนด
เว็บไซต์ www.ktb.co.th
ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย โทร. lm-n11-1111
อีเมล : Call.CallCenter@ktb.co.th
ช่องทางอื+นๆผ่าน Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instagram
โดยพิมพ์คําว่า “KTB Care”

