ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet) บัตรเครดิต
1.

ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์:
1.2 ชื่อผลิตภัณฑ์:

1.3 ประเภทผลิตภัณฑ์

1.4 วงเงินบัตรเครดิต:

ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จำกัด (มหำชน) / ทีทีบี
บัตรเครดิต ทีทีบี แอปโซลูท (ttb absolute)
ธนำคำรเป็นผู้ออกบัตรให้ เพื่ อใช้ชำระค่ำสินค้ำ หรือ ค่ำบริกำร แทนกำรชำระด้วยเงินสด ณ ร้ำนค้ำที่มี
เครื่องหมำย
และเพื่ อใช้เบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ (ภำยในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจำกธนำคำร) จำก
เครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมำย
ได้ทั่วโลก และมีระยะเวลำกำรชำระคืน โดยปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 20
วัน นับจำกวันสรุปยอดรำยกำร หำกชำระเต็มจำนวนตำมวันครบกำหนด
• ฟรีค่ำธรรมเนียม FX Rate 2.5% ยอดค่ำใช้จ่ำย/ยอดเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ
• รับ 1 คะแนน ttb rewards plus ทุกกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตร 10 บำท หรือ รับ 2 คะแนน ttb rewards plus
ทุกกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตร 10 บำท สำหรับกำรทำรำยกำรผ่ำนทำงช่องทำง online (ยกเว้น สำหรับกำร
ใช้จ่ำย หรือเติมเงิน ผ่ำนทำง e-wallet, Direct Debit, Bill Payment ,รำยกำรซื้อประกันทำง
ช่องทำง online และกำรใช้จ่ำยออนไลน์ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) รวม 31 ประเทศ รับ 1 คะแนน ttb
rewards plus) สูงสุด 200,000 คะแนน/บัญชีบัตร/รอบบัญชี
• วงเงินตั้งแต่ 15,000 – 2,000,000 บำท
• พนักงำนประจำ/เจ้ำของกิจกำร วงเงินสู งสุดไม่เกิน 5 เท่ำของรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน

2. อัตรำดอกเบี้ยและกำรคำนวณ
2.1 อัตรำดอกเบี้ย:
• อั ตรำดอกเบี้ย 16% ต่อปี กรณีชำระคืนขั้นต่ำ หรือชำระคืนบำงส่ วน หรือไม่ได้ชำระ โดยเริ่มคำนวณ
ดอกเบี้ยนับจำกวันที่บันทึกรำยกำร จนถึงวันที่สรุปยอดบัญชี
• กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับจำกวันที่ทำรำยกำรถอนเงิน จนถึงวันที่ชำระ
เงินครบตำมจำนวนเงินที่เบิกถอน
• กรณีที่ท่ำนทำรำยกำรเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ และชำระเงินคืนภำยในวันเดียวกัน ธนำคำรจะคิด
ดอกเบี้ยเป็นเวลำ 1 วัน
• ระยะเวลำกำรชำระคืน โดยปลอดดอกเบี้ยสู งสุ ด 20 วัน นับจำกวันสรุปยอดรำยกำร หำกชำระเต็ม
2.2 หลักกำรผ่อนชำระ:
จำนวนตำมวันครบกำหนด
• ท่ำนจะต้องชำระหนี้เต็มจำนวนตำมยอดในใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยฯ หรือ ขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตำมใบ
แจ้ง ยอดบัญชีในแต่ละเดือน ในปี พ.ศ.2563-2564 (ปรับเป็น 8% ในปี พ.ศ.2565 และเป็น 10% ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2566 เป็นต้นไป) บวกด้วยยอดของรำยกำรแบ่งจ่ำยรำยเดือน (so good) หรือ บริกำรเงินสด
ผ่อนชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill) หรือ รำยกำรใช้บัตรชำระตำมแผนกำรผ่อนชำระ ณ ร้ำนค้ำ (pay
plan) หรือ รำยกำรโอนเงิน (cash transfer) (ถ้ำมี) ไม่เกินกว่ำวันที่ครบกำหนดชำระ ตำมใบแจ้งยอด
ฯ หำกชำระไม่เต็มจำนวน หรือหลังจำกวันที่ครบกำหนดชำระท่ำนจะมีภำระค่ำใช้จ่ำยเพิ่ มขึ้น
2.3 ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
กำรคำนวณดอกเบี้ยแบบชำระคืนขั้นต่ำ/ชำระคืนบำงส่วน กรณีซื้อสินค้ำหรือบริกำร :
ดอกเบี้ย :
วันสรุปยอดบัญชี
20/3

วันสรุปยอดบัญชี ครั้งที่ 1
27/3

วันครบกำหนดชำระเงิน

20/4

วันที่ธนำคำรบันทึกรำยกำรซื้อสินค้ำ/บริกำร
10,000 บำท
25 วัน
ดอกเบี้ยระหว่ำง
วันที่ 27/3 ถึง 20/4
= 10,000x16%x25 = 109.59 บำท
365

วันสรุปยอดบัญชี ครัง
้ ที่ 2

10/5

20/5

ชำระขั้นต่ำ 500 บำท
19 วัน

11 วัน

ดอกเบี้ยระหว่ำง
วันที่ 21/4 ถึง 9/5

ดอกเบี้ยระหว่ำง
วันที่ 10/5 ถึง 20/5

= 10,000x16%x19 = 83.29 บำท
365

รวมยอดเงินที่ปรำกฏในใบแจ้งยอดบัญชีทั้งสิ้น
=10,000 บำท

= (10,000-500)x16%x11 =45.81 บำท
365

รวมยอดเงินที่ปรำกฏในใบแจ้งยอดบัญชีทั้งสิ้น
= (10,000-500)+109.59+83.29+45.81
= 9,738.69 บำท
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2.4 อั ตรำดอกเบี้ยหรือเบี้ย
ปรับกรณีผิดนัดชำระ:
3. เงื่อนไข
3.1 คุณสมบัติผู้สมัคร:

อั ตรำดอกเบี้ย 16% ต่อปี

หลักเกณฑ์รำยได้
กรณีผู้ถือบัตรถือสั ญชำติไทย
• อำยุ 20 - 70 ปี (สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม อำยุ 15 ปีข้ึนไป) มีผลตั้งแต่ 4 พ.ย. 63 เป็นต้นไป
• รำยได้ขั้นต่ำ 100,000 บำท/เดือน
• สำหรับพนักงำนประจำต้องมีอำยุงำน 4 เดือน ขึ้นไป
• สำหรับเจ้ำของกิจกำรต้องประกอบกิจกำร 2 ปี ขึ้นไป
กรณีผู้ถือบัตรถือสั ญชำติต่ำงชำติ
• อำยุ 20 - 70 ปี (สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม อำยุ 15 ปีข้ึนไป) มีผลตั้งแต่ 4 พ.ย. 63 เป็นต้นไป
• รำยได้ขั้นต่ำ 200,000 บำท/เดือน
• อำยุงำน 4 เดือน ขึ้นไป สำหรับพนักงำนประจำ
• มี Work Permit ในประเทศไทย
• ทำงำนอยู่ในบริษัทที่เป็น ttb Corporate Banking หรือ Multi Banking หรือ ING และ บริษัทใน
เครือที่อยู่ในประเทศไทย
หลักเกณฑ์อ้ำงอิงเงินฝำก
• มีอำยุระหว่ำง 20 – 99 ปี
• ผู้สมัครจะต้องมีสัญชำติไทย และมีภูมิลำเนำอยู่ในประเทศไทยเท่ำนั้น
• มีสินทรัพย์สุทธิภำยใต้กำรจัดกำร (AUM) ในผลิตภัณฑ์ของธนำคำร ทีทีบี ดังต่อไปนี้
o มียอดเงินฝำกประจำ ทีทีบี ไม่น้อยกว่ำ 500,000 บำท เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน
ต่อเนื่องกัน
o ยอดเงินฝำกประจำ และ/หรือ เงินฝำกออมทรัพย์ และ/หรือ ยอดเงินลงทุนในตรำสำรแสดงสิทธิ์
ในหนี้ที่ออกโดย ทีทีบี (P/N, B/E, Debenture, ttb Bond)และ/หรือ ยอดเงินลงทุนในกองทุนรวม
(Mutual Fund) ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน (บลจ.) ที่ธนำคำร ttb เป็นตัวแทนขำย
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 1,000,000บำท เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนต่อเนื่องกัน
หมำยเหตุ กรณีที่ผู้สมัครมีผลิตภัณฑ์ตำมที่กำหนดกับ ttb ตั้งแต่ 1,000,0000 บำท ขึ้นไป แต่มี
ระยะเวลำฝำกหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวกับ ทีทีบี ไม่ถึง 6 เดือนนับย้อนหลังจำกวันที่สมัคร
บัตรเครดิต ผู้สมัครสำมำรถนำส่งสำเนำบัญชีเงินฝำกของธนำคำรพำณิชย์อื่น และ/หรือบัญชี
เงินลงทุนในกองทุน และ/หรือตรำสำรแสดงสิทธิใ์ นหนี้ พั นธบัตรรัฐบำลและ/หรือสหกรณ์ออม
ทรัพย์ และ/หรือPrivate Fund และ/หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ, หุ้นกู้ (Debenture),หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
(Structured Debenture), ตั๋วเงิน (Note)ทั้งระยะสั้นและระยะยำว และหรือ หุ้นกู้ ปตท.และ/หรือ
ยอดเงินลงทุนในตรำสำรแสดงสิทธิใ์ นหนี้ และ/หรือ ยอดเงินลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund)
ของธนำคำรพำณิชย์อื่นรวมกันไม่น้อยกว่ำ 1,000,0000 บำท เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน
ต่อเนื่องกันเพื่ อแสดงควำมต่อเนื่องของกำรฝำกเงินหรือลงทุนจำกจำนวนเงินที่ผู้สมัครได้นำมำ
ฝำกหรือลงทุนกับ ทีทีบี ว่ำมีระยะเวลำฝำกหรือลงทุนจำกเงินจำนวนดังกล่ำวที่ ทีทีบี และสถำบัน
อื่นรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนต่อเนื่องกัน

4.ค่ำบริกำร/ค่ำธรรมเนียม
4.1 ค่ำบริกำรที่เกี่ยวกับบัตรเครดิต
• ไม่มีค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
• ค่ำธรรมเนียมรำยปี บัตรหลัก 4,000 บำท(ยังไม่รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ ม(VAT) ต่อปี (ฟรี ปีแรก)
• ไม่มีค่ำธรรมเนียมกำรออกบัตรใหม่ (ชำรุด/สู ญหำย) , กำรขอรหัสใหม่ ทดแทนรหัสเดิม ,กำรขอใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยฯ
• ค่ำธรรมเนียมกำรเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ 3% (ยังไม่รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ ม(VAT)มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.2564 เป็นต้นไป) ของ
จำนวนเงินที่เบิกถอน
• ค่ำธรรมเนียมกำรติดตำมทวงถำมหนี้ รอบบัญชีละ 100 บำท ต่อบัญชี (ยังไม่รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ ม (VAT))
• ค่ำธรรมเนียมในกำรขอสำเนำใบบันทึกสิ นค้ำ/บริกำร (Sale Slip) 200 บำทต่อครั้ง (รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ ม(VAT))
• ไม่มีค่ำธรรมเนียมกำรแปลงสกุลเงินต่ำงประเทศ 2.5% สำหรับกำรใช้จ่ำย/กำรเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ
• กำรคิดดอกเบี้ยกำรเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ นับตั้งแต่วันที่ทำรำยกำรเบิกถอนฯ จนถึงวันที่ธนำคำรได้รับชำระเงินครบตำม
จำนวนเงินที่เบิกถอน
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4.2 ค่ำธรรมเนียม
กำรชำระเงิน:

• ชำระผ่ำนสำขำและช่องทำงกำรชำระเงินของ ทีทีบี : ไม่คิดค่ำบริกำร
– ชำระที่สำขำ ทีทีบี
– ชำระด้วยกำรโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ ทีทีบี โดย
> หักบัญชีเงินฝำกโดยอัตโนมัติ
> ชำระผ่ำนตู้ ATM /CDM ของ ทีทีบี
> ชำระผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต (www.ttbdirect.com)
> ชำระผ่ำนแอป ttb touch
• ชำระผ่ำนตัวแทนรับชำระ (อัตรำรวม VAT แล้ว) *:
– เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ยอดชำระไม่เกิน 49,000 บำท/รำยกำร)
ค่ำบริกำร 15 บำท/รำยกำร สำหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 20 บำท/รำยกำร สำหรับเขต
ต่ำงจังหวัด
– เทสโก้โลตัส (ยอดชำระไม่เกิน 49,000 บำท/รำยกำร/สู งสุ ด 2 ครั้งต่อวัน)
ค่ำบริกำร 10 บำท/รำยกำร ทั่วประเทศ
– บิ๊กซี (ยอดชำระไม่เกิน 49,000 บำท/รำยกำร)
ค่ำบริกำร 10 บำท/รำยกำร ทั่วประเทศ
– ไปรษณีย์ไทย (ยอดชำระไม่เกิน 50,000 บำท/รำยกำร สู งสุ ดไม่เกิน 100,000 บำทต่อวัน/บัตร)
ค่ำบริกำร 10 บำท/รำยกำร สำหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 15 บำท/รำยกำร สำหรับเขต
ต่ำงจังหวัด
หมำยเหตุ :
* ท่ำนควรชำระก่อนวันครบกำหนดชำระอย่ำงน้อย 2 วันทำกำรและจัดเก็บใบรับฝำกชำระไว้เป็น
หลักฐำนกำรชำระเงินทุกครั้ง
*ค่ำธรรมเนียมในกำรชำระเงินผ่ำนจุ ดบริกำรรับชำระต่ำงๆเป็นค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่ตัวแทนรับ
ชำระเรียกเก็บจำกท่ำน ณ จุ ดรับชำระเงิน ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตัวแทนรับชำระนั้นๆ

5.ข้อแนะนำ/คำเตือน
5.1 ข้อควรระวัง
ในเรื่องสำคัญ:

• ท่ำนจะต้องดูแลรักษำบัตรเครดิตและรหัสบัตร (PIN Number) เป็นอย่ำงดี และต้องไม่เปิดเผยรหัส
บัตรหรือข้อมูลบัตรเครดิตไปยังบุคคลอื่น
• เบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำได้สูงสุด 100% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกินวงเงินคงเหลือ ณ
ขณะนั้น และ/หรือ ไม่เกิน 60,000 บำท/วัน และไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน/บัตร
• บัตรหลักและบัตรเสริมทุกใบจะใช้วงเงินรวมร่วมกัน และไม่เกินวงเงินของบัตรหลัก โดยผู้ถือบัตร
หลักจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดจำกบัตรเสริมทุกใบ
• กรณีที่ท่ำนต้องกำรยกเลิกบัตร หรือบัตรสู ญหำยด้วยเหตุใดๆ ท่ำนจะต้องรีบแจ้งระงับ/อำยัดกำร
ใช้บัตรทันทีผ่ำน ttb absolute line 02-020-1428
• กรณีที่ผู้ถือบัตรแจ้งยกเลิกบัตรหลัก หรือ บัตรหลักถูกยกเลิกด้วย เหตุใดๆ กรณีนี้บัตรเสริมทุก
บัตรจะถูกยกเลิกไปพร้อมกัน
• ในกรณีที่ท่ำนมียอดค้ำงชำระค่ำใช้จ่ำยภำยใต้บริกำรใดๆ ของบัตรเครดิต รวมกันเป็นระยะเวลำ 2
รอบบัญชีติดต่อกัน ธนำคำรขอสงวนสิทธิใ์ นกำรยกเลิกบริกำรใดๆ ของบัตรเครดิตทั้งหมด โดย
ธนำคำรจะคำนวณดอกเบี้ยจำกยอดเงินต้นค้ำงชำระทั้งหมดตำมอัตรำดอกเบี้ยสู งสุดสำหรับแต่
ละผลิตภัณฑ์ ตำมที่ธนำคำรประกำศกำหนด
• ในกรณีที่ท่ำนมีหนี้ค้ำงชำระอันเกิดจำกกำรใช้บัตรเครดิตของท่ำน (ทั้งบัตรหลัก /บัตรเสริม) ท่ำน
ยินยอมให้ธนำคำรมีอำนำจในกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกที่ท่ำนมีอยู่กับธนำคำรเพื่ อทำกำรชำระ
หนี้ (บัตรหลัก / บัตรเสริม) ได้ทั้งหมด
• ธนำคำรสงวนสิทธิใ์ นกำรระงับ / ยกเลิกกำรใช้วงเงิน หำกท่ำนไม่ชำระยอดหนี้คงค้ำง ณ วันที่ถง
ึ
กำหนดชำระ
• ในกำรติดตำมทวงถำมหนี้ ธนำคำรอำจมอบหมำยให้บุคคลอื่นเรียกเก็บหนี้แทนธนำคำร โดยจะ
ประกำศชื่อผู้ดำเนินกำรแทนธนำคำร ไว้ที่สำนักงำนใหญ่ หรือ ที่สำขำ ทีทีบี และอำจมีค่ำติดตำม
ทวงถำมหนี้
• ในกรณีที่บัตรเครดิตสู ญหำย หรือ ถูกขโมย หรือ ตกไปอยู่ในมือผู้อื่น ท่ำนจะต้องแจ้งให้ธนำคำร
ทรำบเพื่ อทำกำรระงับกำรใช้บัตรทันที
ซึ่งธนำคำรจะรับผิดชอบในภำระหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจำก
เสร็จสิ้นขั้นตอนกำรรับแจ้ง และได้วำงโทรศัพท์ผ่ำนพ้ นไปแล้ว 5 นำที แต่สำหรับภำระหนี้ใดๆ ที่
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5.2 กำรแจ้งให้ชำระหนี้หรือ
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ :

5.3 กำรแจ้งได้รับชำระเงิน
จำกลูกค้ำ:

เกิดขึ้นระหว่ำงที่บัตรสูญหำย หรือบัตรถูกขโมย หรือ บัตรตกไปอยู่ในมือผู้อื่นก่อนที่ท่ำนทำกำร
แจ้งธนำคำร ไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม ท่ำนยังคงต้องรับผิดชอบต่อภำระหนี้ใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
• ในกรณีที่มีเหตุใดๆ ระหว่ำงร้ำนค้ำกับท่ำน เป็นเหตุให้ธนำคำรต้องทำกำรคืนเงินให้แก่ท่ำน ตำม
รำยกำรที่ส่งมำเรียกเก็บกับธนำคำรแล้ว กรณีนี้ธนำคำรจะคืนเงินให้ท่ำนในจำนวนเงินบำทที่ถก
ู
แปลงค่ำสกุลเงินตำมอัตรำแลกเปลี่ยนของวันและเวลำที่ธนำคำรทำกำรคืนเงินยอดเรียกเก็บ
สำหรับรำยกำรนั้นๆ
• ท่ำนจะได้รับใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดิต/ใบกำกับภำษี อย่ำงย่อ/ใบลดหนี้ ที่ธนำคำรได้ส่งให้
ท่ำนทำงไปรษณีย์/ Email หลังจำกวันที่ได้สรุปยอดบัญชีแล้ว ซึ่งจะมีรำยละเอียดต่ำงๆ เช่น
ยอดเงินที่ต้องชำระ ยอดเงินที่รับชำระ ดอกเบี้ย (ถ้ำมี) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ (ถ้ำมี) และรำยกำรใช้
จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิต ในรอบบัญชีนั้นๆ เป็นต้น
• ท่ำนจะต้องชำระหนี้เต็มจำนวนตำมยอดเงินที่ปรำกฏในใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดิต หรือ ชำระ
ขั้นต่ำ 5% ของยอดชำระเต็มจำนวนตำมใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดิตฯในแต่ละเดือน ในปี พ.ศ.
2563-2564 (ปรับเป็น 8% ในปี พ.ศ.2565 และเป็น 10% ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566 เป็นต้นไป) บวกด้วยยอด
ของรำยกำรแบ่งจ่ำยรำยเดือน (so good) หรือ บริกำรเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill) หรือ
รำยกำรใช้บัตรชำระตำมแผนกำรผ่อนชำระ ณ ร้ำนค้ำ (pay plan) หรือ รำยกำรโอนเงิน (cash
transfer)(ถ้ำมี) ไม่เกินกว่ำวันที่ครบกำหนดชำระ ตำมใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดิต หำกชำระไม่
เต็มจำนวน หรือชำระหลังจำกวันที่ครบกำหนดชำระท่ำนจะมีภำระค่ำใช้จ่ำยเพิ่ มขึ้น
• กรณีที่ท่ำนทำรำยกำรเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ จะมีค่ำธรรมเนียม cash advance รวมกับยอดเงิน
ที่ปรำกฏในใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดิต
ข้อมูลยอดเงินที่รับชำระระบุอยู่ในใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดิต / ใบกำกับภำษี อย่ำงย่อ / ใบลดหนี้ที่
ธนำคำรได้ส่งให้ท่ำนทำงไปรษณีย์ / Email

ธนำคำรแจ้งข้อมูลฯ ให้ลูกค้ำทรำบ
• เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือกำรให้บริกำรที่มีผลกระทบต่อกำรใช้บริกำรของลูกค้ำ
ธนำคำรจะมีกำรสื่ อสำรหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสำระสำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้ำทรำบ
ล่วงหน้ำในระยะเวลำที่เพี ยงพอ เช่น 30 วัน ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ ของธนำคำร
ลูกค้ำแจ้งข้อมูลฯ ให้ธนำคำรทรำบ
• ท่ำนจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบทันทีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่ วนตัวของท่ำน เช่น ชื่อ-นำมสกุล
อำชีพ สถำนที่ทำงำน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรำยละเอียดต่ำงๆ เพื่ อให้กำรสื่อสำรข้อมูลกับท่ำน
เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว โดยกำรแจ้งผ่ำนสำขำ ttb รวมทั้งช่องทำงอื่นๆ ของธนำคำรที่อำจเพิ่ มขึ้นใน
อนำคต
6. ช่องทำงในกำรติดต่อ/ร้องเรียน :
6.1 หำกมีข้อสงสั ยหรือต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่ มเติม ท่ำนสำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่ www.ttbbank.com หรือติดต่อ
สอบถำม ได้ที่ ttb contact center 1428 สำหรับบัตรเครดิต ttb absolute โปรดติดต่อ ttb absolute line 02-020-1428 หรือที่
สำขำ ทีทีบี
6.2 กรณีมีข้อร้องเรียนใดๆ สำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ ttb contact center 1428 สำหรับบัตรเครดิต ttb absolute โปรดติดต่อ
ttb absolute Line 02-010-1428 หรือที่ทุกสำขำของ ทีทีบี
5.4 กำรแจ้งเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขกำรให้บริกำร
หรือกำรแจ้งเตือนที่
สำคัญต่ำงๆ:

ข้อควรระวัง !
• บัตรเครดิตเปรียบเสมือนกำรกู้ยืมเงินจำกธนำคำร ท่ำนต้องชำระเต็มจำนวน มิฉะนั้นท่ำนจะถูกคิดดอกเบี้ยจำกจำนวนเงินทั้ง
จำนวนที่คงค้ำงทั้งหมด นับจำกวันที่ธนำคำรบันทึกรำยกำร หรือวันที่ท่ำนทำรำยกำรเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ แล้วแต่กรณี
• ท่ำนควรเข้ำใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนำม หำกมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร หรือ ttb absolute line
02-020-1428 หรือ ศึกษำเพิ่ มเติมที่ www.ttbbank.com
• กรณีที่ท่ำนต้องกำรยกเลิกบัตร หรือบัตรสูญหำยด้วยเหตุใดๆ ท่ำนจะต้องรีบแจ้งระงับ/อำยัดกำรใช้บัตรทันทีผ่ำน ttb absolute
line 02-020-1428
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