ข้อตกลงการใช้บริการบัตรเดบิต
ตามทีข้าพเจ้า ซึงต่อไปในข้อตกลงฉบับนีจะเรียกว่า “ผู้ขอใช้บริการ” ได้รับบัตรเดบิต ซึงต่อไปในข้อตกลง
ฉบับนีจะเรีย กว่า “บัตร” ไปจากธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึงต่อไปในข้อตกลงฉบับนีจะเรียกว่า
“ธนาคาร” ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมผูกพั นและปฏิบัติตามข้อตกลง และเงือนไข ดังต่อไปนี
1. บัตรทีธนาคารมอบให้ไว้กับผู้ขอใช้บริการเปนกรรมสิ ทธิของธนาคาร ธนาคารมีสิทธิระงับการใช้บัตรชัวคราว
ยกเลิกการใช้บัตรหรือเรียกบัตรคืนได้ตามเงือนไขของธนาคาร และ
- ในกรณีทีผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะเลิกใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งยกเลิกการใช้บริการทีสาขา
หรือสํานักงานทีผู้ขอใช้บริการเปดบัญชีไว้พร้อมกับคืนบัตรให้แก่ธนาคาร
- ผู้ข อใช้ บริการยิ นยอมให้ ธนาคารหั ก ค่ าธรรมเนี ยมการใช้ บริ การบั ตรในแต่ ละป (หากมีการเรีย กเก็ บ ตาม
ประกาศธนาคาร) ซึงจะครบกําหนดชําระในเดือนทีเปดบัญชีของปถัดไป โดยวิธีการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
ตามอั ตราที ธนาคารประกาศกํา หนด และผู้ ข อใช้ บริการตกลงว่า จะคงเงิน ในบั ญชีเงิน ฝากให้เ พี ยงพอตาม
จํ า นวนค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่า ว ทั งนี ธนาคารจะหั ก บั ญ ชี เ งิ น ฝากของผู้ ข อใช้ บ ริ การจนกว่ า จะครบจํ า นวน
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการบัตร
- ในกรณี ทีธนาคารไม่สามารถหัก บัญ ชี เงิ นฝากของผู้ขอใช้ บริการได้ครบจํา นวน ผู้ขอใช้ บริการยิ นยอมให้
ธนาคารยกเลิกการให้บริการบัตรดังกล่าวได้ทันที และหากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้บริการบัตรต่อไปผู้ขอใช้
บริการจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ตามอัตราทีธนาคารกําหนด
2. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะนําบัตรทีธนาคารมอบให้ มาใช้บริการของธนาคารตามข้อกําหนดและเงือนไขในการใช้
บัตรเดบิ ต แล้ว แต่ กรณีที ธนาคารกํา หนดไว้เ ท่ านั น และธนาคารจะแก้ ไ ขเปลียนแปลง เพิ มเติ มหรื อยกเลิก
ข้อกําหนดและเงือนไขในการใช้บัตรเดบิต หรือเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย อัตราเบียปรับ อัตราค่าธรรมเนีย ม
และอัตราค่าบริการอืน ๆ ในภายหน้าได้โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบเปนลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
ไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน
3. ผู้ขอใช้บริการมีหน้าทีต้องลงลายมือชือในช่องทีกําหนดไว้ด้านหลังของบัตร (ในกรณีทด้
ี านหลังของบัตรมีช่อง
ให้สําหรับลงลายมือชือ) จํารหัส (ในกรณีทธนาคารแจ้
ี
งหรือส่งมอบรหัสประจําตัว) และเก็บรักษารหัสทีธนาคาร
จะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบเปนลายลักษณ์อักษรไว้ในทีทีปลอดภัย และจะมิใ ห้ ผู้ใดถอนเงินหรือยึดถือบัตร
และล่วงรู้รหัสประจําตัวทีธนาคารมอบให้ ในกรณีทีบัตรสู ญหายหรือถูกลักไปหรือตกอยู่ในความครอบครอง
ของผู้ อื น และมี ผู้ นํ า ไปใช้ เ ปนเหตุ ใ ห้ ธ นาคารหั ก เงิ น ในบั ญ ชี เ งิ น ฝากของผู้ ข อใช้ บ ริก าร ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารจะ
รับผิดชอบในการกระทํานันๆ เสมือนหนึงเปนการกระทําของผู้ขอใช้บริการเอง
4. ธนาคารตกลงว่าผู้ขอใช้บริการมี สิท ธิขอระงับการใช้ บัตรชัวคราวทางโทรศัพ ท์ หรือ โดยวิธีอื นซึ งสามารถ
ติด ต่อกัน ได้ ในทํ านองเดี ยวกันโดยแจ้ง ไปยัง ttb contact center 1428 โดยธนาคารจะรับผิ ดชอบในความ
เสียหายทีเกิดขึน หลังจากเสร็จสินขันตอนการรับแจ้งและได้วางสายโทรศัพท์ผ่านพ้ นไปแล้ว 5 นาที เว้นแต่จะ
พิ สูจน์ได้ว่าความเสียหายทีเกิดขึนดังกล่าวเปนการกระทําของผู้ขอใช้บริการเอง
5. ในกรณีทีบัตรถูกลักไป หรือสู ญหายไปไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ขอใช้บริการจะแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีทีสาขาทีผู้
ขอใช้ บ ริ ก ารมี บั ญ ชี หรื อ ที ttb contact center 1428 หรือ ผ่ า นช่ อ งทาง แอปพลิ เ คชั น ttb touch เพื อขอให้
ธนาคารอายัดการใช้บัตร และพิ จารณาออกบัตรใบใหม่ต่อไป
6. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า การฝากเงิน ถอนเงิน หรือการชําระค่าสินค้า รวมทังการทํารายการสมัครขอใช้บริการ
หักบัญชีเงินฝาก "direct debit" ด้วยบัตรทีธนาคารมอบให้โดยผ่านเครือง ATM หรือเครืองอิเล็กทรอนิกส์ ใด ๆ
ให้ถือว่าเปนการถอนเงิน หรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงว่าผู้ขอใช้
บริการไม่จํา เปนต้องทํา หลั กฐานการถอนเงินหรือโอนเงิน จากบัญชีข องผู้ขอใช้บ ริก ารให้กับธนาคารอีกแต่
ttb lite debit card_V.1.0

Date last updated 7/05/2021

อย่ างใด และผู้ขอใช้ บ ริก ารตกลงยินยอมผูกพั นตามข้อ ตกลงและเงือนไขบริก ารหัก บั ญชีเงินฝากอัต โนมัติ
สําหรับผู้สมัครใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทีธนาคารกําหนดทุกประการ
การเบิกถอนเงินสด ชําระค่าสิ นค้าและบริการ หรือรายการใช้จ่ายผ่านบัตรทีเกิดขึนเปนสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ธนาคารจะเรียกเก็บเปนสกุลเงินบาท โดยการกําหนดอัตราแลกเปลียนเปนเงินบาทนัน อ้างอิงจาก
อัตราแลกเปลียนกลางของวีซ่า และธนาคารมีสิทธิเรียกเก็บค่าความเสี ยงจากการแปลงสกุลเงินไม่เกินร้อยละ
2.5 จากจํานวนเงินทีทํารายการ
ในกรณีทีธนาคารเปดให้บริการชําระค่าสิ นค้า/บริการ โดยวิธีการแจ้ง เพี ย งหมายเลขบัตรด้วยวาจา
หรือลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้จําหน่าย/ผู้ให้บริการ หากผู้ขอใช้บริการทักท้วงว่ามิได้เปนผู้สังซือสิ นค้า/ขอรับ
บริการจากผู้จํา หน่ าย/ผู้ใ ห้ บริการ ธนาคารจะระงับ การเรีย กเก็บ เงิ นจากผู้ข อใช้ บริก ารทัน ที และในกรณีที
ธนาคารได้รับเงินดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะคืนเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริการทันที เว้นแต่ในภายหลังหากพิ สูจน์ได้ว่า
ภาระหนี ที เกิ ด ขึ นเปนการกระทํ า ของผู้ ข อใช้ บ ริ ก าร ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบภาระหนี ดั ง กล่ า วต่อ
ธนาคาร นอกจากนีไม่เปนการตัดสิทธิของผู้ขอใช้บริการในการ ยกเลิกการซือสิ นค้า/ขอใช้บริการภายใน 45
วัน นับตังแต่วันทีสังซือ/ขอใช้บริการ หรือภายใน 30 วัน นับแต่วันทีถึงกําหนดส่งมอบสินค้า/ให้บริการและ ใน
กรณีทีกําหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้า/ให้บริการไว้เปนลายลักษณ์อักษร ถ้าผู้ขอใช้บริการพิ สูจน์ได้ว่าไม่ได้รับ
สินค้า/บริการ หรือได้รับไม่ครบถ้วน หรือชํารุด หรือไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ หากเปนการสังซือสินค้า/
บริการภายในประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริการภายใน 30 วัน นับแต่วันทีผู้ขอใช้บริการแจ้งให้
ธนาคารทราบ หากเปนการสังซือสิ นค้า/บริการจากต่างประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริการภายใน
60 วั น นั บ แต่วั น ที ผู้ ขอใช้บ ริ การแจ้ ง ให้ ธ นาคารทราบ (โปรดศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ มเติม ผ่ า นเว็ บ ไซด์ ของ
ธนาคาร)
7. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าในกรณีทีผู้ขอใช้บริการฝากเงินเข้าบัญชีของผู้ขอใช้บริการด้วยบัตรทีธนาคารมอบให้
โดยผ่านเครือง ATM หรือเครืองอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ไม่ว่าจะเปนการฝากด้วยเงินสด หรือเช็คตราสารใด ๆ ให้
ถือเอาความถูกต้องเปนเด็ดขาดตามจํานวนทีธนาคารตรวจนับได้
ในกรณีทีธนบัตรทีผู้ขอใช้บริการนํามาฝากปลอม หรือชํารุดทังหมด หรือแต่บางส่วน หรือเช็คหรือตรา
สารทีผู้ขอใช้บริการนํามาฝากไม่สามารถเก็บเงินได้หรือเรียกเก็บเงินล่าช้า ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารนํา
เงินหรือเช็คตราสารทําบัญชีเฉพาะส่ วนทีสมบูรณ์ และตามกําหนดเวลาทีธนาคารนําเงินเข้าบัญชีตามวิธีและ
ประเพณีป ฏิบัติ ของธนาคาร โดยผู้ขอใช้ บริการยอมรับผิ ดชอบในความเสี ย หายหรือ ความสู ญ เสี ย ที เกิดขึน
เสมือนหนึงเปนการกระทําของผู้ขอใช้บริการเองทังนัน
8. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าหลักฐานทางบัญ ชีของธนาคารเปนหลักฐานทีถูกต้อง ในกรณีทีเกิดข้อขัดข้องขึนกับ
เครือง ATM หรือเครืองอิเล็กทรอนิกส์ ใด ๆ เปนเหตุให้ผู้ขอใช้บริการถอนเงิน โอนเงินหรือชําระค่าสิ นค้าด้วย
บัตรทีธนาคารมอบให้โ ดยผ่านเครือง ATM หรือเครืองอิเล็กทรอนิกส์ ใด ๆ ได้มากกว่าหรือเกินไปจากจํานวน
เงินทีมีอยู่ในบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าเงินจํานวนทีเกินไปดังกล่าวนันเปนหนีทีผู้
ขอใช้บริการจะต้องชําระคืนแก่ธนาคาร และผู้ขอใช้บริการตกลงจะชําระเงินจํานวนดังกล่าวคืนให้แก่ธนาคาร
ทันทีทได้
ี รับแจ้งจากธนาคาร
9. ในกรณีทีผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะให้ธนาคารส่งใบแจ้งรายการใช้บัตร ธนาคารจะส่งใบแจ้งรายการใช้
บัตรให้ตามทีอยู่ทีผู้ขอใช้บริการให้ไว้กับธนาคาร แต่ทงนี
ั ผู้ขอใช้บริการจะต้องโต้แย้งหรือทักท้วงภายใน 60 วัน
นับแต่วันทีได้รบ
ั แจ้งรายการใช้บัตร และหากผู้ขอใช้บริการมิได้โต้แย้งหรือทักท้วงภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่า
ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่ารายการดังกล่าวถูกต้อง และผู้ขอใช้บริการยินยอมเสี ยค่าธรรมเนียมการแจ้ง
รายการใช้บต
ั รให้แก่ธนาคารในอัตราทีธนาคารกําหนด
ในกรณีทีผู้ขอใช้บริการมิได้รับใบแจ้งรายการใช้บัตรในเดือนใดทีมีการใช้บัตรดังกล่าวโดยมิใช่ความ
บกพร่ องของธนาคารผู้ข อใช้ บริก าร ตกลงว่าเปนหน้า ที ของผู้ขอใช้บริ การที จะต้อ งติ ดต่อสอบถามจาก
ธนาคารเพื อรับทราบจํานวนเงินในรายการใช้บัตรภายในสินเดือนของแต่ละเดือนทีมีการใช้บัตรนันเอง
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10. ผู้ขอใช้บริการยินยอมเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามประกาศทีธนาคารกําหนดและตกลงว่า ธนาคารมีสิทธิ
เปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ ทีทําการธนาคารและผ่านทาง
เว็บไซต์ของธนาคาร และ แอปพลิเคชัน ttb touch
11. ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บัตรสมัครขอใช้บริการ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ของธนาคารได้ทุกช่องทาง
ทีธนาคารเปดให้บริการ โดยอยู่ภายใต้เงือนไขข้อตกลงของการให้บริการหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินนันๆ
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