SD-138-V.9-TH

รายละเอียดเกียวกับอัตราดอกเบีย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอืนทีธนาคารพาณิชย์อาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เฉพาะบัตรเครดิตประเภทส่วนบุคคล (Individual Card)
เริมใช้ตังแต่วันที 7 พฤษภาคม 2564
1. ดอกเบีย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอืน
ดอกเบีย
ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
ค่าปรับในการชําระหนีล่าช้ากว่ากําหนด
ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอืน
วันทีเริมคิดดอกเบีย
2. อัตราการผ่อนชําระคืนขันตํา

3. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด

16.00% ต่อปี
ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ
- กรณีซอสิ
ื นค้าและ/หรือบริการ เริมคิดดอกเบียตังแต่วนั ทีธนาคารบันทึกรายการ เฉพาะกรณีจา่ ยชําระหนีไม่เต็มจํานวน หรือชําระล่าช้าไม่ตรงตามกําหนดระยะเวลา
หรือไม่ชาํ ระหนี
- กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า เริมคิดดอกเบียตังแต่วนั ทีทํารายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจนถึงวันทีธนาคารได้รบั ชําระเงินครบถ้วนตามจํานวนเงินทีเบิกถอน
5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน ในปี พ.ศ.2564
(ปรับเป็ น 8% ในปี พ.ศ.2565 และเป็ น 10% ตังแต่ปี พ.ศ.2566 เป็ นต้นไป)
บวกด้วยยอดของรายการแบ่งจ่ายรายเดือน ttb pay plan หรือ ttb so goood หรือ ttb cash chill chill (ถ้ามี)

3% (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม (VAT)) ของจํานวนเงินทีเบิกถอน
มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั 15 ก.พ. 2564 เป็ นต้นไป (ยกเว้น บัตร ttb so chill)

4. ระยะเวลาการชําระคืนโดยปลอดดอกเบีย หากชําระตาม
กําหนด
ค่าธรรมเนียมในการดําเนินงาน
5. ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท (บาทต่อปี )
แรกเข้า
รายปี
6. ค่าธรรมเนียมในการชําระเงิน

ttb reserve infinite

สูงสุด 20 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการ
(เฉพาะรายการซือสินค้าและ/หรือบริการ ทีชําระคืนเต็มจํานวนทีเรียกเก็บ)
บัตรเครดิต ttb Visa Card *
ttb reserve signature
ttb absolute
ttb so smart / ttb so fast / ttb royal top brass

ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี
4,000 บาท/ปี (ฟรี ปี แรก)
ฟรี
ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร
ไม่คิดค่าบริการ ชําระผ่านเครือง ATM/CDM
ชําระทีเคาน์เตอร์ของธนาคาร
ไม่คิดค่าบริการ ชําระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต / ทีทีบี ทัช
ชําระทีเคาน์เตอร์ของธนาคารอืน
ไม่มบี ริการ
ชําระทีจุดบริการรับชําระเงิน **
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส
กทม. / ปริมณฑล 15 บาท/รายการ
(เฉพาะเงินสด สูงสุด 49,000 บาท/รายการ)
ภูมิภาค 20 บาท/รายการ
- เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus)
ทัวประเทศ 10 บาท/รายการ
(เฉพาะเงินสด สูงสุด 49,000 บาท/วัน/รายการ
สูงสุด 2 ครัง/วัน โดยตรวจสอบทุกสาขาทัวประเทศ)

ttb so chill
ฟรี
ฟรี
ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชํารุด
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี
ค่าธรรมเนียมในการขอสําเนาใบบันทึกการขาย
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจําตัวบัตรเครดิตใหม่
ทดแทนรหัสเดิม
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ
ค่าติดตามทวงถามหนี
ค่าธรรมเนียมในการชําระภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
ให้แก่หน่วยงานราชการ
ค่าความเสียงจากการแปลงสกุลเงิน

ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ
200 บาท/ครัง (รวม VAT แล้ว)
ไม่คิดค่าบริการ
200 บาท/รายการ (รวม VAT แล้ว)
รอบบัญชีละ 100 บาท ต่อบัญชี (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม (VAT))
ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ

สําหรับ ttb reserve infinite

หมายเหตุ

ไม่เกิน 2.5% จากยอดค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน โดยใช้อตั ราอ้างอิงอัตราแลกเปลียนกลางของ Visa
โดยจะเรียกเก็บเป็ นสกุลเงินบาท ***

* รายละเอียดฉบับนีมีผลเฉพาะบัตรเครดิตประเภทส่วนบุคคล (Individual Card) เท่านัน ไม่นับรวมบัตรเครดิตประเภทองค์กร (Corporate Card) และบัตรเครดิตเพือธุรกิจ (Business Card)
** ค่าธรรมเนียมในการชําระเงิน ผ่านจุดบริการรับชําระต่างๆ เป็ นค่าธรรมเนียมทีรวมภาษีมลู ค่าเพิม (VAT) แล้ว ตามอัตราทีผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชําระเงิน ซึงอาจมีการเปลียนแปลงได้ โดยขึนอยู่กบั ผูใ้ ห้
บริการ การรับชําระนี จะรับชําระได้เฉพาะบัตรเครดิต Visa Card ทีเป็ นบัตรเครดิตประเภทส่วนบุคคล (Individual Card) เท่านัน
*** ในกรณีทีมีการใช้บตั รเครดิตชําระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ และ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผูถ้ ือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็ น
เงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลียนทีธนาคารถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตแต่ละรายทีธนาคารเป็ นสมาชิกอยู่ ณ วันทีมีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคาร ซึงอาจจะมีการเปลียนแปลงตามวันและเวลาที
ธนาคารถูกเรียกเก็บจริง ทังนี ในกรณีทียอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็ นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ บริษัทบัตรเครดิตทีธนาคารเป็ นสมาชิกอยู่อาจจะทําการแปลงค่าเงินดังกล่าวเป็ นสกุลเงินดอลล่าร์
สหรัฐก่อนทีจะทําการแปลงยอดดังกล่าวเป็ นสกุลเงินบาทเพือเรียกเก็บกับธนาคาร ผูถ้ ือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลียนเพือใช้ในการอ้างอิงเบืองต้นได้จาก
https://usa.visa.com/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html
นอกจากนี ผูถ้ ือบัตรรับทราบและตกลงให้ธนาคารคิดค่าความเสียงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน เพือป้องกันความเสียงทีเกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น
ทังนี การเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตทีเครืองเบิกเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ในต่างประเทศ ท่านอาจจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินระหว่างประเทศ (International Access Fee) ตามอัตราทีธนาคารเจ้าของ
เครือง ATM นันๆ จะกําหนด

