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信用卡条款

由中国银行（泰国）股份有限公司发布

定义 

下文中涉及的所有类型的信用卡统称为“信用卡”。此卡

由中国银行（泰国）股份有限公司发行（以下统称为“银

行”）主卡和附属卡持卡人，以下统称为“持卡人”。

持卡人承诺遵守下列信用卡条款。

1. 在收到信用卡后，持卡人同意立即在信用卡背面的签名

 栏签名。

2. 银行向持卡人交付信用卡、使用密码以及信用卡条款。

 持卡人同意妥善保管信用卡，防止遗失或转给其他人使

 用，并对个人密码保密。

3. 所有类型的信用卡最终归银行所有，持卡人不得将信用

 卡转让给其他人。此外，银行在其认为适当时，有权收

 回、废止、没收或临时吊销持卡人的信用卡。信用卡被

 废止的情况包括：信用卡遗失或失窃，申请时使用欺诈

 文件，存在任何类型的待偿债务，持卡人无还款能力或

 未能在信用卡对账单注明的期限内还款、持卡人死亡或

 被法院认定为失踪、无行为能力等，持卡人在民事或刑

 事案件中被定罪，或者持卡人给银行造成损失。出现这

 些情况时，在注销信用卡前，银行将会提前告知持卡人

 信用卡废止事宜。

4. 若信用卡利率及费用发生变更，我行将提前30天通知持

 卡人。如果变更紧急，银行将至少提前 7 天通过信件或

 当地报纸公告来告知持卡人。如果银行在报刊上发布关

 于变更的声明，那么银行也应同时通过信件通知持卡人

 变更事宜。持卡人应遵守银行制定的所有修正或补充条

 款。

5. 持卡人可在银行授权的额度内使用信用卡进行下列交易。

 5.1 可在带有接受信用卡支付标志的商店/服务场所使用

  信用卡来购买产品/服务。此方法应符合标志所有机

  构（银行是其成员或代表）和/或银行的规定。 若

  产品/服务受损或商店不接受信用卡支付，则银行概

  不负责。

 5.2  信用卡和 PIN 可用于在自动取款机（以下简称

  “ATM”）、银行电子设备或银行所通知的国内外

  金融机构提取现金。信用卡和 PIN 可用于真实无误

  的交易，且无需在任何其他文件上签名。持卡人同

  意对来源于信用卡和 PIN 的所有交易负责。

6. 购买产品/服务可通过口头或书面文件告知信用卡号的

 方式来完成。在这种情况下，持卡人同意其产品/服务

 （由商店/服务场所提供）的订单可使用信用卡支付。

 持卡人也必须对无持卡人签名的信用卡文件负责。如果

 持卡人反对，因其并没有从商店或服务场所购买产品或

 要求服务，那么银行将停止持卡人支付此笔交易的要求

 。或者，如果银行已发出交易付款要求，银行立即会将

 支付金额返还给持卡人。但如果银行证实债务源于持卡

 人，将不会退还付款。在这种情况下，银行有权从持卡

 人处立即收回付款。这不会取消持卡人自购买产品或要

 求服务之日起 45 天内或自产品/服务交付之日起 30 天

 内要求取消产品或服务购买的权利。在产品/服务的交

 付是由书面文件确定时，如果持卡人证明其并没有如期

 完整地收到产品或服务，或者出现损坏或用途不符，则

 银行将停止交易要求。如果银行已收取交易付款，则银

 行将从持卡人证明其在当地购买产品/服务之日起 30 天

 内将已收取的支付金额返还给持卡人。如果是在海外购

 买产品/服务，那么银行将从持卡人证明其在海外购买

 产品/服务之日起 60 天内将已收取的支付金额返还给持

 卡人。

7. 持卡人同意向银行偿还信用卡债务，直至全额付清，可

 根据信用卡操作指南完成该流程。除非持卡人能够证明

 交易中产生的信用卡债务有误，或与持卡人失误、缺陷

 或疏忽无关。 如果持卡人未能在信用卡对账单或每月分

 期付款协议注明的期限内一次性全额还款，那么持卡人

 同意根据信用卡对账单的要求，按银行当时发布的利率

 支付利息。利息从银行向持卡人刷卡的商店/服务场所

 付款之日起开始计算，直至完全付清。如果持卡人提取

 现金，持卡人同意按期向银行一次性全额还款。

 如果持卡人有待偿债务，银行有权立即注销信用卡。持

 卡人允许银行在未得到持卡人同意的情况下，有权从其

 任何类型的储蓄存账户中扣款来偿还待偿债务。

8. 银行每月向持卡人寄送信用卡对账单。对账单寄送将至

 少在还款日 10 天前完成，由持卡人确认并核实。如果

 持卡人发现交易错误，那么持卡人必须自收到信用卡对

 账单之日起 10 天内提出异议。如果持卡人在规定的期

 限内没有提出异议，则视为持卡人同意向银行偿还欠款，

 直至完全付清。这种情况不得视为侵犯持卡人的权利，

 如果持卡人能够证明对账单有误，则必须自收到银行信

 用卡对账单之日起 60 天内出具相关证明。

9. 如果持卡人请求银行从其储蓄账户中扣款用于偿还信用

 卡债务，则持卡人允许银行立即从协议指定的银行账户

 或之后告知变更的银行账户中扣款。

10. 在信用卡遗失或其他紧急情况下，持卡人有权临时注销

 信用卡。持卡人可以通过电话或银行信用卡中心提供的

 其他联系方式通知银行。银行自收到通知之时起 5 分钟

 内终止信用卡服务。持卡人对此期限之后产生的债务概

 不负责。但如果银行证实债务源于持卡人，将不承担此

 负责。 

11. 持卡人有权在任何时候注销信用卡。然而，此类注销不

 得对先前信用卡的使用造成任何影响，且不得造成银行

 损失。持卡人有权按未使用服务期所占的比例收到相应

 的年费返还。当在任何情况下信用卡注销时，持卡人必

 须将主卡和附属卡折为两段并将其立即返还给银行。如

 果持卡人有待偿债务，那么持卡人必须负责偿还，直至

 所有债务完全付清。

12. 在海外以外币购买产品/服务或取现金及相关费用将根

 据卡组织汇率兑换为泰铢记账。此外，持卡人确认并同

 意银行将额外记账不超过实际费用 2.5% 的金额作为

 汇率风险准备金。在中国使用银联双币信用卡以人民币

 记账，无任何兑换，无汇率转换风险费用。 

13. 持卡人同意银行联系并询问持卡人，或向银行认为适当

 的第三方透露持卡人的部分或全部信息。本协议在持卡

 人注销信用卡后仍然有效。

14. 如果持卡人变更住宅地址、工作地点或其他信息，持卡

 人应在 15 天内以书面通知银行。银行向被告知地址寄

 送的所有文件或信件将被视为已经交付给持卡人。

15. 为遵守信用卡业务的法律，持卡人同意银行向国家信贷

 局提交持卡人个人信息等，包括但不限于：贷款请求和

 审批或信用卡申请表上的明细和审批结果，以及银行向

 持卡人交付的其他补充文件。持卡人同意，银行通过向

 持卡人信用卡申请表上的地址邮寄信件来告知，告知持

 卡人此类事项。持卡人亦同意此类事项与信用卡对账单

 一起或作为其一部分来告知或经持卡人签名确认的其他

 方式来告知。



  เครดิตจากธนาคาร 
ขอ 9.  ในกรณีท่ีผูถือบัตรแจงขอใหหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพ่ือชำระ 
 หน้ีใดๆ ท่ีเกิดจากการใชบัตรเครดิตของผูถือบัตร ผูถือบัตร 
 ตกลงยินยอมใหหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามหมายเลขแจง 
 เปลี่ยนแปลงในภายหลังไดทันที
ขอ10. ผูถือบัตรมีสิทธิ์ระงับการใชบัตรเครดิตชั่วคราวได เชน
 ในกรณีท่ีบัตรเครดิตสูญหายหรือไมวาในกรณีใดๆ ก็ตาม 
 โดยมีเหตุอันควร โดยผูถือบัตรสามารถแจงใหธนาคาร 
 ทราบทางโทรศัพทหรือโดยวิธีอ่ืนใดซ่ึงสามารถติดตอถึง 
 กันไดในทำนองเดียวกัน ณ ศูนยบัตรเครดิตของธนาคาร 
 ไดทุกกรณี ธนาคารจะทำการระงับการใหบริการบัตรเครดิต 
 ภายในระยะเวลาไมเกิน 5 นาทีนับแตเวลาท่ีธนาคารไดรับแจง 
 ท้ังน้ี ผูถือบัตรไมตองรับผิดชอบในภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนภาย 
 หลังครบกำหนดเวลาดังกลาว เวนแตธนาคารจะพิสูจนได 
 วาภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเปนการกระทำของผูถือบัตรเอง
ขอ11. ผูถือบัตรมีสิทธ์ิบอกเลิกการใชบัตรเครดิตเม่ือใดก็ไดแตตอง
 ไมมีผลกระทบตอการใชบัตรเครดิตท่ีไดกระทำไปกอนการ
 ยกเลิกและตองไมใหธนาคารไดรับความเสียหายโดยมีสิทธิ์
 ไดรับคาธรรมเนียมรายปคืนตามสวนของระยะเวลาท่ียังไมได
 ใชบริการ เม่ือมีการยกเลิกการใชบัตรเครดิตไมวากรณีใดๆ
 ก็ตาม ผูถือบัตรจะตองตัดบัตรหลัก และบัตรเสริมออกเปน 
 สองสวน และนำสงคืนใหกับธนาคารทันที และหากผูถือบัตร
 มีหนี้สินใดๆ คางชำระอยูกับธนาคาร ผูถือบัตรจะตอง 
 รับผิดชอบชดใชคืนแกธนาคารจนครบถวน
ขอ12. การใชบัตรเครดิตในตางประเทศหรือเปนสกุลเงินตราตางประเทศ 
 เพ่ือชำระคาสินคา/บริการหรือเบิกถอนเงินสดลวงหนา จะถูก
 เรียกเก็บเปนเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปล่ียนท่ีธนาคารถูกเรียก 
 เก็บจากบริษัทบัตรเครดิตท่ีธนาคารเปนสมาชิกอยู ณ วันท่ีมี 
 การเรียกเก็บยอดคาใชจายดังกลาวกับธนาคาร ยอดคาใชจาย 
 หรือยอดการเบิกถอนเงินสดลวงหนาจะตองมีการแปลงสกุล 
 เงินตราตางประเทศเปนสกุลเงินบาท เพ่ือเรียกเก็บกับธนาคาร 
 นอกจากน้ีผู ถือบัตรับทราบและตกลงใหธนาคารเรียกคาความเส่ียง 
 จากการแปลงสกุลเงินดังกลาว ในอัตราไมเกินรอยละ 2.5 
 จากยอดคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงเปนฐานในการคำนวณ ยกเวน 
 การใชบัตรเครดิตไชนา ยูเน่ียนเพย ในประเทศจีนเปนสกุลเงินหยวน 
 จะถูกเรียกเก็บเปนสกุลเงินหยวน โดยไมมีการแปลงสกุลเงินเปน 
 เงินบาทและไมมีคาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
ขอ13. ผูถือบัตรตกลงยินยอมใหธนาคารติดตอสอบถาม หรือ
 เปดเผยรายละเอียดบางประการหรือท้ังหมด เก่ียวกับผูถือบัตร 
 ใหกับบุคคลใดก็ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร และใหความยินยอม
 นี้มีอยูตลอดไป แมจะไดมีการยกเลิกการใชบัตรเครดิตกับ
 ธนาคารแลวก็ตาม

ขอ14. กรณีที่ผูถือบัตรเปลี่ยนแปลงที่อยูและ/หรือสถานที่ทำงาน 
 และ/หรือขอมูลอ่ืนใด ผูถือบัตรจะตองแจงการเปล่ียนแปลง 
 ดังกลาวเปนหนังสือใหกับธนาคารภายใน 15 วัน ท้ังน้ีบรรดา 
 เอกสารหรือหนังสือใดๆ ท่ีธนาคารสงไปยังผูถือบัตร ไมวาจะ 
 สงโดยวิธีการใดก็ตาม ถาหากสงไปยังท่ีอยูตามท่ีแจงไวไมวาจะ 
 มีผูรับหรือไมก็ตาม ใหถือวาสงใหแกผูถือแลวโดยชอบ
ขอ15. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูล 
 เครดิต ผูถือบัตรรับทราบวาธนาคารไดนำสง และ/หรือจะนำ 
 สงขอมูลของผูถือบัตรอันไดแก ขอมูลสวนตัวของผูถือบัตร 
 และหมายรวมถึงแตไมจำกัดอยูเพียงขอมูลการขอและการ 
 อนุมัติสินเช่ือ และ/หรือบัตรเครดิตตามรายละเอียดท่ีใหไวในใบ 
 สมัครบัตรเครดิตและผลการอนุมัติ รวมท้ังเอกสารประกอบ 
 อ่ืนๆ ท่ีธนาคารจัดสงใหกับผูถือบัตรแลวใหแก บริษัท ขอมูล 
 เครดิตแหงชาติ จำกัด ผูถือบัตรตกลงใหธนาคารแจงใหกับผู 
 ถือบัตรทราบโดยไปรษณียท่ีสงไปตามท่ีอยูหรือสถานท่ีติดตอ 
 ของผูถือบัตรท่ีแสดงไวในใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตหรือท่ีได 
 แจงเปล่ียนแปลงเปนลายลักษณอักษรใหธนาคารรับทราบแลว 
 หรือสงขอความไปพรอมกับหรือเปนสวนหนึ่งในใบแจงยอด 
 การใชจายบัตรเครดิต หรือโดยวิธีการอ่ืนใดซ่ึงผูถือบัตรไดรับ 
 ทราบดวยการลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ

For Terms & Conditions of English language, please visit:
中文版本的信用卡条款可以从网上银行下载：
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 การเรียกเก็บเงินจากผูถือบัตรแตถาธนาคารไดเรียกเก็บไป และ 
 ไดรับชำระเงินน้ันแลวหากเปนการส่ังซ้ือสินคา/บริการภายใน 
 ประเทศธนาคารจะคืนเงินใหแกผูถือบัตรภายในระยะเวลา 30 วัน 
 นับแตวันที่ผูถือบัตรพิสูจนไดตามที่แจงตอธนาคาร หากเปน 
 การส่ังซ้ือสินคา/บริการจากตางประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให 
 แกผูถือบัตร ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแตวันที่ผูถือบัตร
 พิสูจนไดตามที่แจงตอธนาคาร
ขอ 7. การชำระหน้ีบัตรเครดิตผูถือบัตรตกลงชำระหน้ีบัตรเครดิตคืน 
 ใหแกธนาคารจนเต็มจำนวนหรือชำระขั้นต่ำตามที่ธนาคาร 
 กำหนดโดยวิธีการชำระเงินตามที่กำหนดไวในคูมือการใชบัตร 
 เครดิต เวนแตผูถือบัตรจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีบัตรเครดิต 
 รายการใดไมถูกตองและไมไดเปนความผิดหรือความบกพรอง 
 หรือความประมาทเลินเลอของผูถือบัตร หากผูถือบัตรไม 
 สามารถชำระหน้ีใหครบถวนในคราวเดียวตามจำนวน และวันท่ี 
 กำหนดชำระ ซ่ึงระบุไวในใบแจงยอดใชจายบัตรเครดิต หรือตาม 
 ขอตกลงผอนชำระเปนรายเดือน ผูถือบัตรยินยอมชำระดอก 
 เบ้ียในยอดเงินตามท่ีไดแจงไวในใบแจงยอดใชจายบัตรเครดิตใน 
 อัตราดอกเบ้ียบัตรเครดิตท่ีธนาคารประกาศกำหนดในขณะน้ัน 
 นับแตวันท่ีธนาคารชำระเงินใหสถานการคา/สถานบริการท่ีผู 
 ถือบัตรนำบัตรเครดิตไปใชจายจนกวาจะชำระหน้ีเสร็จส้ิน กรณี 
 ท่ีธนาคารผอนผันใหผูถือบัตรใชบัตรเครดิตเกินกวาวงเงินท่ี 
 ธนาคารกำหนดใหไมวาดวยเหตุใดก็ตามถือวาธนาคารปฏิบัติ 
 ไปดวยความตกลงยินยอมของผูถือบัตร และจำนวนเงินสวน 
 ที่เกินวงเงินไปนั้น ผูถือบัตรตกลงชำระคืนใหแกธนาคารทั้ง 
 จำนวน 
 ในกรณีที่ผูถือบัตรคางชำระหนี้ดังกลาวธนาคารมีสิทธิ์
 ยกเลิกบัตรไดทันที และผูถือบัตรยินยอมใหธนาคารนำ 
 ภาระหน้ีบัตรเครดิตท่ีคงคางท้ังจำนวนไปหักบัญชีเงินฝาก 
 ทุกประเภทของผูถือบัตรท่ีมีอยูกับธนาคารไดตามท่ีธนาคาร
 เห็นสมควรโดยมิตองไดรับความยินยอมจากผูถือบัตรอีก
ขอ 8. การแจงยอดการใชจายบัตรเครดิต ธนาคารจะสงใบแจงยอด 
 การใชจายบัตรเครดิต (Bill Statement) ไปใหผูถือบัตรทราบ 
 เดือนละครั้ง กอนถึงวันกำหนดชำระเปนระยะเวลาไมนอยกวา 
 10 วัน เพ่ือใหผูถือบัตรทราบและทำการตรวจสอบความถูก 
 ตอง หากมีรายการใดรายการหน่ึงผิดพลาดหรือไมถูกตอง 
 ผูถือบัตรจะตองทักทวงภายใน 10 วันทำการ นับแตวันที่ผู 
 ถือบัตรไดรับใบแจงยอดการใชจายบัตรเครดิต หากผูถือบัตร 
 มิไดทักทวงภายในกำหนดเวลาดังกลาว ผูถือบัตรยินยอมตก 
 ลงวาเปนยอดหน้ีท่ีถูกตองและตกลงชำระหน้ีคืนใหแกธนาคาร 
 จนครบถวน แตไมเปนการตัดสิทธิ์ของผูถือบัตรในภายหลัง 
 หากผูถือบัตรสามารถพิสูจนไดวาใบแจงยอดใชจายบัตร 
 เครดิตไมถูกตอง ผูถือบัตรจะตองทักทวงภายในระยะเวลาไม 
 เกิน 60 วัน นับแตวันท่ีผูถือบัตรไดรับใบแจงยอดใชจายบัตร

 ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่ธนาคารไดแกไขเพิ่มเติมทุก 
 ประการ
ขอ 5. ผูถือบัตรสามารถใชบัตรเครดิตภายในวงเงินท่ีธนาคารกำหนด 
 เพื่อทำรายการ ดังตอไปนี้
 5.1 ใชบัตรเครดิตแทนการชำระเงินสดคาสินคา/บริการตางๆ 
 ไดเฉพาะสถานการคา/สถานบริการที่ไดแสดงเครื่องหมายวา 
 สามารถใชบัตรเครดิตท่ีผูถือบัตรมีไดตามวิธีการท่ีสถาบันซ่ึง 
 เปนเจาของเคร่ืองหมายดังกลาวท่ีธนาคารเปนสมาชิกหรือตัว 
 แทนและ/หรือ ท่ีธนาคารกำหนด ธนาคารไมตองรับผิดชอบตอ 
 ความชำรุดบกพรองของสินคา/บริการหรือการท่ีรานคาไม 
 ยอมรับบัตรเครดิตแทนการชำระเงินสด
 5.2 ใชบัตรเครดิตและรหัสประจำตัวที่ไดรับจากธนาคารถอน 
 เงินสดลวงหนา ผานเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (Automatic 
 Teller Machine หรือ ATM) ตอไปน้ี เรียกวา “เคร่ืองฝาก 
 ถอนเงินอัตโนมัติ” หรือ เคร่ืองอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร 
 หรือของสถาบันการเงินท่ีไดรับแจงจากธนาคารท้ังภายในและ 
 ตางประเทศ โดยการใชบัตรเครดิตพรอมรหัสประจำตัวเพื่อ 
 การตางๆ เปนการกระทำท่ีถูกตองสมบูรณ โดยมิตองมีการ 
 ลงนามในเอกสารใดๆ อีก ผูถือบัตรยินยอมรับผิดชอบตอ 
 ทุกรายการที่เกิดจากการใชบัตรเครดิตพรอมรหัสประจำตัว 
 ของผูถือบัตร
ขอ 6. การชำระคาสินคา/คาบริการดวยการแจงหมายเลขบัตรเครดิต
 ดวยวาจา หรือลายลักษณอักษร ผูถือบัตรยอมใหถือวา 
 เอกสารการส่ังซ้ือสินคา/บริการของผูถือบัตรท่ีสถานการคา 
 /สถานบริการจัดทำข้ึนเปนเอกสารท่ีจัดไวสำหรับการใชบริการ 
 บัตรเครดิตซึ่งผูถือบัตรจะตองรับผิดชอบดวยโดยไมจำเปน 
 ตองมีลายมือชื่อของผูถือบัตรปรากฏในเอกสารหลักฐาน 
 แสดงการใชบัตรเครดิตแตอยางใด อยางไรก็ดีหากผูถือบัตร
 ทักทวงวาผูถือบัตรไมไดเปนผูส่ังซ้ือสินคาหรือไมไดเปนผูขอ 
 รับบริการจากรานคาหรือสถานบริการ ธนาคารจะระงับการ 
 เรียกเก็บเงินจากผูถือบัตรทันที หรือในกรณีท่ีธนาคารไดลง 
 รายการเรียกเก็บเงินจากผูถือบัตรแลวธนาคารจะคืนเงินใหกับ 
 ผูถือบัตรทันที เวนแตธนาคารจะพิสูจนไดวาภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนน้ัน 
 เกิดจากการกระทำของผูถือบัตรเอง และธนาคารสามารถใช 
 สิทธิในการเรียกเงินคืนจากผูถือบัตรในภายหลังไดทันที ท้ังน้ี 
 ไมเปนการตัดสิทธ์ิของผูถือบัตรในการขอยกเลิกการซ้ือสินคา 
 หรือรับบริการภายในระยะเวลา 45 วัน นับแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือ 
 ขอรับบริการหรือภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันถึงกำหนด 
 การสงมอบสินคา/บริการ โดยหากเปนกรณีท่ีมีการกำหนด 
 ระยะเวลาสงมอบสินคา/บริการเปนลายลักษณอักษร ถาผูถือ 
 บัตรพิสูจนไดวาไมไดรับสินคาหรือไมไดรับบริการหรือไดรับแต
 ไมตรงตามกำหนดเวลาหรือไดรับแลวแตไมครบถวนหรือชำรุด 
 บกพรองหรือไมถูกตองตามวัตถุประสงค ธนาคารจะระงับ 

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบัตรเครดิต
ที่ออกโดยบริษัท ธนาคารแหงประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ผูถือบัตรตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขการใชบัตรเครดิต ดังตอไปนี้
ขอ 1. ผูถือบัตรตกลงจะลงลายมือชื่อในชองที่กำหนดใหดานหลัง
 บัตรเครดิตทันที ที่ไดรับบัตรเครดิตจากธนาคาร 
ขอ 2. ธนาคารไดจัดสงมอบบัตรเครดิตและแจงรหัสประจำตัว รวมท้ัง 
 สงมอบขอกำหนดและเง่ือนไขการใชบัตรเครดิตน้ีใหแกผูถือบัตร
 ผูถือบัตรตกลงจะเก็บรักษาบัตรเครดิตมิใหสูญหาย หรือตกอยู
 ในความครอบครองของผูอ่ืนรวมท้ังจะรักษารหัสประจำตัว
 ใหเปนความลับอยูเสมอ
ขอ 3. บัตรเครดิตทุกประเภทเปนกรรมสทิธ์ิของธนาคาร โดยผูถือ
 บัตรจะโอนไปใหบุคคลอ่ืนมิได นอกจากน้ีธนาคารมีสิทธ์ิท่ีจะ
 เรียกบัตรเครดิตคืนจากผูถือบัตรหรือยกเลิกบัตรเครดิต 
 ยึดบัตร และ/หรือ พักการใชบัตรชั่วคราว เมื่อธนาคาร
 พิจารณาเห็นวามีเหตุอันควร ซ่ึงรวมถึงการยกเลิกบัตร
 ในกรณี บัตรหาย หรือถูกขโมย หรือผูถือบัตรทำหรือใช
 เอกสารปลอมเพ่ือใชประกอบการย่ืนใบสมัครสมาชิกบัตร
 เครดิต หรือผูถือบัตรคางชำระหน้ีกับธนาคารไมวาจะเปน
 สินเช่ือประเภทใดๆ ก็ตาม หรือผูถือบัตรไมมีความสามารถ
 ในการชำระหน้ีหรือไมชำระหน้ีตามใบแจงยอดการใชจายบัตร
 เครดิตหรือผูถือบัตรเสียชีวิตหรือศาลมีคำส่ังใหเปนบุคคล
 สาบสูญ หรือเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไร 
 ความสามารถหรือถูกดำเนินคดีทางแพงหรือทางอาญา 
 หรือผูถือบัตรมีพฤติกรรมอันอาจกอใหเกิดความเสียหาย
 แกธนาคาร ท้ังน้ีธนาคารจะแจงยกเลิกบัตรเครดิตใหผูถือ 
 บัตรทราบลวงหนาตามสมควรกอนท่ีผูถือบัตรจะไมมีสิทธิ
 ใชบัตรอีกตอไป 
ขอ 4. การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใชบัตรเครดิต อัตราดอกเบ้ียและ 
 อัตราคาธรรมเนียมตางๆ ของบัตรเครดิตที่เกี่ยวของโดย 
 ธนาคารจะแจงใหผูถือบัตรทราบลวงหนา กอนวันที่จะเริ่มทำ 
 การเปลี่ยนแปลงอยางนอย 30 วัน หากเปนกรณีเรงดวน 
 ธนาคารจะแจงทางจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพ 
 รายวันในประเทศลวงหนา ไมนอยกวา 7 วัน และในกรณีที่ 
 ธนาคารแจงโดยการประกาศทางหนังสือพิมพรายวันธนาคาร 
 จะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือบัตรทราบเปนลาย 
 ลักษณอักษรอีกครั้งหนึ่งและถือวาผูถือบัตรตกลงยินยอม 

คำนิยาม
บัตรเครดิตทุกประเภทท่ีมีอยูในขณะน้ีและท่ีจะมีข้ึนตอไปในภายหนา ตอไป
นี้จะเรียกวา æ“บัตรเครดิต” เปนบัตรที่บริษัท ธนาคารแหงประเทศจีน
(ไทย) จำกัด (มหาชน) ตอไปนี้จะเรียกวา “ธนาคาร” ออกใหแกผูถือ
บัตรเครดิตทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ตอไปนี้จะเรียกวา “ผูถือบัตร” 


