信用卡条款

13. 持卡人同意银行联系并询问持卡人，或向银行认为适当

产品/服务受损或商店不接受信用卡支付，则银行概

付款之日起开始计算，直至完全付清。如果持卡人提取

不负责。

现金，持卡人同意按期向银行一次性全额还款。

的第三方透露持卡人的部分或全部信息。本协议在持卡

5.2 信用卡和 PIN 可用于在自动取款机（以下简称

如果持卡人有待偿债务，银行有权立即注销信用卡。持

人注销信用卡后仍然有效。

定义

“ATM”）、银行电子设备或银行所通知的国内外

卡人允许银行在未得到持卡人同意的情况下，有权从其

下文中涉及的所有类型的信用卡统称为“信用卡”。此卡

金融机构提取现金。信用卡和 PIN 可用于真实无误

任何类型的储蓄存账户中扣款来偿还待偿债务。

由中国银行（泰国）股份有限公司发行（以下统称为“银

的交易，且无需在任何其他文件上签名。持卡人同

由中国银行（泰国）股份有限公司发布

行”）主卡和附属卡持卡人，以下统称为“持卡人”。

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

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

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

持卡人发现交易错误，那么持卡人必须自收到信用卡对

局提交持卡人个人信息等，包括但不限于：贷款请求和
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持卡人承诺遵守下列信用卡条款。

方式来完成。在这种情况下，持卡人同意其产品/服务

账单之日起 10 天内提出异议。如果持卡人在规定的期

审批或信用卡申请表上的明细和审批结果，以及银行向

1. 在收到信用卡后，持卡人同意立即在信用卡背面的签名

（由商店/服务场所提供）的订单可使用信用卡支付。

限内没有提出异议，则视为持卡人同意向银行偿还欠款，

持卡人交付的其他补充文件。持卡人同意，银行通过向

持卡人也必须对无持卡人签名的信用卡文件负责。如果

直至完全付清。这种情况不得视为侵犯持卡人的权利，

持卡人信用卡申请表上的地址邮寄信件来告知，告知持

2. 银行向持卡人交付信用卡、使用密码以及信用卡条款。

持卡人反对，因其并没有从商店或服务场所购买产品或

如果持卡人能够证明对账单有误，则必须自收到银行信

卡人此类事项。持卡人亦同意此类事项与信用卡对账单

GREAT WALL INTERNATIONAL CREDIT CARD

持卡人同意妥善保管信用卡，防止遗失或转给其他人使

要求服务，那么银行将停止持卡人支付此笔交易的要求

用卡对账单之日起 60 天内出具相关证明。

一起或作为其一部分来告知或经持卡人签名确认的其他

TAKES YOU GLOBAL

用，并对个人密码保密。

。或者，如果银行已发出交易付款要求，银行立即会将

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

3. 所有类型的信用卡最终归银行所有，持卡人不得将信用

支付金额返还给持卡人。但如果银行证实债务源于持卡

卡债务，则持卡人允许银行立即从协议指定的银行账户

卡转让给其他人。此外，银行在其认为适当时，有权收

人，将不会退还付款。在这种情况下，银行有权从持卡

或之后告知变更的银行账户中扣款。

回、废止、没收或临时吊销持卡人的信用卡。信用卡被

人处立即收回付款。这不会取消持卡人自购买产品或要

废止的情况包括：信用卡遗失或失窃，申请时使用欺诈

求服务之日起 45 天内或自产品/服务交付之日起 30 天

信用卡。持卡人可以通过电话或银行信用卡中心提供的

文件，存在任何类型的待偿债务，持卡人无还款能力或

内要求取消产品或服务购买的权利。在产品/服务的交

其他联系方式通知银行。银行自收到通知之时起 5 分钟

未能在信用卡对账单注明的期限内还款、持卡人死亡或

付是由书面文件确定时，如果持卡人证明其并没有如期

内终止信用卡服务。持卡人对此期限之后产生的债务概

被法院认定为失踪、无行为能力等，持卡人在民事或刑

完整地收到产品或服务，或者出现损坏或用途不符，则

不负责。但如果银行证实债务源于持卡人，将不承担此

事案件中被定罪，或者持卡人给银行造成损失。出现这

银行将停止交易要求。如果银行已收取交易付款，则银

负责。

些情况时，在注销信用卡前，银行将会提前告知持卡人

行将从持卡人证明其在当地购买产品/服务之日起 30 天

11. 持卡人有权在任何时候注销信用卡。然而，此类注销不

信用卡废止事宜。

内将已收取的支付金额返还给持卡人。如果是在海外购

得对先前信用卡的使用造成任何影响，且不得造成银行

买产品/服务，那么银行将从持卡人证明其在海外购买

损失。持卡人有权按未使用服务期所占的比例收到相应

卡人。如果变更紧急，银行将至少提前 7 天通过信件或

产品/服务之日起 60 天内将已收取的支付金额返还给持

的年费返还。当在任何情况下信用卡注销时，持卡人必

当地报纸公告来告知持卡人。如果银行在报刊上发布关

卡人。

须将主卡和附属卡折为两段并将其立即返还给银行。如

栏签名。

4. 若信用卡利率及费用发生变更，我行将提前30天通知持

10. 在信用卡遗失或其他紧急情况下，持卡人有权临时注销

于变更的声明，那么银行也应同时通过信件通知持卡人

7. 持卡人同意向银行偿还信用卡债务，直至全额付清，可

变更事宜。持卡人应遵守银行制定的所有修正或补充条

根据信用卡操作指南完成该流程。除非持卡人能够证明

款。

交易中产生的信用卡债务有误，或与持卡人失误、缺陷

12. 在海外以外币购买产品/服务或取现金及相关费用将根

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。

或疏忽无关。 如果持卡人未能在信用卡对账单或每月分

据卡组织汇率兑换为泰铢记账。此外，持卡人确认并同

5.1 可在带有接受信用卡支付标志的商店/服务场所使用

期付款协议注明的期限内一次性全额还款，那么持卡人

意银行将额外记账不超过实际费用 2.5% 的金额作为

信用卡来购买产品/服务。此方法应符合标志所有机

同意根据信用卡对账单的要求，按银行当时发布的利率

汇率风险准备金。在中国使用银联双币信用卡以人民币

构（银行是其成员或代表）和/或银行的规定。 若

支付利息。利息从银行向持卡人刷卡的商店/服务场所

记账，无任何兑换，无汇率转换风险费用。

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。

方式来告知。

信用卡条款
由中国银行（泰国）股份有限公司发布

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบัตรเครดิต
ที่ออกโดยบริษัท ธนาคารแหงประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
คำนิยาม
บัตรเครดิตทุกประเภททีม่ อี ยูใ นขณะนีแ้ ละทีจ่ ะมีขน้ึ ตอไปในภายหนา ตอไป
นี้จะเรียกวา æ“บัตรเครดิต” เปนบัตรที่บริษัท ธนาคารแหงประเทศจีน
(ไทย) จำกัด (มหาชน) ตอไปนี้จะเรียกวา “ธนาคาร” ออกใหแกผูถือ
บัตรเครดิตทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ตอไปนี้จะเรียกวา “ผูถือบัตร”
ผูถือบัตรตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขการใชบัตรเครดิต ดังตอไปนี้
ขอ 1. ผูถือบัตรตกลงจะลงลายมือชื่อในชองที่กำหนดใหดานหลัง
บัตรเครดิตทันที ที่ไดรับบัตรเครดิตจากธนาคาร
ขอ 2. ธนาคารไดจดั สงมอบบัตรเครดิตและแจงรหัสประจำตัว รวมทัง้
สงมอบขอกำหนดและเงือ่ นไขการใชบตั รเครดิตนีใ้ หแกผถู อื บัตร
ผูถ อื บัตรตกลงจะเก็บรักษาบัตรเครดิตมิใหสญ
ู หาย หรือตกอยู
ในความครอบครองของผูอ น่ื รวมทัง้ จะรักษารหัสประจำตัว
ใหเปนความลับอยูเสมอ
ขอ 3. บัตรเครดิตทุกประเภทเปนกรรมสิทธิข์ องธนาคาร โดยผูถ อื
บัตรจะโอนไปใหบคุ คลอืน่ มิได นอกจากนีธ้ นาคารมีสทิ ธิท์ จ่ี ะ
เรียกบัตรเครดิตคืนจากผูถ อื บัตรหรือยกเลิกบัตรเครดิต
ยึดบัตร และ/หรือ พักการใชบัตรชั่วคราว เมื่อธนาคาร
พิจารณาเห็นวามีเหตุอนั ควร ซึง่ รวมถึงการยกเลิกบัตร
ในกรณี บัตรหาย หรือถูกขโมย หรือผูถ อื บัตรทำหรือใช
เอกสารปลอมเพือ่ ใชประกอบการยืน่ ใบสมัครสมาชิกบัตร
เครดิต หรือผูถ อื บัตรคางชำระหนีก้ บั ธนาคารไมวา จะเปน
สินเชือ่ ประเภทใดๆ ก็ตาม หรือผูถ อื บัตรไมมคี วามสามารถ
ในการชำระหนีห้ รือไมชำระหนีต้ ามใบแจงยอดการใชจา ยบัตร
เครดิตหรือผูถ อื บัตรเสียชีวติ หรือศาลมีคำสัง่ ใหเปนบุคคล
สาบสูญ หรือเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไร
ความสามารถหรือถูกดำเนินคดีทางแพงหรือทางอาญา
หรือผูถ อื บัตรมีพฤติกรรมอันอาจกอใหเกิดความเสียหาย
แกธนาคาร ทัง้ นีธ้ นาคารจะแจงยกเลิกบัตรเครดิตใหผถู อื
บัตรทราบลวงหนาตามสมควรกอนทีผ
่ ถู อื บัตรจะไมมสี ทิ ธิ
ใชบัตรอีกตอไป
ขอ 4. การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการใชบตั รเครดิต อัตราดอกเบีย้ และ
อัตราคาธรรมเนียมตางๆ ของบัตรเครดิตที่เกี่ยวของโดย
ธนาคารจะแจงใหผูถือบัตรทราบลวงหนา กอนวันที่จะเริ่มทำ
การเปลี่ยนแปลงอยางนอย 30 วัน หากเปนกรณีเรงดวน
ธนาคารจะแจงทางจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพ
รายวันในประเทศลวงหนา ไมนอยกวา 7 วัน และในกรณีที่
ธนาคารแจงโดยการประกาศทางหนังสือพิมพรายวันธนาคาร
จะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือบัตรทราบเปนลาย
ลักษณอักษรอีกครั้งหนึ่งและถือวาผูถือบัตรตกลงยินยอม

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่ธนาคารไดแกไขเพิ่มเติมทุก
ประการ
ขอ 5. ผูถ อื บัตรสามารถใชบตั รเครดิตภายในวงเงินทีธ่ นาคารกำหนด
เพื่อทำรายการ ดังตอไปนี้
5.1 ใชบตั รเครดิตแทนการชำระเงินสดคาสินคา/บริการตางๆ
ไดเฉพาะสถานการคา/สถานบริการที่ไดแสดงเครื่องหมายวา
สามารถใชบตั รเครดิตทีผ่ ถู อื บัตรมีไดตามวิธกี ารทีส่ ถาบันซึง่
เปนเจาของเครือ่ งหมายดังกลาวทีธ่ นาคารเปนสมาชิกหรือตัว
แทนและ/หรือ ทีธ่ นาคารกำหนด ธนาคารไมตอ งรับผิดชอบตอ
ความชำรุดบกพรองของสินคา/บริการหรือการทีร่ า นคาไม
ยอมรับบัตรเครดิตแทนการชำระเงินสด
5.2 ใชบัตรเครดิตและรหัสประจำตัวที่ไดรับจากธนาคารถอน
เงินสดลวงหนา ผานเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (Automatic
Teller Machine หรือ ATM) ตอไปนี้ เรียกวา “เครือ่ งฝาก
ถอนเงินอัตโนมัต”ิ หรือ เครือ่ งอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร
หรือของสถาบันการเงินทีไ่ ดรบั แจงจากธนาคารทัง้ ภายในและ
ตางประเทศ โดยการใชบัตรเครดิตพรอมรหัสประจำตัวเพื่อ
การตางๆ เปนการกระทำทีถ่ กู ตองสมบูรณ โดยมิตอ งมีการ
ลงนามในเอกสารใดๆ อีก ผูถือบัตรยินยอมรับผิดชอบตอ
ทุกรายการที่เกิดจากการใชบัตรเครดิตพรอมรหัสประจำตัว
ของผูถือบัตร
ขอ 6. การชำระคาสินคา/คาบริการดวยการแจงหมายเลขบัตรเครดิต
ดวยวาจา หรือลายลักษณอักษร ผูถือบัตรยอมใหถือวา
เอกสารการสัง่ ซือ้ สินคา/บริการของผูถ อื บัตรทีส่ ถานการคา
/สถานบริการจัดทำขึ้นเปนเอกสารทีจ่ ดั ไวสำหรับการใชบริการ
บัตรเครดิตซึ่งผูถือบัตรจะตองรับผิดชอบดวยโดยไมจำเปน
ตองมีลายมือชื่อของผูถือบัตรปรากฏในเอกสารหลักฐาน
แสดงการใชบตั รเครดิตแตอยางใด อยางไรก็ดหี ากผูถ อื บัตร
ทักทวงวาผูถ อื บัตรไมไดเปนผูส ง่ั ซือ้ สินคาหรือไมไดเปนผูข อ
รับบริการจากรานคาหรือสถานบริการ ธนาคารจะระงับการ
เรียกเก็บเงินจากผูถ อื บัตรทันที หรือในกรณีทธ่ี นาคารไดลง
รายการเรียกเก็บเงินจากผูถ อื บัตรแลวธนาคารจะคืนเงินใหกบั
ผูถ อื บัตรทันที เวนแตธนาคารจะพิสจู นไดวา ภาระหนีท้ เ่ี กิดขึน้ นัน้
เกิดจากการกระทำของผูถือบัตรเอง และธนาคารสามารถใช
สิทธิในการเรียกเงินคืนจากผูถ อื บัตรในภายหลังไดทนั ที ทัง้ นี้
ไมเปนการตัดสิทธิข์ องผูถ อื บัตรในการขอยกเลิกการซือ้ สินคา
หรือรับบริการภายในระยะเวลา 45 วัน นับแตวนั ทีส่ ง่ั ซือ้ หรือ
ขอรับบริการหรือภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวนั ถึงกำหนด
การสงมอบสินคา/บริการ โดยหากเปนกรณีทม่ี กี ารกำหนด
ระยะเวลาสงมอบสินคา/บริการเปนลายลักษณอกั ษร ถาผูถ อื
บัตรพิสจู นไดวา ไมไดรบั สินคาหรือไมไดรบั บริการหรือไดรบั แต
ไมตรงตามกำหนดเวลาหรือไดรบั แลวแตไมครบถวนหรือชำรุด
บกพรองหรือไมถูกตองตามวัตถุประสงค ธนาคารจะระงับ

การเรียกเก็บเงินจากผูถ อื บัตรแตถา ธนาคารไดเรียกเก็บไป และ
ไดรบั ชำระเงินนัน้ แลวหากเปนการสัง่ ซือ้ สินคา/บริการภายใน
ประเทศธนาคารจะคืนเงินใหแกผถู อื บัตรภายในระยะเวลา 30 วัน
นับแตวันที่ผูถือบัตรพิสูจนไดตามที่แจงตอธนาคาร หากเปน
การสัง่ ซือ้ สินคา/บริการจากตางประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให
แกผูถือบัตร ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแตวันที่ผูถือบัตร
พิสูจนไดตามที่แจงตอธนาคาร
ขอ 7. การชำระหนีบ้ ตั รเครดิตผูถ อื บัตรตกลงชำระหนีบ้ ตั รเครดิตคืน
ใหแกธนาคารจนเต็มจำนวนหรือชำระขั้นต่ำตามที่ธนาคาร
กำหนดโดยวิธีการชำระเงินตามที่กำหนดไวในคูมือการใชบัตร
เครดิต เวนแตผถู อื บัตรจะสามารถพิสจู นไดวา หนีบ้ ตั รเครดิต
รายการใดไมถกู ตองและไมไดเปนความผิดหรือความบกพรอง
หรือความประมาทเลินเลอของผูถือบัตร หากผูถือบัตรไม
สามารถชำระหนีใ้ หครบถวนในคราวเดียวตามจำนวน และวันที่
กำหนดชำระ ซึง่ ระบุไวในใบแจงยอดใชจา ยบัตรเครดิต หรือตาม
ขอตกลงผอนชำระเปนรายเดือน ผูถ อื บัตรยินยอมชำระดอก
เบีย้ ในยอดเงินตามที่ ไดแจงไวในใบแจงยอดใชจา ยบัตรเครดิตใน
อัตราดอกเบีย้ บัตรเครดิตทีธ่ นาคารประกาศกำหนดในขณะนัน้
นับแตวนั ทีธ่ นาคารชำระเงินใหสถานการคา/สถานบริการทีผ่ ู
ถือบัตรนำบัตรเครดิตไปใชจา ยจนกวาจะชำระหนีเ้ สร็จสิน้ กรณี
ทีธ่ นาคารผอนผันใหผถู อื บัตรใชบตั รเครดิตเกินกวาวงเงินที่
ธนาคารกำหนดใหไมวาดวยเหตุใดก็ตามถือวาธนาคารปฏิบัติ
ไปดวยความตกลงยินยอมของผูถ อื บัตร และจำนวนเงินสวน
ที่เกินวงเงินไปนั้น ผูถือบัตรตกลงชำระคืนใหแกธนาคารทั้ง
จำนวน
ในกรณีที่ผูถือบัตรคางชำระหนี้ดังกลาวธนาคารมีสิทธิ์
ยกเลิกบัตรไดทันที และผูถือบัตรยินยอมใหธนาคารนำ
ภาระหนีบ้ ตั รเครดิตทีค่ งคางทัง้ จำนวนไปหักบัญชีเงินฝาก
ทุกประเภทของผูถอื บัตรทีม่ อี ยูกบั ธนาคารไดตามที่ธนาคาร
เห็นสมควรโดยมิตอ งไดรบั ความยินยอมจากผูถ อื บัตรอีก
ขอ 8. การแจงยอดการใชจา ยบัตรเครดิต ธนาคารจะสงใบแจงยอด
การใชจา ยบัตรเครดิต (Bill Statement) ไปใหผถู อื บัตรทราบ
เดือนละครั้ง กอนถึงวันกำหนดชำระเปนระยะเวลาไมนอยกวา
10 วัน เพือ่ ใหผถู อื บัตรทราบและทำการตรวจสอบความถูก
ตอง หากมีรายการใดรายการหนึง่ ผิดพลาดหรือไมถกู ตอง
ผูถือบัตรจะตองทักทวงภายใน 10 วันทำการ นับแตวันที่ผู
ถือบัตรไดรบั ใบแจงยอดการใชจา ยบัตรเครดิต หากผูถ อื บัตร
มิไดทกั ทวงภายในกำหนดเวลาดังกลาว ผูถ อื บัตรยินยอมตก
ลงวาเปนยอดหนีท้ ถ่ี กู ตองและตกลงชำระหนีค้ นื ใหแกธนาคาร
จนครบถวน แตไมเปนการตัดสิทธิ์ของผูถือบัตรในภายหลัง
หากผูถือบัตรสามารถพิสูจนไดวาใบแจงยอดใชจายบัตร
เครดิตไมถกู ตอง ผูถ อื บัตรจะตองทักทวงภายในระยะเวลาไม
เกิน 60 วัน นับแตวนั ทีผ่ ถู อื บัตรไดรบั ใบแจงยอดใชจา ยบัตร

เครดิตจากธนาคาร
ขอ 9. ในกรณีทผ่ี ถู อื บัตรแจงขอใหหกั เงินจากบัญชีเงินฝากเพือ่ ชำระ
หนีใ้ ดๆ ทีเ่ กิดจากการใชบตั รเครดิตของผูถ อื บัตร ผูถ อื บัตร
ตกลงยินยอมใหหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามหมายเลขแจง
เปลี่ยนแปลงในภายหลังไดทันที
ขอ10. ผูถือบัตรมีสิทธิ์ระงับการใชบัตรเครดิตชั่วคราวได เชน
ในกรณีทบ่ี ตั รเครดิตสูญหายหรือไมวา ในกรณี ใดๆ ก็ตาม
โดยมีเหตุอันควร โดยผูถือบัตรสามารถแจงใหธนาคาร
ทราบทางโทรศัพทหรือโดยวิธอี น่ื ใดซึง่ สามารถติดตอถึง
กันไดในทำนองเดียวกัน ณ ศูนยบตั รเครดิตของธนาคาร
ไดทกุ กรณี ธนาคารจะทำการระงับการใหบริการบัตรเครดิต
ภายในระยะเวลาไมเกิน 5 นาทีนบั แตเวลาทีธ่ นาคารไดรบั แจง
ทัง้ นี้ ผูถ อื บัตรไมตอ งรับผิดชอบในภาระหนีท้ เ่ี กิดขึน้ ภาย
หลังครบกำหนดเวลาดังกลาว เวนแตธนาคารจะพิสจู นได
วาภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเปนการกระทำของผูถือบัตรเอง
ขอ11. ผูถ อื บัตรมีสทิ ธิบ์ อกเลิกการใชบตั รเครดิตเมือ่ ใดก็ไดแตตอ ง
ไมมผ
ี ลกระทบตอการใชบตั รเครดิตทีไ่ ดกระทำไปกอนการ
ยกเลิกและตองไมใหธนาคารไดรับความเสียหายโดยมีสิทธิ์
ไดรบั คาธรรมเนียมรายปคนื ตามสวนของระยะเวลาทีย่ งั ไมได
ใชบริการ เมือ่ มีการยกเลิกการใชบตั รเครดิตไมวา กรณีใดๆ
ก็ตาม ผูถ อื บัตรจะตองตัดบัตรหลัก และบัตรเสริมออกเปน
สองสวน และนำสงคืนใหกบั ธนาคารทันที และหากผูถ อื บัตร
มีหนี้สินใดๆ คางชำระอยูกับธนาคาร ผูถือบัตรจะตอง
รับผิดชอบชดใชคืนแกธนาคารจนครบถวน
ขอ12. การใชบตั รเครดิตในตางประเทศหรือเปนสกุลเงินตราตางประเทศ
เพือ่ ชำระคาสินคา/บริการหรือเบิกถอนเงินสดลวงหนา จะถูก
เรียกเก็บเปนเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลีย่ นทีธ่ นาคารถูกเรียก
เก็บจากบริษทั บัตรเครดิตทีธ่ นาคารเปนสมาชิกอยู ณ วันทีม่ ี
การเรียกเก็บยอดคาใชจา ยดังกลาวกับธนาคาร ยอดคาใชจา ย
หรือยอดการเบิกถอนเงินสดลวงหนาจะตองมีการแปลงสกุล
เงินตราตางประเทศเปนสกุลเงินบาท เพือ่ เรียกเก็บกับธนาคาร
นอกจากนี้ผ ูถอื บั ตรั บทราบและตกลงให ธนาคารเรียกค าความเส่ียง
จากการแปลงสกุลเงินดังกลาว ในอัตราไมเกินรอยละ 2.5
จากยอดคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ จริงเปนฐานในการคำนวณ ยกเวน
การใชบตั รเครดิตไชนา ยูเน่ียนเพย ในประเทศจีนเปน สกุลเงนิ หยวน
จะถูกเรียกเก็บเปนสกุลเงินหยวน โดยไมมกี ารแปลงสกุลเงินเปน
เงินบาทและไมมีคาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
ขอ13. ผูถือบัตรตกลงยินยอมใหธนาคารติดตอสอบถาม หรือ
เปดเผยรายละเอียดบางประการหรือทัง้ หมด เกีย่ วกับผูถ อื บัตร
ใหกบั บุคคลใดก็ตามทีธ่ นาคารเห็นสมควร และใหความยินยอม
นี้มีอยูตลอดไป แมจะไดมีการยกเลิกการใชบัตรเครดิตกับ
ธนาคารแลวก็ตาม

ขอ14. กรณีที่ผูถือบัตรเปลี่ยนแปลงที่อยูและ/หรือสถานที่ทำงาน
และ/หรือขอมูลอืน่ ใด ผูถ อื บัตรจะตองแจงการเปลีย่ นแปลง
ดังกลาวเปนหนังสือใหกบั ธนาคารภายใน 15 วัน ทัง้ นีบ้ รรดา
เอกสารหรือหนังสือใดๆ ทีธ่ นาคารสงไปยังผูถ อื บัตร ไมวา จะ
สงโดยวิธกี ารใดก็ตาม ถาหากสงไปยังทีอ่ ยูต ามทีแ่ จงไวไมวา จะ
มีผูรับหรือไมก็ตาม ใหถือวาสงใหแกผูถือแลวโดยชอบ
ขอ15. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูล
เครดิต ผูถ อื บัตรรับทราบวาธนาคารไดนำสง และ/หรือจะนำ
สงขอมูลของผูถ อื บัตรอันไดแก ขอมูลสวนตัวของผูถ อื บัตร
และหมายรวมถึงแตไมจำกัดอยูเพียงขอมูลการขอและการ
อนุมตั สิ นิ เชือ่ และ/หรือบัตรเครดิตตามรายละเอียดทีใ่ หไวในใบ
สมัครบัตรเครดิตและผลการอนุมตั ิ รวมทัง้ เอกสารประกอบ
อืน่ ๆ ทีธ่ นาคารจัดสงใหกบั ผูถ อื บัตรแลวใหแก บริษทั ขอมูล
เครดิตแหงชาติ จำกัด ผูถ อื บัตรตกลงใหธนาคารแจงใหกบั ผู
ถือบัตรทราบโดยไปรษณียท ส่ี ง ไปตามทีอ่ ยูห รือสถานทีต่ ดิ ตอ
ของผูถ อื บัตรทีแ่ สดงไวในใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตหรือทีไ่ ด
แจงเปลีย่ นแปลงเปนลายลักษณอกั ษรใหธนาคารรับทราบแลว
หรือสงขอความไปพรอมกับหรือเปนสวนหนึ่งในใบแจงยอด
การใชจา ยบัตรเครดิต หรือโดยวิธกี ารอืน่ ใดซึง่ ผูถ อื บัตรไดรบั
ทราบดวยการลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ
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