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เรียน ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ธนาคารแหงประเทศจีนขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งที่ทานเลือกใช
บริการบัตรเครดิตของธนาคาร
การที่ไดบริการทานเปนความภาคภูมิใจของเราและเปนพลังที่ทำ
ใหเราแสวงหาสิ่งใหมๆ ขับเคลือ่ นไปขางหนาอยางไมหยุดยัง้ เรามี
ประสบการณในดานการใหบริการบัตรเครดิตมายาวนาน สิ่งนี้เปน
การรับประกันไดวาเราจะใหการบริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดแดทาน
เรามีสาขาในหลายประเทศทั่วโลก ไมวาทานเดินทางไปที่ไหนก็อุนใจได
วาจะไดรบั บริการทีด่ ที ส่ี ดุ จากเรา
เพื่อประโยชนสูงสุดในการใชบัตรเครดิตของทาน ขอใหทานอาน
ขอตกลงและเงื่อนไขการใชบัตรเครดิตของธนาคารแหงประเทศจีน
ในคูม อื อยางละเอียด เมอ่ื ทานไดทำการเปด บัตรเครดิตแสดงวาทาน
ยอมรับขอตกลงและเงื่อนไขในการใชบัตรเครดิตของธนาคารแหง
ประเทศจีนทุกประการ
ขอขอบพระคุณอีกครัง้ สำหรับความไววางใจใชบริการบัตรเครดิต
ธนาคารแหงประเทศจีน

ธนาคารแหงประเทศจีน บริการทั่วโลก

บริษทั ธนาคารแหงประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
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ศูนยบริการลูกคาบัตรเครดิต โทร. 0-2679-5566
หากทานพบปญหาระหวางการใชบตั รเครดิตธนาคารแหง
ประเทศจีน (ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเรยี กวา “บัตรเครดิต”) หรือตองการ
ทราบขอมูลเกีย่ วกับบัตรเครดิต ทานสามารถติดตอศูนย
บริการลูกคาบัตรเครดิตของบริษทั ธนาคารแหงประเทศจีน
(ไทย) จำกัด (มหาชน) ตลอด 24 ชั่วโมง
หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยูสำหรับจัดสงใบแจงยอด
บัญชีบัตรเครดิต ที่อยูบาน หมายเลขโทรศัพทมือถือ
หรือวิธกี ารติดตออืน่ ๆ ขอใหทา นแจงใหเราทราบทันที

For Users’ Guide in English language, please visit:
中文版本的信用卡条款可以从中国银行（泰国）股份有限公司网站下载：

www.bankofchina.com/th
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การตรวจสอบบัตรเครดิต

การเปดบัตรและใชบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ

ดานหนา

•

เทคโนโลยีชิพ
หมายเลข
บัตรเครดิต
เครือ่ งหมาย
มาสเตอรการด
เครือ่ งหมาย
ยูเนีย่ นเพย
วันหมดอายุ
ชื่อ – นามสกุล ผูถือบัตร
ดานหลัง

•

สำหรับสมาชิกบัตรใหม แจงเปด บัตร กรุณาติดตอ
ศูนยบริการลูกคาบัตรเครดิต โทร. 0-2679-5566
เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการใชบัตรเครดิต ทาน
สามารถใชบริการทางโทรศัพทอตั โนมั ติสอบถามขอมูลเกีย่ วกับ
บัตรเครดิตของทาน โดยติดตอเจาหนาที่ศูนยบริการลูกคา
บัตรเครดิต เพอ่ื ขอตัง้ หมายเลขรหัสโทรศัพท 6 หลัก สำหรับ
ใชบริการครัง้ แรก
ศูนยบริการลูกคาบัตรเครดิต และบริการทางโทรศัพทอตั โนมัติ
โทร. 0-2679-5566 บริการตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวัน
เลือกบริการบัตรเครดิต
เลือกภาษา : ไทย/จีน/อังกฤษ

• เวลาทำการปกติ

แถบแมเหล็กบรรจุขอมูล

• นอกเวลาทำการ
• วันหยุด
• วันหยุดนักขัตฤกษ
MasterCard Global Hologram
หลังจากทีท่ า นไดรบั บัตรเครดิต กรุณาตรวจสอบการสะกดชือ่ และ
นามสกุล ทีอ่ ยูห นาบัตร หากมีความผิดพลาดกรุณาแจงใหธนาคาร
ทราบผานศูนยบริการลูกคาบัตรเครดิต โทร. 0-2679-5566 และ
เพอ่ื ความปลอดภัยในการใชบตั รเครดิต กรุณาเซน็ ชือ่ หลังบัตรใหตรง
กับใบสมัครทันทีที่ไดรับบัตร
ขอเสนอแนะ
เพื่อปองกันแถบแมเหล็กของบัตรเครดิตเสียหาย กรุณาอยา
วางบัตรเครดิตใกลกับวัตถุที่เปนแมเหล็ก เชน โทรศัพทมือถือ
หรือเครื่องเสียง
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ติดตอเจาหนาที่
เจา หนาทีใ่ หบริการ 3 ภาษา:
ไทย*/จีน/อังกฤษ
*สำหรับบริการภาษาไทย
กรุณาติดตอ เวลา 8.30 น. – 17.30 น.
ในวันทำการปกติ วันจันทร – วันศุกร
บริการทางโทรศัพทอตั โนมัติ
(เลือกภาษา : ไทย/จีน/อังกฤษ)
กด 1 เปดใชบริการบัตร
กด 2 แจงบัตรหาย
กด 3 ตรวจสอบรายการ
บัญชีบัตรเครดิต
กด 4 กำหนดรหัส ATM
และเปลี่ยนแปลงรหัส
กด 0 ติดตอเจา หนาที่
(ใหบ ริการภาษาจีนและองั กฤษ)

การใชบัตรเครดิต
ทานสามารถใชบัตรเครดิตธนาคารแหงประเทศจีนชำระคาสินคา
และบริการ โดยระยะเวลาชำระคืนปลอดดอกเบย้ี สูงสุด 52 วัน ดวย
บริการดังกลาวทำใหทานสามารถบริหารเงินไดอยางสะดวกสบาย
ทานสามารถใชบัตรเครดิตไดที่รานคาที่มีสัญลักษณธนาคารแหง
ประเทศจีน UnionPay หรือ MasterCard ไดทั่วโลก (ตามประเภท
บัตรของทาน)
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การใชบัตรเครดิตซื้อสินคา/บริการ
• ขณะที่ทานใชบัตรเครดิตซื้อสินคาหรือบริการ ยอดเงินที่ใชจาย
ตองไมเกินวงเงินของบัตรเครดิต
• ขณะที่ทานใชบัตรเครดิตเพื่อการใชจาย ยอดเงินที่หักจากบัตร
เครดิตตองตรงกับยอดเงนิ ของใบเสร็จของราคาสินคา กรุณา
ตรวจสอบความถูกตองของยอดเงนิ ทีช่ ำระและลายเซน็ ของทาน
ตองตรงกับลายเซ็นที่อยูหลังบัตรเครดิต
• กรุณาเก็บสลิปบัตรเครดิตไวเปนหลักฐานทุกครั้งที่ใชจาย
• รายการใชจา ยทีต่ า งประเทศของทานจะเรยี กเก็บเปน สกุลเงนิ บาท
ตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและธนาคารจะคิดคาความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ในอัตราไมเกินรอยละ 2.5 (สำหรับ
บัตร UnionPay รายการใชจา ยทีป่ ระเทศจีน จะถูกเรยี กเก็บเปน
สกุลเงินหยวน ธนาคารจะไมคิดคาความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงิน)

การจัดการบัญชีบัตรเครดิต
ธนาคารไดจดั เตรียมรายละเอียดรายการใชจา ยผานบัตรเครดิตของ
ทานอยางละเอียดและครบถวน เพอ่ื ใหทา นสามารถตรวจสอบและจัด
การบัญชีบตั รเครดิตไดอยางมีประสทิ ธิภาพ
การตรวจสอบใบแจงยอดบัญชี
• ธนาคารจะนำสงใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิตใหทานผานทาง
ไปรษณียท กุ ๆ เดอื น หากทานมีขอ สงสัยประการใดสามารถติดตอ
ธนาคารไดท่ี ศูนยบริการลูกคาบัตรเครดิต โทร. 0-2679-5566
• รายละเอียดใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต
ขอมูลบัญชีบัตรเครดิต/รายการภาษี

การเบิกถอนเงินสดลวงหนา
• ทานสามารถทำการเบิกถอนเงินสดลวงหนาไดที่เคานเตอรของ
ธนาคารแหงประเทศจีน หรือตู ATM ทีม่ สี ญ
ั ลักษณ UnionPay
หรือ MasterCard ไดทว่ั โลก (ตามประเภทบัตรของทาน) สำหรับ
ในประเทศไทย ทานสามารถทำการเบกิ ถอนเงนิ สดเปน สกุลเงนิ บาท
กรณีที่ทานอยูตางประเทศ ทานสามารถทำการเบิกถอนเงินสด
เปนสกุลเงินตราของประเทศนั้นๆ
• ทานสามารถเบกิ ถอนเงนิ สดลวงหนาไดสงู สุด 40% ของวงเงนิ
บัตรเครดิตทีท่ า นไดรบั

รายการใช
จายสกุล
เงินหยวน
รายการ
ใชจายสกุล
เงินบาท

ทานสามารถแกไขรหัส ATM เพื่อการเบิกถอนเงินสดลวงหนาไดที่
เคาน เตอร ข องธนาคารแห ง ประเทศจี นทุ ก สาขาในประเทศไทย
หรือผานศูนยบริการลูกคาบัตรเครดิต โทร. 0-2679-5566
คะแนนสะสม

ขอเสนอแนะ
การเบิกถอนเงินสดลวงหนาที่เคานเตอร ผูถือบัตรตอง
ทำรายการดวยตัวเองเทานั้น และตองแสดงบัตรประจำตัว
ประชาชนตอเจาหนาที่ทุกครั้ง
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ขอมูลการชำระยอดบัตรเครดิต

วันสรุปยอดบัญชีบัตรเครดิตและวันครบกำหนดชำระ
• ธนาคารมีการกำหนดวันสรุปยอดใชจายบัตรเครดิตของทาน
ทุกเดือน ระหวางวันสรุปยอดของเดือนปจจุบันกับเดือนถัดไป
ถือวาเปน หนึง่ รอบบัญชี (อาจไมต รงกับเดอื นตามปฏิทนิ ) ธนาคาร
จะทำการคำนวณยอดใช จ  า ยของรอบบั ญ ชี ท ี ่ ผ  า นมา
• วันที่ครบกำหนดชำระคือวันสุดทายของการชำระยอดบัตร
เครดิตของการใชจายรอบบัญชีที่ผานมา
• หากทานชำระยอดบัตรเครดิตทัง้ หมดภายในวันครบกำหนดชำระ
จะไมมกี ารคิดดอกเบย้ี ในรอบบัญชีที่ผานมา
• การเบิกถอนเงินสดลวงหนาจากวงเงินของทานจะไมมีระยะเวลา
ปลอดดอกเบย้ี โดยจะคำนวณดอกเบย้ี ตามยอดทีเ่ บกิ ถอนจริง
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การปรับวงเงินบัตรเครดิต
• การปรับเปลี่ยนวงเงินชั่วคราว
• หากทานมีความตองการปรับเพม่ิ หรือลดวงเงนิ บัตรเครดิต
ชัว่ คราว สามารถโทรศัพทไปยังหมายเลย 0-2679-5566
• การปรับเปลี่ยนวงเงินชั่วคราวไมรวมถึงวงเงินการเบิกถอน
เงินสดลวงหนาและผอนชำระ
• การปรับเปลีย่ นวงเงนิ ชัว่ คราวมีระยะเวลาสูงสุด 30 วัน เมอ่ื
ครบกำหนดวงเงนิ บัตรเครดิตจะเปลีย่ นกลับมาเปน วงเงนิ เดมิ
· • ยอดเงินของวงเงินชั่วคราวที่ใชไป จะตองชำระเงินคืนพรอม
ดอกเบย้ี และ/หรือเงนิ คาปรับใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายในวันครบ
กำหนดอายุวงเงนิ หรือรอบบัญชีถดั ไป
• การปรับเปลีย่ นวงเงนิ ถาวร
• เมื่อทานถือบัตรครบ 6 เดือน ทานสามารถขอปรับเปลี่ยน
วงเงินถาวร โดยติดตอศูนยบริการลูกคาบัตรเครดิต โทร.
0-2679-5566 หรือทีธ่ นาคารแหงประเทศจีนทุกสาขาในประเทศ
• ธนาคารจะทำการพิจารณาจากประวัตกิ ารใชบตั รเครดิต การ
ชำระยอดบัตรเครดิต สลิปเงนิ เดอื นเดอื นลาสุด หรือหนังสือ
รับรองรายได เพื่อทำการปรับวงเงินใหกับทาน ธนาคาร
จะแจงผลใหทานทราบ หากไมไดรับการแจงผล กรุณา
ติดตอศูนยบริการลูกคาบัตรเครดิต เพื่อทำการตรวจสอบ
อีกครั้งหนึ่ง

การชำระยอดบัตรเครดิต
การชำระยอดบัตรเครดิตเต็มจำนวนและแบงชำระขั้นต่ำ
• ชำระยอดเต็มจำนวน หมายถึง การชำระยอดบัตรเครดิตทั้ง
หมดภายในวันที่ครบกำหนดชำระ การชำระยอดเต็มจำนวนจะ
ไดชว งปลอดดอกเบย้ี นานสูงสุด 52 วัน ชวงการปลอดดอกเบย้ี
นี้จะไมนับรวมถึงการเบิกถอนเงินสดลวงหนา
• แบงชำระขั้นต่ำ หมายถึง การชำระขั้นต่ำตามที่ปรากฏในใบ
แจงยอดบัญชีภายในวันที่ครบกำหนดชำระ
วิธีคำนวณยอดชำระขั้นต่ำ:
ยอดใชจายในวงเงินบัตรเครดิต X 10%
(+) ยอดการเบิกถอนเงินสดลวงหนา X 10%
(+) ยอดคงคางจากยอดทีเ่ รยี กเกบ็ ขัน้ ต่ำของรอบบัญชีทแ่ี ลว X 100%
(+) ยอดใชจายเกินวงเงิน X 100%
(+) คาธรรมเนียมและดอกเบี้ยทั้งหมด X 100%
(=) ยอดชำระขั้นต่ำ
• หากทานเลือกชำระขั้นต่ำ ทานจะไดรับสิทธิวงเงินหมุนเวียน
แตจะไมไดรับการยกเวนดอกเบี้ย
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การชำระเงินดวยเงินสด
ทานสามารถทำการชำระยอดบัตรเครดิตดวยเงินสดที่เคานเตอร
ของธนาคารแหงประเทศจีน ทุกสาขาในประเทศไทย หรือชองทางการ
ชำระเงนิ อืน่ ๆ ตามทีธ่ นาคารกำหนดกอนวันครบกำหนดชำระ
หมายเหตุ
กรุณาสังเกตวันครบกำหนดชำระของทาน การไมไดชำระยอดใชจาย
ภายในวันครบกำหนดอาจสงผลกระทบตอประวัตกิ ารใชบตั รเครดิต
ของทาน ขอใหทานระมัดระวังและชำระยอดใชจายตามกำหนด
การชำระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพยอัตโนมัติ
หากทานมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย หรือมีบตั รเดบิต Great Wall
International ทีอ่ อกโดยธนาคารแหงประเทศจีนทุกสาขาในประเทศไทย
ทานสามารถใชบริการชำระรายการบัตรเครดิต โดยการหักบัญชี
อัตโนมัติ โดยธนาคารจะทำการหักเงนิ จากบัญชีของทานเมอ่ื ถึงวันครบ
กำหนดชำระ สำหรับบัตร UnionPay ทานสามารถเลือกวิธกี ารชำระ
ไดสองวิธคี อื ชำระดวยสกุลเงินหยวนในรายการใชจา ยสกุลเงินหยวน
และชำระสกุลเงินบาทในรายการใชจายสกุลเงินบาท หรือชำระยอด
ทัง้ หมดดวยสกุลเงินบาท
วิธีการสมัคร
• ติดตอศูนยบริการลูกคาบัตรเครดิต โทร. 0-2679-5566
• สมัครทีเ่ คานเตอรของธนาคารแหงประเทศจีนทุกสาขาในประเทศไทย
ขอกำหนดการชำระยอดใชจายบัตรเครดิตโดยการหักบัญชี
• เพื่อปองกันการหักบัญชีไมสำเร็จ กรุณาตรวจสอบบัญชีที่ใช
ในการชำระยอดใชจา ยบัตรเครดิตใหมยี อดเงินคงเหลือเพียงพอ
ตอการทำการหักบัญชีกอ นถึงวันครบกำหนดชำระ ทางธนาคาร
ขอสงวนสิทธิใ์ นการปฎิเสธการชำระยอดใชจา ยโดยการหักบัญชี
หากพบวาจำนวนเงินในบัญชีไมเพียงพอ, หมายเลขบัตรเครดิต
หรือหมายเลขบัญชีไมถูกตอง, บัตรประจำตัวที่ยื่นไมตรงกับ
ผูถือบัตร หรือพบความผิดปกติของบัญชี ฯลฯ
• หลังจากทีอ่ นุมตั กิ ารชำระยอดใชจา ยบัตรเครดิตโดยการหักบัญชี
อัตโนมัติ ทางธนาคารจะระบุบญ
ั ชีเงินฝากที่ ใชในการชำระรายการ
ไวในใบแจงยอดบัญชีบตั รเครดิต กรุณาตรวจสอบรายการทุกครัง้
• การชำระยอดใชจายบัตรเครดิตโดยการหักบัญชี ตองใหผูถือ
บัตรสมัครดวยตัวเองเทานั้น บัตรเสริมไมสามารถสมัครทำ
รายการนีไ้ ด วิธกี ารชำระยอดใชจา ยบัตรเครดิตของบัตรเสริมตอง
ขึ้นอยูกับวิธีการชำระของบัตรหลักเทานั้น
การชำระเงินดวยเช็ค
ทานสามารถชำระดวยเช็ค โดยสั่งจายในนาม “บริษัท ธนาคาร
แหงประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)” โดยระบุดา นหลังของเช็ควา
เพือ่ ชำระคา บัตรเครดิต และเขียนชือ่ นามสกุล และหมายเลขบัตรเครดิต
16 หลัก ทัง้ นี้ กรุณาชำระลวงหนากอนกำหนดตัดบัญชีของทาน
อยางนอย 2 วันทำการธนาคาร
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การผิดนัดชำระยอดใชจายบัตรเครดิต
• กรณีผดิ นัดชำระเกินระยะเวลาทีธ่ นาคารกำหนด บัตรเครดิตของ
ทานจะถูกระงับการใชงานชัว่ คราว หรือยกเลิกโดยมิตอ งแจงให
ทราบลวงหนา

การจัดการบัตรเครดิต
• หากบัตรสูญหาย กรุณาติดตอธนาคารทันทีเพือ่ แจงอายัดบัตร
• หากแถบแมเหล็กชำรุด กรุณาติดตอธนาคารเพือ่ ขอรับบัตรใหม
• หากใกลถึงวันหมดอายุ ทางธนาคารจะจัดสงบัตรใหมใหทาน
แจงบัตรหายหรือขอบัตรใหม
• หากบัตรเครดิตของทานสูญหายหรือถูกโจรกรรม โปรดติดตอ
ศูนยบริการลูกคาบัตรเครดิต โทร. 0-2679-5566 เพื่อแจง
หายและอายัดบัตรหลังจากไดรับการยืนยันอยางเปนทางการ
แลวบัตรใหมจะถูกจัดสงใหทันทีโดยอัตโนมัติ
• หากบัตรหลักสูญหายและถูกอายัด บัตรเสริมยังคงสามารถใช
ทำรายการตอได และหากบัตรเสริมสูญหายและถูกอายัด
บัตรหลักยังคงสามารถใชทำรายการตอไดเชนเดียวกัน
การแจงหายและอายัดบัตร เมื่อทำบัตรสูญหายที่ตางประเทศ
โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาบัตรเครดิต โทร. 0-2679-5566
หรือติดตอสาขาของธนาคารแหงประเทศจีนทีใ่ กลทส่ี ดุ เพอ่ื ทำการ
แจงหายและอายัดบัตรทันที (ทานสามารถตรวจสอบที่ตั้งสาขาที่
ตางประเทศของธนาคารไดท่ี www.boc.cn)
การเปลี่ยนบัตรที่ชำรุด
หากบัตรเครดิตของทานชำรุดหรือแถบแมเหล็กไมสามารถใชงาน
ไดโปรดติดตอ ศูนยบริการลูกคาบัตรเครดิต โทร. 0-2679-5566
เราจะจัดสงบัตรใหมใหทาน กรุณาทำลายบัตรหรือตัดบัตรที่ชำรุด
ออกเปนสองสวนหลังไดรับบัตรใหมเพื่อไมใหเกิดความสับสน หาก
เกิดปญหา หรือความเสียหาย จากการที่ทานไมทำลายบัตรที่ชำรุด
ผูถ อื บัตรตองเปนผูร บั ผิดชอบตอความเสียหายดังกลาว
การเปลี่ยนบัตรใหมเนื่องดวยบัตรเดิมหมดอายุ
ทางธนาคารจะจัดสงบัตรใหมใหทานกอนบัตรหมดอายุ 1 เดือน
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ขอเสนอแนะ
• หากทานไมตองการเปลี่ยนบัตรใหมหลังจากที่บัตรเดิม
หมดอายุ กรุณาแจงใหธนาคารทราบลวงหนา 50 วันกอนที่
บัตรเดิมจะหมดอายุ มิเชนนั้น เราจะถือวาทานยินดีที่จะใช
บัตรเครดิตตอและพรอมทีจ่ ะชำระคาธรรมเนียมรายป (ถามี)
• หากทานไมไดรบั บัตรใหมหลังจากทีบ่ ตั รเดิมหมดอายุ โปรด
ติดตอศูนยบริการลูกคาบัตรเครดิต โทร. 0-2679-5566
เพื่อทำการตรวจสอบ
การยกเลิกบัตรเครดิต
ในกรณีทต่ี อ งการแจงยกเลิกบัตร ทานจะตองแจงใหธนาคารทราบ
เปน ลายลักษณอกั ษร โดยสงมาทีศ่ นู ยบริการลูกคาบัตรหรือสาขา
ของธนาคารแหงประเทศจีน
ขอเสนอแนะ
• หลังจากที่ไดแจงขอยกเลิกบัตรเครดิต บัตรของทานจะ
ไมสามารถทำการชำระสินคา/บริการหรือเบกิ ถอนเงนิ สด
ลวงหนาไดอีก หากบัญชีของทานมียอดคงเหลือทาน
สามารถดำเนินการปดบัญชีไดที่เคานเตอรของธนาคาร
หลังจาก 45 วันที่ไดแจงขอยกเลิกบัตรเครดิต
• หากยอดคงเหลือในบัญชีเปน ศูนย หลังจาก 45 วัน ทีไ่ ด
แจงขอยกเลิกบัตรเครดิต ธนาคารจะดำเนนิ การปดบัญชี
ใหทา นโดยอัตโนมัติ
• การยกเลิกบัตรหลักมีผลใหบตั รเสริมทัง้ หมดถูกยกเลิก
ตามไปดวย สวนการยกเลิกบัตรเสริมจะไมกระทบตอการ
ใชงานของบัตรหลัก
• ผูถ อื บัตรหลักตองเปน ผูข อยกเลิกบัตรเครดิต รวมถึง
การขอยกเลิกบัตรเสริมดวย

การขอบัตรเสริม
• ทานสามารถขอบัตรเสริมใหกับบุคคลในครอบครัวของทาน
ผูท จ่ี ะสมัครถือบัตรเสริมไดตอ งมีอายุ 15 ปขน้ึ ไป กรุณากรอก
รายละเอียดในใบสมัครบัตรเครดิตใหครบถวน และลงนามทัง้ ผูถ อื
บัตรหลักและผูส มัครบัตรเสริม หลังจากนัน้ กรุณานำใบสมัครที่
กรอกขอมูลเรยี บรอยพรอมดวยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของผูถือบัตรหลักและผูสมัครขอถือบัตรเสริม และเอกสารที่
เกี่ยวของ ยื่นที่ธนาคารแหงประเทศจีนทุกสาขาในประเทศไทย
เมือ่ ไดผา นการอนุมตั ิ ธนาคารจะจัดสงบัตรใหทา นทางไปรษณีย
• วงเงนิ ของบัตรเสริมจะใชรว มกับบัตรหลัก และทานสามารถจำกัด
วงเงนิ ของบัตรเสริมได
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วงเงินหมุนเวียน
วงเงนิ หมุนเวยี นคิดดอกเบย้ี ตามวันโดยไมตอ งมีการค้ำประกัน เราจะ
พิจารณาวงเงนิ หมุนเวยี นใหกบั ทาน ทานสามารถทำการใชจา ยผาน
บัตรเครดิตเบกิ ถอนเงนิ สดภายในวงเงนิ ทีก่ ำหนด สำหรับยอดทีท่ า น
ไดชำระไปแลว วงเงินจะตีกลับมาอัตโนมัติใหสามารถใชตอได

การผอนชำระยอดใชจายผานบัตร
การแบงชำระรายเดือน
เพอ่ื เพม่ิ ความสะดวกสบาย และความคลองตัวในการบริหารยอดใชจา ย
ผานบัตร ทานสามารถเลือกใชบริการแบงชำระรายเดอื น (Installment
Plan) สำหรับยอดใชจา ยผานบัตรทัง้ จำนวนของใบแจงยอดบัญชี หรือ
เลือกเฉพาะรายการใชจา ยได โดยใหเ ลือกแบงชำระไดตามระยะเวลา 3, 6 และ
9 เดอื น ในอัตราคาธรรมเนยี มพิเศษตามทีธ่ นาคารกำหนด พรอมรับ
คะแนนสะสมเพม่ิ จากยอดการแบงชำระรายเดอื นอีก ทานสามารถแจงขอใช
บริการไดงายๆ เพียงโทรศัพทติดตอศูนยบริการลูกคาบัตรเครดิต
โทร. 0-2679-5566 เวลา 8.30 น. – 17.30 น. วันจันทร – วันศุกร
(ยกเวน วันหยุดธนาคาร/วันหยุดนักขัตฤกษ)
แบงชำระยอดใชจายตามใบแจงยอดบัญชี (Bill Installment)
เมอ่ื ทานไดรบั ใบแจงยอดบัญชีลา สุด ทานสามารถใชบริการแบงชำระ
รายเดอื นสำหรับยอดใชจา ยผานบัตรตามใบแจงยอดบัญชี โดยแจง
ขอใชบริการลวงหนา 3 วันกอนวันที่ครบกำหนดชำระตามใบแจง
ยอดบัญชี โดยใบแจงยอดบัญชีตองมียอดใชจายรวมไมต่ำกวา
5,000 บาท หรือ 1,000 หยวน
แบงชำระรายการใชจายผานบัตร (Transaction Installment)
ทานสามารถใชบริการแบงชำระรายเดอื นรายการซือ้ สินคา/บริการ
ผานบัตร โดยแจงขอใชบริการภายใน 3 วันหลังจากวันทีใ่ ชจา ยผาน
บัตรจนถึง 3 วันกอนวันสรุปยอดบัญชี (ภายในรอบบัญชีเดยี วกัน
กับที่ใชจาย) โดยรายการซื้อสินคา/บริการตองมียอดไมนอยกวา
3,000 บาท หรือ 600 หยวน
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ขอกำหนดการแบงชำระรายเดือน
• สำหรับยอดใชจายผานบัตรที่เปนรายการซื้อสินคาและ/หรือ
บริการเทา นัน้ โดยไมร วมรายการทีเ่ กิดจากการเบกิ เงนิ สด ดอกเบย้ี
และ/หรือคาธรรมเนยี มทุกชนิด
• สำหรับผูถ อื บัตรทีม่ สี ถานะปกติเทา นัน้
• การแบงชำระรายเดอื นตองอยูภ ายในวงเงนิ ทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ โดยวงเงนิ
ที่ปรับเพิ่มชั่วคราวและวงเงินคงเหลือในบัญชีไมสามารถทำการ
แบงชำระรายเดอื นได
• สำหรับยอดแบงชำระรายเดอื นทีไ่ ดรบั การอนุมตั ิ ธนาคารจะทำการ
หักยอดใชจา ยและบันทึกคาธรรมเนยี มในรอบบัญชีทท่ี ำรายการ
โดยไมมกี ารปรับปรุงคะแนนสะสมทีไ่ ดรบั ไปแลว และธนาคารจะเรม่ิ
บันทึกรายการผอนชำระตามจำนวนงวดทีก่ ำหนดเขา ไปในยังบัญชี
บัตรในรอบถัดๆ ไปจนครบจำนวน พรอมทัง้ บันทึกคะแนนสะสม
ตามยอดเงนิ แบงชำระในแตละงวด
• การแบงชำระรายเดอื นของแตละงวดถือเปน รายการใชจา ยปกติ
ที่ไมมีดอกเบี้ย โดยผูถือบัตรจะตองชำระเต็มจำนวนที่เรียกเก็บ
ในแตละงวดภายในวันครบกำหนดชำระ
• อัตราคาธรรมเนยี มการแบงชำระรายเดอื นใหเปน ไปตามทีธ่ นาคาร
กำหนด
• สงวนสิทธิ์ในการคืนคาธรรมเนียมกรณีผูถือบัตรทำการชำระ
คืนยอดใชจา ยครบทุกงวดทัง้ หมดลวงหนา รวมทัง้ กรณีอน่ื ๆ
• การอนุมตั ริ ายการแบงชำระรายเดอื นขึน้ อยูก บั ดุลยพินจิ ของธนาคาร
• สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลง ยกเลิก รายละเอียดและเงอ่ื นไขตางๆ
โดยมิตอ งแจงใหทราบลวงหนา
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คะแนนสะสม
ทานจะไดรบั คะแนนสะสมงายๆ เมอ่ื ใชจา ยผานบัตรเครดิต และใหทา น
เลือกใชคะแนนสะสมแลกรับของรางวัลมากมายทีธ่ นาคารไดเลือกสรร
มาให เพยี งทานมียอดใชจา ยผานบัตรทุกๆ 5 บาท รับคะแนนสะสม
1 คะแนนสำหรับบัตรทองและคลาสสิก และรับ 2 คะแนนสำหรับบัตร
แพลทินมั (สำหรับบัตรเครดิต 2 สกุลเงนิ ยูเนย่ี นเพย ยอดใชจา ย
ผานบัตรทุกๆ 1 หยวน เทยี บเทา กับ 5 บาท)
พิเศษ เมอ่ื ทานใชบริการแบงชำระรายเดอื น (Installment Plan) จะได
รับเพม่ิ อีก 1 คะแนนสำหรับทุกๆ 5 บาทของยอดแบงชำระแตละงวด
สำหรับบัตรทุกประเภท
ขอกำหนด
• คะแนนสะสมจะถูกคำนวณจากการใชจายผานบัตรเครดิตของ
ผูถือบัตรจากการซื้อสินคา/บริการทั้งภายในและตางประเทศ
โดยจะตองเปนประเภทรานคาภายใตเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
ยกเวน การเบกิ เงนิ สดลวงหนา คาธรรมเนยี มทุกประเภท คาปรับ
ดอกเบย้ี จากการใชบตั ร การซือ้ หนวยลงทุนในกองทุน และรายการ
ทีถ่ กู ยกเลิกหรือทีม่ กี ารคืนในภายหลัง
• คะแนนสะสมจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัตทิ กุ เดอื นตามยอดรายการ
ใชจา ยผานบัตร และแจงใหทราบในใบแจงยอดคาใชจา ยบัตรเครดิต
ตามรอบบัญชีของบัตร เปนประจำทุกเดือนที่มีการเคลื่อนไหว
• สำหรับบัตรประเภททองและคลาสสิก คะแนนสะสมทีไ่ ดรบั จะมีอายุ
2 ปนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการสะสมคะแนนของแตละรอบป
(ระยะเวลาการสะสมคะแนนของรอบป เรม่ิ ทุกวันที่ 1 กรกฏาคม
ถึง 30 มิถนุ ายนในปถดั ไป) ตัวอยางเชน คะแนนสะสมทีไ่ ดรบั ทัง้ หมด
ระหวางวันที่ 1 กรกฏาคม 2554 ถึง 30 มิถุนายน 2555
จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และคะแนนสะสมที่ไดรับ
ทั้งหมด ระหวางวันที่ 1 กรกฏาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน
2556 จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 เปน ตน สำหรับ
บัตรประเภทแพลทินมั คะแนนสะสมทีไ่ ดรบั ไมมวี นั หมดอายุ
• ของรางวัลสำหรับแลกคะแนนสะสม และรายละเอียดอื่นๆ ใหเปน
ไปตามทีธ่ นาคารกำหนด
• สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลง ยกเลิก รายละเอียดและเงอ่ื นไขตางๆ
โดยมิตอ งแจงใหทราบลวงหนา
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尊敬的持卡人
感谢您选择中国银行信用卡！
您的肯定是我们最大的荣幸，也是我们追求创新，开拓前行
的不懈动力。

中国银行（泰国）股份有限公司
长城环球通信用卡使用指南

丰富的信用卡服务经验使我们优质服务的保证，遍布全球的
营业网点给您四海如一的亲切体验！
卡片识别………………….………........................................…….......

2

理解由中国银行发布的信用卡条款与条件。

激活卡片及电话银行服务.....................................................

2

再次感谢您选择中国银行信用卡！中国银行，全球服务

卡片使用……………………........…..........................…………...........

3

账务管理….....…………………............................…....…...…..….....

4

用卡愉快

信用卡还款……………................................………….........….........

5

中国银行（泰国）股份有限公司

卡片管理....................................................................................

7

申请附属卡……….....……..............................................…...........

8

为了您的利益，请认真阅读使用指南中有关中国银行信用卡
的具体条款和条件。您一旦激活信用卡，就表达接受并完全

敬祝

循环信用………………........….......……..............……………............. 8
分期付款............………................................................…............

8

积分回馈...........................................................….…...................
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中国银行24小时客户服务热线为您服务
在您使用中国银行信用卡（以下简称“信用卡”）的过
程中，如遇到任何问题，或想了解更多信用卡信息，请
拨打卡片背面的中国银行（泰国）股份有限公司24小时
客户服务热线 02 679 5566，我们将竭诚为您服务！
如您的账单地址、家庭地址、手机号码或其他联系方式
发生变化，请您及时更新。

For Users’ Guide in English language, please visit:
中文版本的信用卡条款可以从中国银行（泰国）股份有限公司网站下载：

www.bankofchina.com/th
1

How to recognize the card

激活卡片及电话银行服务

s
• 新用户需要激活卡，请拨打客服热线 0-2679-5566
• 为了您的用卡便捷和安全，您可以通过客服热线询
问您的卡片信息，同时设置电话银行密码。

正面
芯片
信用卡卡号
万事达标志

客服热线及电话银行，请拨打 0-2679-5566
银联标志
选择信用卡
选择语言：泰语/中文/英语

卡片效期
持卡人姓名

• 营业时间
背面

磁条

• 非营业时间
• 休息日
• 节假日
万事达全息图
当您收到信用卡时，请确认您信用卡正面的姓名拼写
无误。若有误，请立即拨打0-2679-5566 与我们联系。
为了确保您的用卡安全，请您收到卡片后立即在卡片
背面的签名栏内签上同申请表一致的签名。

温馨提示:
为避免卡片磁条刮伤或消磁，请勿将卡片与磁性
物品（如手机、音响等）放置在一起。

2

联系客服坐席
可以用三种语言为您服务：
泰语/中文/英语
*泰语服务时间：8:30 – 17:30
星期一至星期五

电话银行服务
可以用三种语言为您服务：
泰语/中文/英语
按 1 激活卡片
按 2 办理挂失
按 3 检查信用卡状态
按 4 设置/修改ATM密码
按 0 联系坐席（中文/英语）

卡片使用
使用中国银行信用卡，先消费、后还款，最长可享受
52天免息期，让您灵活理财、超前消费。刷卡消费，
全球通行！您可以使用信用卡在全球标有中银商户标
识、银联标识或万事达标识的商户刷卡消费。一卡在
手，全球通行！
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刷卡购买商品或服务

账务管理

• 当您在刷卡购买商品或服务时，金额不得超过信用
•
•
•

卡可用额度。
当您在刷卡消费时，扣账金额应与销售小票上的金
额一致。请您在签名前认真检查金额是否一致。您
的签名应与信用卡背面签名一致。
请保存消费小票副本作为凭证。
当您在境外消费时（银联卡在中国大陆消费除外），
交易货币将被兑换为泰铢入账，同时收取2.5%的外
汇汇率风险手续费。

我行为您提供多渠道、个性化的账务管理服务，为您
记录每一笔消费情况。让您轻轻松松用卡、明明白白
记账。
账单查询

•
•

我们将每月向您邮寄纸质对账单，您也可以拨打客
服热线0-2679-5566进行账务查询。
账单内容

支取现金

• 您可在中国银行柜台使用信用卡，全世界有银联标
•

信用卡账户/代扣所得税

人民币账户消费明细

识或万事达标识的ATM机上预借现金。在泰国境内，
您可以提取泰铢；在泰国境外，您可以提取当地货币。
您最高可预借信用卡信用额度40%的现金

泰铢账户
消费明细

积分信息

还款信息

账单日和到期还款日

•
温馨提示：
柜台取现业务，须持卡人本人办理，并请携带您的
有效身份证件。

•
•
•
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我们将为您的信用卡设定每月的账单日。两个账单
日之间称为一个周期（账单周期可能与自然月不同）。
在每个账单日，我们将计算您在上一周期的交易情况。
到期还款日是您应当归还上一周期信用卡欠款的最后期限。
如您在到期还款日前缴清所有结欠金额，您在上一周期
内进行的消费交易将享受免息。
您在信用额度内提取现金不享受免息还款的待遇，按实
际透支金额计收利息。
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信用卡额度调整

• 临时调额
• 如果您有特殊需要，希望在短期内调高或降低您

•

的信用卡额度，可致电0-2679-5566 申请临时调
整额度；
• 临时额度调整不适用于取现额度及分期额度；
• 临时额度时限最长不超过30天，到期后将恢复原
有额度；
• 临时调整额度生效后，在新额度有效期内发生的
所有费用需连同利息一起在到期还款日支付。
永久调额
• 您可在持卡6个月后，致电客户服务热线
0-2679-5566 或亲临中国银行（泰国）股份有限
公司申请永久调额。
• 我们会根据您的用卡历史，还款记录及您提供的
最新财务收入证明为您做出调整。我们将在1周内
通知您申请调额的结果，若逾期如未接到通知，请
联系客户服务热线0-2679-5566。

信用卡还款
全额还款与最低还款额还款
• 全额付款：是指在到期还款日前还清账单上列示的
全部结欠金额。选择全部缴付的，非现金交易款项
可享受最长52天的免息待遇。
• 最低还款额还款：是指在到期还款日前偿还对账单
上列示的最低还款金额。
最低还款金额的计算方法如下：
信用额度内消费金额×10%
（+）预借现金交易金额×10%
（+）前期最低还款额未还部分×100%
（+）超过信用额度消费金额×100%
（+）所有费用和利息×100%
（+）分期付款金额×100%
（=）最低还款额*

现金还款
您可以在到期还款日前，前往中国银行各网点或其他
中行渠道，通过柜台办理现金还款。
标志：
请留意您的到期还款日期。逾期未还款将产生透支利
息，并可能影响您的信用记录和正常用卡。请您注意
及时还款。
自动还款
如果您已开立了中国银行（泰国）股份有限公司活期
存款账户，长城电子借记卡，即可为您名下的信用卡
申请自动还款服务，到期还款日前自动扣账。对于银
联双币信用卡，您可以自由选择人民币、泰铢分别还
款或以泰铢偿还所有结欠两种自动还款方式。
申请渠道

• 拨打我行24小时客户服务热线 0-2679-5566
• 亲临中国银行（泰国）股份有限公司柜台申请。
自动还款细则
• 为防止扣款失败，请确保资金转出账户为主卡本人
所有，请在到期还款日前将足够的资金存入您的指
定扣款账户。中国银行保留由于扣款账户余额不足、
卡账号错误、证件不符、账户异常等原因拒绝自动
还款的权利；
• 自动还款服务开通后我们将在对账单提示您预先指
定的扣款账号，请及时核对；
• 自动还款须由主卡持卡人本人申请，附属卡不可单
独申请自动还款，其还款方式将与主卡保持一致。
支票还款
当您使用支票还款时，请在支票的背面注明 “中国银
行（泰国）股份有限公司信用卡还款”、持卡人姓名
及16位卡号。为保证您的持续用卡，请您至少在到期
还款日前2天还款。

• 如果您选择最低还款额还款，您将继续享用循环信
用，但不再享受免息还款待遇。
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卡片管理

温馨提示

• 如您无意在卡片失效后更换新卡，请于卡片到期

如果您的卡片
• 不慎遗失 》请立即挂失
• 损坏消磁 》 请申请更换新卡
• 即将到期 》 我行主动寄送新卡

•

挂失/挂失补卡

• 如果您的信用卡意外丢失或被盗，请您致电
•

0-2679-5566 办理挂失，电话挂失即为正式挂失，
无需书面确认。我们将在挂失成功后为您补发并邮
寄新卡。
主卡挂失后，附属卡 可继续使用；如附属卡挂失，
主卡可继续使用。

前50天通知我们，否则将视同您愿意继续用卡并
支付年费；
如您在卡片到期时仍未收到新卡，请致电
0-2679-5566 查询。

销户
当您需要取消您的信用卡时，可先致电 0-2679-5566
办理预销户。

温馨提示

• 办理预销户申请后，您的信用卡不能再进行消

境外紧急服务境外挂失
您可拨打662-679-5566办理信用卡挂失。
更换损坏卡

•

若您的信用卡因受损或消磁而无法使用，请您致电
0-2679-5566，我们为您寄出新卡。请您在收到新卡
后自行将受损卡片剪卡，以免造成混淆，由此产生的
风险由您承担。

•

到期换卡
我们将在卡片到期前一个月为您制作并邮寄新卡。

•

费或预借现金等交易，如您的账户内有余额，
您可在预销户45天后前往柜台办理关闭账户结
清手续；
预销户45天后，如您的账户内余额已清零，我
们将自动为您关闭账户，无需要在柜台办理任
何手续；
主卡销户则其名下的所有附属卡均进行销户处
理，附属卡销户不影响主卡使用；
预销户由主卡持卡人申请办理，包括附属卡单
独销户的情形。

申请附属卡

•

•
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您可为您的家人申请附属卡。附属卡申请人的年龄
必须超过 15 周岁。请您在信用卡申请表中填写详
细信息，并且信用卡主卡持卡人和附属卡申请人必
须在申请表中签名。请您将填写完整的申请表、主
卡持卡人和附属卡申请人身份证复印件和其他相关
文件递交至中国银行（泰国）股份有限公司，卡片
将在审批通过后为您邮寄。
附属卡与主卡额度共享，并可单独设定附属卡额度。
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分期付款细则

循环信用
循环信用是一种按日计息的小额无担保贷款。我们为
您核定了可循环使用的信用额度，您可以在这个信用
卡额度内消费、预借现金。对于您已还款的部分，我
们将自动恢复相应的信用额度。

•

交易类型仅限消费，不包括预借现金、利息
或手续费；

•
•

卡片状态、账户状态正常；
分期付款金额需在整体额度内，临时额度和
存款余额不适用于分期付款；

分期付款

•

为了您可以方便地管理资金，我行向您提供单笔交易
分期付款服务（每笔金额需超过3000泰铢或600人民
币），分期时间为3个月、6个月、9个月。客户申请
分期付款可以得到优惠的手续费费率及额外的积分。
您最迟可以在到期还款日前3天拨打中国银行（泰国）
股份有限公司客服02-679-5566申请分期付款服务

每期账单的分期入账金额视为普通消费，无
利息，但是持卡人需在到底还到期前还清欠款；

•
•
•
•

分期付款手续费请见收费表；
分期付款手续费，一旦收取，不予返还；
持卡人的分期付款申请，需通过银行审批；
本细则内容的更改或取消恕不另行通知。

账单分期
当您收到账单后，最迟可以在到期还款日前3天申请账
单分期服务，每期账单金额不得少于5000泰铢或1000
人民币。

灵活分期
如果您单笔消费超过3000泰铢或600人民币，您可以
在交易日3天后至账单日前3天这段时间内申请分期付
款服务。
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积分回馈
您的每一笔刷卡消费都可以累计积分，您可以根据需
要把积分兑换成中银礼品，积分规则为普卡金卡每消
费5泰铢/1人民币累计1分，白金卡累计2分。
条款

•

普通刷卡消费累计积分，预借现金、手续费、利息、
还款及投资类消费不累计积分。

•
•

每月自动累计积分并将在当期账单上告知持卡人。

•

中国银行（泰国）股份有限公司保留对本条款内容
修订、取消的最终解释权。

普卡金卡积分有效期2年，积分累计年为每年7月1日
至次年6月30日。如持卡人获得积分期间为2011年
7月1日至2012年6月30日，积分有效期截止为2014
年6月30日。白金卡积分永久有效。
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