การเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑบัตรเครดิต

กรุณาอานตารางการเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑฉบับนีแ้ ละควรศึกษารายละเอียด
และเง�่อนไขโดยละเอียดกอนที่ทานจะตัดสินใจซื้อหร�อใชบร�การผลิตภัณฑ
ชื่อผลิตภัณฑ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ
บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ
บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค
บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค
ผูออกและขายผลิตภัณฑ บร�ษัท เจเนอรัล คารด เซอรว�สเซส จำกัด
ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใชบังคับตั้งแต
1 กันยายน 2560 จนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ทานสามารถ
ตรวจสอบขอมูลลาสุดตามรายละเอียดที่ปรากฎในขอ 9
1. ผลิตภัณฑนี้คืออะไร
บัตรทีผ่ ปู ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตออกใหแกผบู ร�โภคเพ�อ่ ใชชำระคาสินคา
คาบร�การ หร�อคาอืน่ ใดแทนการชำระดวยเง�นสดหร�อเพ�อ่ ใชเบิกถอนเง�นสด
ลวงหนา ภายในวงเง�นที่ไดรบั อนุมตั จิ ากบร�ษทั โดยมีระยะเวลาการชำระคืน
โดยปลอดดอกเบีย้ หากชำระเต็มจำนวนตามวันครบกำหนดสูงสุด 50 วัน
นับจากวันสรุปยอดรายการ
2. ผลิตภัณฑนี้มีลักษณะสำคัญอะไรบาง
• วงเง�นบัตรเครดิตสูงสุดไมเกิน 5 เทาของรายได (ข�้นอยูกับรายได)
• อัตราการผอนชำระคืนขัน้ ต่ำ 10% จากยอดเง�นตามใบแจงยอดบัญชีใน
แตละเดือน หร�อขั้นต่ำ 400 บาท แลวแตจำนวนใดสูงกวา
• จำนวนเง�นสดลวงหนาทีส่ ามารถเบิกถอนไดในแตละครัง้ ตามวงเง�นคงเหลือ
และประวัติการชำระเง�น
• อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 15% ตอป และอัตราคาธรรมเนียมการใชวงเง�น
สูงสุด 3% ตอป สำหรับกรณีการชำระคืนขัน้ ต่ำ ชำระคืนบางสวน หร�อ
มิไดชำระในวันครบกำหนดชำระ
- สำหรับการซือ้ สินคาและบร�การผานบัตร คาธรรมเนียมสินเชือ่ คำนวณนับจาก
วันทีบ่ นั ทึกรายการจนถึงวันทีม่ กี ารชำระคืนของยอดทีใ่ ชจา ยผานบัตร
- สำหรับการเบิกถอนเง�นสด คาธรรมเนียมสินเชือ่ คำนวณนับจากวันที่
ทำรายการจนถึงวันที่มีการชำระคืนของยอดเง�นที่เบิกถอน
3. ผลิตภัณฑนี้มีคาบร�การอะไรบาง
• คาธรรมเนียมการเบิกถอนเง�นสด 3% ของจำนวนเง�นสดที่เบิกถอน
(ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ��ม 7%)

• คาธรรมเนียมแรกเขา
• คาธรรมเนียมรายปบัตรหลัก/บัตรเสร�ม

ไมมี
ฟร�ปแรก*

(ยกเวน บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค บัตรเครดิต เซ็นทรัล
เดอะวัน เดอะแบล็ค มีคาธรรมเนียมรายป ตั้งแตปแรกโดยจะเร�ยกเก็บทันทีในรอบบัญชีแรก
หลังจากบัตรอนุมัติ)
*บร�ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเก็บคาธรรมเนียมรายป ในกรณีที่บัญชีของผูถือบัตรไมมีการเคลื่อนไหวเปน
เวลาติดตอกันตั้งแต 12 เดือนข�้นไป

ประเภทบัตร
เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค
เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค
เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ
เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ

บัตรหลัก

บัตรเสร�ม

20,000.9,000.4,000.500.-

5,000.2,000.2,000.250.-

o ชำระที่ที่ทำการไปรษณีย ที่มีเคร�่องหมาย
PAY AT POST เทานั้น
o ชำระที่เคานเตอรเซอรว�ส
o ชำระที่ศูนยบร�การลูกคา ทีโอที
ที่มีสัญลักษณ Just Pay
o ชำระที่จ�ดบร�การชำระเง�น mPay Station หร�อ
ชำระผานโทรศัพทมือถือโดย mPay Station
o ชำระที่จ�ดบร�การชำระเง�น TRUE MONEY ที่มี
สัญลักษณ TRUE MONEY Express หร�อ
ชำระผานโทรศัพทมือถือโดย TRUE MONEY
o ชำระที่จ�ดบร�การชำระเง�น Cen Pay

10.-/10.-/ครั้ง
15.-/15.-/ครั้ง
10.-/15.-/ครั้ง
10.-/10.-/ครั้ง

• คาปรับกรณีชำระเปนเช็คและเช็คถูกคืน 200 บาท/ฉบับ
10.-/10.-/ครั้ง
• คาธรรมเนียมการออกบัตรใหมทดแทน 200 บาท/ครัง้ (กรณีหาย/ชำรุด)
ไมมี
(คาธรรมเนียมมีผลตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2560)
• คาธรรมเนียมในการขอใบแจงยอดบัญชี 50 บาท/ครัง้
• คาธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย (Sales Slip) 200 บาท/ฉบับ
• คาธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิตใหมทดแทนรหัสเดิม 4. ผลิตภัณฑนม้ี คี า บร�การการใชจา ยเปนสกุลเง�นตางประเทศอะไรบาง
คาความเสี่ยงการแปลงสกุลเง�น อัตราไมเกิน 2.5% จากยอดคาใชจาย
200 บาท/ครั้ง
ทีเ่ กิดข�น้ โดยยอดใชจา ยผานบัตรเปนสกุลเง�นตราตางประเทศจะถูกเร�ยกเก็บ
• คาติดตามทวงถามหนี้
100 บาท/งวด สำหรับยอดคางชำระ 1 งวด
เปนเง�นบาทไทยตามอัตราแลกเปลีย่ นทีบ่ ร�ษทั ถูกเร�ยกเก็บจากมาสเตอรคารด
100 บาท/งวด สำหรับยอดคางชำระ 2 งวด
ณ วันที่มีการเร�ยกเก็บยอดคาใชจายกับบร�ษัท
100 บาท/งวด สำหรับยอดคางชำระ ตั้งแต 3 งวดข�้นไป
• คาใชจายในการชำระเง�น
(กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
o ชำระที่จ�ดบร�การลูกคาที่เซ็นทรัลทุกสาขา และเซน
ไมมี
5. ผลิตภัณฑนี้มีขอกำหนดและอาจทำใหทานมีภาระหนาที่อะไรบาง
o ชำระที่เคานเตอรธนาคาร
• ทานจะตองชำระหนีเ้ ต็มจำนวนตามยอดในใบแจงยอดบัญชี/ขัน้ ต่ำ 10%
- ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)
ไมมี
ของยอดเร�ยกเก็บหร�อ 400 บาทแลวแตจำนวนใดสูงกวา หร�อจำนวนใดๆ
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
15.-/30.-/ครั้ง
ทีบ่ ร�ษทั เร�ยกเก็บ ไมเกินกวาวันทีค่ รบกำหนดชำระตามใบแจงยอดบัญชี
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
15.-/15.-/ครั้ง
- ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
15.-/20.-/ครั้ง
หากชำระไมเต็มจำนวน หร�อชำระหลังจากวันที่ครบกำหนดชำระ
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
15.-/20.-/ครั้ง
ทานจะมีภาระคาใชจายเพ��มข�้น
o ชำระผานระบบ ATM
• ทานตองตรวจสอบความถูกตองของรายการในใบแจงยอดบัญชี หากไม
- ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)
ไมมี
ถูกตองโปรดแจงบร�ษทั ภายใน 10 วันนับตัง้ แตวนั ที่ไดรบั ใบแจงยอดบัญชี
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
15.-/30.-/ครั้ง
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
10.-/20.-/ครั้ง
• หากบร�ษทั ตรวจสอบแลวพบวารายการในใบแจงยอดบัญชีถกู ตองแลว
- ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
15.-/20.-/ครั้ง
ทานยังมีสทิ ธิท์ กั ทวงและพ�สจู นวา รายการทีไ่ มถกู ตองไมไดเกิดจากความผิด
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
10.-/20.-/ครั้ง
หร�อความบกพรองของทานภายใน 60 วันนับตัง้ แตวนั ทีไ่ ดรบั ใบแจงยอดบัญชี
o ชำระโดยหักบัญชีเง�นฝากอัตโนมัติ
- ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)
ไมมี
• หากทานเปนผูถือบัตรหลัก ทานจะตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
5.-/15.-/ครั้ง
ทีเ่ กิดจากบัตรเสร�มทุกใบ (รวมถึงแตไมจำกัดเพ�ยงดอกเบีย้ เบีย้ ปรับและ
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
10.-/20.-/ครั้ง
คาธรรมเนียมตางๆ) และตกลงวาการใชบตั รของผูถ อื บัตรเสร�มเปนการ
- ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
10.-/10.-/ครั้ง
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
10.-/20.-/ครั้ง
กระทำภายใตอำนาจของทานทุกประการ โดยทานจะไมปฏิเสธความรับผิดใดๆ
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
10.-/20.-/ครั้ง
ทีเ่ กิดจากการใชบตั รของผูถือบัตรเสร�มไมวากรณีใดๆ ก็ตาม
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
10.-/30.-/ครั้ง
•
ผู
ถ อื บัตรเสร�มถือเปนลูกหนีร้ ว มกับผูถ อื บัตรหลักเพ�อ่ ชำระเง�นคาสินคา
o ชำระผานระบบธนาคารทางโทรศัพทและอินเทอรเน็ต
และ/หร�อบร�การอันเกิดจากการใชบัตร รวมทั้งดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และ
- ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน) KOL/Mbanking/
ไมมี
Call Center 1572
คาธรรมเนียมตางๆ ใหแกบร�ษัท
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
15.-/15.-/ครั้ง
•
ท
านจะตองดูแลรักษาบัตรเครดิตและรหัสประจำตัวบัตรเครดิตเปนอยางดี
- ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
15.-/20.-/ครั้ง
และไมเปดเผยรหัสประจำตัวบัตรเครดิตหร�อขอมูลบัตรเครดิตไปยัง
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
10.-/20.-/ครั้ง
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
15.-/30.-/ครั้ง
บุคคลอื่น

6. อะไรจะเกิดข�้น หากทานไมสามารถปฏิบัติตามขอกำหนดและ
9. ทานสามารถหารายละเอียดเพ�ม� เติมเกีย่ วกับผลิตภัณฑนห้ี ร�อติดตอ
ภาระหนาที่ ได
กับบร�ษัทไดอยางไร
• หากทานชำระหลังจากวันทีค่ รบกำหนดชำระ/ชำระขัน้ ต่ำ/ชำระบางสวน/
• ทานสามารถเขาไปดูรายละเอียดเพ�ม� เติมไดท่ี www.centralthe1card.com
มิไดชำระบร�ษทั จะคิดคาธรรมเนียมสินเชือ่ (ดอกเบีย้ 15% ตอปและคาธรรมเนียม
หร�อที่ บร�ษัท เจเนอรัล คารด เซอรว�สเซส จำกัด 87/1 ชั้น 1-6, 8
การใชวงเง�น 3% ตอป)
อาคารแคปปตอล ทาวเวอร ออลซีซั่นส เพลส แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน
a. สำหรับการซือ้ สินคาและบร�การผานบัตร คาธรรมเนียมสินเชือ่ คำนวณ
กรุงเทพฯ 10330 หร�อติดตอศูนยบร�การบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
ทุกวันไดที่ 02-627-8111 เวลา 8.30 - 22.00 น. สำหรับบัตรเครดิต
นับจากวันที่บันทึกรายการจนถึงวันที่มีการชำระคืนของยอดที่ใชจาย
เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ, 02-627-8899 ตลอด 24 ชม.สำหรับบัตรเครดิต
ผานบัตร
เซ็
นทรัล เดอะวัน ลักซ, 02-627-6622 ตลอด 24 ชม. สำหรับบัตรเครดิต
b. สำหรับการเบิกถอนเง�นสด คาธรรมเนียมสินเชือ่ คำนวณนับจากวันที่
เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค และ 02-627-6655 ตลอด 24 ชม. สำหรับ
ทำรายการจนถึงวันที่มีการชำระคืนของยอดเง�นที่เบิก
บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค
• กรณีมกี ารติดตามทวงถามหนีจ้ ากการใชบตั ร ทานจะตองรับผิดชอบชดใช
คาใชจา ยทีเ่ กิดข�น้ ใหบร�ษทั เต็มตามจำนวนซึง่ รวมทัง้ คาใชจา ยในการดำเนิน
คดีตามกฎหมาย คาทนายความ และคาใชจา ยอืน่ ๆ ทีเ่ กิดข�น้ ในการทีบ่ ร�ษทั 10. ทางเลือกอื่นในกลุมผลิตภัณฑบัตรเครดิต
ไมมี
จะใชสิทธิตามกฎหมายบังคับใหผูถือบัตรชำระหนี้
7. ผลิตภัณฑนี้มีความเสี่ยงที่สำคัญอะไรบาง
• ในกรณีบตั รสูญหายทานจะตองแจงใหบร�ษทั ทราบถึงเหตุการณดงั กลาว
ทันทีเพ�อ่ ทำการระงับการใชบตั รและยกเลิกรหัสประจำตัวบัตร โดยบร�ษทั จะ
ดำเนินการระงับการใหบร�การบัตรดังกลาวภายในเวลา 5 นาทีนบั แตทไ่ี ดรบั แจง
ทานมิตอ งรับผิดชอบตอภาระหนีส้ นิ ทีเ่ กิดข�น้ หลังจากระยะเวลาดังกลาว
เวนแตบร�ษทั ตรวจสอบและพ�สจู น ไดวา ภาระหนีด้ งั กลาวเกิดจากการกระทำ
ของผูถือบัตรหร�อผูถือบัตรมีสวนรูเห็น รายการใชจายใดๆ ที่เกิดข�้น
กอนการแจงบัตรสูญหายหร�อกอนการระงับบัตรถือเปนความรับผิดชอบ
ของผูถ อื บัตรทีต่ อ งชำระใหกบั บร�ษทั
• หากทานมีปญ
 หาในการชำระคืนเง�นกูย มื ตามเวลาทีก่ ำหนด กรุณาแจงให
บร�ษทั ทราบทันทีเพ�อ่ รวมกันพ�จารณาเง�อ่ นไขการชำระคืนในรูปแบบอืน่

คำเตือน :
บัตรเครดิตเปนการขอใชบร�การทางการเง�นกับบร�ษทั หากทานชำระไมเต็มจำนวน
ในวันครบกำหนดชำระทานจะมีภาระคาใชจา ยดอกเบีย้ สำหรับยอดหนีค้ งคาง
นับจากวันครบกำหนดชำระตามใบแจงยอดบัญชี และคาใชจา ยในการติดตาม
ทวงถามหนี้ รวมถึงคาใชจา ยอืน่ ๆ ทิเ� กิดข�น้ ในการทีบ่ ร�ษทั จะใชสทิ ธิตามกฎหมาย
8. ทานควรทำอยางไร หากรายละเอียดในการติดตอของทานเปลีย่ นแปลง บังคับใหผูถือบัตรชำระหนี้
• ทานสามารถแจงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสำหรับการติดตอมายังบร�ษัท
ไดทันทีที่ บร�ษัท เจเนอรัล คารด เซอรว�สเซส จำกัด 87/1 ชั้น 1-6, 8 หมายเหตุ :
อาคารแคปปตอล ทาวเวอร ออลซีซั่นส เพลส แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน ธนาคารแหงประเทศไทยไดจัดตั้งศูนยคุมครองผู ใชบร�การทางการเง�นข�้น
กรุงเทพฯ 10330 หร�อติดตอศูนยบร�การบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน โดยมีวตั ถุประสงคเพ�อ่ ใหคำปร�กษารับและดูแลเร�อ่ งรองเร�ยนเกีย่ วกับบร�การ
ทุกวันไดที่ 02-627-8111 เวลา 8.30 - 22.00 น. สำหรับบัตรเครดิต
ทางการเง�นของสถาบันการเง�นหร�อผู ใหบร�การทางการเง�นที่อยูภายใต
เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ, 02-627-8899 ตลอด 24 ชม.สำหรับบัตรเครดิต
เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ, 02-627-6622 ตลอด 24 ชม. สำหรับบัตรเครดิต การกำกับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย และใหความรูท างการเง�นแกประชาชน
เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค และ 02-627-6655 ตลอด 24 ชม. สำหรับ หากตองการรายละเอียดเพ�ม� เติม กรุณาสอบถามทีห่ มายเลขโทรศัพท 1213
โทรสาร 0-2283-6151 หร�ออีเมล fcc@bot.or.th
บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค

การเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑบัตรเครดิต
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