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บทที่ 1 หลักทั่วไป 

ข้อ 1 ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบบันี ้ค าดงัตอ่ไปนีใ้ห้มีความหมายตามที่นิยามไว้ดงัตอ่ไปนี  ้
“ธนาคาร” หมายถึง ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
“บตัรเครดิต” หมายถึง บตัรเครดิตของธนาคารทกุประเภทที่ธนาคารออกให้แก่ผู้ ถือบตัรและรวมถึงบตัรเสริมใดๆที่

ออกภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบบันี ้ 
“ผู้ ถือบตัร” หมายถึง บุคคลธรรมดา ผู้มีคุณสมบัติที่ก าหนดโดยและได้รับอนุมัติจากธนาคารและกฏหมายที่

เก่ียวข้องให้ถือบตัรเครดิต ผู้ ถือบตัรสามารถแบง่ได้เป็น ผู้ ถือบตัรหลกัและผู้ ถือบตัรเสริม 
 “วงเงินอนุมตัิ” หมายถึง วงเงินสงูสดุที่ผู้ ถือบตัรได้รับอนุมตัิจากธนาคารเป็นครัง้คราว โดยพิจารณาจากข้อมูล

ทางด้านเครดิตของผู้ ถือบตัร ผู้ ถือบตัรสามารถใช้วงเงินอนมุตัิได้ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 
“วนับนัทกึรายการ” หมายถึง วนัท่ีธนาคารบนัทกึจ านวนเงินท่ีเกิดจากการท ารายการของผู้ ถือบตัร คา่ธรรมเนียมใด 

ๆ (รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะคา่ธรรมเนียมใช้เกินวงเงิน คา่ปรับการช าระหนีล้า่ช้า คา่ธรรมเนียมรายปี คา่ธรรมเนียมการ
จดัการและคา่ติดตามทวงถามหนี)้ และดอกเบีย้ในบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือบตัร 

 “วนัสรุปยอดบญัชี” หมายถึง วนัท่ีธนาคารสรุปยอดเงินการท ารายการและคา่ธรรมเนียม รวมทัง้ดอกเบีย้ที่ผู้ ถือบตัร
ต้องช าระให้แก่ธนาคารในช่วงระยะเวลาที่เก่ียวข้อง 
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 “ระยะเวลาปลอดดอกเบีย้” หมายถึง ระยะเวลานบัแต่วันบนัทึกรายการจนถึงวนัครบก าหนดช าระเงินซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่ธนาคารจะไมเ่รียกเก็บดอกเบีย้ส าหรับรายการธุรกรรมใด ๆ ยกเว้นการเบิกถอนเงินสดลว่งหน้า 

“วนัครบก าหนดช าระเงิน” หมายถึง วนัสดุท้ายที่ต้องช าระยอดช าระเต็มจ านวนหรือยอดช าระขัน้ต ่า แล้วแตก่รณี 
“วนัช าระเงิน” หมายถึง วนัท่ีธนาคารท าการบนัทึกบญัชี เมื่อผู้ ถือบตัรช าระยอดหนีท้ี่เก่ียวข้องกบับตัรเครดิต ไม่ว่า

จะเต็มจ านวนหรือบางสว่น 
 “ยอดช าระเต็มจ านวน” หมายถึง ยอดหนีจ้ากการใช้บตัรเครดิต รวมถึง ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมใด ๆ ที่ผู้ ถือบตัร

ยงัไมไ่ด้ช าระแก่ธนาคารจนถึงวนัสรุปยอดบญัชี 
 “ยอดช าระขัน้ต ่า” หมายถึง ยอดหนีข้ัน้ต ่าที่ผู้ ถือบตัรต้องช าระก่อนหรือในวนัครบก าหนดช าระเงิน ตามที่ธนาคาร

ก าหนด 
 “ค่าปรับการช าระหนีล้า่ช้า” หมายถึง ค่าปรับที่ธนาคารเรียกเก็บจากผู้ ถือบตัร เมื่อผู้ ถือบตัรไม่ช าระหนีต้ามยอด

ช าระขัน้ต ่าภายในวนัครบก าหนดช าระเงิน 
“คา่ธรรมเนียมใช้เกินวงเงิน” หมายถึง คา่ธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บจากผู้ ถือบตัรในกรณีที่ยอดหนีข้องผู้ ถือบตัร

เกินวงเงินอนมุตัิและผู้ ถือบตัรไมช่ าระยอดหนีท้ี่เกินวงเงินอนมุตัินัน้ ณ วนัท่ีบนัทกึรายการ 
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ข้อ 2 ผู้ ถือบตัรหลกัอาจสมคัรขอใช้บตัรเสริมให้แก่บคุคลธรรมดาใด ๆ ไม่ว่าจะมีความสามารถในการท านิติกรรม
หรือไม ่แตจ่ะต้องมีคณุสมบตัิตามที่ธนาคารและกฏหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

ผู้ ถือบตัรหลกัมีสทิธ์ิท่ีจะแก้ไขเปลีย่นแปลง ระงบัชัว่คราวและยกเลิกบตัรเสริมท่ีผู้ ถือบตัรหลกัได้สมคัรไว้ในเวลาใด 
ๆ ผา่นทางศนูย์บริการลกูค้าสมัพนัธ์ (Call Center) หรือโดยวิธีการอื่นใดที่ธนาคารก าหนด 

ผู้ ถือบตัรหลกัตกลงยอมรับและรับผิดตอ่ภาระหนีท้ัง้หลายที่เก่ียวข้องกบับตัรเสริมที่ผู้ ถือบตัรหลกัได้สมคัรไว้ และผู้
ถือบตัรเสริมตกลงยอมรับและรับผิดตอ่ภาระหนีท้ัง้หลายที่เก่ียวข้องกบับตัรหลกัและบตัรเสริมร่วมกบัผู้ ถือบตัรหลกัใน
ฐานะลกูหนีร่้วมแม้วา่จะมิได้เป็นผู้ใช้บตัรก็ตาม 

ข้อ 3 ผู้ ถือบัตรจะต้องลงลายมือช่ือบริเวณแถบลายมือช่ือของบตัรเครดิตทนัทีที่ได้รับบตัรเครดิต ลายมือช่ือที่
ปรากฏบนบตัรเครดิตต้องเป็นลายมือช่ือเดียวกนักบัลายมือช่ือที่ให้ไว้ในใบสมคัร ผู้ ถือบตัรจะต้องลงลายมือช่ือเดียวกนั
กบัที่ให้ไว้ในใบสมคัรเมื่อมีการใช้บตัรเครดิต หากผู้ ถือบตัรไม่ปฏิบตัิตาม ผู้ ถือบตัรตกลงรับผิดต่อความเสียหายหรือ
ความสญูเสยีใด ๆ ที่เกิดขึน้  

ข้อ 4 บตัรเครดิตที่ออกให้แก่ผู้ ถือบตัรแตล่ะรายต้องมีการก าหนดรหสับตัร (PIN Code) ธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึน้โดย
มีการใช้รหสับตัร (PIN Code) จะถือวา่เป็นการท ารายการโดยผู้ ถือบตัรเอง 

อน่ึง ผู้ถอืบัตรมีหน้าที่ในการเก็บรักษาบัตรเครดิตและรหัสบัตร (PIN Code) เป็นอย่างดี และต้องไม่มอบ
บัตรเครดิตหรือรหัสบัตร (PIN Code) ให้แก่ผู้ใด หรือยนิยอมให้ผู้ใดใช้บัตรเครดิตหรือรหัสบัตร (PIN Code) 
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ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด หากผู้ถอืบัตรไม่ปฏิบัติตาม ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ในทุก
กรณี นอกจากนี ้ผู้ถอืบัตรทราบว่าหากผู้ถือบัตรกดรหัสบัตร (PIN Code) ผิดติดต่อกันเกินกว่าจ านวนครัง้ที่
ธนาคารก าหนดแล้ว บัตรเครดิตจะถกูยดึโดยธนาคาร ในกรณีที่ ผู้ถือบัตรลืมรหัสบัตร (PIN Code) ผู้ถือบัตร
สามารถขอตัง้รหัสบัตร (PIN Code) ใหม่ได้ที่สาขาของธนาคาร 

ใบบันทึกรายการใด ๆ ที่มีลายมือชื่อของผู้ถอืบัตรปรากฏอยู่  และ/หรือ รายการทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ 
ที่เกิดขึน้จากการใช้ แถบแม่เหล็ก ชิป (Chip) หมายเลขบัตร รหัสบัตร (PIN Code) รหัสผ่าน (Password) 
หรือข้อความหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ผ่านทาง (รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) ร้านค้า (manual 
acquiring) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการการรับส่งข้อความสัน้ (SMS) 
โทรสาร หรือธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) แล้ว จะถือว่าเป็นธุรกรรมที่ มีผลผูกพันตาม
กฏหมาย  

ข้อ 5 ในกรณีที่บัตรเครดิตสูญหาย ผู้ถือบัตรต้องแจ้งการสูญหายต่อธนาคารโดยทันที ผ่านทาง
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ต (Internet Banking) หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่ธนาคารก าหนด หรือแจ้งบัตร
เครดิตสูญหายโดยตรงที่สาขาของธนาคาร การแจ้งบัตรเครดิตสูญหายดังกล่าวจะมีผลทันทีที่ขัน้ตอนการ
แจ้งสูญหายดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิน้ แต่ผู้ถอืบัตรยงัคงต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด 
ๆ ที่เกิดขึน้ก่อนและในช่วง 5 นาทีแรกหลังจาก การแจ้งบัตรเครดิตสูญหายมีผล  
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ผู้ถือบัตรไม่มีความรับผิดในธุรกรรมที่เกิดขึน้เมื่อพ้นระยะเวลา 5 นาทีแรกหลังจากการแจ้งบัตรเครดิต
สูญหายมีผล ยกเว้นธุรกรรมที่เกิดจากการทุจริต การร่วมกันทุจริตหรือพฤติกรรมอื่นๆ ที่ไม่น่าไว้วางใจของ
ผู้ถอืบัตร 

ผู้ ถือบัตรอาจสมัครบัตรเครดิตใบใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้องของธนาคารหลังจากที่ได้
ด าเนินการตามขัน้ตอนการแจ้งบตัรเครดิตสญูหายครบถ้วนสมบรูณ์ 

ข้อ 6 บตัรเครดิตแตล่ะใบจะมีระยะเวลาการใช้งานได้ตามที่ธนาคารก าหนด ธนาคารจะท าการออกบตัรเครดิต
ทดแทนให้แก่ผู้ ถือบตัรก่อนวนัหมดอายขุองบตัรเครดติที่ถืออยูปั่จจบุนั ทัง้นี ้ ธนาคารสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมอ่อกบตัรเครดติ
ทดแทน หากผู้ ถือบตัรไมท่ าการเปิดใช้บตัรเครดิตใบปัจจบุนัภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด หรือผู้ ถือบตัรไมท่ า
รายการใช้จ่ายผา่นบตัรเครดติเป็นระยะเวลาติดตอ่กนั 24 เดือนก่อนวนัหมดอายขุองบตัรเครดติที่ถืออยูปั่จจบุนั หรือผู้
ถือบตัรไมม่ีคณุสมบตัิตามที่ธนาคารหรือกฏหมายที่เก่ียวข้องก าหนด  อยา่งไรก็ตาม บตัรเครดิตที่หมดอายจุะไม่
สามารถใช้ท าธุรกรรมใด ๆ ได้  

ข้อ 7 ส าหรับบตัรเครดิตสกุลเงินเดียว ธนาคารจะท าการเปิดบญัชีบตัรเครดิตสกุลเงินบาทและจะอนุมตัิวงเงิน
อนมุตัิเป็นเงินสกลุบาทให้แก่ผู้ ถือบตัร ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบับตัรเครดิตสกุลเงินเดียวดงักลา่วจะถกูบนัทึกลงในบญัชี
บตัรเครดิตสกลุเงินบาท 
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ส าหรับบตัรเครดิตหลายสกลุเงิน ธนาคารจะท าการเปิดบญัชีบตัรเครดิตสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ
และจะอนุมัติวงเงินอนุมตัิเป็นเงินสกุลบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศให้แก่ผู้ ถือบัตร ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับบตัร
เครดิตหลายสกุลเงินดงักล่าวจะถูกแยกบนัทึกลงในบญัชีบตัรเครดิตสกุลเงินบาทหรือบญัชีบัตรเครดิตสกุลเงินตรา
ตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี 

ธนาคารมีสทิธ์ิที่จะก าหนดวงเงินอนมุตัิรวมให้แก่ผู้ ถือบตัรที่ถือบตัรเครดิตมากกวา่หนึง่ใบ 
ข้อ 8 ผู้ถือบัตรมีหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมทัง้หลายที่ เกิดขึน้จากการใช้บัตรเครดิต หากพบว่ามี

ข้อผิดพลาดเกิดขึน้ในธุรกรรมดังกล่าว ผู้ถอืบัตรมีสิทธ์ิโต้แย้งรายการการท าธุรกรรมที่ปรากฎในใบแจ้งยอด
รายการภายใน 60 วันนับจากสรุปยอด หากผู้ถือบัตรไม่ได้แจ้งต่อธนาคารภายในเวลาที่ก าหนด จะถือว่า
ธุรกรรมที่ปรากฏในใบแจ้งยอดรายการถูกต้อง อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือบัตรสามารถพิสูจน์ได้ว่าธุรกรรมที่
ปรากฏในใบแจ้งยอดรายการไม่ถกูต้องและไม่ได้เกิดขึน้เน่ืองจากความผิดพลาดหรือความผิดของผู้ถือบัตร 
ผู้ถอืบัตรมีสิทธ์ิโต้แย้งภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งยอดรายการจากธนาคาร ใน
การก าหนดวันสิน้สุดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ธนาคารจะท าการพิสูจน์ถึงวันและเวลาที่ ส่งใบแจ้งยอด
รายการให้แก่ที่ท าการไปรษณีย์/บุคคลที่ รับส่งพัสดุภัณฑ์ และที่ท าการไปรษณีย์/บุคคลที่ รับส่งภัสดุภัณฑ์ได้
ด าเนินการจัดส่งให้แล้ว 
 การเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งใด ๆ ที่มีอยู่ระหว่างผู้ถอืบัตรและผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการหรือบุคคลใดก็
ตามจะไม่เป็นการปลดภาระของผู้ถือบัตรจากความรับผิดในการช าระหนีแ้ก่ธนาคารเม่ือได้รับใบแจ้งยอด
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รายการจากธนาคาร ยกเว้นกรณีที่ ผู้ถือบัตรจะได้มอบแก่ธนาคารซ่ึงเอกสารหลักฐานทัง้หลายที่มีผลผูกพัน
และเป็นที่ยอมรับของธนาคาร 

การสั่ งซือ้สินค้าหรือบริการซ่ึงผู้ถือบัตรมีเจตนาที่จะช าระหนีโ้ดยการแจ้ง ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์
อักษร หมายเลขบัตรเครดิตแก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพื่อการเรียกเก็บเงิน ผู้ถือบัตรตกลงว่าบรรดา
เอกสารที่ จัดท าโดยผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการส าหรับค าสั่ งซือ้สินค้าหรือบริการของผู้ถือบัตรนั้นเป็น
หลักฐานในการใช้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตรซ่ึงผู้ถือบัตรต้องผูกพันตามหลักฐานดังกล่าว ในกรณีที่ ผู้ถือบัตร
ปฏิเสธการสั่งซือ้สินค้าหรือบริการ ธนาคารจะระงบัการเรียกเก็บเงนิหรือจะคืนเงนิให้กับผู้ถือบัตรทันที ตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติของธนาคาร 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินพร้อมดอกเบีย้จากผู้ถือบัตร ถ้าธนาคารสามารถ
พิสูจน์ได้ว่าหนีท้ี่ เกิดขึน้มีสาเหตุมาจากการกระท าของผู้ถือบัตร ทัง้นี ้ไม่เป็นการตัดสิทธ์ิของผู้ถือบัตรที่จะ
ยกเลิกรายการภายใน 45 วันนับจากวันท าธุรกรรมหรือภายใน 30 วันนับจากวันถงึก าหนดส่งมอบสินค้าหรือ
บริการ ในกรณีที่ มีการก าหนดวันถึงก าหนดส่งมอบสินค้าหรือบริการเป็นลายลักษณ์อักษรและผู้ถือบัตร
สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ถือบัตรไม่ได้รับสินค้าหรือบริการ หรือได้รับแต่ไม่ตรงตามก าหนดเวลา หรือได้รับแต่
ไม่สมบูรณ์ หรือมีความช ารุดบกพร่อง สูญหายหรือไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยธนาคารจะไม่เรียกร้อง
ให้ผู้ถอืบัตรช าระเงนิ ในกรณีที่ได้ช าระเงนิเสร็จสิน้แล้วและเป็นธุรกรรมที่เกิดขึน้ในประเทศไทย ธนาคารจะ
คืนเงนิที่ได้ช าระแล้วนัน้ให้แก่ผู้ถือบัตรภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้
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ถอืบัตร หากเป็นธุรกรรมระหว่างประเทศ ธนาคารจะคืนเงินที่ได้ช าระแล้วให้แก่ผู้ถือบัตรภายใน 60 วันนับ
จากวันที่ได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือบัตร ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการ
ยกเลิกหรือปฏิเสธสินค้าหรือบริการดังกล่าวแก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการและธนาคารภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้นี ้

ข้อ 9 ผู้ ถือบตัรตกลงมอบอ านาจและให้ความยินยอมที่ไม่อาจเพิกถอนได้แก่บริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 
สมาชิกหรือผู้ ใช้บริการของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด และธนาคารในการสอบถาม ตรวจสอบ บันทึก 
เปลีย่นแปลง แก้ไข เปิดเผย และ/หรือ ใช้ข้อมลูสว่นตวั ข้อมลูเครดิต และ/หรือ ข้อมลูอื่นใดของผู้ ถือบตัรที่ได้ถกูบนัทึก 
หรือจดัเก็บไว้ที่บริษัท ข้อมลูเครดิตแหง่ชาติ จ ากดั สมาชิกหรือผู้ ใช้บริการของบริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จ ากดั หรือ
ธนาคาร แม้วา่บญัชีบตัรเครดิต และ/หรือ บตัรเครดิตของผู้ ถือบตัรจะถกูปิด เพิกถอน สิน้อาย ุบอกเลิกหรือยกเลิกแล้ว 
ภายใต้เง่ือนไขวา่การกระท าดงักลา่วข้างต้นจะต้องเป็นไปตามที่กฏหมายและกฏเกณฑ์ที่มีผลใช้บงัคบั  
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บทที่ 2 ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียมและการช าระเงนิ 

ข้อ 10 ดอกเบีย้ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่าย 
10.1 ผู้ ถือบตัรที่ช าระยอดช าระเต็มจ านวนตามที่ระบไุว้ในใบแจ้งยอดรายการก่อนหรือในวนัครบก าหนดช าระเงิน

จะไมถ่กูเรียกเก็บดอกเบีย้ ยกเว้นหนีจ้ากรายการการเบิกถอนเงินสด ผู้ ถือบตัรที่ใช้วงเงินอนมุตัิโดยการเบิกถอนเงินสด
มีภาระที่ต้องช าระดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ตามที่ธนาคารก าหนดจากยอดเงินท่ีเบิกถอนนัน้ โดยเร่ิมค านวณนบัจากวนั
บนัทกึรายการจนถึงวนัช าระเงิน 

10.2 ส าหรับผู้ ถือบตัรที่ช าระยอดช าระขัน้ต ่าตามที่ระบุในใบแจ้งยอดรายการ ธนาคารจะคิดดอกเบีย้ในอตัราที่
ธนาคารก าหนดจากยอดหนีค้งเหลอื โดยเร่ิมค านวณนบัจากวนับนัทกึรายการจนถึงวนัช าระเงิน หากผู้ ถือบตัรช าระหนี ้
เป็นจ านวนที่น้อยกว่ายอดช าระขัน้ต ่าภายในวนัครบก าหนดช าระเงิน ยอดหนีค้งเหลือจะถูกถือว่าเป็นหนีท้ี่ค้างช าระ 
และผู้ ถือบตัรจะถกูเรียกเก็บดอกเบีย้และค่าปรับการช าระหนีล้า่ช้าตามที่ธนาคารก าหนดส าหรับหนีท้ี่ค้างช าระนัน้ ใน
กรณีที่ยอดต้องช าระต ่ากวา่ 500 บาทผู้ ถือบตัรต้องช าระหนีด้งักลา่วเต็มจ านวน 

10.3 หากผู้ ถือบตัรใช้บตัรเครดิตเกินวงเงินอนมุตัิและไมไ่ด้ช าระยอดหนีท้ี่เกินวงเงินนัน้ในวนับนัทกึรายการ ธนาคาร
จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมใช้เกินวงเงินจากยอดหนีท้ี่เกินวงเงินนัน้จากผู้ ถือบตัร ยอดหนีท้ี่เกินวงเงินอาจเกิดขึน้เนื่องจาก 
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1) หนีซ้ึง่เกิดขึน้ก่อนท่ีระยะเวลาการเพิ่มวงเงินอนมุตัิชัว่คราวจะสิน้สดุลง หรือ 2) การเรียกร้องดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม 
หรือคา่ใช้จ่ายใด ๆ เป็นต้น 

10.4 ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้จากธุรกรรมหรือค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องซึ่งไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการปลอด
ดอกเบีย้โดยเร่ิมค านวณนบัจากวนับนัทกึรายการจนถึงวนัช าระเงิน ธนาคารมีสทิธ์ิค านวณดอกเบีย้เป็นรายเดือน  

10.5 ผู้ ถือบตัรจะไมไ่ด้รับดอกเบีย้ใด ๆ ส าหรับเงินท่ีฝากอยูใ่นบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือบตัร 
ข้อ 11 ผู้ ถือบตัรอาจช าระหนีด้้วยตนเองหรือโดยการหกัเงินจากบญัชีที่ผู้ ถือบตัรได้ก าหนดไว้ ในกรณีผู้ ถือบตัรช าระ

หนีด้้วยตนเอง ผู้ ถือบตัรต้องฝากเงินเข้ามาในบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือบตัรให้เพียงพอก่อนหรือในวนัครบก าหนดช าระ
เงิน ในกรณีการหกัเงินจากบญัชี ผู้ ถือบตัรต้องยื่นค าขอระบุเลขที่บญัชี/หมายเลขบตัรเดบิตของผู้ ถือบตัรที่จะใช้เป็น
บญัชีส าหรับการช าระเงิน ผู้ ถือบตัรต้องมัน่ใจวา่มีเงินท่ีเพียงพอในบญัชีส าหรับการช าระเงินที่ได้ก าหนดไว้ก่อนวนัครบ
ก าหนดช าระเงิน 1 วนั มิฉะนัน้ จะไม่มีการหกัเงินจากบญัชีและผู้ ถือบตัรจะต้องช าระหนีด้้วยตนเอง ผู้ ถือบตัรจะต้อง
แจ้งธนาคารเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากผู้ ถือบตัรต้องการเปลีย่นแปลงบญัชีส าหรับการช าระเงินที่ผู้ ถือบตัรได้ก าหนดไว้
แล้ว มิฉะนัน้ ผู้ ถือบตัรจะต้องรับผิดชอบในความเสยีหายและความสญูเสยีที่เกิดขึน้ 

 ข้อ 12 ผู้ ถือบตัรจะต้องช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เก่ียวข้องกับการใช้บตัรเครดิต ตาม
อตัรา ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศก าหนดเป็นครัง้คราว ผู้ ถือบตัรยินยอมให้ธนาคารหกัเงินคงเหลือในบญัชี
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บตัรเครดิตของผู้ ถือบตัรและบญัชีส าหรับการช าระเงินตามที่ก าหนดในข้อ 11 เพื่อช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการและ
คา่ใช้จ่ายใด ๆ ดงักลา่ว  

ในกรณีที่ผู้ ถือบัตรได้ช าระค่าธรรมเนียมรายปี (Annual Fee) ให้แก่ธนาคารแล้ว ผู้ ถือบัตรมีสิทธิที่จะได้รับ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วคืนตามสว่นของระยะเวลาที่ยงัไมไ่ด้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ ถือบตัรขอยกเลกิการใช้บตัรเองโดยมิได้
ปฏิบตัิผิดสญัญาใดๆเก่ียวกบัการใช้บตัรเครดิตกบัธนาคาร 

ข้อ 13 ส าหรับการเบิกถอนเงินสดผ่านเคร่ือง ATM ในต่างประเทศ ผู้ ถือบตัรอาจถกูเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการท า
รายการตามที่ก าหนดโดยธนาคารเจ้าของเคร่ือง ATM ผู้ ถือบตัรต้องเป็นผู้ รับภาระช าระคา่ธรรมเนียมดงักลา่วทัง้สิน้ 

 

บทที่ 3 สิทธ์ิและความรับผิดของบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 14 สทิธ์ิของธนาคาร 
14.1 ธนาคารมีสทิธ์ิท่ีจะได้รับข้อมลูสว่นบคุคล ข้อมลูเครดิต สถานะสนิเช่ือ ทรัพย์สนิและข้อมลูขา่วสารอ่ืนใดของผู้

ถือบตัร จากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด สมาชิกหรือผู้ ใช้บริการของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด และ
บคุคลอื่นใด ธนาคารมีสทิธ์ิท่ีจะตรวจสอบ จดัเก็บและใช้ข้อมลูและข้อเท็จจริงดงักลา่วของผู้ ถือบตัรเพ่ือวตัถปุระสงค์ใด 
ๆ ก็ได้ตามกฏหมาย ธนาคารมีสทิธ์ิท่ีจะยืนยนัและเรียกให้ผู้ ถือบตัรจดัให้มีการค า้ประกนัเพ่ือการช าระหนีห้รือไมก็่ได้  
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14.2 ธนาคารมีสิทธ์ิที่จะลดวงเงนิอนุมัติที่ได้อนุมัติให้แก่ผู้ถอืบัตร ระงบัชั่วคราวหรือยกเลิกบัตรเครดติใน
เวลาใดก็ได้ ตามประวัติการท ารายการ ประวัติการช าระเงินหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางลบของฐานะ
ทางการเงนิหรือรายได้จากแหล่งที่มาต่างๆของผู้ถอืบัตร หรือผู้ถอืบัตรมีภาระหนีห้รือวงเงนิไม่ว่ากับธนาคาร
หรือสถาบันการเงนิอื่นสูงเกินกว่ารายได้ซ่ึงธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถอืบัตรเป็นผู้มีฐานะทางการเงินไม่
เพียงพอส าหรับการช าระหนีท้ี่ เกิดจากการใช้บัตรเครดิตหรือผู้ถือบัตรประสบปัญหาอื่ นใดอันเป็น
สาระส าคัญซ่ึงมีผลต่อการช าระหนีข้องผู้ถอืบัตร  หรือเพื่อป้องกันบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ความเสี่ยง
จากการทุจริตที่ไม่อาจคาดหมายได้หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม 

14.3 ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบรายการการใช้บัตรเครดิต เช่น รายการช าระสินค้าหรือบริการ และ/หรือ 
รายการโอนเงินของผู้ถือบัตรมีข้อสงสัย และ/หรือ ผิดปกติ ธนาคารจะติดต่อไปยังผู้ถือบัตรเพื่อขอความ
ยินยอมให้ธนาคารระงับการใช้บัตรเครดิตดังกล่าว ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด และในกรณีที่ธนาคารไม่
สามารถติดต่อกับผู้ถือบัตรได้ ธนาคารจะระงับการใช้บัตรเครดิตดังกล่าว ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดทันที 
โดยถือว่าผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับการใช้บัตรเครดิตดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึน้แก่ผู้ถือบัตร ธนาคารจะให้บริการดังกล่าวอีกครัง้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด เม่ือธนาคารสามารถ
ติดต่อผู้ถือบัตรและได้รับการยืนยันความถูกต้องในการท าธุรกรรมดังกล่าวจากผู้ถือบัตรแล้ว ผู้ถือบัตร
ยอมรับว่าการด าเนินการดังกล่าวของธนาคารเป็นการกระท าเพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองประโยชน์ของ
ผู้ถอืบัตร  
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14.4 หากผู้ถอืบัตรไม่ช าระหนี ้ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด เม่ือถงึก าหนดช าระ ธนาคารมี
สิทธ์ิที่ จะติดตามทวงถามหนีท้ี่ ค้างช าระผ่านทางจดหมาย บริการรับส่งข้อความสัน้ (SMS) จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โทรศัพท์ ประกาศโฆษณา พบปะเยี่ยมเยยีนหรือด าเนินการทางกฏหมายใด ๆ ด้วย
ตนเองหรือโดยบุคคลอื่นซึ่ งได้รับมอบอ านาจจากธนาคาร ระงับบัตรเครดิต บังคับหลักประกันและ
หลักทรัพย์ที่ เกี่ยวข้อง หักกลบลบหนีเ้อากับเงินในบัญชีใด ๆ ของผู้ถือบัตรที่ ได้เปิดไว้กับธนาคาร และ
เรียกร้องจากผู้ค า้ประกันหรือผู้ให้หลักประกันใด ๆ (ถ้าม)ี  

14.5 ธนาคาร ไม่ว่าในเวลาใด ๆ มีสิทธ์ิที่จะทบทวนคุณสมบัติของผู้ถือบัตร และระงับการใช้บัตรเครดิต
ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ (1) ผู้ถอืบัตรฝ่าฝืนกฏหมาย ข้อก าหนดหรือหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้หรือค าแนะน าการใช้งาน หรือ (2) ธนาคารมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าผู้ถือ
บัตรมีความตัง้ใจหรือมีพฤติกรรมที่ เป็นการทุจริตหรือการกระท าผิดกฏหมายและ /หรือเพื่ อแสวงหา
ผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือธุรกรรมใดๆหรือมีการกระท าใดๆอันเป็นเหตุให้ธนาคารเชื่อได้ว่ามีหรืออาจจะมี
การใช้บัตรในทางที่ไม่ชอบหรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือ (3) ธนาคารมีความจ าเป็นหรือต้องปฏิบัติตาม
กฏหมายหรือค าสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ (4) ผู้ถอืบัตรแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในการสมัครเป็นผู้ถอื
บัตรไม่ว่าข้อความอันเป็นเท็จนัน้จะได้ปรากฏขึน้หรือเป็นที่รับทราบของธนาคารก่อนหรือภายหลังการออก
บัตรเครดิตให้แก่ผู้ถอืบัตร 
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 14.6 ในกรณีท่ีธนาคารจดัให้มีสทิธิประโยชน์หรือรางวลัจากการสะสมคะแนนแก่ผู้ ถือบตัร ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิใน
การเพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ในการสะสมคะแนนหรือสิ่งของหรือประโยชน์ใด ๆ ในโครงการสิทธิ
ประโยชน์หรือรางวลัดงักลา่ว เพิกถอนหรือยกเลกิคะแนน หรือระงบัสทิธิประโยชน์หรือรางวลัได้  

14.7 ในกรณีที่ผู้ ถือบตัรได้รับการอนมุตัิบตัรเครดิตแล้วแต่ไม่ท าการเปิดบตัรภายใน 180 วนัหรือไม่ใช้บตัรเครดิต
ภายใน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีธนาคารอนมุตัิบตัรเครดิต ธนาคารมีสทิธิที่จะระงบัชัว่คราวหรือยกเลกิบตัรเครดิต 

ข้อ 15 ความรับผิดของธนาคาร 
15.1 ธนาคารจะมอบข้อตกลงและเงื่อนไขฉบบันี ้ค าแนะน าการใช้งานและประกาศอตัราดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียม

ที่เก่ียวข้องกับบตัรเครดิตแก่ผู้ ถือบตัรเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือโดยประกาศไว้ที่สาขาหรือหรือผ่านทางหน้าเว็บไซต์ 
(Website) ของธนาคาร 

15.2 ธนาคารจะจัดตัง้ศูนย์บริการลกูค้าสมัพันธ์  (Call Center) 7 วนั 24 ชั่วโมง เพื่อให้ค าแนะน าทางธุรกิจ 
สอบถามสถานะทางบญัชี จดัการเร่ืองร้องเรียน และรับแจ้งบตัรเครดิตสญูหาย เป็นต้น  

15.3 ธนาคารจะสง่ใบแจ้งยอดรายการเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือใบแจ้งยอดรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้ ถือ
บตัรก าหนด ให้แก่ผู้ ถือบตัรลว่งหน้าอยา่งน้อย 10 วนัก่อนวนัครบก าหนดช าระเงิน ผู้ ถือบตัรมีสิทธ์ิท่ีจะเรียกให้ธนาคาร
ส่งใบแจ้งยอดรายการให้แก่ตนในรูปแบบอื่นซึ่งมิใช่รูปแบบที่ตนได้แจ้งไว้แล้วก่อนหน้านัน้ได้ โดยการแจ้งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรแก่ธนาคารลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั 
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15.4 ธนาคารจะเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ถือบตัรไว้เป็นความลบัตามที่กฏหมายก าหนด ธนาคารจะไม่เปิดเผยข้อมลู
ดงักล่าวให้แก่องค์กร และ/หรือ บุคคลใด ๆ ยกเว้นการเปิดเผยตามกฏหมายหรือข้อก าหนด หรือตามค าสัง่ศาล หรือ
หนว่ยงานราชการ หรือตามที่ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบบันี ้

ผู้ ถือบตัรยินยอมให้ธนาคารหรือบริษัทผู้ ให้บริการทวงถามหนีท้ี่ได้รับการว่าจ้างจากธนาคารติดต่อกับผู้ ถือ
บตัรหรือบุคคลที่ผู้ ถือบตัรได้ระบไุว้เพื่อการทวงถามหนี ้รวมทัง้ยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลูเท่าที่จ าเป็นของผู้ ถือ
บตัรแก่บุคคลดงักล่าวเพื่อวตัถุประสงค์ในการทวงถามหนีไ้ด้ โดยบุคคลที่ผู้ ถือบตัรได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนีใ้ห้
หมายรวมถึงบคุคลอ้างอิงที่ระบไุว้ในใบสมคัรบตัรเครดิตด้วย รวมถึงให้ธนาคารมีสิทธิจัดเก็บข้อมลูและใช้ข้อมลูเท่าที่
จ าเป็นของผู้ ถือบตัร เพื่อวตัถปุระสงค์ในการตรวจสอบตวัตนของผู้ ถือบตัร การพิจารณาอนมุตัิเครดิต ปรับโครงสร้างหนี ้
ป้องกนัการฟอกเงินและการหลอกลวง โดยมีสทิธิเปิดเผยให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนีท้ัง้หมด 
ก)  ธนาคารอินดสัเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์ ออฟ ไชนา ลมิิเต็ด 
ข) บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร หมายความรวมถึง  บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั และ/หรือ 
รายช่ือบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินท่ีธนาคารประกาศใน www.icbcthai.com ที่หน้าเก่ียวกบัเรา>แนะน า> บริษัทใน
กลุม่ธนาคาร 
 
 

http://www.icbcthai.com/
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ข้อ 16 สทิธ์ิของผู้ ถือบตัร 
16.1 ธนาคารเป็นผู้มีกรรมสทิธ์ิในบตัรเครดิต ผู้ ถือบตัรมีสทิธ์ิท่ีจะใช้บตัรเครดิตได้ตามข้อตกลงและเง่ือนไขฉบบันี ้
16.2 ผู้ ถือบตัรมีสทิธ์ิท่ีจะได้รับข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ ค าแนะน าการใช้งาน และตารางค่าธรรมเนียม 

อตัราดอกเบีย้และสตูรในการค านวณของธนาคาร 
16.3 ผู้ ถือบัตรอาจเรียกร้องให้ธนาคารออกใบแจ้งยอดรายการภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือส่งรายการ

เคลือ่นไหวทางบญัชีบตัรเครดิตผ่านช่องทางการบริการใด ๆ ที่ธนาคารได้ก าหนด โดยผู้ ถือบตัรรับภาระค่าธรรมเนียม
และคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้ 

ข้อ 17 ความรับผิดของผู้ ถือบตัร 
17.1 ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้ ถือบัตรให้แก่ธนาคารนัน้ต้องเป็นจริง ถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วนในทุกกรณี 

มิฉะนัน้ ผู้ ถือบตัรต้องรับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียว 
17.2 ในกรณีที่ผู้ ถือบตัรไมป่ระสงค์ที่จะรับการเพิ่มวงเงินอนมุตัิของผู้ ถือบตัรจากธนาคาร ผู้ ถือบตัรต้องแจ้งธนาคาร

เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือผา่นศนูย์บริการลกูค้าสมัพนัธ์ (Call Center) ภายในเวลาที่ธนาคารก าหนด มิฉะนัน้ จะถือว่า
ผู้ ถือบตัรยอมรับการเพิ่มวงเงินอนมุตัิดงักลา่ว 

17.3 ผู้ ถือบตัรต้องแจ้งให้ธนาคารทราบในกรณีที่ข้อมูลของผู้ ถือบตัร รวมถึงข้อมลู ที่อยู่ ข้อมูลส าหรับการติดต่อ
และบตัรประชาชนของผู้ ถือบตัรที่ให้ไว้กบัธนาคารมีการเปลี่ยนแปลง โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือโดยวิธีการอื่น
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ใดท่ีธนาคารยอมรับ ผู้ ถือบตัรรับทราบและยินยอมให้ธนาคารมีสิทธ์ิท่ีจะให้หรือระงบัการให้บริการสง่ข้อมลูต่าง ๆของ
บตัรเครดิตหรือบริการอื่นของธนาคารไปยงัผู้ ถือบตัรผ่านบริการรับสง่ข้อความสัน้ (SMS) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail) 

17.4 ผู้ ถือบตัรต้องปฏิบตัิตามกฏหมาย กฏเกณฑ์และหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ รวมตลอดถึงกฏเกณฑ์ ข้อก าหนด ประกาศ
และวิธีปฏิบตัิที่เก่ียวข้องของธนาคาร ผู้ ให้บริการบตัรและร้านค้ารับบตัรใด ๆ เมื่อผู้ ถือบตัรได้ใช้บตัรเครดิตในประเทศ
ไทยหรือในต่างประเทศ นอกจากนี ้ผู้ ถือบตัรจะต้องปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไข หลกัเกณฑ์การท าธุรกรรมและ
สญัญาที่เก่ียวข้อง เมื่อผู้ ถือบตัรใช้บตัรเครดิตผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร 

17.5 ผู้ ถือบตัรจะเป็นผู้ รับผิดชอบในภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและ/หรือภาษีที่มาทดแทนภาษีดงักลา่วที่ใช้
บงัคบักบัการช าระเงินตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบบันี ้
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บทที่ 4 เงื่อนไขเพิ่มเตมิ 

ข้อ 18 ธนาคารมีสทิธ์ิที่จะเพิกถอน แก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเง่ือนไขฉบบันีห้รือข้อตกลงหรือเง่ือนไขอื่น
ใดที่เก่ียวข้องกบัการใช้บตัรเครดิต อตัราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ได้ เป็นครัง้คราว ตามที่
ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งผู้ ถือบตัรเป็นลายลกัษณ์อกัษร ลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั  

การเพิกถอน แก้ไขหรือเปลีย่นแปลงใด ๆ ซึ่งข้อตกลงและเง่ือนไขฉบบันี ้หรือข้อตกลงหรือเง่ือนไขที่เก่ียวข้องอื่นใด
อนัเป็นประโยชน์แก่หรือเป็นการลดภาระหรือปลดเปลือ้งภาระหน้าที่หรือความรับผิดของผู้ ถือบตัรจะมีผลบงัคบัใช้ทนัที
และธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือบตัรทราบ 

 


