Q: สอบถามวธการสมครบตรเครดต / เงอนไขการสมครบตรเครดต
A: มรายละเอยดดงน
1. บตรหลก ผสมครตองมอาย 20 ป" ข$นไป
บตรเสร&ม ผสมครบตรเสร&มตองมอาย 15 ป" ข$นไป และหากอายไม)ถ$ง 20 ป"บร&บรณ,ตองตดบญช
บ&ดา/มารดาเท)านน
2.ผสมครตองมรายไดอย)างนอย 15,000 บาท ต)อเด2อนข$นไป
3.ไม)มรายช24อใน TCB (Thai Credit Bureau) หร2อศนย,ขอมลกลางผมส&นเช24อ และบตรเครด&ต
4.ไม)เปEนลกคาส&นเช24อ ปรบโครงสรางหน
เอกสารท4ประกอบการพ&จารณา
1.สIาเนาทะเบยนบาน / สIาเนาบตรประชาชน (กรณสมครบตรเสร&มตองแนบเอกสารบตรหลกดวย)
2.สIาเนารบรองรายได / สล&ปเง&นเด2อน
3.สIาเนาบญชธนาคารยอนหลง 3 เด2อน (บญชเง&นเด2อน)
4.สIาเนาบญชเง&นฝากประจIา / หนก / กองทน (ถาม)
ว&ธการสมครบตรเครด&ต
1.ส)งใบสมครท4ธนาคารไทยพาณ&ชย,ทกสาขา
2.สามารถสมครไดท4 www.scbcreditcard.com และกรอกขอมลใหครบถวน แลวจะมเจาหนาท4ต&ดต)อ
กลบไปภายใน 5 วนทIาการ
Q: หลงจากไดรบบตรเครดตทางไปรษณย&แลว จะขอเป)ดใชบรการบตรเครดตไดอย,างไร
A: เปTดบร&การบตรเครด&ตไดท4ศนย,บร&การลกคาไทยพาณ&ชย, โทร. 02-777-7777 ได 2 ว&ธ ค2อ
1. ผ)านระบบโทรศพท,อตโนมต& : โทร.02-777-7777 กด 3 บร&การบตรเครด&ต กด 1 เปTดใชบร&การบตร
เครด&ต โดยลกคาจะตองกดหมายเลขรหส Credit Card Phone Code ตามดวยบตรประชาชน และวน
เด2อนป"เก&ด จากนนระบบจะเปTดบตรใหลกคาโดยอตโนมต& (แต)ถากดรหส / ID Card / วนเด2อนป" เก&ด
ไม)ถกตอง ระบบจะโอนสายใหต&ดต)อพนกงาน)
2. ผ)านพนกงานศนย,บร&การลกคา : โทร.02-777-7777 กด 3 บร&การบตรเครด&ต กด 0 ต&ดต)อพนกงาน
พนกงานจะสอบถามขอมลส)วนตว 4-5 ขอ เพ24อเช[คสอบความเปEนผถ2อบตรตวจร&ง ก)อนเปTดบตรให
Q: สอบถามวงเงนคงเหลอ / วงเงนทใชไป / จ-านวนเงนทตองช-าระ / ก-าหนดวนช-าระเงน
A: สามารถทIาไดดงน
1.สอบถามผ)านพนกงานบร&การลกคา ท4ศนย,บร&การลกคา โทร.02-777-7777
2.สอบถามผ)านโทรศพท,ระบบอตโนมต&โดยใชรหส Credit Card Phone Code
3.สอบถามผ)านเคร24องบร&การเง&นด)วน (ATM)
4.สอบถามผ)าน www.scbeasy.com ตองสมครใชบร&การท4สาขาจ$งจะสามารถใชบร&การได

Q: การช-าระเงนค,าบตรเครดต สามารถช-าระผ,านช,องทางใดไดบาง
A: สามารถทIาไดหลายว&ธดวยกนค2อ
- ชIาระเปEนเง&นสด หร2อเช[คท4เคาน,เตอร,ไทยพาณ&ชย,ทกสาขา (เช[คส4งจ)าย บมจ.ไทยพาณ&ชย,เพ24อบตร
เครด&ต)
- ชIาระดวยการหกบญชเง&นฝากไทยพาณ&ชย,อตโนมต&
- ชIาระผ)านเคร24อง ATM.
- ชIาระผ)านเคร24องรบฝากเง&นสด CDM
- ชIาระทางอ&นเตอร,เน[ต www.scbeasy.com
- ชIาระผ)านระบบ SCB Easy mbanking (โทรศพท,เคล24อนท4ระบบDigital GSM 2Watts)
- ชIาระผ)านระบบ Easy Phone
- ชIาระผ)านเคาน,เตอร,ของธนาคารออมส&น
- ชIาระผ)าน Counter Service
- ชIาระผ)านท4ทIาการไปรษณย,ท4วประเทศ
Q: หากช-าระค,าใชจ,ายบตรเครดตผ,านไปรษณย& ธนาคารออมสน / Counter Service / ทท-าการ
ไปรษณย& จะเสยค,าบรการหรอไม,
A: เสยค)าบร&การ ดงน
1. ธนาคารออมส&น :
- กรณชIาระไม)เก&น 50,000 บาท ค)าบร&การ 10 บาทต)อรายการ สIาหรบกรงเทพและปร&มณฑลและค)า
บร&การ 20 บาทต)อรายการสIาหรบต)างจงหวด
- กรณชIาระเก&น 50,000 บาท ค&ดค)าบร&การเพ&4ม 0.10% ของส)วนท4เก&น แต)สงสดไม)เก&น 1,000 บาท
2. Counter Service : ค)าบร&การ 15 บาทต)อรายการ โดยยอดชIาระตองไม)เก&น 30,000 บาท/สาขา
3. ท4ทIาการไปรษณย, : ค)าบร&การ 10 บาทต)อรายการ โดยยอดชIาระตองไม)เก&น 50,000 บาท
Q: ขอใบแจงยอดบตรเครดต
A: สามารถทIาได 2 ว&ธค2อ
1. ใชบร&การการผ)านระบบอตโนมต& 02-7777777 กด3 ดานบตรเครด&ตซ$4งใชควบค)กบรหส
Credit Card Phone Code (ตองโทรจากเคร24องโทรสารเท)านน)
2. สามารถต&ดต)อขอใบแจงยอดบตรเครด&ตผ)านพนกงานศนย,บร&การลกคา
Q: ขอเพมวงเงนชวคราว
A: สามารถทIาไดโดยโทรแจงความประสงค,ผ)านพนกงานศนย,บร&การลกคา 02-7777777 โดยระบจIานวนเง&นท4
ตองการ เหตผล ระยะเวลาท4ขอเพ&4มวงเง&น หนาท4การงาน รายได เบอร,โทรต&ดต)อ ซ$4งจะตองแจงล)วงหนา 2 วน
ทIาการ

Q: ขอเพมวงเงนถาวร
A: สามารถทIาไดโดยแจงความประสงค,ผ)านพนกงานศนย,บร&การลกคา แจงวงเง&นท4ตองการ/หนาท4การงาน/ราย
ได/เบอร,โทร/พรอมทงส)งหลกฐานทางการเง&นเพ&4มเต&มทาง โทรสาร.02-777-7000 จะใชเวลาในการพ&จารณาไม)
เก&น 1 สปดาห,
Q: สอบถามคะแนน SCB Rewards
A: สามารถสอบถามได 2 ว&ธ
1. สามารถทIาไดโดยผ)านระบบอตโนมต& ผ)านเคร24องโทรสารท4 โทร. 02-777-7777 กด 3 บตรเครด&ต กด
2 สอบถามคะแนน SCB Rewards
2. ต&ดต)อผ)านพนกงานบร&การลกคา โทร.02-777-7777
Q: สอบถามเกยวกบสนคาทตองการแลกคะแนน SCB Rewards
A: สามารถทIาได 2 ว&ธ ค2อ
1.ดรายละเอยดของรางวล SCB Rewards ไดท4 www.scbcreditcard.com
2.สอบถามผ)านพนกงานบร&การลกคา โทร.0-2777-7777 ส)วนการส)งแบบฟอร,มแลกของรางวลสามารถ
ส)งทางโทรสาร มาท4 02-777-7000
Q: ขอตรวจสอบรายการทปรากฏในใบแจงยอดบตรเครดต
A: สามารถขอตรวจสอบท4ศนย,บร&การลกคา โทร.02-777-7777 พรอมส)งหลกฐานการใชรายการ เช)น เปEน
จดหมายปฏ&เสธรายการ สล&ปใชจร&ง หร2อหลกฐานการยกเล&กรายการจากรานคา (แลวแต)กรณ )
Q: ขอเปลยนแปลงทอยBใ, นการจดส,ง ใบแจงยอดบตรเครดต
A: สามารถต&ดต)อมาท4ศนย,บร&การลกคา โทร.02-777-7777 พนกงานใหบร&การจะตรวจสอบขอมลความถกตอง
และเปล4ยนแปลงขอมลใหลกคาไดทนท
Q: ขอเปลยนแปลงขอมBลบนบตรเครดต (ชอ-นามสกEล)
A: สามารถต&ดต)อได 2 ว&ธ ตามความสะดวกของลกคา ค2อ
1.แจงผ)านสาขาของธนาคาร สาขารบเร24องพรอมเอกสารประกอบ
2.แจงศนย,บร&การลกคา โทร.02-777-7777 และFax.เอกสารใหพนกงานเพ24อดIาเน&นการต)อไป
เอกสารประกอบท4ตองใช
1.สIาเนาบตรประชาชน
2.สIาเนาหลกฐานการเปล4ยนช24อ หร2อนามสกล จากนนประมาณ 1 สปดาห, จะมจดหมายแจงใหลกคาไป
รบบตรท4สาขาท4ลกคาระบไวในใบสมคร เสยค)าธรรมเนยมในการออกบตรใหม) 150 บาท +Vat 7% ซ$4ง
จะเรยกเก[บไปใน Statement ของลกคา(บตรแพลท&นม ไม)มค)าใชจ)าย)

Q: บตรเครดตช-ารEด ตองท-าอย,างไร
A: สามารถปฎ&บต&ดงน
สามารถต&ดต)อมาท4ศนย,บร&การลกคา พนกงานใหบร&การจะตรวจสอบขอมลความถกตอง จากนนจะ
ดIาเน&นการออกบตรใหม)ใหลกคาทนท จากนน 1 สปดาห, จะมจดหมายแจงใหไปรบบตรท4สาขาของธนาคารท4
ลกคาสามารถต&ดต)อไดสะดวกมค)าใชจ)ายในการออกบตรใหม) 150 บาท + Vat 7% ซ$4งจะเรยกเก[บไปใน
Statement ของลกคา (บตรแพลท&นม ไม)มค)าใชจ)าย)
Q: บตรเครดตหาย / ถBกขโมย ตองท-าอย,างไร และเสยค,าใชจ,ายหรอไม,
A: ตองปฎ&บต&ดงน
1. รบแจงอายดบตรเครด&ตท4ศนย,บร&การลกคา โทร.02-777-7777 กด 2
(ลกคาไม)ตองรบผ&ดชอบค)าใชจ)ายท4เก&ดข$นหลงจากครบ 5 นาทนบจากเวลาท4แจงอายด)
2. พนกงานจะดIาเน&นการอายดบตร พรอมทงออกบตรเครด&ตใหใหม) ซ$4งจะมหมายเลขบตร
เครด&ตใหม) และไดรบรหสบตรเครด&ตและรหสโทรศพท,ใหม) โดยบตรเครด&ตใหม)และรหสใหม)จะส)งให
ลกคาทางไปรษณย,
3. ไม)มค)าใชจ)าย ในการออกบตรใหม)
Q: ขออายดบตรเครดตชวคราว / ถาวร
A: สามารถอายดบตรเครด&ตช4วคราวไดในกรณท4ลกคาล2มบตรเครด&ตไวท4รานคา เม24อรบบตรแลวตอง โทรแจง
ศนย,บร&การลกคา เพ24อปลดอายดบตร กรณอายดบตรถาวรเม24อบตรสญหาย ลกคาตองโทรแจง ศนย,บร&การ
ลกคา เพ24ออายดบตรถาวร และออกบตรใหม)ให ซ$4งลกคาจะไดรบบตรใหม)ทส4 าขาของ ธนาคารไทยพาณ&ชย,
ภายใน 1 สปดาห,
Q: ขอยกเลกบตรเครดต ท-าอย,างไร
A: สามารถต&ดต)อมาท4ศนย,บร&การลกคา โทร.02-777-7777 พนกงานใหบร&การจะตรวจสอบขอมลความถกตอง
และสอบถามถ$งสาเหตการยกเล&กบตร หากลกคาย2นยนยกเล&กบตร พนกงานสามารถดIาเน&นการยกเล&กบตรให
ทนท ส)วนตวบตรเครด&ต ลกคาตองทIาลายบตร และค2นสาขาของธนาคาร ท4ต&ดต)อไดสะดวก เพ24อความปลอดภย

