*เงื่อนไขชุ ดสามัญประจาตัว
• ชุด A ประกอบด้วย เปิ ดบัญชีเงินฝากจากใจ หรื อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท ที่เป็ นบัญชีบุคคลธรรมดา พร้อม
สมัครใช้บริ การบัตรเดบิตทุกประเภท และสมัคร SCB EASY Application รายใหม่ และสมัคร SCB พร้อมเพย์ หรื อ SMS
สบายใจ แบบรายปี หรื อ SCB CONNECT
• ชุด B ประกอบด้วย เปิ ดบัญชีเงินฝากจากใจ หรื อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท ที่เป็ นบัญชีบุคคลธรรมดา พร้อม
สมัครใช้บริ การบัตรเดบิต พลัส ทุกประเภท และสมัคร SCB EASY Application รายใหม่ และสมัคร SCB พร้อมเพย์ หรื อ
SMS สบายใจ แบบรายปี หรื อ SCB CONNECT
รับสู งสุ ด 200 บาท จากการสมัครชุ ด (A)
(ก) รับส่ วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าของบัตรเดบิตทุกประเภท 100 บาททันทีในวันที่สมัคร โดยจากัดรับส่ วนลด
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าได้เพียงบัตรเดียว และจากัดลูกค้า 1 ท่าน ไม่วา่ จะสมัครกี่ชุดก็ตาม พร้อมรับรหัสส่ วนลดแทนเงิน
สดมูลค่ า 100 บาท เพือ่ ใช้ ทเี่ ทสโก้ โลตัส เมื่อสมัครสาเร็ จครบทุกบริ การ ภายในวันและสาขาเดียวกัน
เงื่อนไขการรับรหัสส่ วนลดแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท เพื่อใช้ที่เทสโก้ โลตัส
• ธนาคารจะใส่ รหัสส่ วนลดแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท เพื่อใช้ที่เทสโก้ โลตัสในอีซี่โบนัส ภายใน สัปดาห์ถดั ไป หลังจาก
สัปดาห์ที่สมัครใช้บริ การชุ ดโซลูชนั่ เช่น สมัครใช้บริ การชุดโซลูชนั่ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562- 7 เมษายน 2562
ธนาคารจะใส่ รหัสส่ วนลดแทนเงินสดภายในวันที่ 12 เมษายน 2562
• ลูกค้าที่สมัครบริ การชุดโซลูชนั่ ในเดือน เมษายน 2562 | พฤษภาคม 2562 | มิถุนายน 2562สามารถใช้รหัสส่ วนลดแทนเงิน
สดมูลค่า 100 บาท ได้ถึง พฤษภาคม 2562 | มิถุนายน 2562| กรฎาคม 2562 ตามลาดับ
• ลูกค้าต้องกดเพื่อใช้สิทธิ ผา่ น SCB Easy Application ในเมนู Easy Bonus สิ ทธิพิเศษอีซี่โบนัสเพื่อรับรหัส และแสดงรหัส
ให้เจ้าหน้าที่ ที่เทสโก้ โลตัส ภายในเวลา 60 นาทีหลังจากที่กดรับสิ ทธิ เพื่อใช้เป็ นส่ วนลดแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท และ
เทสโก้ โลตัสขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับคูปองที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรื อคอมพิวเตอร์ หรื อภาพถ่ายทุก
กรณี
• กรณี ที่มูลค่าส่ วนลดแทนเงินสดสู งกว่าราคาสิ นค้าที่ชาระ มูลค่าคงเหลือของส่ วนลดแทนเงินสดจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
และลูกค้าไม่สามารถขอคืนมูลค่าคงเหลือได้
• ธนาคารและเทสโก้ โลตัสของสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณี ที่ไม่ได้รับรหัส
ส่ วนลดแทนเงินสดเนื่ องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า และ ไม่สามารถใช้รหัสส่ วนลดแทนเงิน
สดได้เนื่องจากการสู ญหายของข้อมูล
• หากลูกค้าไม่ได้แสดงรหัสส่ วนลดแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท ภายในเวลาที่กาหนด ถือว่าลูกค้าสละสิ ทธิ และไม่สามารถ
ขอคืนสิ ทธิได้

• จากัดลูกค้า 1 ท่าน รับรหัสส่ วนลดแทนเงินสดมูลค่า 100 บาทเพื่อใช้ที่เทสโก้ โลตัส 1 รหัส ตลอดระยะเวลาส่ งเสริ มการ
ขายนี้ไม่วา่ จะสมัครใช้บริ การกี่ชุดในชุดเดียวกันหรื อต่างชุดก็ตาม
• ส่ วนลดแทนเงินสดนี้ไม่สามารถโอนสิ ทธิ ให้แก่ผอู ้ ื่น หรื อแลกเปลี่ยน หรื อทอนเป็ นเงินสด หรื อสิ่ งอื่นได้
รับสู งสุ ด 500 บาท จากการสมัครชุ ด (B)
(ก) รับส่ วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าของบัตรเดบิต พลัสทุกประเภท 100 บาททันทีในวันที่สมัครโดยจากัดรับส่ วนลด
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าได้เพียงบัตรเดียว และจากัดลูกค้า 1 ท่าน ไม่วา่ จะสมัครกี่ชุดก็ตาม พร้อมรับรหัสส่ วนลดแทนเงิน
สดมูลค่ า 400 บาท เพือ่ ใช้ ทเี่ ทสโก้ โลตัส เมื่อสมัครสาเร็ จทุกบริ การ ภายในวันและสาขาเดียวกัน
เงื่อนไขการรับรหัสส่ วนลดแทนเงินสดมูลค่า 400 บาท เพื่อใช้ที่เทสโก้ โลตัส
• ธนาคารจะใส่ รหัสส่ วนลดแทนเงินสดมูลค่า 400 บาท เพื่อใช้ที่เทสโก้ โลตัสในอีซี่โบนัส ภายใน สัปดาห์ถดั ไป หลังจาก
สัปดาห์ที่สมัครใช้บริ การชุ ดโซลูชนั่ เช่น สมัครใช้บริ การชุดโซลูชนั่ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 - 7 เมษายน 2562
ธนาคารจะใส่ รหัสส่ วนลดแทนเงินสดภายในวันที่ 12 เมษายน 2562
• ลูกค้าที่สมัครบริ การชุดโซลูชนั่ ในเดือน เมษายน 2562 | พฤษภาคม 2562 | มิถุนายน 2562 สามารถใช้รหัสส่ วนลดแทน
เงินสดมูลค่า 400 บาท ได้ถึง พฤษภาคม 2562 | มิถุนายน 2562| กรฎาคม 2562 ตามลาดับ
• ลูกค้าต้องกดเพื่อใช้สิทธิ ผา่ น SCB Easy Application ในเมนู Easy Bonus สิ ทธิพิเศษอีซี่โบนัสเพื่อรับรหัส และแสดงรหัส
ให้เจ้าหน้าที่ ที่เทสโก้ โลตัส ภายในเวลา 60 นาทีหลังจากที่กดรับสิ ทธิ เพื่อใช้เป็ นส่ วนลดแทนเงินสดมูลค่า 400 บาทและ
เทสโก้ โลตัสขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับคูปองที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรื อคอมพิวเตอร์ หรื อภาพถ่ายทุก
กรณี
• กรณี ที่มูลค่าส่ วนลดแทนเงินสดสู งกว่าราคาสิ นค้าที่ชาระ มูลค่าคงเหลือของส่ วนลดแทนเงินสดจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
และลูกค้าไม่สามารถขอคืนมูลค่าคงเหลือได้
• ธนาคารและเทสโก้ โลตัสของสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณี ที่ไม่ได้รับรหัส
ส่ วนลดแทนเงินสดเนื่ องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า และ ไม่สามารถใช้รหัสส่ วนลดแทนเงิน
สดได้เนื่องจากการสู ญหายของข้อมูล
• หากลูกค้าไม่ได้แสดงรหัสส่ วนลดแทนเงินสดมูลค่า 400 บาท ภายในเวลาที่กาหนด ถือว่าลูกค้าสละสิ ทธิ และไม่สามารถ
ขอคืนสิ ทธิได้
• จากัดลูกค้า 1 ท่าน รับรหัสส่ วนลดแทนเงินสดมูลค่า 400 บาทเพื่อใช้ที่เทสโก้ โลตัส 1 รหัส ตลอดระยะเวลาส่ งเสริ มการ
ขายนี้ไม่วา่ จะสมัครใช้บริ การกี่ชุดในชุดเดียวกันหรื อต่างชุดก็ตาม
• ส่ วนลดแทนเงินสดนี้ไม่สามารถโอนสิ ทธิ ให้แก่ผอู ้ ื่น หรื อแลกเปลี่ยน หรื อทอนเป็ นเงินสด หรื อสิ่ งอื่นได้

เงื่อนไขทัว่ ไปชุ ดสามัญประจาตัว
• ลูกค้าต้องสมัครใช้บริ การให้ครบทุกบริ การในชุด ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562– 30 มิถุนายน 2562 และต้องปฏิบตั ิครบ
ตามเงื่อนไข จึงจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ที่กาหนด
• ลูกค้าต้องยังคงสถานะใช้บริ การให้ครบทุกบริ การในแต่ละชุดอยูจ่ นถึงขณะรับสิ ทธิ ประโยชน์
• รับประกันภัยบัญชีเงินฝากจากใจ และบัตรเดบิตประเภทที่มีประกันอุบตั ิเหตุโดยบริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด
(มหาชน) โดยลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดความคุม้ ครองได้ที่สาขา หรื อตรวจสอบจากสื่ อต่าง ๆ ของธนาคาร
• ผูซ้ ้ื อควรทาความเข้าใจในรายละเอียดความคุม้ ครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสิ นใจทาประกันภัยทุกครั้ง
• ธนาคารเป็ นเพียงนายหน้าผูช้ ้ ี ช่องหรื อจัดการให้บุคคลเข้าทาสัญญาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัย
ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการรับประกันภัยของบริ ษทั ประกันภัย
• สิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรื อทอนเป็ นเงินสด หรื อสิ่ งอื่น และไม่สามารถโอนสิ ทธิ์ ให้ผอู ้ ื่น
ได้
• ธนาคารมีสิทธิ์ เรี ยกคืนสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้รับไปแล้วได้ หากตรวจพบว่าลูกค้าไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนหรื อ
ลูกค้าไม่ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อระเบียบของธนาคาร
• ธนาคารมีสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกาหนด ระยะเวลา สิ ทธิ ประโยชน์ หรื อยกเลิกรายการส่ งเสริ มการขาย โดย
จะแจ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดาเนิ นการเว้นแต่มีความจาเป็ นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณี มีขอ้
พิพาทให้ถือคาตัดสิ นของธนาคารเป็ นที่สุด
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-777-7777

