สําหรับลูกค้ า
เอกสารข้ อมูลสําคัญของผลิตภัณฑ์ (Product Sales Sheet)
ข้ อมูล
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เงือนไขหลัก

เงื.อนไขทั.วไป

วงเงินสูงสุด (บาท)
(ลูกค้ าสามารถปรับเพิมไม่เกิน
วงเงินสูงสุด และปรับลดวงเงิน
ได้ )
เงือนไขการฝาก/ถอน/โอน
สิทธิประโยชน์และเงือนไขอืน
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บัตรเดบิต เอสซีบเี อ็ม
ผลิตภัณฑ์บตั รเดบิตร่วมเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป
• ผู้สมัครต้ องเปิ ดบัญชีบคุ คลธรรมดาเท่านัน4
• บัตร 1 ใบ สามารถใช้ ผกู กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ 1 บัญชี และผูกกับ
บัญชีเงินฝากเดินสะพัดได้ 1 บัญชี
• ในกรณีทมีี บญ
ั ชีเงินฝากอยู่แล้ ว สามารถสมัครทําบัตรเฉพาะสาขาในเขต
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และสาขาในเขตภูมภิ าคทีร่วมโครงการ
• การสมัครบัตรนี 4ถือเป็ นการสมัครสมาชิก M Card ของเดอะมอลล์กรุ๊ป ไปพร้ อมกัน
(กรณีลกู ค้ าเป็ นสมาชิก M Card อยู่แล้ ว เครื อเดอะมอลล์กรุ๊ปจะใช้ สมาชิกภาพเดิมใน
การอ้ างอิง)
• ในการใช้ บตั รทํารายการชําระค่าสินค้ าและบริการผ่านเครืองรูดบัตร หรือชําระรายการ
eCommerce ผู้ถือบัตรเดบิตเอสซีบีเอ็มจะได้ รับคะแนนสะสม M Point เพือนําไปใช้ หรือ
แลกสิทธิประโยชน์ตามเงือนไขทีเดอะมอลล์กรุ๊ปกําหนด
• กําหนดวงเงินเบื 4องต้ น สําหรับ ถอนเงิน 20,000 บาท ต่อบัตร/วัน ปรับเพิมวงเงินได้
สูงสุด 500,000 บาท ต่อบัตร/วัน
• กําหนดวงเงินเบื 4องต้ น สําหรับ รูดซื 4อสินค้ า 20,000 บาท ต่อบัตร/วัน ปรับเพิมวงเงินได้
สูงสุด 500,000 บาท ต่อบัตร/วัน
• ถอนเงินสูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน
• โอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตร 1,000,000 บาท/บัตร/วัน
• โอนเงินให้ บคุ คลอืน ธ.ไทยพาณิชย์ 1,000,000 บาท/บัตร/วัน
• โอนเงินให้ บคุ คลอืนต่างธนาคาร 1,000,000 บาท/บัตร/วัน
สิทธิประโยชน์ อ.นื ๆ
• ส่วนลด 5% เมือช้ อปสินค้ าราคาปกติในห้ างฯเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป
• ส่วนลด 5% เมือช้ อปสินค้ าราคาปกติในโฮม เฟรช มาร์ท, กูร์เมต์ มาร์ เก็ต 800
บาทขึ 4นไป/เซลล์สลิป
• ส่วนลด 20% ค่าบัตรผ่านประตูสวนนํ 4าแฟนตาเซียลากูน จากราคาปกติ (1
บัตร/1 สิทธิU/2 ท่าน/วัน)
• รับ X2 M Point เมือใช้ จ่ายผ่านบัตร ทุก 25 บาท ในห้ างสรรพสินค้ า กูร์เมต์
มาร์ เก็ต โฮม เฟรช มาร์ ท
• รับ X2 M Point เมือใช้ จ่ายผ่านบัตร ทุก 25 บาท ที www.mcardshop.com
• รับ X1 M Point เมือใช้ จ่ายผ่านบัตร ทุก 25 บาท ทีร้ านค้ าอืนๆ
• รับ X6 M Point เมือใช้ จ่ายในวันเกิด ผ่านบัตร ภายในห้ างสรรพสินค้ า
• แลกคูปองส่วนลดเงินสด 100 บาท เมือใช้ 800 M Point
• แลกส่วนลดเพิมทันที 12.5% เมือใช้ คะแนนแลก แต่ไม่เกินยอดซื 4อ
• แลกรับสิทธิพิเศษมากมายจากร้ านค้ าทีร่วมรายการ
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ค่ าธรรมเนียม

อื.นๆ

รวมค่าธรรมเนียมบัตรรายปี
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่
ค่าธรรมเนียมการทํารายการใน
ต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการขอรหัสใหม่
(บาท/ครัง4 )
ความรับผิดชอบของเจ้ าของ
บัตร กรณีบตั รหาย
ช่องทางในการติดต่อธนาคาร
ข้ อควรระวัง
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200 บาท
100 บาท
100 บาท
• ถอนเงิน/ถามยอดคงเหลือในบัญชี 100 บาท/รายการ
• อัตราแลกเปลียนทีเกิดจากการถอนเงินและชําระค่าสินค้ าและบริการจะเรียกเก็บเป็ น
สกุลเงินบาท โดยอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลียนกลางของ VISA Card ซึงรวมความเสียง
จากการแปลงสกุลเงินไม่เกินร้ อยละ 2.5 จากจํานวนเงินทีทํารายการ
ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
ลูกค้ าสามารถแจ้ งอายัดบัตรได้ ทนั ทีที ศูนย์บริการลูกค้ าไทยพาณิชย์ Call Center
โทร. 1295 หรือติดต่อสาขาทีสะดวก
ศูนย์บริการลูกค้ าไทยพาณิชย์ Call Center โทร. 1295 หรือติดต่อสาขาทีสะดวก
• การทําธุรกรรมข้ ามเขต ข้ ามผู้ให้ บริการ มีค่าธรรมเนียมเพิมเติม
• บัตรหายมีความเสียง ทีท่านจะสูญเสียเงินในบัญชีของท่าน ให้ รีบแจ้ งอายัดบัตรทันที
• ควรเก็บบัตรในทีปลอดภัย
• ไม่ควรเขียนรหัสบนบัตร
• ผู้ถือบัตรต้ องลงลายมือชือ บนแถบลายมือชือด้ านหลังบัตรเดบิตทันทีทีได้ รับบัตร
• ควรเปลียนรหัสบัตรเป็ นประจํา
• หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามพนักงานขายทันที

