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ข้ อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) บัตรเครดิต
1. ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์ :
2. ชื่อผลิตภัณฑ์ :

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) / TMB
 บัตรเครดิต TMB So Smart
 บัตรเครดิต TMB So Fast
 บัตรเครดิต TMB So Chill
 บัตรเครดิต TMB Royal Top Brass
 บัตรเครดิต TMB ABSOLUTE Visa Signature
ธนาคารเป็ นผู้ออกบัตรให้ เพื่อใช้ ชาระค่าสินค้ า หรือ ค่าบริการ แทนการชาระด้ วยเงินสด ณ ร้ านค้ าที่มี
เครื่องหมาย
หรือ
และเพื่อใช้ เบิกถอนเงินสดล่วงหน้ า (ภายในวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
ธนาคาร) จากเครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมาย
และ/หรือ
ได้ ทวั่ โลก และมีระยะเวลาการชาระคืน
โดยปลอดดอกเบี ้ยสูงสุด 20 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการ หากชาระเต็มจานวนตามวันครบกาหนด

3. อัตรำดอกเบีย้ :

4. อัตรำดอกเบีย้ หรื อเบีย้ ปรั บ
กรณีผิดนัดชำระ :
5. ค่ ำบริกำรต่ ำง ๆ :

 อัตราดอกเบี ้ย 18% ต่อปี กรณีชาระคืนขันต
้ ่า หรือชาระคืนบางส่วน หรือไม่ได้ ชาระ โดยเริ่มคานวณ
ดอกเบี ้ยนับจากวันที่บนั ทึกรายการ จนถึงวันที่สรุปยอดบัญชี (เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิต TMB So
Chill รายใหม่ คิดอัตราดอกเบี ้ย 9.50% ต่อปี ในรอบบัญชีที่ 1 - 3 นับจากวันที่บตั รได้ รับการอนุมตั ิ)
 กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ า เริ่มคานวณดอกเบี ้ยนับจากวันที่ทารายการถอนเงิน จนถึงวันที่ชาระ
เงินครบตามจานวนเงินที่เบิกถอน
 กรณีที่ท่านทารายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ า และชาระเงินคืนภายในวันเดียวกัน ธนาคารจะคิด
ดอกเบี ้ยเป็ นเวลา 1 วัน
อัตราดอกเบี ้ย 18% ต่อปี
5.1 ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ า 3% ของจำนวนเงินที่เบิกถอน
(ยกเว้ น บัตร TMB So Chill)
5.2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
ไม่ มี
5.3 ค่าธรรมเนียมรายปี
 TMB ABSOLUTE Visa Signature
4,000 บำท/ปี /บัตร (ฟรี ใน 2 ปี แรก)
 บัตรเครดิต TMB ประเภทอื่น
ไม่ มี
5.4 ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ (ชารุด/สูญหาย)
ไม่ มี
5.5 ค่าขอรหัสใหม่ ทดแทนรหัสเดิม
ไม่ มี
5.6 ค่าใช้ จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้
รอบบัญชีละ 100 บำท/บัญชี (ยังไม่ รวม VAT)
5.7 ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้ งยอดค่าใช้ จ่ายฯ
ไม่ มี
5.8 ค่าธรรมเนียมการขอสาเนาใบบันทึกการขาย/ครัง้ (Sales Slip)
200 บำท (รวม VAT แล้ ว)
5.9 ค่าบริการการใช้ จ่ายเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ :
ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ในอัตราไม่เกิน 2.5% ของยอดค่าใช้ จ่าย/ยอดเบิกถอนเงินสด
ที่เกิดขึ ้นเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บเป็ นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ที่
ธนาคารถูกเรียกเก็บจาก VISA/ MasterCard ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้ จ่ายกับธนาคาร
หมายเหตุ: สาหรับบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE Visa Signature ได้ รับยกเว้ นค่าบริการการใช้
จ่ายเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ
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6. ข้ อควรระวังในเรื่ องสำคัญ :

5.10 ค่าธรรมเนียมการชาระเงิน :
 ชาระผ่านสาขาและช่องทางการชาระเงินของ TMB :
ไม่ คดิ ค่ ำบริกำร
 ชาระที่สาขา TMB
 ชาระด้ วยการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB โดย
 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
 ผ่านเครื่อง ATM หรือ เครื่อง ADM ของ TMB
 ผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ โทร.1558
 ผ่านบริการ TMB Internet Banking (www.tmbdirect.com)
 ผ่านบริการทีเอ็มบี ทัช (TMB Touch)
 ชาระผ่านตัวแทนรับชาระ (อัตรารวม VAT แล้ ว) * :
 เคำน์ เตอร์ เซอร์ วสิ (ยอดชำระไม่ เกิน 49,000 บำท/รำยกำร)
ค่าบริการ 15 บาท/รายการ สาหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 20 บาท/รายการ
สาหรับเขตต่างจังหวัด
 เทสโก้ โลตัส (ยอดชำระไม่ เกิน 49,000 บำท/รำยกำร/วัน) ค่าบริการ 10 บาท/
รายการ ทัว่ ประเทศ
หมำยเหตุ : * ท่านควรชาระก่อนวันครบกาหนดชาระอย่างน้ อย 2 วันทาการและจัดเก็บ
ใบรับฝากชาระไว้ เป็ นหลักฐานการชาระเงินทุกครัง้
* ค่าธรรมเนียมในการชาระเงินผ่านจุดบริการรับชาระต่างๆ เป็ นค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่ตวั แทนรับชาระ เรียกเก็บจากท่าน ณ จุดรับชาระเงิน ซึง่ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กบั ตัวแทนรับชาระนันๆ
้
6.1 ท่านจะต้ องดูแลรักษาบัตรเครดิตและรหัสบัตร (PIN Number) เป็ นอย่างดี และต้ องไม่เปิ ดเผยรหัส
บัตรหรือข้ อมูลบัตรเครดิตไปยังบุคคลอื่น
6.2 เบิกถอนเงินสดล่วงหน้ าได้ สงู สุด 100% ของวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิ แต่ไม่เกินวงเงินคงเหลือ ณ
ขณะนัน้ และ/หรือ ไม่เกิน 50,000 บาท/วัน และไม่เกิน 3 ครัง้ /วัน/บัตร
6.3 บัตรหลักและบัตรเสริมทุกใบจะใช้ วงเงินรวมร่วมกัน และไม่เกินวงเงินของบัตรหลัก โดยผู้ถือบัตร
หลักจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากบัตรเสริมทุกใบ
6.4 กรณีที่ท่านต้ องการยกเลิกบัตร หรือบัตรสูญหายด้ วยเหตุใดๆ ท่านจะต้ องรีบแจ้ งระงับ/อายัดการ
ใช้ บตั รทันทีผา่ น TMB Contact Center 1558 สาหรับบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE Visa
Signature โปรดติดต่อ TMB Exclusive Line โทร 02-055-1558
6.5 ท่านผู้ถือบัตรหลักจะต้ องเป็ นผู้ใช้ คะแนนสะสม (ถ้ ามี) แลกรับ ของรางวัลในรายการ ให้ เรียบร้ อย
ก่อนที่จะแจ้ งยกเลิกบัตร
6.6 กรณีที่ผ้ ถู ือบัตรแจ้ งยกเลิกบัตรหลัก หรือ บัตรหลักถูกยกเลิกด้ วย เหตุใดๆ กรณีนี ้บัตรเสริมทุกบัตร
จะถูกยกเลิกไปพร้ อมกัน
6.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตร ในกรณีที่ท่านไม่ได้ ทาการเปิ ดใช้ บตั ร (Activate) ภายใน
6 เดือนนับตังแต่
้ วนั ที่บตั รได้ รับการอนุมตั ิ
6.8 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตร กรณีที่ท่านแจ้ งเปิ ดใช้ บตั รแล้ ว แต่ไม่มีรายการ
เคลื่อนไหวในบัญชีเกินกว่า 12 เดือนขึ ้นไป นับตังแต่
้ วนั ที่บตั รได้ รับการอนุมตั ิ หรือ ไม่มีรายการ
เคลื่อนไหวในบัญชีครัง้ สุดท้ ายเกินกว่า 12 เดือนขึ ้นไป และไม่มีภาระหนี ้ค้ างชาระในบัญชีโดยไม่
จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ท่านทราบ
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7. กำรแจ้ งให้ ชำระหนีห้ รื อ
ค่ ำธรรมเนียมต่ ำงๆ :

8. กำรแจ้ งได้ รับชำระเงินจำก
ลูกค้ ำ :
9. กำรแจ้ งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
กำรให้ บริกำร หรื อกำรแจ้ ง
เตือนที่สำคัญต่ ำง ๆ :

6.9 ในกรณีที่ท่านมียอดค้ างชาระค่าใช้ จ่ายภายใต้ บริการใดๆ ของบัตรเครดิต รวมกันเป็ น
ระยะเวลา 2 รอบบัญชีติดต่อกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการใดๆ ของบัตร
เครดิตทังหมด
้
โดยธนาคารจะคานวณดอกเบี ้ยจากยอดเงินต้ นค้ างชาระทังหมดตามอั
้
ตรา
ดอกเบี ้ยสูงสุดสาหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ตามที่ธนาคารประกาศกาหนด
6.10 ในกรณีที่ท่านมีหนี ้ค้ างชาระอันเกิดจากการใช้ บตั รเครดิตของท่าน (ทังบั
้ ตรหลัก /บัตรเสริม)
ท่านยินยอมให้ ธนาคารมีอานาจในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ท่านมีอยู่กบั ธนาคารเพื่อทา
การชาระหนี ้ (บัตรหลัก / บัตรเสริม) ได้ ทงหมด
ั้
6.11 ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการระงับ / ยกเลิกการใช้ วงเงิน หากท่านไม่ชาระยอดหนี ้คงค้ าง ณ วันที่
ถึงกาหนดชาระ
6.12 ในการติดตามทวงถามหนี ้ : ธนาคารอาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเรียกเก็บหนี ้แทนธนาคาร
โดยจะประกาศชื่อผู้ดาเนินการแทนธนาคาร ไว้ ที่สานักงานใหญ่ หรือ ที่สาขา TMB
6.13 ในกรณีที่บตั รเครดิตสูญหาย หรือ ถูกขโมย หรือ ตกไปอยู่ในมือผู้อื่น ท่านจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคาร
ทราบเพื่อทาการระงับการใช้ บตั รทันที ซึง่ ธนาคารจะรับผิดชอบในภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นหลังจาก 5
นาที ที่ได้ รับการแจ้ งฯ แต่สาหรับภาระหนี ้ใดๆ ที่เกิดขึ ้นระหว่างที่บตั รสูญหาย หรือบัตรถูกขโมย
หรือ บัตรตกไปอยู่ในมือผู้อื่นก่อนที่ทา่ นทาการแจ้ งธนาคาร ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ท่านยังคงต้ อง
รับผิดชอบต่อภาระหนี ้ใดๆ ที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
6.14 ในกรณีที่มีเหตุใดๆ ระหว่างร้ านค้ ากับท่าน เป็ นเหตุให้ ธนาคารต้ องทาการคืนเงินให้ แก่ท่าน ตาม
รายการที่สง่ มาเรียกเก็บกับธนาคารแล้ ว กรณีนี ้ธนาคารจะคืนเงินให้ ท่านในจานวนเงินบาทที่ถกู
แปลงค่าสกุลเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันและเวลาที่ธนาคารทาการคืนเงินยอดเรียกเก็บ
สาหรับรายการนันๆ
้
7.1 ท่านจะได้ รับใบแจ้ งยอดค่าใช้ จ่ายบัตรเครดิต/ใบกากับภาษีอย่างย่อ/ใบลดหนี ้ ที่ธนาคารได้ สง่ ให้
ท่านทางไปรษณีย์ / Email หลังจากวันที่ได้ สรุปยอดบัญชีแล้ ว ซึง่ จะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น
ยอดเงินที่ต้องชาระ ยอดเงินที่รับชาระ ดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ถ้ ามี) และรายการใช้
จ่ายผ่านบัตรฯ ในรอบบัญชีนนๆ
ั ้ เป็ นต้ น
7.2 ท่านจะต้ องชาระหนี ้เต็มจานวนตามยอดในใบแจ้ งยอดค่าใช้ จ่ายฯ หรือ ขันต
้ ่า 10% ของยอดเรียก
เก็บ แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แล้ วแต่จานวนใดสูงกว่า บวกด้ วยยอดของรายการแบ่งจ่ายราย
เดือน TMB So GooOD หรือ TMB Cash Chill Chill หรือ TMB Pay Plan (ถ้ ามี) ไม่เกินกว่าวันที่
ครบกาหนดชาระ ตามใบแจ้ งยอดฯ หากชาระไม่เต็มจานวน หรือหลังจากวันที่ครบกาหนดชาระ
ท่านจะมีภาระค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น
ข้ อมูลยอดเงินที่รับชาระระบุอยู่ในใบแจ้ งยอดค่าใช้ จ่ายบัตรเครดิต / ใบกากับภาษีอย่างย่อ / ใบลดหนี ้
ที่ธนาคารได้ สง่ ให้ ท่านทางไปรษณีย์ / Email
9.1 ธนาคารแจ้ งข้ อมูลฯ ให้ ลกู ค้ าทราบ
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้ บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้ บริการของ
ลูกค้ า ธนาคารจะมีการสื่อสารหรือแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลง ให้ ลกู ค้ า
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
9.2 ลูกค้ าแจ้ งข้ อมูลฯ ให้ ธนาคารทราบ
 ท่านจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อนามสกุล อาชีพ สถานที่ทางาน สถานที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ การ
สื่อสารข้ อมูลกับท่านเป็ นไปอย่างรวดเร็ว โดยการแจ้ งผ่านสาขา TMB รวมทังช่
้ องทางอืน่ ๆ ของ
ธนาคารที่อาจเพิ่มขึ ้นในอนาคต
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10. ลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์ 10.1 คุณสมบัติผ้ ถู ือบัตรเครดิต
หลักเกณฑ์รายได้
กรณีผ้ ูถือบัตรถือสัญชำติไทย
 อายุ 20 - 65 ปี (สาหรับผู้สมัครบัตรเสริม อายุ 18 ปี ขึ ้นไป)
 รายได้ ขนต
ั ้ ่า 15,000 บาท/เดือน สาหรับบัตรเครดิต TMB So Smart/ TMB So Fast/
TMB So Chill/ TMB Royal Top Brass
 รายได้ ขนต
ั ้ ่า 100,000 บาท/เดือน สาหรับบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE Visa Signature
 อายุงาน 4 เดือน ขึ ้นไป สาหรับพนักงานประจา
 สาหรับเจ้ าของกิจการต้ องประกอบกิจการ 2 ปี ขึ ้นไป และมีประมาณการรายได้ ตอ่ เดือน
100,000 บาท ขึ ้นไป สาหรับบัตรเครดิต TMB So Smart/ TMB So Fast/ TMB So
Chill/ TMB Royal Top Brass/ TMB ABSOLUTE Visa Signature
 สาหรับบัตร TMB So Smart : ผู้สมัครต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝาก โน ฟิ กซ์
กรณีผ้ ูถือบัตรถือสัญชำติต่ำงชำติ
 อายุ 20 - 65 ปี (สาหรับผู้สมัครบัตรเสริม อายุ 18 ปี ขึ ้นไป)
 รายได้ ขนต
ั ้ ่า 100,000 บาท/เดือน สาหรับบัตรเครดิต TMB So Smart/ TMB So Fast/
TMB So Chill/ TMB Royal Top Brass
 รายได้ ขนต
ั ้ ่า 200,000 บาท/เดือน สาหรับบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE Visa Signature
 อายุงาน 4 เดือน ขึ ้นไป สาหรับพนักงานประจา
 มี Work Permit ในประเทศไทย
 โดยทางานอยู่ในบริษัทที่เป็ น TMB Corporate Banking หรือ Multi Banking หรือ ING
และ บริ ษัทในเครือที่อยู่ในประเทศไทยห หรือเป็ นลูกค้ า Wealth Banking ของ TMB
 สาหรับบัตร TMB So Smart : ผู้สมัครต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝาก โน ฟิ กซ์
หลักเกณฑ์อ้างอิงเงินฝาก
 มีอายุระหว่าง 20 – 99 ปี
 ผู้สมัครจะต้ องเป็ นชาวไทย และจะต้ องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านัน้
 มีผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ รวมกัน จานวนเงินรวมตังแต่
้ 1,000,000 บาท
ขึ ้นไป สาหรับบัตรเครดิต TMB So Smart/ TMB So Fast/ TMB So Chill/ TMB Royal
Top Brass หรื อ จานวนเงินรวมตังแต่
้ 2,000,000 บาทขึ ้นไป สาหรับบัตรเครดิต TMB
ABSOLUTE Visa Signature และฝากต่อเนื่องกันมาเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ติดต่อกัน
- เงินฝากประจากับ TMB และ/หรื อ
- เงินฝากออมทรัพย์ TMB และ/หรื อ
- ยอดเงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี ้ที่ออกโดย TMB โดยใช้ P/N, B/E, Debenture,
TMB Bond และ/หรื อ
- ยอดเงินลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund) ของ บลจ.ทหารไทย (TMBAM eastspring)
หรือ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จากัด (Aberdeen) หรือ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด (UOBAM) หรือ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซี
ไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด (CIMB Principal) หรือ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์
(ประเทศไทย) จากัด (Manulife) หรือบลจ. อื่นๆ ที่ธนาคารเป็ นตัวแทนขาย
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หมำยเหตุ กรณีที่ผ้ สู มัครมีผลิตภัณฑ์ตามที่กาหนดกับ TMB ตังแต่
้ 2,000,000 บาท ขึ ้นไป (สาหรับบัตร
เครดิต TMB ABSOLUTE Visa Signature) หรื อ ตังแต่
้ 1,000,000 บาทขึ ้นไป (สาหรับบัตร
เครดิต TMB ประเภทอื่น) แต่มีระยะเวลาฝากหรื อลงทุนในผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวกับ TMB ไม่
ถึง 6 เดือนนับย้ อนหลังจากวันที่สมัครบัตรเครดิต ผู้สมัครสามารถนาส่งสาเนาบัญชีเงินฝาก
ของธนาคารพาณิชย์อื่น และ/หรื อบัญชีเงินลงทุนในกองทุน และ/หรื อตราสารแสดงสิทธิ์ใน
หนี ้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ เพื่อแสดงความต่อเนื่องของการฝากเงินหรื อลงทุนจากจานวนเงินที่
ผู้ส มัค รได้ นามาฝากหรื อ ลงทุนกับ TMB ว่ ามี ร ะยะเวลาฝากหรื อ ลงทุนจากเงิ นจ านวน
ดังกล่าวที่ TMB และสถาบันอื่นรวมกันไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อเนื่องกัน

11. รำยละเอียดเพิ่มเติม :

 มีเงินฝากประจาที่ TMB ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท สาหรับบัตรเครดิต TMB So Smart/
TMB So Fast/ TMB So Chill/ TMB Royal Top Brass เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ติดต่อกัน
10.2 วงเงินบัตรเครดิต
 วงเงินตังแต่
้ 15,000 – 1,000,000 บาท สาหรับบัตรเครดิต TMB So Smart/ TMB So
Fast/ TMB So Chill/ TMB Royal Top Brass
 กรณีลกู ค้ าใหม่ สาหรับบัตรเครดิต TMB So Smart/ TMB So Fast/ TMB So Chill/ TMB
Royal Top Brass (ลูกค้ าที่ไม่เคยมีบตั รเครดิต TMB หรือ เคยมีบตั รเครดิต TMB ตังแต่
้
วันที่ 1 กันยายน 2560)
 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนตังแต่
้ 30,000 บาทขึ ้นไป วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
 กรณีลกู ค้ าเก่า TMB So Smart/ TMB So Fast/ TMB So Chill/ TMB Royal Top Brass
(ลูกค้ าที่เคยมีบตั รเครดิต TMB ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560) วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
 วงเงินตังแต่
้ 15,000 – 2,000,000 บาท สาหรับบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE Visa
Signature และวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
11.1 หากมีข้อสงสัยหรือต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
www.tmbbank.com หรือติดต่อสอบถามได้ ที่ TMB Contact Center 1558 สาหรับบัตรเครดิต
TMB ABSOLUTE Visa Signature โปรดติดต่อ TMB Exclusive Line โทร 02-055-1558 หรือที่
สาขา TMB
11.2 กรณีมีข้อร้ องเรียนใดๆ สามารถแจ้ งข้ อร้ องเรียนได้ ที่ TMB Contact Center 1558 สาหรับบัตร
เครดิต TMB ABSOLUTE Visa Signature โปรดติดต่อ TMB Exclusive Line โทร 02-0551558 หรือที่สาขา TMB

ข้ อควรระวัง !
 บัตรเครดิตเปรียบเสมือนการกู้ยืมเงินจากธนาคาร ท่านต้ องชาระเต็มจานวน มิฉะนันท่
้ านจะถูกคิดดอกเบี ้ยจากจานวนเงินทังจ
้ านวนที่คง
ค้ างทังหมด
้
นับจากวันที่ธนาคารบันทึกรายการ หรือวันที่ท่านทารายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ า แล้ วแต่กรณี
 ท่านควรเข้ าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนาม หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร หรือ TMB Contact Center
1558 สาหรับบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE Visa Signature โปรดติดต่อ TMB Exclusive Line โทร 02-055-1558 หรือ ศึกษาเพิ่มเติมที่
www.tmbbank.com
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