(1.) ข้อมูลทวไป
ั
ชือผูข
้ าย / ชือผูอ
้ อก ผลิตภ ัณฑ์ :

ธนาคารทหารไทย จําก ัด (มหาชน)

ชือผลิตภ ัณฑ์ :

ชิปแทนเงินสด WAVE

ประเภทผลิตภ ัณฑ์ :

บัตรเดบิต

ว ันเดือนปี :

1 มีนาคม 2564

วงเงินสูงสุด (บาท) บ ัตรเดบิต
หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถเพิม/ลด
วงเงินได้ แต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดที
ธนาคารกําหนด




ซือสินค้าผ่านเครือง EDC ทีรองร ับ Paywave ครงละไม่
ั
เกิน 1,500 บาท/
รายการ สูงสุด 10,000 บาท/บ ัตร/ว ัน
ลูกค้าสามารถกําหนดวงเงิน และการใชง้ านบ ัตร ผ่าน TMB Touch ได้ด ังนี
- ปร ับเปลียนวงเงินซือสินค้าและบริการผ่านบ ัตร
- เปิ ด/ปิ ด การใชง้ านในต่างประเทศ
- เปิ ด/ปิ ด การรูดซือสินค้า/บริการ Online
ั
- เปิ ด/ปิ ด การใชง้ านบ ัตรชวคราว
- อาย ัดชิปแทนเงินสด WAVE

(2.) เงือนไขหล ัก
เงือนไขหล ัก :






ต้องมีบ ัญชีทเี อ็มบี ออลล์ ฟรี เพือผูกบ ัญชีรว
่ มก ับชิปแทนเงินสด WAVE
มีอายุการใชง้ าน 3 ปี
สามารถสม ัครบ ัตรได้ไม่เกิน 2 บ ัตรต่อบ ัญชี (1 บ ัตร ผูกได้ 1 บ ัญชี)
สม ัครชิปแทนเงินสด WAVE ได้ผา
่ นช่องทางสาขาธนาคาร 35 สาขา และ
ผ่าน TOUCH

เงือนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิ
ประโยชน์และเงือนไขอืน* :



ซือสินค้าผ่านเครือง EDC ทีรองร ับ Paywave ณ จุดบริการสินค้าทีมี
ั
สญล
ักษณ์ VISA ทงในและต่
ั
างประเทศ ไม่เกิน 1,500 บาท/รายการ และ
สูงสุด 10,000 บาท/บ ัตร/ว ัน
้ ําระเงินผ่านช่องทาง EDC ทีมีสญล
ั
บ ัตรสามารถใชช
ักษณ์ VISA
PAYWAVE เท่านน
ั
ไม่จําก ัดจํานวนครงการทํ
ั
าธุรกรรมต่อว ัน




(3.)ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

100 บาท/บ ัตร ทังนีค่าธรรมเนียมอาจเปลียนแปลงได ้โดยสามารถเรียกดูข ้อมูลอัตรา
ค่าธรรมเนียม ได ้ที https://www.tmbbank.com

ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ปี )

ไม่เสียค่าธรรมเนียม ทังนีค่าธรรมเนียมอาจเปลียนแปลงได ้โดยสามารถเรียกดูข ้อมูล
อัตราค่าธรรมเนียม ได ้ที https://www.tmbbank.com

ค่าธรรมเนียมออกบ ัตรใหม่ (บาท/
บ ัตร)

100 บาท/บ ัตร ทังนีค่าธรรมเนียมอาจเปลียนแปลงได ้โดยสามารถเรียกดูข ้อมูลอัตรา
ค่าธรรมเนียม ได ้ที https://www.tmbbank.com

ค่าธรรมเนียมการขอรห ัสใหม่
(บาท/ครง):
ั

ไม่มบ
ี ริการ

้ า
ค่าบริการการใชจ
่ ยทีเป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศ

ไม่มบ
ี ริการ

ชิปแทนเงินสด WAVE
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(4.) ข้อแนะนํา/คําเตือน
ความร ับผิดชอบของเจ้าของบ ัตร
กรณีบ ัตรหาย




ข้อควรระว ัง :

ควรแจ้งให้ธนาคารทราบ และทําการอาย ัดท ันทีผา
่ น TMB Contact
Center 1558
ธนาคารจะร ับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึนหล ังจากเสร็จสินขนตอน
ั
ั ผา่ นพ้นไปแล้ว 5 นาที แต่สําหร ับความ
การร ับแจ้ง และได้วางโทรศพท์
เสียหายทีเกิดขึนระหว่างบ ัตรสูญหาย หรือบ ัตรถูกขโมย หรือ บ ัตรตกไปอยู่
ในมือผูอ
้ นก่
ื อนทีท่านทําการแจ้งธนาคาร ไม่วา
่ กรณีใดๆก็ ตาม ท่านย ังคง
ต้องร ับผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึนทงหมด
ั

บัตรหายมีความเสียง ทีท่านจะสูญเงินในบัญชีของท่าน ให ้รีบอายัด

(5.) ข้อมูลกรณีมป
ี ระก ันภ ัย
ประเภทประก ันภ ัย

ไม่มี

ชือบริษท
ั ประก ันภ ัย

ไม่มี

วงเงินทีคุม
้ ครองประก ันภ ัย /
เงือนไขความคุม
้ ครองประก ันภ ัย
(เฉพาะทีสําค ัญ)

ไม่มี

(6.) ช่องทางในการติดต่อ/
ร้องเรียน
ช่องทางในการติดต่อร้องเรียน
ผูอ
้ อกผลิตภ ัณฑ์:

ั
หากท่านมีขอ
้ สงสยในรายละเอี
ยดผลิตภ ัณฑ์ หรือต้องการร้องเรียน สามารถ
ดําเนินการผ่าน www.tmbbank.com หรือ ธนาคารทุกสาขา หรือ Contact
Center 1558

ข ้อมูลในเอกสารฉบับนี มีผลใช ้บังคับได ้จนกว่าจะมีการเปลียนแปลง ค่าธรรมเนียม รวมทังเงือนไขผลิตภัณฑ์ทอาจ
ี
เกิดขึนในภายหน ้า ในกรณีมก
ี ารเปลียนแปลงเงือนไข ธนาคารจะแจ ้งลูกค ้าทราบล่วงหน ้าผ่านช่องทาง
www.tmbbank.com หรือ ธนาคารทุกสาขา

ชิปแทนเงินสด WAVE
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