ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ บัตรเดบิต LH Bank Premium
กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ
1. บัตรเดบิต (LH Bank Premium)
บัตรเดบิต (LH Bank Premium) ของธนาคารสามารถใช้เบิกถอนเงินสด ฝากเงินสด โอนเงินและชําระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่อง ATM /CDM ของธนาคารเท่านั้น
และสามารถทํารายการถอนเงินสดและโอนเงินที่เครื่อง ATM ต่างธนาคาร ที่เป็นธนาคารสมาชิก ATM Pool ได้ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถทํารายการซื้อสินค้า
และบริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเบิกถอนเงินสดในต่างประเทศ ผ่านธนาคารและร้านค้าสมาชิก Thai Payment Network ที่มีสัญลักษณ์
หรือ Union Pay International ที่มีสัญลักษณ์
ทั้งนีห้ ากมีการถอนเงิน โอนเงิน ชําระค่าสินค้าและบริการ หรือซื้อสินค้าและบริการ จํานวนเงินดังกล่าว
จะถูกหักโดยตรงจากบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรเดบิต (LH Bank Premium) นั้นทันที และอาจมีค่าธรรมเนียมการทํารายการตามที่ธนาคารและร้านค้าผู้ให้บริการกําหนดไว้
และบัตรเดบิต (LH Bank Premium) ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองอุบัติเหตุ สําหรับบุคคลธรรมดา เมื่อสมัครใช้บัตร (รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก คู่มือสิทธิ
ประโยชน์คุ้มครองอุบัติเหตุ LH Bank Premium)
2. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ
รายการ
อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมของบัตรเดบิต
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
100 บาท ต่อ บัตร
1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
600 บาท ต่อ บัตร
1.3 ออกบัตรใหม่แทนบัตรเดิม (กรณีสูญหาย, ชํารุด, อายัด, ต่ออายุ และอื่นๆ)
100 บาท ต่อ บัตร
1.4 ออกบัตรใหม่แทนบัตรเดิม (กรณีถูกโจรกรรม)
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
(เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทที่รับประกัน)
2. การฝาก/ถอนเงิน/โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร/สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่ผูก
กับบัตร ที่เครื่อง ATM ของธนาคาร
2.1 ในเขตเดียวกัน
ฟรี
2.2 ข้ามเขต
ฟรี
3. การถอนเงิน/สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่ผูกกับบัตร ที่เครื่อง ATM /CDM ต่างธนาคาร
3.1 ทีเ่ ครื่องในประเทศ
 ในเขตเดียวกัน
 ข้ามเขต
3.2 ทีเ่ ครื่องต่างประเทศ*
 สอบถามยอด
 ถอนเงิน

ฟรี 6 รายการแรกของเดือน ตั้งแต่รายการที่ 7 เป็นต้นไป
รายการละ 5 บาท
รายการละ 15 บาท

รายการละ 15 บาท
รายการละ 100 บาท และค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1 จากยอดเงินที่ถอน
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทํารายการที่เรียกเก็บโดยธนาคารเจ้าของเครื่อง ATM
4. การโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคาร ที่เครื่อง ATM (ORFT)
**ไม่จํากัดจํานวนครั้งในการโอน โอนเงินแต่ละครั้งไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง**
4.1 จํานวนเงินโอนไม่เกิน 10,000 บาท
25 บาท ต่อรายการ
4.2 จํานวนเงินโอนมากกว่า 10,000 - 50,000 บาท
35 บาท ต่อรายการ
5. ชําระค่าสินค้าและบริการ
5.1 ชําระสินเชื่อของ LH Bank
ฟรี
5.2 ชําระค่าสินค้าและบริการของบริษัทต่างๆ
ค่าธรรมเนียมขึ้นอยูก่ ับเงื่อนไขของบริษัทผู้รับชําระ
6. บริการอื่นๆ
6.1 การสมัครใช้บริการส่งข้อความเตือนยอดเคลื่อนไหวบัญชีผ่านโทรศัพท์มือถือ
ค่าธรรมเนียม 10 บาท/เดือน หรือ 100 บาท/ปี
(SMS Alert)
6.2 การเปลี่ยนรหัสบัตร ATM ที่เครื่อง ATM ธนาคาร
ฟรี
6.3 ขอรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีที่เครื่อง ATM ของธนาคารอย่างย่อ (Mini Statement)
ฟรี
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2. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ
รายการ

อัตราค่าธรรมเนียม

7. การซื้อสินค้าและบริการ
7.1 ค่าธรรมเนียมการซื้อสินค้าและบริการ
 ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า (เครื่อง EDC)
 ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า Online Shopping

ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับร้านค้าผู้ให้บริการ และ กรณีชําระ
ค่าสินค้าและบริการเป็นสกุลเงินต่างประเทศ คิดค่าความเสี่ยง
จากการแปลงสกุลเงิน อัตราไม่เกินร้อยละ 1 จากยอดค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้น
100 บาท ต่อ ฉบับ
7.2 ขอใบแสดงยอดบัญชี (Statement Debit Card)
200 บาท ต่อ รายการ
7.3 ขอสําเนาใบบันทึกรายการ (Sale Slip)**
200 บาท ต่อ ครั้ง
7.4 ขอตรวจสอบรายการ (Dispute)**
**ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หากธนาคารพิสูจน์ได้ว่า รายการใช้บัตรดังกล่าวเกิดจากการกระทําของผู้ใช้บริการ
หมายเหตุ : โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆที่ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา หรือ ที่ www.lhbank.co.th
3. การเปิดเผยความเสี่ยงการแปลงค่าสกุลเงินจากการทาธุรกรรมที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
ในกรณีที่มีการใช้บัตรเดบิตชําระค่าสินค้าและบริการ และ/หรือเบิกถอนเงินสดเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะ
ถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรแต่ละรายที่ธนาคารฯ เป็นสมาชิกอยู่ ณ วันและเวลาที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าว
กับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ บริษัทบัตรที่ธนาคารฯ เป็นสมาชิกอยู่ อาจจะทําการแปลง
ค่าเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทําการแปลงยอดดังกล่าวเป็นสกุลเงินบาท เพื่อเรียกเก็บกับผู้ใช้บริการ
นอกจากนี้ ธนาคารฯ จะคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการ
แปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น
4. ข้อแนะนาสาหรับผู้ใช้บริการ
4.1 เก็บรักษาบัตรเดบิต และรหัสบัตรของท่านเป็นความลับ อย่าจดรหัสไว้ที่บัตร หรือที่ที่บุคคลอื่นสามารถพบเห็นได้ง่าย และโปรดระมัดระวังไม่ให้บุคคล
อื่นเห็นรหัสของท่านในขณะที่ท่านใส่รหัส
4.2 กรณีหากทราบว่าบัตรเดบิตสูญหายหรือถูกขโมย โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบทันที เพื่อดําเนินการอายัดบัตร
4.3 โปรดตรวจสอบความถูกต้องใบบันทึกการทํารายการและจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
4.4 หลีกเลี่ยงและระมัดระวังในการทํารายการที่เครื่อง ATM ที่อยูใ่ นพื้นที่ ที่รสู้ ึกไม่ปลอดภัย
4.5 ขณะทํารายการใส่รหัสที่เครื่อง ATM ควรใช่มือปิดทุกครั้ง
4.6 ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลทั่วไปทราบ เช่น เลขที่บัญชี เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วัน/เดือน/ปีเกิด หมายเลขบัตร
วงเงิน ฯลฯ และธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลเหล่านี้จากลูกค้าทางอีเมล์ หรือทาง SMS
5. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่นเปลีย่ นที่อยู่ในการติดต่อ เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และยกเลิกบริการฯ ได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ หรือ ติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LH Bank Call Center โทร. 0 2359 0000 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
6. ช่องทางการติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lhbank.co.th หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LH Bank Call Center โทร. 0 2359 0000 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้บริการ หรือ ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร ใน กรณีที่ลูกค้า
ตกลงใช้บริการ หรือ ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้องผูกพันตามสัญญา/ข้อตกลงการใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประกาศ
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของธนาคารที่จะได้ประกาศต่อไป

*** การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกาหนด ***
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