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ພິທເີປີດໂຕຜະລິດຕະພັນບັດ VISA Platinum  
ລະຫວ່າງ BCEL ແລະ ບໍລິສັດ VISA Worldwide Pte.Limited ຢ່າງເປັນທາງການ 

ວັນທ ີ02 ພະຈກິ 2021  

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນອັງຄານ ວັນທີ 02 ພະຈິກ 2021 ຢ ູ່ທີີ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະທດລາວ ມະຫາຊົນ ສໍານັກງານໃຫຍ່, 
ໄດ້ມີພິທີເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນບັດ VISA Platinum ລະຫວ່າງ BCEL ແລະ ບໍລິສັດ VISA Worldwide Pte.Limited ຢູ່າງ
ເປັນທາງການ. ໃຫ້ກຽດເປີດພິທີໃນຄັັ້ງນີັ້ໂດຍ ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ ຮອງຜ ້ອາໍນວຍການ ທະນາຄານການຄ້າ
ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ເປັນກຽດເຂົັ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ສຸລິສກັ ທໍານວຸົງ ຫົວໜ້າກົມຄ ້ມຄອງລະບົບຊໍາລະສະສາງ 
ທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ດັງ ຕຽດ ຢຸງ້ ຜ ້ຈັດການປະຈໍາ VISA ປະຈໍາຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ (ຈາກບໍລິສັດ 
VISA Worldwide Pte.Limited) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄະນະກົມທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກ ທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ, ຄະນະອໍານວຍ
ການ, ຄະນະພະແນກ, ສ ນ ແລະ ສາຂາ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍີ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມຢູ່າງ
ພ້ອມພຽງ.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະຈ ບັນ ຕາໜາງການບໍລິການທັງໝົດມີ 20 ສາຂາ, 98 ໜ່ວຍ
ບໍລິການ, 12 ໜ່ວຍແລກປູ່ຽນ ແລະ ຖານລ ກຄ້າຜ ້ຊົມໃຊ້ Mobile Banking ກວມເອົາອັນດັບທີີ່ 01 ໃນ ສປປ ລາວ. 
ໃນນີັ້ການບໍລິການຜະລິດຕະພັນບັດ VISA ແມູ່ນເປັນອີກການບໍລິການໜ ີ່ງຂອງ ທຄຕລ ທີີ່ໄດ້ເລີີ່ມໃຫ້ບໍລິການແຕູ່ປີ 2010 
ເປັນຕົັ້ນມາ, ເຊິີ່ງ ທຄຕລ ເປັນຜ ້ໃຫ້ບໍລິການທັງໃນນາມຜ ້ອອກບັດ ແລະ ຜ ້ຮັບບັດ. ສໍາລັບການບໍລິການຮັບບັດແມູ່ນສາມາດໃຫ້
ບໍລິການຜ່ານເຄ ີ່ອງຮັບບັດ EDC, ຖອນເງິນສົດຜ່ານຕ ້ ATM ແລະ ການບໍລິການຮັບບັດແບບອອນລາຍ ຫຼ  ການບໍລິການ e-

commerce (Payment Gateway) ເຊິີ່ງ ທຄຕລ ເປັນທະນາຄານແຫູ່ງທໍາອິດ ແລະ ທະນາຄານແຫູ່ງດຽວໃນລາວທີີ່ໄດ້ ຮບັ
ອະນ ຍາດ ໃນການໃຫ້ບໍລິການ e-commerce.  ພ້ອມດຽວກັນນີັ້, ການບໍລິການຜະລິດຕະພນັບັດ VISA ຂອງ ທຄຕລ ກໍີ່ໄດ້ກວມ
ເອົາສັດສ່ວນທາງການຕະຫຼາດເປັນ ອັນດັບ 01 ໃນ ສປປ ລາວ ອີກດ້ວຍ.  
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ການເປີດໂຕນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນບັດ VISA Platinum ໃນຄັັ້ງນີັ້ ກໍີ່ແມູ່ນໜ ີ່ງ ໃນການພັດທະນາ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຄວາມກ້າວ
ໜ້າຂອງເທັກໂນໂລຢີເຂົັ້າໃນວຽກງານປັບປ ງການບໍລິການ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ທັນສະໄໝ ບົນພ ັ້ນຖານຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ. ໂດຍການເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນບັດ VISA Platinum ໃນຄັັ້ງນີັ້ ເປັນການເປີດໂຕບັດ VISA  ໃໝູ່ 
02 ປະເພດຄ : VISA Credit Platinum ແລະ VISA Debit Platinum ທີີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພສ ງ. ພ້ອມ
ດຽວກັນນີັ້, ຍັງມີຄ ນລັກສະນະທີີ່ໂດດເດັີ່ນ ແລະ ພິເສດກວ່າເກົີ່າຄ : 

- ສາມາດຮອງຮັບ ການຊໍາລະລາຍການເຄ ີ່ອງຮັບບັດ Contactless ຫຼ  ເອີັ້ນວ່າ ຟັງຊັັ້ນ Tap & Go ເຊິີ່ງເປັນເທັກໂນ
ໂລຢີທີີ່ເພີີ່ມເຂົັ້າມາຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ໃນການຊໍາລະພຽງແຕູ່ແຕະ ທີີ່ເຄ ີ່ອງຮັບບັດກໍສາມາດຊໍາລະຄ່າ
ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໄດ້ແລ້ວ; 

- ມີວົງເງິນນໍາໃຊ້ສ ງ, ສໍາລັບບັດ VISA Credit Platinum ແມູ່ນມີວົງເງິນໃຫ້ບໍລິການສ ງເຖິງ 40.000 ໂດລາ
ສະຫະລັດ/ບັດ/ເດ ອນ, ສໍາລັບບັດ VISA Debit Platinum ແມູ່ນມີວົງເງິນໃຫ້ບໍລິການສ ງເຖິງ 5.000 ໂດລາ
ສະຫະລັດ/ບັດ/ວັນ. 

- ຫ້ອງຮັບຮອງພິເສດຢ ູ່ສະຫນາມບິນ VIP Lounge ຕາມສະຫນາມບິນທົີ່ວໂລກ 2 ຄັັ້ງ/ປີ (ສະເພາະບັດ Visa 
Platinum Credit). 

ໃນຍ ກແຫູ່ງການພັດທະນາທີີ່ເທັກໂນໂລຢີມີຄວາມກ້າວໜ້າສ ງ, ທຄຕລ ຈະສ ບຕໍີ່ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຢູ່າງບໍີ່ຢ ດຢັັ້ງ ໂດຍ
ທ ກຜະລິດຕະພັນ ທຄຕລ ແມູ່ນເນັັ້ນຄວາມທັນສະໄໝ, ສະດວກສະບາຍ, ມີຄວາມປອດໄພ ກວດສອບໄດ້ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ
ສາກົນ ເພ ີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລ ກຄ້າໃນການໃຊ້ບໍລິການ ບົນພ ັ້ນຖານຄວາມຮັບຜິດຊອບສ ງຕໍີ່ສັງຄົມ, ເພ ີ່ອໃຫ້ລ ກ
ຄ້າ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ຮັບປະໂຫຍດສ ງສ ດ.  
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັັ້ນໃຈ 

➢ ສອບຖາມຂໍໍ້ມູນເພີີ່ມຕ ີ່ມ:           1555 ຫຼ  OneCare Support 
➢ ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:        ໂທ/ຂໍັ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ  BCELOne 
➢ ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍໍ້ມູນຂາ່ວສານ:  Website: www.bcel.com.la   Facebook: BCEL Bank   IG: BCEL Bank  

TikTok: BCEL Bank      Youtube: BCEL Channel 

http://www.bcel.com.la/
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