
 

 

 

ຄ່າບລໍກິານບດັ BCEL-UnionPay 

 

ລ/ດ ລາຍການຄາ່ບໍລກິານ ອດັຕາຄາ່ບໍລກິານ 

1 1 ອອກບັດ BCEL-UnionPay  

1.1 ອອກບັດໃໝ່ສ າລັບບຸກຄົນທົົ່ວໄປ:  

      1.1.1  ບັດທົົ່ວໄປ (Standard)  
o ບັດຫ ັກ 40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ບັດ 
o ບັດເສີມ 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັດ 

      1.1.2  ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)  
o ບັດຫ ັກ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ບັດ 
o ບັດເສີມ  25.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ 

      1.1.3   ບັດຄ າ (Gold)  
o ບັດຫ ັກ 60.000 ກີບ, 8 ໂດລາ, 270 ບາດ, 60 ຢວນ/ບັດ 
o ບັດເສີມ 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ 

1.2 ອອກບັດໃໝ່ສ າລັບພະນັກງານລັດຖະກອນ, ບໍລິສັດ, ອົງການຕ່າງໆ:  
      1.2.1 ພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງບັນດາພະແນກການ-ກະຊວງ ບໍໍ່ເກັບ (ຟຣີທຸກປະເພດບັດ) 
      1.2.2 ພະນັກງານບໍລິສັດຕ່າງໆ ແຕ່ 100-199 ຄົນ ຫ ຼຸດ 25% ຈາກຄ່າອອກບັດປົກກະຕິຂອງປະເພດບັດທີີ່ເລືອກ 

      1.2.3 ພະນັກງານບໍລິສັດຕ່າງໆ ແຕ່ 200 ຄົນຂ ຶ້ນໄປ ຫ ຼຸດ 50% ຂອງຄ່າອອກບັດປົກກະຕິຂອງປະເພດບັດທີີ່ເລືອກ 

1.3 ອອກບັດດ່ວນສ າລັບບຸກຄົນ ທຸກປະເພດບັດ ເກັບເພີີ່ມ (ອອກໄດ້ສະເພາະ
ສ ານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ຮັບບັດພາຍໃນມືຶ້) 

50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ບັດ 

1.4 ອອກບັດໃໝ່ (ກໍລະນີບັດເສຍ ຫ ື ບັດແຕກຫັກ, ຫ ື ປ່ຽນບັດ...)  

    1.4.1  ບັດທົົ່ວໄປ (Standard) 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັດ 

    1.4.2 ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)             25.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ 

    1.4.3  ບັດຄ າ (Gold) 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ໂດລາ, 30 ຢວນ/ບັດ 
1.5 ເປີດນ າໃຊ້ບັດຄືນໃໝ່ ກໍລະນີບັດຖືກງົດການນ າໃຊ້ເນືີ່ອງຈາກຄ້າງຄ່າທ ານຽມ

ເກີນ 6 ເດືອນ (ສາມາດເລືອກໄດ້ທຸກປະເພດບັດ ຟຣີ) 
ຄ່າທ ານຽມ 

ຄ້າງຊ າລະ(ຖ້າມີ)/ບັດ 

2 ອອກລະຫັດໃໝ່ 10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ບັດ 

3 ບໍລິການລາຍເດືອນ (ຄ່າບ າລຸງຮັກສາບັດລາຍເດືອນ)   

3.1 ບັດທົົ່ວໄປ (Standard)(ບັດຫ ັກ ຫ ື ບັດເສີມ) 5.000 ກີບ/ເດືອນ 

3.2 ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)(ບັດຫ ັກ ຫ ື ບັດເສີມ) 6.000 ກີບ/ເດືອນ 

3.3     3.3 ບັດຄ າ (Gold)(ບັດຫ ັກ ຫ  ືບັດເສີມ) 8.000 ກີບ/ເດືອນ 

4 ຄ່າທ ານຽມຖອນເງິນສົດຜ່ານຕ ້ ATM:  
4.1  ພາຍໃນລະບົບ  ທຄຕລ ບໍໍ່ເກັບ 

4.2 ນອກເຄືອຄ່າຍ (ທະນາຄານອືີ່ນ) 2% ຂອງວົງເງິນທີີ່ຖອນ, ຕ ີ່າສຸດ 2 ໂດລາ 

5 ຄ່າທ ານຽມຊ າລະຄ່າສິນຄ້າ, ບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານເຄືີ່ອງຮ ດ EDC:  
    5.1  ພາຍໃນລະບົບຂອງ ທຄຕລ  ບໍໍ່ເກັບ 
    5.2 ນອກເຄືອຄ່າຍ (ທະນາຄານອືີ່ນ) ບໍໍ່ເກັບ 

6 ຄ່າທ ານຽມກວດຍອດເງິນໃນບັນຊີຢ ່ນອກເຄືອຂ່າຍ ຫ  ືຕ່າງປະເທດ 0,5 ໂດລາ/ຄັຶ້ງ 



 

 

 

7 ຄ່າກວດຄົຶ້ນເອກະສານ / ລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງບັດ ຄືນຫ ັງ  

7.1 ພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຮ້ານຄາ້ສະມາຊິກຂອງ ທຄຕລ  

7.1.1 ພາຍໃນກ ານົດ 7 ວັນລົງມາ ບໍໍ່ເກັບ 

7.1.2 ຫ າຍກວ່າ 7 ວັນ ແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 90 ວັນ 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 

7.1.3 ຫ າຍກວ່າ 90 ວັນ ແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 180 ວັນ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ 
7.2 ນອກລະບົບ ຂອງ ທຄຕລ ຫ  ືຕ່າງປະເທດ  

7.2.1 ພາຍໃນກ ານົດ 60 ວັນລົງມາ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ 

7.2.2 ຫ າຍກວ່າ 60 ວັນ ແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 120 ວັນ 80.000 ກີບ, 10 ໂດລາ, 350 ບາດ, 70 ຢວນ/ລາຍການ 

7.2.3 ຫ າຍກວ່າ 120 ວັນ ແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 180 ວັນ 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ/ລາຍການ 

8 ຄ່າທ ານຽມເບິີ່ງກ້ອງຢ ຕ່  ້ATM  

8.1 ເບິີ່ງກ້ອງຢ ່ຕ  ້ATM ໃນເຄືີ່ອຄ່າຍ (ບໍໍ່ເກີນ7 ວັນ) 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ລາຍການ  

8.2 ເບິີ່ງກ້ອງຢ ່ຕ  ້ATM ໃນເຄືີ່ອຄ່າຍ (ເກີນ 7 ວັນແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 30 ວັນ) 40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ລາຍການ 

8.3 ເບິີ່ງກ້ອງຢ ່ຕ  ້ATM ໃນເຄືີ່ອຄ່າຍ (ເກີນ 30 ວັນແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 90 ວັນ) 80.000 ກີບ, 10 ໂດລາ, 350 ບາດ, 70 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ລາຍການ 
9 ປ່ຽນບັນຊີຫ ັກໃນບັດ ATM BCEL-UnionPay 10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ບັດ/ບັນຊີ 
10 ເພີີ່ມບັນຊີເຂົຶ້າບັດ ATM BCEL-UnionPay 10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ບັດ/ບັນຊີ 
11 ນັກສ ກສາຕ້ອງການປ່ຽນນ າໃຊ້ບັດ ATM BCEL-UnionPay  

11.1 ມີບັດມາສົົ່ງ  

       - ບັດທົົ່ວໄປ (Standard) ບໍໍ່ເກັບ 

       - ບັດຄາບ໋ອນ (Carbon) ບໍໍ່ເກັບ 

       - ບັດຄ າ (Gold) ບໍໍ່ເກັບ 

11.2 ບໍໍ່ມີບັດມາສົົ່ງ  

       - ບັດທົົ່ວໄປ (Standard) 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັດ 

       - ບັດຄາບ໋ອນ (Carbon) 25.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ 

       - ບັດຄ າ (Gold) 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ 
12 ລ ກຄ້າບໍໍ່ມາຮັບບັດເກີນ 45 ວນັ ລະບົບຈະປິດອັດຕະໂນມັດ ແລະ ລ ກຄ້າ

ມາສະເໜີອອກບັດໃໝ ່

 

       - ບັດນັກສ ກສາ 20,000 ກີບ/ບັດ 

       - ບັດທົົ່ວໄປ (Standard) 20,000 ກີບ/ບັດ 

       - ບັດຄາບ໋ອນ (Carbon) 25,000 ກີບ/ບັດ 

       - ບັດຄ າ (Gold) 30,000 ກີບ/ບັດ 

 
ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຄ່າທ ານຽມໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ 
 


