ຄ່າບໍລິການບັດຊິບ ATM BCEL UnionPay
ລ/ດ
1

ລາຍການຄ່າບໍລິການ
ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
ອອກບັດຊິບໃໝ່ ATM BCEL UnionPay
1.1 ອອກບັດຊິບໃໝ່ ATM BCEL UnionPay ສໍາລັບບຸກຄົນທົົ່ວໄປ:
1.1.1 ບັດທົົ່ວໄປ (Standard)
ັ
1). ບັດຫກ

40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ບັດ

2). ບັດເສີມ

20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັດ

1.1.2 ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)
ັ
1). ບັດຫກ

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

2). ບັດເສີມ

25.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ

1.1.3 ບັດຄໍາ (Gold)
ັ
1). ບັດຫກ

60.000 ກີບ, 8 ໂດລາ, 270 ບາດ, 60 ຢວນ/ບັດ

2). ບັດເສີມ

30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ

1.2 ອອກບັດຊິບໃໝ່ ATM BCEL Myway UnionPay ສໍາລັບບຸກຄົນທົົ່ວໄປ:
1.2.1 ບັດທົົ່ວໄປ (Standard)
ັ
1). ບັດຫກ

70.000 ກີບ, 9 ໂດລາ, 310 ບາດ, 60 ຢວນ/ບັດ

2). ບັດເສີມ

35.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 160 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ

1.2.2 ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)
ັ
1). ບັດຫກ

80.000 ກີບ, 10 ໂດລາ, 350 ບາດ, 70 ຢວນ/ບັດ

2). ບັດເສີມ

40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ບັດ

1.2.3 ບັດຄໍາ (Gold)
ັ
1). ບັດຫກ

90.000 ກີບ, 12 ໂດລາ, 400 ບາດ, 80 ຢວນ/ບັດ

2). ບັດເສີມ

45.000 ກີບ, 6 ໂດລາ, 200 ບາດ, 40 ຢວນ/ບັດ

1.3 ອອກບັດໃໝ່ສໍາລັບພະນັກງານລັດຖະກອນ (ລວມທັງລັດຖະກອນທົ່ບໍົ່ທັນສົມບູນ), ພະນັກງານ
ຄູໂຮງຮຽນລັດ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ພະນັກງານຄູສະຖາບັນການທະນາຄານ, ຄູໂຮງຮຽນເອກະ
ຊົນ, ຄະນະຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ພະນັກງານໃນຫ້ອງການບ້ານ, ບໍລິສັດ , ອົງການຕ່າງໆ ແລະ
ນັກຮຽນ.
1.3.1 ພະນັ ກ ງານລັ ດ ຖະກອນ (ລວມທັ ງ
ບີ່ ເກັບ (ຟຣີທຸກປະເພດບັດ)
ລັ ດ ຖະກອນທີີ່ ບີ່ ທັ ນ ສົ ມ ບູ ນ) ຂອງ
ບັນດາພະແນກການ-ກະຊວງ (ລວມທັງ
ພະນັກ ງານຄູ ໂ ຮງຮຽນລັດ , ທະຫານ,
ຕາຫວດ)
1.3.2 ພະນັກງານຄູໂຮງຮຽນເອກະຊົນ
1.3.3 ຄູສະຖາບັນການທະນາຄານ
1.3.4 ຄະນະຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ພະນັກງານ
ໃນຫ້ອງການບ້ານໃນທົີ່ວປະເທດ
ັ ຕີ່ າງໆ ແຕີ່ 100-199
1.3.5 ພະນັກງານບລິສດ
ຄົນ

ບີ່ ເກັບ (ຟຣີທຸກປະເພດບັດ)
ບີ່ ເກັບ (ຟຣີທຸກປະເພດບັດ)
ບີ່ ເກັບ (ຟຣີທຸກປະເພດບັດ)
ຫຸ ດ 25% ຈາກຄີ່າອອກບັດປົກກະຕິຂອງປະເພດບັດທີີ່ເລືອກ

ັ ຕີ່ າງໆ ແຕີ່ 200 ຄົນ
1.3.6 ພະນັກງານບລິສດ
້
ຂນໄປ

້
1.3.7 ນັກຮຽນມັດທະຍົມປາຍ (ມ 4 ຂນໄປ)
1.3.8 ນັກຮຽນໂຮງຮຽນທະຫານ, ຕາຫວດ

ຫຸ ດ 50% ຂອງຄີ່າອອກບັດປົ ກກະຕິຂອງປະເພດບັດທີີ່ເລືອກ
ບີ່ ເກັບ (ຟຣີທຸກປະເພດບັດ)
ບີ່ ເກັບ (ສະເພາະບັດທົີ່ວໄປ)

1.4 ກໍ ລ ະນ ປິ ດ ບັ ດ ແລະ ສະເໜ ອອກບັ ດ ຄື ນ ໃໝ່ ສ ໍ າ ລັ ບ ພະນັ ກ ງານລັ ດ ຖະກອນ (ລວມທັ ງ
ລັດຖະກອນທົ່ບໍົ່ທັນສົມບູນ), ພະນັກງານຄູໂຮງຮຽນລັດທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ພະນັກງານຄູສະ
ຖາບັ ນ ການທະນາຄານຄູ ໂ ຮງຮຽນເອກະຊົ ນ , ຄະນະຫ້ ອ ງການບ້ າ ນ ແລະ ພະນັ ກ ງານໃນ
ຫ້ອງການບ້ານ, ອົງການຕ່າງໆ ແລະ ນັກຮຽນ.
1.4.1 ພະນັ ກ ງານລັ ດ ຖະກອນ (ລວມທັ ງ
ລັ ດ ຖະກອນທີີ່ ບີ່ ທັ ນ ສົ ມ ບູ ນ) ຂອງ

ເກັບ 50% ຄີ່າບລິການອອກບັດປົກກະຕິ (ທຸກປະເພດບັດ)

ບັນດາພະແນກການ-ກະຊວງ (ລວມທັງ
ພະນັກ ງານຄູ ຂ ອງລັດ , ທະຫານ, ຕ າ
ຫວດ)
1.4.2 ພະນັກງານຄູໂຮງຮຽນເອກະຊົນ

ເກັບ 50% ຄີ່າບລິການອອກບັດປົກກະຕິ (ທຸກປະເພດບັດ)

1.4.3 ຄູສະຖາບັນການທະນາຄານ

ເກັບ 50% ຄີ່າບລິການອອກບັດປົກກະຕິ (ທຸກປະເພດບັດ)

1.4.4 ຄະນະຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ພະນັກ ງານ
ໃນຫ້ອງການບ້ານໃນທົີ່ວປະ ເທດ

ເກັບ 50% ຄີ່າບລິການອອກບັດປົກກະຕິ (ທຸກປະເພດບັດ)

້
1.4.5 ນັກຮຽນມັດທະຍົມປາຍ (ມ 4 ຂນໄປ)
1.4.6 ນັກຮຽນໂຮງຮຽນທະຫານ, ຕາຫວດ
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ເກັບ 50% ຄີ່າບລິການອອກບັດປົກກະຕິ (ທຸກປະເພດບັດ)
ເກັບ 50% ຄີ່າບລິການອອກບັດປົກກະຕິ
(ສະເພາະບັດທົີ່ວໄປ)

1.5 ອອກບັດດ່ວນສໍາລັບບຸກຄົນ ທຸກປະເພດ
50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ບັດ
ບ ັ ດ ເ ກ ັ ບ ເ ພ ົ່ ມ ( ອ ອ ກ ໄ ດ ້ ສ ະ ເ ພ າະ
ສໍານັກ ງານໃຫຍ່ ແລະ ຮັບ ບັ ດ ພາຍໃນ
ມືື້)
ອອກບັດໃໝ່ປ່ຽນແທນບັດເກົົ່າ
2.1 ກໍລະນມບັດແຖບແມ່ເຫຼັກມາຂໍປ່ຽນເປັນບັດຊິບ (Chip)
2.1.1 ບັດຊິບ ATM BCEL UnionPay (ກໍລະນ ປ່ຽນເປັນບັດປະເພດດຽວກັນ ແລະ ປ່ຽນເປັນ
ຕ່າງປະເພດບັດ)
1). ບັດທົີ່ວໄປ (Standard)
ບີ່ ເກັບ
2). ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)
3). ບັດຄາ (Gold)
2.1.2 ບັດຊິບ ATM BCEL Myway
UnionPay
(ບັດ ທົີ່ວໄປ (Standard), ບັດ ຄາບ໊ ອ ນ

ບີ່ ເກັບ
ບີ່ ເກັບ

30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ

(Carbon), ບັດຄາ (Gold))
2.2 ອອກບັດຊິບໃໝ່ປ່ຽນແທນບັດເກົົ່າ (ກໍລະນບັດເສຍ ຫຼື ບັດແຕກຫັກ, ຫຼື ປ່ຽນບັດ...)
2.2.1. ບັດຊິບ ATM BCEL UnionPay
1). ບັດທົົ່ວໄປ (Standard)
ັ
ບັດຫກ

20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັດ

ບັດເສີມ
2). ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)
ັ
ບັດຫກ

25.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ

ບັດເສີມ
3). ບັດຄໍາ (Gold)
ັ
ບັດຫກ

30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ໂດລາ, 30 ຢວນ/ບັດ

ບັດເສີມ
2.2.2. ບັດຊິບ ATM BCEL Myway UnionPay (ເລືອກເງືົ່ອນໄຂຕາມແຕ່ລະປະເພດບັດ)
1). ບັດທົວ
ົ່ ໄປ (Standard)
ັ
ບັດຫກ

35.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 160 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ

ບັດເສີມ
2). ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)
ັ
ບັດຫກ

40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ບັດ

ບັດເສີມ
3). ບັດຄໍາ (Gold)
ັ
ບັດຫກ

45.000 ກີບ, 6 ໂດລາ, 200 ບາດ, 40 ຢວນ/ບັດ

ບັດເສີມ
2.3 ເປດນໍາໃຊ້ບັດໃໝ່ ກໍລະນບັດເກົົ່າຖືກປິດ
ລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທໍານຽມຄ້າງຊໍາລະທັງໝົດ(ຖ້າ
ເນືົ່ອງຈາກຄ້າງຄ່າທໍານຽມລາຍເດືອນເກນ 6
ມ) ແລະ ຄ່າທໍານຽມອອກບັດໃໝ່ດັົ່ງລຸ່ມນ:ື້
ເດືອນ
2.3.1. ບັດ ATM BCEL UnionPay ທົ່ຄ້າງຄ່າທໍານຽມລາຍເດືອນ 1 ປລົງມາ
1). ບັດທົວ
ົ່ ໄປ (Standard)
ັ
ບັດຫກ

20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັດ

ບັດເສີມ
2). ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)
ັ
ບັດຫກ

25.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ

ບັດເສີມ
3). ບັດຄໍາ (Gold)
ັ
ບັດຫກ

30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ໂດລາ, 30 ຢວນ/ບັດ

ບັດເສີມ
2.3.2. ບັດ ATM BCEL Myway UnionPay ທົ່ຄ້າງຄ່າທໍານຽມລາຍເດືອນ 1 ປລົງມາ
1). ບັດທົົ່ວໄປ (Standard)
ັ
ບັດຫກ

35.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 160 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ

ບັດເສີມ
2). ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)
ັ
ບັດຫກ
ບັດເສີມ
3). ບັດຄໍາ (Gold)

40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ບັດ

ັ
ບັດຫກ

45.000 ກີບ, 6 ໂດລາ, 200 ບາດ, 40 ຢວນ/ບັດ

ບັດເສີມ
2.3.3. ບັດ ATM BCEL UnionPay ທົ່ຄ້າງຄ່າທໍານຽມລາຍເດືອນເກນ 1 ປຂື້ນໄປ
1). ບັດທົົ່ວໄປ (Standard)
ັ
ບັດຫກ

40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ບັດ

ບັດເສີມ

20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັດ

2). ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)
ັ
ບັດຫກ

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

ບັດເສີມ

25.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ

3). ບັດຄໍາ (Gold)
ັ
ບັດຫກ

60.000 ກີບ, 8 ໂດລາ, 270 ບາດ, 60 ຢວນ/ບັດ

ບັດເສີມ

30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ໂດລາ, 30 ຢວນ/ບັດ

2.3.4. ບັດ ATM BCEL Myway UnionPay ທົ່ຄ້າງຄ່າທໍານຽມລາຍເດືອນເກນ 1 ປຂື້ນໄປ
1). ບັດທົວ
ົ່ ໄປ (Standard)
ັ
ບັດຫກ

70.000 ກີບ, 9 ໂດລາ, 310 ບາດ, 60 ຢວນ/ບັດ

ບັດເສີມ

35.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 160 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ

2). ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)
ັ
ບັດຫກ

80.000 ກີບ, 10 ໂດລາ, 350 ບາດ, 70 ຢວນ/ບັດ

ບັດເສີມ

40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ບັດ

3). ບັດຄໍາ (Gold)
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ັ
ບັດຫກ

90.000 ກີບ, 12 ໂດລາ, 400 ບາດ, 80 ຢວນ/ບັດ

ບັດເສີມ

45.000 ກີບ, 6 ໂດລາ, 200 ບາດ, 40 ຢວນ/ບັດ

ຕໍົ່ອາຍຸບັດ
3.1 ກໍລະນ ສະເໜຂໍຕໍົ່ອາຍຸບັດພາຍໃນ 1 ປ (ນັບຈາກວັນໝົດອາຍຸຂອງບັດ)
3.1.1 ອອກບັດໃໝ່
ັ
1). ບັດຫກ
ບີ່ ເກັບ
2). ບັດເສີມ
3.1.2 ບໍລິການລາຍເດືອນ (ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາບັດລາຍເດືອນ)
ັ
1). ບັດຫກ
ເທົີ່າກັບຄີ່າບາລຸ ງຮັກສາລາຍເດືອນຂອງບັດເດີມ
2). ບັດເສີມ
3.2 ກໍລະນ ສະເໜຂໍຕໍົ່ອາຍຸບັດເກນ 1 ປ (ນັບຈາກວັນໝົດອາຍຸຂອງບັດ)
3.2.1 ອອກບັດໃໝ່
ັ
1). ບັດຫກ
ເທົີ່າກັບຄີ່າອອກບັດໃໝີ່ຂອງບັດເດີມ
2). ບັດເສີມ
3.2.2 ບໍລິການລາຍເດືອນ (ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາບັດລາຍເດືອນ)
ັ
1). ບັດຫກ
ເທົີ່າກັບຄີ່າບາລຸ ງຮັກສາລາຍເດືອນຂອງບັດເດີມ
2). ບັດເສີມ
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ອອກລະຫັດໃໝ່

້ ດ
10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັງ/ບັ
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ບໍລິການລາຍເດືອນ (ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາບັດລາຍເດືອນ)
5.1. ບັດຊິບ ATM BCEL UnionPay ແລະ ບັດຊິບ ATM BCEL Myway UnionPay
5.1.1 ບັດທົົ່ວໄປ (Standard)
ັ
1). ບັດຫກ

5.000

2). ບັດເສີມ

4.000

5.1.2. ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)
ັ
1). ບັດຫກ

6.000

2). ບັດເສີມ

5.000

5.1.3 ບັດຄໍາ (Gold)
ັ
1). ບັດຫກ

8.000

2). ບັດເສີມ

7.000

5.2 ສ າລັ ບ ພະນັ ກ ງານລັ ດ ຖະກອນ (ລວມທັ ງ
ລັ ດ ຖ ະ ກ ອ ນທີີ່ ບີ່ ທັ ນ ສົ ມ ບູ ນ) ຂ ອງບັ ນ ດາ

້
ັ ເທົີ່ານັນ)
2.000 ກີບ/ເດືອນ ສະເພາະບັດທົີ່ວໄປ (ບັດຫກ

ພະແນກການ-ກະຊວງ (ລວມທັງພະນັກງານຄູ
ໂຮງຮຽນລັດທະຫານ, ຕາຫວດ)
5.3 ສາລັບພະນັກງານຄູໂຮງຮຽນເອກະຊົນ
5.4 ສາລັບພະນັກງານຄູສະຖາບັນການທະນາຄານ
5.5 ສາລັບຄະນະຫ້ອງການບ້າ ນ ແລະ ພະນັກ ງານ
ຫ້ອງການບ້ານໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ
້
5.6 ສາລັບນັກຮຽນມັດທະຍົມປາຍ (ມ 4 ຂນໄປ)

້
ັ ເທົີ່ານັນ)
3.000 ກີບ/ເດືອນ ສະເພາະບັດທົີ່ວໄປ (ບັດຫກ
້
ັ ເທົີ່ານັນ)
2.000 ກີບ/ເດືອນ ສະເພາະບັດທົີ່ວໄປ (ບັດຫກ
້
ັ ເທົີ່ານັນ)
2.500 ກີບ/ເດືອນ ສະເພາະບັດທົີ່ວໄປ (ບັດຫກ
້
ັ ເທົີ່ານັນ)
1.000 ກີບ/ເດືອນ ສະເພາະບັດທົີ່ວໄປ (ບັດຫກ

5.7 ສາລັບນັກສກສາ
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1.000 ກີບ/ເດືອນ (ສະເພາະບັດນັກສກສາ)

ຄ່າທໍານຽມຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM:

ບີ່ ເກັບ

6.1 ພາຍໃນລະບົບ ທຄຕລ

6.2 ນອກເຄືອຄີ່າຍ (ທະນາຄານອືີ່ນທີີ່ບີ່ ເປັນ

3% ຂອງວົງເງ ິນທີີ່ຖອນ, ຕີ່ າສຸ ດ 3 ໂດລາ

ສະມາຊິກລະບົບ LAPNet)
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ຄ່າທໍານຽມຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ, ບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານເຄືົ່ອງຮູດ EDC:
7.1 ພາຍໃນລະບົບຂອງ ທຄຕລ

7.2 ນອກເຄືອຄີ່າຍ (ທະນາຄານອືີ່ນ)
8
9

ຄ່າທໍານຽມກວດຍອດເງິນໃນບັນຊຢູ່ນອກ
ເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ
ຄ່າກວດຄົື້ນເອກະສານ/ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງບັດ ຄືນຫຼັງ
9.1 ພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຮ້ານຄ້າສະມາຊິກຂອງ ທຄຕລ
9.1.1 ພາຍໃນການົດ 7 ວັນລົງມາ
9.1.2 ຫາຍກວີ່າ 7 ວັນ ແຕີ່ ບີ່ ເກີນ 90 ວັນ
9.1.3 ຫາຍກວີ່າ 90 ວັນ ແຕີ່ ບີ່ ເກີນ 180 ວັນ

ບີ່ ເກັບ
ບີ່ ເກັບ

0,5 ໂດລາ/ຄັງ້

ບີ່ ເກັບ

20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ
50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ

9.2 ນອກລະບົບ ຂອງ ທຄຕລ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ
9.2.1 ພາຍໃນການົດ 60 ວັນລົງມາ
9.2.2 ຫາຍກວີ່າ 60 ວັນ ແຕີ່ ບີ່ ເກີນ 120 ວັນ

50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ
80.000 ກີບ, 10 ໂດລາ, 350 ບາດ, 70 ຢວນ/ລາຍການ

9.2.3 ຫາຍກວີ່າ 120 ວັນ ແຕີ່ ບີ່ ເກີນ 180 ວັນ
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ຄ່າທໍານຽມເບິົ່ງກ້ອງຢູ່ຕູ້ ATM
10.1 ເບິີ່ງກ ້ອງຢູີ່ຕູ ້ ATM ໃນເຄືີ່ອຄີ່າຍ (ບີ່ ເກີນ7
ວັນ)
10.2 ເບິີ່ງກ ້ອງຢູີ່ຕູ ້ ATM ໃນເຄືີ່ອຄີ່າຍ (ເກີນ 7 ວັນ
ແຕີ່ ບີ່ ເກີນ 30 ວັນ)
10.3 ເບິີ່ງກ ້ອງຢູີ່ຕູ ້ ATM ໃນເຄືີ່ອຄີ່າຍ (ເກີນ 30
ວັນແຕີ່ ບີ່ ເກີນ 90 ວັນ)

100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ/ລາຍການ
້
20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ຄັງ/ລາຍການ
້
40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ຄັງ/ລາຍການ
້
80.000 ກີບ, 10 ໂດລາ, 350 ບາດ, 70 ຢວນ/ຄັງ/ລາຍການ
້ ດ/ບັນຊີ
10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັງ/ບັ
້ ດ/ບັນຊີ
10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັງ/ບັ
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ປ່ຽນບັນຊຫຼັກໃນບັດ ATM
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ເພົ່ມບັນຊເຂົື້າບັດ ATM
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ນັກສກສາຕ້ອງການປ່ຽນນໍາໃຊ້ບັດຊິບ ATM BCEL UnionPay ຫຼື ບັດຊິບ ATM BCEL Myway
UnionPay ຫຼັງຈາກໝົດສະຖານະພາບຂອງການເປັນນັກສກສາ
13.1 ບັດຊິບ ATM BCEL UnionPay
13.1.1 ມບັດມາສົົ່ງ
1). ບັດທົີ່ວໄປ (Standard)
ບີ່ ເກັບ
2). ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)
3). ບັດຄາ (Gold)
13.1.2 ບໍົ່ມບັດມາສົົ່ງ
1). ບັດທົີ່ວໄປ (Standard)

20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັດ

2). ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)

25.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ

3). ບັດຄາ (Gold)

30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ

13.2 ບັດຊິບ ATM BCEL Myway UnionPay
13.2.1 ມບັດມາສົົ່ງ/ບໍົ່ມບັດມາສົົ່ງ
14

ບີ່ ເກັບ
ບີ່ ເກັບ

30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ

ລູກຄ້າບໍົ່ມາຮັບບັດເກນ 45 ວັນ ລະບົບຈະປິດອັດຕະໂນມັດ ແລະ ລູກຄ້າມາສະເໜອອກບັດໃໝ່
14.1 ບັດນັກສກສາ

20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັດ

14.2 ບັດຊິບ ATM BCEL UnionPay
14.2.1. ບັດທົີ່ວໄປ (Standard)
ັ
1). ບັດຫກ

20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັດ

2). ບັດເສີມ
14.2.2. ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)
ັ
1). ບັດຫກ

25.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ

2). ບັດເສີມ
14.2.3. ບັດຄາ (Gold)
ັ
1). ບັດຫກ

30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ

2). ບັດເສີມ
14.3 ບັດຊິບ ATM BCEL Myway UnionPay
14.3.1. ບັດທົີ່ວໄປ (Standard)
ັ
1). ບັດຫກ

35.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 160 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ

2). ບັດເສີມ
14.3.2. ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)
ັ
1). ບັດຫກ

40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ບັດ

2). ບັດເສີມ
14.3.3. ບັດຄາ (Gold)
ັ
1). ບັດຫກ
2). ບັດເສີມ
ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສິດໃນການປີ່ຽນແປງຄີ່ າທານຽມໂດຍບີ່ ຕ້ອງແຈ ້ງລີ່ ວງໜ້າ

45.000 ກີບ, 6 ໂດລາ, 200 ບາດ, 40 ຢວນ/ບັດ

