ຄ່າບໍລິການບັດສາກົນ Debit & Credit
I. ບັດ VISA Debit & Credit
ລ/ດ
1

ລາຍການຄ່າບໍລິການ

ອັດຕາຄ່າບໍລິການ

່ ມາສະໝກ)
ັ້
ຄ່ າສະມາຊິກ (ຊາລະຄງດຽວເວລາທ
1.1 ບດຄາ (VISA GOLD)
➢ ບດຫກ

30 ໂດລາ/ບດ

➢ ບດເສມ

20 ໂດລາ/ບດ

1.2 ບດມາດຕະຖານ (VISA CLASSIC)
➢ ບດຫກ

20 ໂດລາ/ບດ

➢ ບດເສມ

15 ໂດລາ/ບດ

1.3 ບດ VISA DEBIT

2

➢ ບດຫກ

15 ໂດລາ/ບດ

➢ ບດເສມ

12 ໂດລາ/ບດ

ຄ່ າທານຽມ ບາລຸ ງຮກສາບດປະຈາປ
(ຖັ້າຄັ້າງຄ່ າທານຽມເກນ 6 ເດືອນ ບດຈະຖືກປດ ຫ ື ງ ົດການນາໃຊັ້)
2.1 ບດຄາ (VISA GOLD)
➢ ບດຫກ

40 ໂດລາ/ປ

➢ ບດເສມ

20 ໂດລາ/ປ

2.2 ບດມາດຕະຖານ (VISA CLASSIC)
➢ ບດຫກ

30 ໂດລາ/ປ

➢ ບດເສມ

10 ໂດລາ/ປ

2.3 ບດ VISA DEBIT

3

➢ ບດຫກ

25 ໂດລາ/ປ

➢ ບດເສມ

15 ໂດລາ/ປ

ດອກເບັ້ຍກຢັ້ ືມສາລບການຖອນເງ ິນສົດ, ລາຍການຊາລະຄ່ າສິນຄັ້າ ແລະ ການບລິການຕ່ າງໆ
3.1 ກລະນຊາລະ ພາຍໃນການົດເວລາທ່ ທະນາຄານ
ອະນຸຍາດ
3.2

ກລະນຄັ້າງຊາລະທງໝົດ ຫ ື ສ່ ວນໃດໜື່ງ (ຄິດໄລ່ ດອກ
ັ້
ັ້ ່ ຊືສິ
ັ້ ນ ຄັ້າ ແລະ
ເບັ້ຍ ນ ບຈາກມືຖອນເງ
ນິ ສົດ ຫ ື ມືທ

5

ບລິການຕ່ າງໆ ຮອດມືຊັ້ າລະ)
ັ້ ່ າສຸ ດໃນແຕ່ ລະເດືອນ
ວົງເງ ິນຊາລະສະສາງໜຕ
ັ້ ນຊັ້າ (ຂອງຍອດເຫອ
ື ຄັ້າງຊາລະ)
ຄ່ າທານຽມຊາລະຕົນທຶ

6

ຄ່ າທານຽມຖອນເງ ິນສົດ

4

6.1 ໃນລະບົບ ATM ຂອງ ທຄຕລ
6.2 EDC ແລະ ນອກລະບົບ ATM ຂອງ ທຄຕລ
(ຂັ້າມເຄືອຄ່ າຍ)
7

ປ່ຽນແປງວົງເງ ິນບດ Credit

8

ຄ່ າທານຽມ Chargeback
8.1 ຂະແໜງທົ່ວໄປ

9

8.2 ຂະແໜງການບິນ, ໂຮງແຮມ, ລົດເຊົ່າ, ເຮື່ອສາລານ
ອອກບດຄືນ, ຕ່ ອາຍຸ ແລະ ຂອອກລະຫດໃໝ່
9.1 ອອກບດໃໝ່ (ກລະນບດເສຍ, ແຕກຫກ ຫ ື ຕາມການ
ັ້
ສະເໜຂອງເຈົາຂອງບ
ດ)
9.2 ຕ່ ອາຍຸ ບດ (ນບຈາກວນໝົດອາຍຸ ຂອງບດ)

ບ່ ຄິດໄລ່ ດອກເບັ້ຍ
16%/ປ, ຕ່ າສຸ ດ 1 ໂດລາ

10% ຂອງວົງເງ ິນນາໃຊັ້
2%, ຕ່ າສຸ ດ 5 ໂດລາ
ບ່ ເກບ

3%, ຕ່ າສຸ ດ 3 ໂດລາ

ບ່ ເກບ
40.000 ກບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ລາຍການ
240.000 ກບ, 30 ໂດລາ, 1.050 ບາດ, 210 ຢວນ/ລາຍການ
80.000 ກບ, 10 ໂດລາ, 350 ບາດ, 70 ຢວນ
+ ຄ່ າທານຽມຄັ້າງຊາລະ (ຖັ້າມ)/ບດ

ບ່ ເກບ

9.2.1 ພາຍໃນ 45 ວນ
9.2.2 ພາຍໃນ 1 ປ
ັ້
9.2.3 ເກນ 1 ປຂຶນໄປ
9.3 ອອກລະຫດໃໝ່
10

ຟຣຄ່ າສະໝກສະມາຊິກ,
ເກບຄ່ າທານຽມບາລຸ ງຮກສາບດປະຈາປຕາມປະເພດບດ
ເກບຄ່ າສະໝກສະມາຊິກ
ແລະ ເກບຄ່ າທານຽມບາລຸ ງຮກສາບດປະຈາປຕາມປະເພດບດ
ັ້ ດ
40.000 ກບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ຄງ/ບ

ຄ່ າທານຽມແຈ ັ້ງບດເສຍ

່ ບດຫັ້າມນາ
ັ້
10.1 ແຈ ັ້ງບດເສຍ ແລະ Update ບດເຂົາລາຍຊື
ໃຊັ້

ັ້
10.2 ແຈ ັ້ງບດເສຍໃນເວລາເຈົາຂອງບ
ດຢ່ ຕ່ າງປະເທດໂດ

ບ່ ເກບ
ັ້ ດ
160.000 ກບ, 20 ໂດລາ, 700 ບາດ, 140 ຢວນ/ຄງ/ບ

ຍຜ່ານສນບດ VISA
11
12

1% ຂອງວົງເງ ິນທ່ ໃຊັ້

ຄ່ າທານຽມຜິດດ່ ຽງອດຕາແລກປ່ຽນ
ັ້ ນການຮດບດ ແລະ Statement ຄືນຫງ
ສະໜອງໃບບິນຢງຢື
12.1 ສະໜອງໃບບິນໃນເຄືອຄ່ າຍ ແລະ ຮັ້ານຄັ້າສະມາຊິກ
ຂອງ ທຄຕລ
12.1.1 ພາຍໃນການົດ 7 ວນລົງມາ
12.1.2 ຫາຍກວ່ າ 7 ວນ ແຕ່ ບ່ ເກນ 90 ວນ
12.1.3 ຫາຍກວ່ າ 90 ວນ ແຕ່ ບ່ ເກນ 180 ວນ
12.2 ສະໜອງບິນນອກລະບົບ ຫ ື ຮັ້ານຄັ້າທ່ ບ່ ແມ່ ນ

ບ່ ເກບ
20.000 ກບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ
50.000 ກບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ

ສະມາຊິກຂອງ ທຄຕລ
12.2.1 ພາຍໃນການົດ 60 ວນລົງມາ

12.2.2 ຫາຍກວ່ າ 60 ວນ ແຕ່ ບ່ ເກນ 120 ວນ

12.2.3 ຫາຍກວ່ າ 120 ວນ ແຕ່ ບ່ ເກນ 180 ວນ

12.3 ຄ່ າສະໜອງ Statement ຕາມການສະເໜຂອງເຈົາັ້
ຂອງບດ (ຄືນຫງ 1-3 ເດືອນ)

12.4 ຄ່ າສະໜອງ Statement ຕາມການສະເໜຂອງເຈົາັ້
ຂອງບດ (ຄືນຫງເກນ 3 ເດືອນແຕ່ ບ່ ເກນ 1 ປ)
12.5 ຄ່ າສະໜອງ Statement ຕາມການສະເໜຂອງເຈົາັ້
ຂອງບດ (ຄືນຫງ ເກນ 1 ປ ແຕ່ ບ່ ເກນ 3 ປ)
12.6 ຄ່ າສະໜອງ Statement ຕາມການສະເໜຂອງເຈົາັ້
ຂອງບດ (ຄືນຫງເກນ 3 ປ ແຕ່ ບ່ ເກນ 10 ປ)

50.000 ກບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ
80.000 ກບ, 10 ໂດລາ, 350 ບາດ, 70 ຢວນ/ລາຍການ
100.000 ກບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ/ລາຍການ

ັ້ ດ
20.000 ກບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ຄງ/ບ

ັ້ ດ
40.000 ກບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ຄງ/ບ
ັ້ ດ
100.000 ກບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ/ຄງ/ບ
ັ້ ດ
500.000 ກບ, 65 ໂດລາ, 2.200 ບາດ, 430 ຢວນ/ຄງ/ບ

12.7 ຄ່ າສະໜອງ Statement ຕາມການສະເໜຂອງເຈົາັ້

1.000.000 ກບ, 125 ໂດລາ, 4.400 ບາດ,
ັ້ ດ
860 ຢວນ/ຄງ/ບ

ຂອງບດ (ຄືນຫງເກນ 10 ປ ຖັ້າສາມາດສະໜອງໄດັ້)
13

ື
ຄ່ າອອກບດດ່ ວນ (ແບບຟອມຄົບຕາມເງ່ ອນໄຂ
ແລະ ໄດັ້ຮບ
່
ການອະນຸມດສົງໃຫັ້ສນບດກ່ ອນ 15:30 ໂມງຂອງມື,ັ້ ຮບບດ

160.000 ກບ, 20 ໂດລາ, 700 ບາດ, 140 ຢວນ/ບດ

ພາຍໃນມື ັ້ ເວລາ 16 ໂມງ) ຮບບດໄດັ້ຢ່ ສະເພາະສານກງານ
ໃຫຍ່
14
15

ປ່ຽນແປງວິທຊາລະບດ ຫ ື ປ່ຽນແປງບນຊຊາລະບດ ຫ ື
ັ້ ນບດ
ປ່ຽນແປງຂມ

ັ້ ດ
10.000 ກບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄງ/ບ

ັ້
ປ່ຽນແປງບນຊຄາປະກ
ນອອກບດ VISA Credit (ລວມທງ
ັ້
ປ່ຽນແປງບນຊຄາປະກນ 45 ວນ ໃນກລະນປິ ດບດເຄດິດ

ບ່ ເກບ

ຖາວອນ)
16

ເປດນາໃຊັ້ບດໃໝ່ ກລະນບດຖືກລ໋ ອກຍັ້ອນລກຄັ້າຄັ້າງຊາລະກາຍ 3 ເດືອນ
ັ້ 1 (ກລະນຕັ້ອງການນາໃຊັ້ຕ່ )
16.1 ຄງທ

ບ່ ເກບ

ັ້ 2
16.2 ຄງທ

15 ໂດລາ/ຄງັ້

ລກຄັ້າຂປິດບດ VISA ໂດຍບ່ ມບດມາສົ່ງໃຫັ້ ທຄຕລ

17

17.1 ກລະນສະເໜຂປິ ດບດ ແລະ ປິດບນຊເງ ິນຝາກເລຍ

18

17.2 ກລະນຂປິດບດເກົ່າ ແລະ ສະເໜຂອອກບດໃໝ່
ລກຄັ້າບ່ ມາຮບບດເກນ 45 ວນ ລະບົບຈະປິດອດຕະໂນມດ

19

ແລະ ລກຄັ້າມາສະເໜອອກບດໃໝ່
ັ້ ນຂມ
ັ້ ນບດ Credit, Debit
ໃບຢງຢື

ບ່ ເກບ

ັ້ ລະນ ລ ກຄັ້າ ລືມ ບ ດຢ່ ຕ ຕ
ັ້ ່ າງປະເທດ, ທະນາຄານ
(ຍົກ ເວ ນກ
ຕ່ າງປະເທດສົ່ງບດມາ ທຄຕລ ແລະ ເກບຄ່ າບລິການ, ທຄຕລ
ັ້
ຈະໄດັ້ເກບກບລກຄັ້າ 120.000 ກບ, 15 ໂດລາ/ບດ/ຄງ)
ເກບເທົ່າສະເໜອອກບດໃໝ່

10 ໂດລາ/ບດ
20.000 ກບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ,
20 ຢວນ/ຍອດເງ ິນ/ບດ/ສະບບ

II. ບັດ Visa Credit and Debit Platinum
ລ/ດ
1

2

ລາຍການຄ່າບໍລິການ
ບັດ

Visa Credit Platinum

່ ມາສະໝກ):
ັ້
1.1 ຄ່ າສະມາຊິກ (ຊາລະຄງດຽວເວລາທ
• ບດຫລກ
• ບດເສມ
1.2 ຄ່ າບາລຸ ງຮກສາປະຈາປ
• ບດຫລກ
• ບດເສມ
ບັດ Visa Debit Platinum
່ ມາສະໝກ):
ັ້
2.1 ຄ່ າສະມາຊິກ (ຊາລະຄງດຽວເວລາທ
• ບດຫລກ
• ບດເສມ
2.2 ຄ່ າບາລຸ ງຮກສາປະຈາປ
• ບດຫລກ
• ບດເສມ

III.
ລ/ດ
1

35 ໂດລາ/ບດ
25 ໂດລາ/ບດ
75 ໂດລາ/ບດ
65 ໂດລາ/ບດ

15 ໂດລາ/ບດ
10 ໂດລາ/ບດ
25 ໂດລາ/ບດ

15 ໂດລາ/ບດ

ບັດ JCB Credit

ລາຍການຄ່າບໍລິການ
່ ມາສະໝກ):
ັ້
ຄ່ າສະມາຊິກ (ຊາລະຄງດຽວເວລາທ
1.1 ບດຄາ (JCB

•
•
•
•

ອັດຕາຄ່າບໍລິການ

GOLD)

ບດຫລກ

15 ໂດລາ/ບດ

ບດເສມ

10 ໂດລາ/ບດ

1.2 ບດມາດຕະຖານ (JCB

2

ອັດຕາຄ່າບໍລິການ

Classic)

ບດຫລກ

10 ໂດລາ/ບດ

ບດເສມ

5 ໂດລາ/ບດ

ຄ່ າບາລຸ ງຮກສາປະຈາປ
2.1 ບດຄາ (JCB

•
•

ບດຫລກ
ບດເສມ

GOLD)
25 ໂດລາ/ບດ
20 ໂດລາ/ບດ

2.2 ບດມາດຕະຖານ (JCB

•
•
3

1

ບດເສມ

ລາຍການຄ່າບໍລິການ
່ ມາສະໝກ)
ັ້
ຄ່ າສະມາຊິກ (ຊາລະຄງດຽວເວລາທ

ອັດຕາຄ່າບໍລິການ

35 ໂດລາ/ບດ
25 ໂດລາ/ບດ
25 ໂດລາ/ບດ
20 ໂດລາ/ບດ
25 ໂດລາ/ບດ
20 ໂດລາ/ບດ
20 ໂດລາ/ບດ
10 ໂດລາ/ບດ

ຄ່ າບາລຸ ງຮກສາປະຈາປ

2.1. ບດ Platinum
• ບດຫກ
• ບດເສມ
2.2. ບດຄາ (ມປະກນໄພ)
• ບດຫກ
• ບດເສມ
2.3. ບດຄາ (ບ່ ມປະກນໄພ)
• ບດຫກ
• ບດເສມ
2.4. ບດເງ ິນ
• ບດຫກ
• ບດເສມ
3

ຄ່ າທານຽມອອກບດດ່ ວນ
(ຮບບດພາຍໃນມື)ັ້ ຮບບດໄດັ້ຢ່ ສະເພາະສານກງານໃຫຍ່

4

ຄ່ າທານຽມອອກບດດ່ ວນ
ັ້ ດໄປຂອງວນລດຖະການ)
(ຮບບດພາຍໃນມືຖ

5

ປະຕິບດຄືກນກບບດວຊາເຄດິດຂອງ ທຄຕລ

ບັດ Co-Brand

1.1. ບດ Platinum
• ບດຫກ
• ບດເສມ
1.2. ບດຄາ (ມປະກນໄພ)
• ບດຫກ
• ບດເສມ
1.3. ບດຄາ (ບ່ ມປະກນໄພ)
• ບດຫກ
• ບດເສມ
1.4. ບດເງ ິນ
• ບດຫກ
• ບດເສມ
2

15 ໂດລາ/ບດ
10 ໂດລາ/ບດ

ບດຫລກ

ດອກເບັ້ຍກຢັ້ ືມສາລບການນາໃຊັ້ບດ ແລະ ຄ່ າທານຽມອື່ນໆ

IV.
ລ/ດ

Classic)

ດອກເບັ້ຍກຢັ້ ືມສາລບການນາໃຊັ້ບດ ແລະ ຄ່ າທານຽມອື່ນໆ

75 ໂດລາ/ບດ
65 ໂດລາ/ບດ
60 ໂດລາ/ບດ
50 ໂດລາ/ບດ
40 ໂດລາ/ບດ
30 ໂດລາ/ບດ
30 ໂດລາ/ບດ
20 ໂດລາ/ບດ
20 ໂດລາ/ບດ
15 ໂດລາ/ບດ
ປະຕິບດຄືກນກບບດວຊາເຄດິດຂອງ ທຄຕລ

V. ບັດ BCEL World Mastercard
ລາຍການຄ່າບໍລິການ

ລ/ດ

1

ອັດຕາຄ່າບໍລິການ

່ ມາສະໝກ)
ັ້
ຄ່ າສະມາຊິກ (ຊາລະຄງດຽວເວລາທ

➢ ບດຫກ
➢ ບດເສມ
2

35 ໂດລາ/ບດ
25 ໂດລາ/ບດ

ຄ່ າທານຽມບາລຸ ງຮກສາບດປະຈາປ

➢ ບດຫກ
➢ ບດເສມ
3

75 ໂດລາ/ປ
65 ໂດລາ/ປ

ດອກເບັ້ຍກຢັ້ ືມສາລບການນາໃຊັ້ບດ ແລະ ຄ່ າ
ທານຽມອື່ນໆ

ປະຕິບດຄືກນກບບດວຊາເຄດິດຂອງ ທຄຕລ

VI. ບັດ BCEL Prepaid Mastercard
ລາຍການຄ່າບໍລິການ

ລ/ດ

1

ອັດຕາຄ່າບໍລິການ

່ ມາສະໝກ, ບ່ ມບດເສມ)
ັ້
ຄ່ າສະມາຊິກ (ຊາລະຄງດຽວເວລາທ

1.1 ບດ BCEL Virtual Prepaid Mastercard

10 ໂດລາ, 80.000 ກບ, 350 ບາດ/ບດ

(ບດສະເໝືອນຈິງ)

Mastercard

15 ໂດລາ, 120.000 ກບ, 530 ບາດ/ບດ

1.3 ບດ BCEL My Way Prepaid Mastercard
(ບດແບບຕື່ມເງ ິນທ່ ລກຄັ້າຂພິມຮບໃສ່ ໜັ້າບດ)

20 ໂດລາ, 160.000 ກບ, 700 ບາດ/ບດ

1.2 ບດ BCEL Standard Prepaid
(ບດຕື່ມເງ ິນມາດສ໌ເຕຄາດທົ່ວໄປ)

2

ຄ່ າທານຽມບາລຸ ງຮກສາບດປະຈາປ
ບ່ ເກບ

2.1 ບດ BCEL Virtual Prepaid Mastercard
(ບດສະເໝືອນຈິງ)

2.2 ບດ BCEL Standard Prepaid Mastercard

ບ່ ເກບ

2.3 ບດ BCEL My Way Prepaid Mastercard
(ບດແບບຕື່ມເງ ິນທ່ ລກຄັ້າຂພິມຮບໃສ່ ໜັ້າບດ)

ບ່ ເກບ

(ບດຕື່ມເງ ິນມາດສ໌ເຕຄາດທົ່ວໄປ)

3

ຄ່ າທານຽມປ່ຽນບດ/ເລກບດໃໝ່ (ກລະນທ່ ບດເສຍຫາຍ ຫ ື ມລາຍການສົງໃສ)

3.1 ບດ BCEL Virtual Prepaid Mastercard

5 ໂດລາ, 40.000 ກບ, 180 ບາດ

(ບດສະເໝືອນຈິງ)
3.2 ບດ BCEL Standard Prepaid
(ບດຕື່ມເງ ິນມາດສ໌ເຕຄາດທົ່ວໄປ)

4

Mastercard

10 ໂດລາ, 80.000 ກບ, 350 ບາດ

3.3 ບດ BCEL My Way Prepaid Mastercard
(ບດແບບຕື່ມເງ ິນທ່ ລກຄັ້າຂພິມຮບໃສ່ ໜັ້າບດ)

15 ໂດລາ, 120.000 ກບ, 530 ບາດ

ັ້ ດ
ຄ່ າຕື່ມເງ ິນເຂົາບ
4.1 ຕື່ມເງ ິນ

4.2
4.3
4.4

ຕື່ມເງ ິນ
ຕື່ມເງ ິນ
ຕື່ມເງ ິນ

ື ິນໄດັ້)
Top-up fee (ທຸກປະເພດບດແບບຕື່ມເງ ິນຜ່ານທຸກຊ່ ອງທາງທ່ ອະນຸຍາດໃຫັ້ຕ່ ມເງ
500,00 ໂດລາ ລົງມາ

0,5 ໂດລາ, 4.000 ກບ, 18 ບາດ

500,01 - 1.000,00 ໂດລາ

1 ໂດລາ, 8.000 ກບ, 35 ບາດ

1.000,01 - 3.000,00 ໂດລາ

1,5 ໂດລາ, 12.000 ກບ, 53 ບາດ

3.000,01 - 5.000,00 ໂດລາ

2 ໂດລາ, 16.000 ກບ, 70 ບາດ

5

ຄ່ າທານຽມການນາໃຊັ້ບດຊາລະສິນຄັ້າ ທງພາຍໃນ ແລະ ພາຍ
ນອກລະບົບຮບບດ ທຄຕລ

6
7
8
9

ບ່ ເກບ
ັ້
່
່
(ແຕ່ ເບືອງທະນາຄານອືນທຮບບດ ອາດມການເກບຄ່ າ
ທານຽມ)
ບ່ ເກບ

ັ້
ຄ່ າທານຽມຖອນເງ ິນອອກຈາກບດ (ຖອນເປນເງ ິນກບເທົ່ານນ)
ຄ່ າທານຽມໂອນເງ ິນຈາກບດໜຶ່ງໄປອກບດໜຶ່ງ

ບ່ ເກບ
ບ່ ເກບ

ຄ່ າທານຽມຖັ້າຫາກບ່ ມການເຄື່ອນໄຫວເກນ 1 ປ
ຄ່ າທານຽມອື່ນໆແມ່ ນປະຕິບດຄືກບຜະລິດຕະພນບດວຊາເດບິດ ຂອງ ທຄຕລ

VII. ຄ່າທໍານຽມເລືອກເລກບັດງາມສໍາລັບບັດສາກົນ
ລ/ດ
1

ລາຍການຄ່າບໍລິການ

ຄ່າທໍານຽມເລືອກເລກບັດງາມສໍາລັບບັດສາກົນ (ສະເພາະເລກບັດ 4 ໂຕທ້າຍ):
1.1 xxxx xxxx xxxx 9999 (ຕົວຢ່າງ: 7777, 8888, 9999)

100 ໂດລາ/ບດ

1.2 xxxx xxxx xxxx x999 (ຕົວຢ່າງ: 3999, 2999)

80 ໂດລາ/ບດ

1.3 xxxx xxxx xxxx 999x (ຕົວຢ່າງ: 9992, 9998)
1.4 ເລກລຽງ (ຕົວຢ່າງ 1234, 2345, 6789, ອື່ນໆ)

80 ໂດລາ/ບດ

1.5 xxxx xxxx xxxx xx99 (ຕົວຢ່າງ: 1199, 2299)

50 ໂດລາ/ບດ

1.6 ເລືອກເລກຕາມໃຈ (ຕົວຢ່າງ ວນເດືອນປເກດ, ເບໂທ, ອື່ນໆ)
1.7 xxxx xxxx xxxx xxx9 (ຕົວຢ່າງ: 2549, 1239)
2

ອັດຕາຄ່າບໍລິການ

80 ໂດລາ/ບດ
20 ໂດລາ/ບດ
10 ໂດລາ/ບດ

ຄ່າທໍານຽມທີ່ຕິດພັນກັບການລິິ້ງວົງເງິນດຽວກັນສໍາລັບບັດເຄຼດິດ
2.1 ກລະນມບດເຄດິດໃດໜຶ່ງຢ່ ແລັ້ວ ແລະ ຕັ້ອງການອອກບດປະເພດອື່ນເພ່ ມ (ຕົວຢ່າງ: ມບດ Visa ແລັ້ວຕັ້ອງການອອກ
ິ ັ້ ງເງ ິນດຽວກນກບບດ Visa)
ບດ JCB ຫ ື ບດ Co-brand ໃຫັ້ລງວົ
ັ້ ງເງ ິນ
2.1.1 ຄ່ າທານຽມລິງວົ

່ ມາສະໝກ)
ັ້
2.1.2 ຄ່ າສະມາຊິກ (ຊາລະຄງດຽວເວລາທ
2.1.3 ຄ່ າບາລຸ ງຮກສາປະຈາປ ແລະ ຄ່ າທານຽມອື່ນໆ

ັ້ ງເງ ິນດຽວກນ
2.2 ກລະນອອກ 2-3 ປະເພດບດເຄດິດພັ້ອມກນ ແລະ ຕັ້ອງການລິງວົ
ັ້ ງເງ ິນ
2.2.1 ຄ່ າທານຽມລິງວົ
່ ມາສະໝກ)
ັ້
2.2.2 ຄ່ າສະມາຊິກ (ຊາລະຄງດຽວເວລາທ
2.2.3 ຄ່ າບາລຸ ງຮກສາປະຈາປ ແລະ ຄ່ າທານຽມອື່ນໆ

3

ບ່ ເກບ
ບ່ ເກບ

ເກບປົກກະຕິຕາມແຕ່ ລະປະເພດບດ
ບ່ ເກບ
ເກບສະເພາະບດຫກ
ເກບປົກກະຕິຕາມແຕ່ ລະປະເພດບດ

ນະໂຍບາຍພິເສດສໍາລັບລູກຄ້າບັນຊເງິນຝາກປະຈໍາ ແລະ ລູກຄ້າເງິນກູູ້ (ທ່ ຕັ້ອງການອອກບດເຄດິດ)
3.1 ຄ່າສະມາຊິກ (ຊໍາລະຄັິ້ງດຽວເວລາທີ່ມາສະໝັກ)
3.2 ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາປະຈໍາປ ແລະ ຄ່າທໍານຽມອືີ່ນໆ

ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຄ່ າທານຽມໂດຍບ່ ຕັ້ອງແຈ ັ້ງລ່ ວງໜັ້າ

ບ່ ເກບ

ເກບປົກກະຕິຕາມແຕ່ ລະປະເພດບດ

