คู่มือการใช้บริ การบัตรอิ เล็กทรอนิ กส์
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ประกอบไปด้วย บัตรเอทีเอ็ม (“บัตร
เอทีเอ็ม”) (ปจั จุบนั ธนาคารไม่รบั ออกบัตรประเภทนี้) และบัตร เคเค เดบิต การ์ด (KK Debit Card) (“บัตรเดบิต”) (หากไม่
กล่าวถึงบัตรประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงจะรวมเรียกว่า “บัตร”) โดยบัตรเดบิตเป็ นบัตรทีธ่ นาคารได้ร่วมกับ
UnionPay International ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการเครือข่ายชาระเงินรายใหญ่ของประเทศจีนในการให้บริการบัตรเดบิตทีเ่ พิม่ ความ
สะดวกให้กบั ผูข้ อใช้บริการสาหรับการทารายการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM รายการซือ้ สินค้าและบริการผ่านเครื่องรูด
บัตรได้ทุกวันตลอด 24 ชัวโมง
่

คุณสมบัติพื้นฐานของบัตรเดบิ ต
 บัตรใช้เทคโนโลยีชพิ อัจฉริยะ EMV มาตรฐานระดับโลก
 บัตรมีหมายเลขบัตรจานวน 16 หลัก
 บัตรจะต้องผูกกับบัญชีเงินฝากเสมอ และจะทาการตัดเงินในบัญชีทนั ทีทม่ี กี ารใช้งานบัตร
 บัตรใช้ค่กู บั รหัส PIN 6 หลัก
 สามารถใช้บริการผ่านเครื่องATMได้ทุกเครื่องทัวไทย
่
และทัวโลก
่
ผ่านเครือข่าย
 สามารถใช้ชาระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรูดบัตรในเครือข่าย
 บัตรจะมีอายุการใช้งานตามทีธ่ นาคารกาหนดบนหน้าบัตร

ได้ทวโลก
ั่

และ

ขัน้ ตอนและวิ ธีการใช้งานบัตร
1. การใช้งานบัตรผ่านเครือ่ ง ATM
1.1
เสียบบัตรทีเ่ ครื่อง ATM
1.2
ใส่รหัส PIN 4 หลัก (กรณีบตั รเอทีเอ็ม) หรือ 6 หลัก (กรณีบตั รเดบิต)
1.3
เลือกทารายการต่างๆ เช่น สอบถามยอด ถอนเงิน โอนเงินเป็ นต้น
1.4
ยืนยันการทารายการ
1.5
ในกรณีทร่ี ะบุรหัส PIN ถูกต้อง รายการจะเสร็จสมบูรณ์ โดยผูข้ อใช้บริการจะได้รบั ใบบันทึกรายการเป็ น
หลักฐานทุกครัง้ เว้นแต่ผขู้ อใช้บริการตกลงทีจ่ ะไม่รบั ใบบันทึกรายการ
1.6
หากระบุรหัส PIN ไม่ถูกต้อง เครื่อง ATM จะปฏิเสธการทารายการ และในกรณีทร่ี ะบุรหัส PIN ไม่ถูกต้อง
4 ครัง้ ติดต่อกันไม่ว่าจะเป็ นทีเ่ ครื่อง ATM หรือช่องทางอื่นทีธ่ นาคารจัดขึน้ โดยกาหนดให้ใช้รหัส PIN เป็ น
ส่วนหนึ่งในการพิสจู น์ตวั ตนก่อนการใช้บริการผ่านช่องทางดังกล่าว บัตรจะถูกระงับการใช้งาน โดยผูข้ อใช้
บริการต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนทีร่ ะบุในข้อ 3 ต่อไป
2. การใช้งานบัตรเดบิ ตผ่านเครือ่ งรูดบัตรเพื่อชาระค่าสิ นค้าและบริการ
2.1. ผูข้ อใช้บริการเลือกซือ้ สินค้าและบริการเรียบร้อยแล้วและต้องการชาระเงินผ่านเครื่องรูดบัตรทีม่ ี
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

เครื่องหมาย
พนักงานร้านค้าระบุจานวนเงินทีต่ อ้ งชาระ
พนักงานร้านค้าทาการเสียบบัตรเดบิตทีเ่ ครื่องรูดบัตรเพื่อเริม่ ทารายการชาระค่าสินค้าและบริการ
หน้าจอเครื่องรูดบัตรจะแสดงขึน้ ให้ผขู้ อใช้บริการระบุรหัส PIN เพื่อยืนยันการทารายการ
ขอใช้บริการระบุรหัส PIN 6 หลัก เพื่อยืนยันการทารายการ
หากระบุรหัส PIN ถูกต้อง รายการจะเสร็จสมบูรณ์ โดยผูข้ อใช้บริการจะได้รบั ใบบันทึกรายการเป็ น
หลักฐาน
หากระบุรหัส PIN ไม่ถูกต้อง เครื่องรูดบัตรจะปฏิเสธการทารายการ และในกรณีทร่ี ะบุรหัส PIN ไม่ถูกต้อง
4 ครัง้ ติดต่อกันไม่ว่าจะเป็ นทีเ่ ครื่องรูดบัตรหรือช่องทางอื่นทีธ่ นาคารจัดขึน้ โดยกาหนดให้ใช้รหัส PIN เป็ น
ส่วนหนึ่งในการพิสจู น์ตวั ตนก่อนการใช้บริการผ่านช่องทางดังกล่าว บัตรเดบิตจะถูกระงับการใช้งาน โดยผู้
ขอใช้บริการต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนทีร่ ะบุในข้อ 3 ต่อไป

3. การดาเนิ นการเมื่อบัตรถูกระงับการใช้งาน
3.1. ในกรณีทผ่ี ขู้ อใช้บริการจารหัส PIN เดิมได้ให้ตดิ ต่อสาขาธนาคารเพื่อทาการปลดล๊อครหัส PIN โดย
หลังจากปลดล๊อคแล้ว ผูข้ อใช้บริการจะสามารถใช้รหัส PIN เดิมได้
3.2. ในกรณีทผ่ี ขู้ อใช้บริการจารหัส PIN เดิมไม่ได้ให้ตดิ ต่อสาขาธนาคารเพื่อขอออกบัตรทดแทนบัตรเดิม โดยผู้
ขอใช้บริการจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทนตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
4. การเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมออกบัตรใหม่และค่าธรรมเนี ยมรายปี
4.1. เมื่อผูข้ อใช้บริการขอออกบัตรครัง้ แรก ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่และค่าธรรมเนียมรายปี
กับผูข้ อใช้บริการทันที ทัง้ นี้ ธนาคารจะทาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ในปี ต่อๆ ไปภายในวันทาการ
สุดท้ายของสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนทีใ่ ช้บริการครบปี โดยวิธกี ารหักเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากบัญชีเงิน
ฝากของผูข้ อใช้บริการ
4.2. ในกรณีทธ่ี นาคารไม่สามารถหักเงินค่าธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝากของผูข้ อใช้บริการตามทีร่ ะบุในข้อ 4.1
ได้ ธนาคารมีสทิ ธิปฏิเสธการทารายการผ่านบัตรได้ทนั ทีทงั ้ นี้ผขู้ อใช้บริการจะสามารถใช้งานบัตรได้
ตามปกติ ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารครบถ้วนแล้ว
5. ข้อปฏิ บตั ิ สาหรับผูข้ อใช้บริการในการใช้บตั ร
 ลงลายมือชื่อของผูข้ อใช้บริการด้านหลังบัตรทันทีทไ่ี ด้รบั
 ควรเปลีย่ นรหัส PIN ทุกๆ 3 เดือน
 ควรใส่รหัส PIN ด้วยความระมัดระวังโดยเอามือบังขณะใส่ตวั เลขระหว่างทารายการทีเ่ ครื่อง ATM หรือเครื่อง
รูดบัตรไม่ควรเปิ ดเผยรหัส PIN ให้ผอู้ ่นื ทราบโดยเด็ดขาด
 ไม่ควรเก็บรหัส PIN ไว้ทเ่ี ดียวกับบัตร
 ไม่ควรมอบบัตรและรหัส PIN ให้ผอู้ ่นื ใช้บริการแทน
 ควรตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากอย่างสม่าเสมอ และเก็บใบบันทึกรายการเพื่อเป็ นหลักฐานในการ
ตรวจสอบ
 ไม่ควรให้ความช่วยเหลือหรือรับความช่วยเหลือจากบุคคลแปลกหน้า โดยเฉพาะเมื่อการกระทาดังกล่าวเป็ นผล
ให้บุคคลแปลกหน้าเห็นรหัส PIN ของท่าน
 ควรจดบันทึกหมายเลขบัตร 16 หลัก และหมายเลขบัญชีเงินฝาก14 หลักไว้กบั ตัวท่านเพื่อความสะดวกในการ
ติดต่อกับธนาคารในกรณีฉุกเฉิน

 ก่อนใช้บริการทีเ่ ครื่อง ATM หรือเครื่องรูดบัตรกรุณาตรวจสอบช่องสอดบัตรว่ามีอุปกรณ์ทผ่ี ดิ ปกติตดิ ตัง้ ที่
ตัวเครื่องหรือไม่ หากพบสิง่ ผิดปกติหรือน่าสงสัย ควรหลีกเลีย่ งการใช้บริการ และแจ้งให้ธนาคารเจ้าของเครื่อง
ทราบโดยเร็ว
 หากพบข้อผิดพลาดใดๆ ในการใช้งานบัตร กรุณาแจ้งธนาคารทันทีเพื่อทาการตรวจสอบรายการข้อผิดพลาด
พร้อมให้ขอ้ มูลทีส่ าคัญอย่างน้อยดังนี้
- วันและเวลาทีท่ ารายการ
- สถานทีต่ งั ้ เครื่อง ATM หรือเครื่องรูดบัตร
- ร้านค้าทีท่ ารายการ
- เลขทีบ่ ญ
ั ชีเงินฝากของผูข้ อใช้บริการและของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
- ประเภทรายการ
- จานวนเงินทีใ่ ช้บริการ / ยอดเงินทีใ่ ช้ไป
 ในกรณีทม่ี ปี ญั หาการใช้บริการ หรือประสงค์แจ้งขออายัดบัตร สามารถติดต่อได้ทส่ี าขาธนาคาร ภายในเวลา
ทาการของสาขา หรือ KK Contact Center 02 1655555 ตลอด 24 ชัวโมง
่
6. การดาเนิ นการเมื่อผูข้ อใช้บริการประสงค์ขอตรวจสอบ/ปฏิ เสธรายการใช้บตั ร
6.1.

6.2.

ติดต่อทีส่ าขาธนาคาร หรือ KK Contact Center 02 1655555 เพื่อขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้บตั ร และ
เมื่อธนาคารตรวจสอบรายการใช้บตั รเบือ้ งต้นแล้วจะแจ้งให้ผขู้ อใช้บริการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอ
ตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้บตั ร
ธนาคารจะดาเนินการตามคาขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้บตั รของผูข้ อใช้บริการต่อเมื่อได้รบั แบบฟอร์ม
ดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดครบถ้วนแล้ว หากธนาคารไม่ได้รบั เอกสารดังกล่าว
ภายใน 3 วัน นับจากวันทีผ่ ขู้ อใช้บริการติดต่อแจ้งเรื่องกับธนาคาร ธนาคารจะถือว่าผูข้ อใช้บริการประสงค์
ทีจ่ ะยุตกิ ารขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้บตั รนัน้

อัตราค่าธรรมเนี ยม
ผูข้ อใช้บริการสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการบัตรได้ท่ี www.kiatnakin.co.th หัวข้ออัตรา
ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม

วงเงิ นการใช้งานบัตร
1. บัตร KK ATM
ประเภทบัตร

วงเงินถอนสูงสุดต่อวัน
- ค่ามาตรฐาน
- ค่าสูงสุดทีก่ าหนดได้
วงเงินโอนระหว่างบัญชีตนเองภายในบัตรสูงสุดต่อวัน
- ค่ามาตรฐาน
วงเงินโอนไปบัญชีบุคคลที่ 3 ภายในธนาคารสูงสุดต่อวัน
- ค่ามาตรฐาน
- ค่าสูงสุดทีก่ าหนดได้
วงเงินโอนไปบัญชีต่างธนาคารสูงสุดต่อวัน
- ค่ามาตรฐาน

KK Value
ATM Card
(บาท)

KK Maxi
ATM Card
(บาท)

KK Trust
ATM Card
(บาท)

KK Protect
ATM Card
(บาท)

100,000
(200,000)

200,000
(500,000)

100,000
(200,000)

100,000
(200,000)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

100,000
(200,000)

200,000
(500,000)

100,000
(200,000)

100,000
(200,000)

100,000

200,000

100,000

100,000

2. บัตร KK Debit
ประเภทบัตร

วงเงินถอนสูงสุดภายในประเทศต่อวัน
- ค่ามาตรฐาน
- ค่าสูงสุดทีก่ าหนดได้
วงเงินถอนสูงสุดต่างประเทศต่อวัน
- ค่ามาตรฐาน
- ค่าสูงสุดทีก่ าหนดได้
วงเงินโอนระหว่างบัญชีตนเองภายในบัตรสูงสุดต่อวัน
- ค่ามาตรฐาน
วงเงินโอนไปบัญชีบุคคลที3่ ภายในธนาคารสูงสุดต่อวัน
- ค่ามาตรฐาน
- ค่าสูงสุดทีก่ าหนดได้
วงเงินโอนไปบัญชีต่างธนาคารสูงสุดต่อวัน
- ค่ามาตรฐาน
วงเงินชาระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) สูงสุดต่อวัน
- ค่ามาตรฐาน
- ค่าสูงสุดทีก่ าหนดได้
วงเงินชาระค่าสินค้าและบริการภายในประเทศสูงสุดต่อวัน
- ค่ามาตรฐาน
- ค่าสูงสุดทีก่ าหนดได้
วงเงินชาระค่าสินค้าและบริการต่างประเทศสูงสุดต่อวัน
- ค่ามาตรฐาน
- ค่าสูงสุดทีก่ าหนดได้

KK Value
Debit Card
(บาท)

KK Maxi
Debit Card
(บาท)

KK Trust
Debit Card
(บาท)

KK Protect
Debit Card
(บาท)

100,000
(200,000)

200,000
(500,000)

100,000
(200,000)

100,000
(200,000)

100,000
(200,000)

200, 000
(500,000)

100,000
(200,000)

100,000
(200,000)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

100,000
(200,000)

200,000
(500,000)

100,000
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50,000
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50,000
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50,000
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หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน หมายถึง วงเงินการทารายการผ่านบัตรทีธ่ นาคารกาหนดให้ผขู้ อใช้บริการโดยอัตโนมัตใิ นครัง้ แรกทีผ่ ขู้ อใช้
บริการขอออกบัตร

3. การดาเนิ นการเมื่อผูข้ อใช้บริการประสงค์เปลี่ยนแปลงวงเงิ นการใช้งานบัตร
ติดต่อที่ (ก) สาขาธนาคาร โดยกรอกรายละเอียดวงเงินการใช้งานบัตรในแบบฟอร์มทีธ่ นาคารกาหนด หรือ
(ข) KK Contact Center 02 1655555 โดยเปลีย่ นแปลงวงเงิน การใช้งานบัตรด้วยตนเอง ผ่านระบบอัตโนมัติ ทัง้ นี้ การ
เปลีย่ นแปลงวงเงิน ถอนสูงสุดต่อวัน หรือวงเงินชาระค่าสินค้าและบริการสูงสุดต่อวันผ่านช่องทาง (ข) นี้ จะเป็ นการ
เปลีย่ นแปลงทัง้ วงเงินในประเทศและต่างประเทศ

