คู่มือการใช้ บริการเคเค เดบิต การ์ ด (KK Debit Card)
เคเค เดบิต การ์ ด (KK Debit Card) (“บัตรเดบิต”) เป็ นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารเกี ยรตินาคิน จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่ธนาคารได้
ร่ วมกับ Thai Payment Network ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การเครื อข่ายบัตรเดบิตในประเทศ และ UnionPay International ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การเครื อข่ายชาระเงินราย
ใหญ่ของประเทศจีนในการให้ บริ การบัตรเดบิตที่เพิ่มความสะดวกให้ กบั ผู้ขอใช้ บริ การสาหรับการทารายการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่ อง ATM และซื ้อสินค้ า
และบริ การผ่านเครื่ องรู ดบัตรได้ ทกุ วันตลอด 24 ชัว่ โมง

คุณสมบัติพนื ้ ฐานของบัตรเดบิต





บัตรใช้ เทคโนโลยีชิพอัจฉริ ยะ EMV มาตรฐานระดับโลก
บัตรมีหมายเลขบัตรจานวน 16 หลัก
บัตรจะต้ องผูกกับบัญชีเงินฝากเสมอ และจะทาการตัดเงินในบัญชีทนั ทีที่มีการใช้ งานบัตร
บัตรใช้ คกู่ บั รหัส PIN 6 หลัก



สามารถใช้ บริการผ่านเครื่ อง ATM ได้ ทกุ เครื่ องทัว่ ไทย และทัว่ โลก ผ่านเครื อข่าย




สามารถใช้ ชาระค่าสินค้ าและบริ การผ่านเครื่ องรู ดบัตรที่มีสญ
ั ลักษณ์
บัตรจะมีอายุการใช้ งานตามที่ธนาคารกาหนดบนหน้ าบัตร

และ

ได้ ทวั่ ไทย หรื อ

ได้ ทวั่ โลก

ขัน้ ตอนและวิธีการใช้ งานบัตรเดบิต
1. การใช้ งานบัตรเดบิตผ่ านเครื่ อง ATM
1.1 เสียบบัตรเดบิตที่เครื่ อง ATM
1.2 ระบุรหัส PIN 6 หลัก
1.3 เลือกทารายการต่างๆ เช่น สอบถามยอด ถอนเงิน โอนเงิน เป็ นต้ น
1.4 ยืนยันการทารายการ
1.5 ในกรณีที่ระบุรหัส PIN ถูกต้ อง รายการจะเสร็ จสมบูรณ์ โดยผู้ขอใช้ บริ การจะได้ รับใบบันทึกรายการเป็ นหลักฐานทุกครัง้ เว้ นแต่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
ตกลงที่จะไม่รับใบบันทึกรายการ
1.6 หากระบุรหัส PIN ไม่ถกู ต้ อง เครื่ อง ATM จะปฏิเสธการทารายการ และในกรณี ที่ระบุรหัส PIN ไม่ถูกต้ อง 4 ครัง้ ติดต่อกันไม่ว่าจะเป็ นที่เครื่ อง
ATM หรื อช่องทางอื่ นที่ธนาคารจัดขึน้ โดยกาหนดให้ ใช้ รหัส PIN เป็ นส่วนหนึ่งในการพิสูจน์ตวั ตนก่ อนการใช้ บริ การผ่านช่องทางดังกล่าว
บัตรเดบิตจะถูกระงับการใช้ งาน ให้ ตดิ ต่อสาขาธนาคารเพื่อขอออกบัตรเดบิตทดแทนบัตรเดิม โดยผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการ
ออกบัตรใหม่ทดแทนตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
2. การใช้ งานบัตรเดบิตผ่ านเครื่ องรู ดบัตรเพื่อชาระค่ าสินค้ าและบริการ
2.1. ผู้ขอใช้ บริการเลือกซื ้อสินค้ าและบริการเรี ยบร้ อยแล้ วและต้ องการชาระเงินผ่านเครื่ องรู ดบัตรที่มีสญ
ั ลักษณ์
หรื อ
2.2. พนักงานร้ านค้ าระบุจานวนเงินที่ต้องชาระ
2.3. พนักงานร้ านค้ าทาการเสียบบัตรเดบิตที่เครื่ องรู ดบัตรเพื่อเริ่ มทารายการชาระค่าสินค้ าและบริ การ
2.4. หน้ าจอเครื่ องรู ดบัตรจะแสดงขึ ้นให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การระบุรหัส PIN เพื่อยืนยันการทารายการ
2.5. ระบุรหัส PIN 6 หลัก เพื่อยืนยันการทารายการ
2.6. หากระบุรหัส PIN ถูกต้ อง รายการจะเสร็ จสมบูรณ์ โดยผู้ขอใช้ บริการจะได้ รับใบบันทึกรายการเป็ นหลักฐาน
2.7. หากระบุรหัส PIN ไม่ถกู ต้ อง เครื่ องรู ดบัตรจะปฏิเสธการทารายการ และในกรณีที่ระบุรหัส PIN ไม่ถกู ต้ อง 4 ครัง้ ติดต่อกันไม่ว่าจะเป็ นที่เครื่ อง
รู ดบัตรหรื อช่องทางอื่นที่ธนาคารจัดขึ ้นโดยกาหนดให้ ใช้ รหัส PIN เป็ นส่วนหนึง่ ในการพิสจู น์ตวั ตนก่อนการใช้ บริ การผ่านช่องทางดังกล่าว บัตร
เดบิตจะถูกระงับการใช้ งาน ให้ ตดิ ต่อสาขาธนาคารเพื่อขอออกบัตรเดบิตทดแทนบัตรเดิม โดยผู้ขอใช้ บริการจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการออก
บัตรใหม่ทดแทนตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด

3. การเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมแรกเข้ าและค่ าธรรมเนียมรายปี
3.1. เมื่อผู้ขอใช้ บริ การขอออกบัตรเดบิตครัง้ แรก ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้ าและค่าธรรมเนียมรายปี กับผู้ขอใช้ บริ การทันที ทังนี
้ ้ ธนาคารจะ
ทาการเรี ยกเก็ บค่าธรรมเนี ย มรายปี ในปี ต่อๆ ไปภายในวันทาการสุดท้ ายของสัปดาห์ ที่ 2 ของเดือนที่ ใช้ บริ การครบปี โดยวิ ธีก ารหัก เงิ น
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การ
3.2. ในกรณี ที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินค่าธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การตามที่ระบุในข้ อ 3.1 ได้ ธนาคารมี สิทธิ ปฏิเสธการทา
รายการผ่านบัตรเดบิตได้ ทนั ที และผู้ขอใช้ บริ การจะไม่สามารถเคลมประกันในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การจะสามารถใช้ งาน
บัตรเดบิตได้ ตามปกติ ต่อเมื่อได้ ชาระค่าธรรมเนียมให้ แก่ธนาคารครบถ้ วนแล้ ว
4. ข้ อปฏิบัตสิ าหรั บผู้ขอใช้ บริการบัตรเดบิต
 ลงลายมือชื่อของผู้ขอใช้ บริ การด้ านหลังบัตรเดบิตทันทีที่ได้ รับ
 ควรเปลี่ยนรหัส PIN ทุกๆ 3 เดือน
 ควรใส่รหัส PIN ด้ วยความระมัดระวังโดยเอามือบังขณะใส่ตวั เลขระหว่างทารายการที่เครื่ อง ATM หรื อเครื่ องรู ดบัตรไม่ควรเปิ ดเผยรหัส PIN ให้
ผู้อื่นทราบโดยเด็ดขาด
 ไม่ควรเก็บรหัส PIN ไว้ ที่เดียวกับบัตรเดบิต
 ไม่ควรมอบบัตรเดบิตและรหัส PIN ให้ ผ้ อู ื่นใช้ บริ การแทน
 ควรตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากอย่างสม่าเสมอ และเก็บใบบันทึกรายการเพื่อเป็ นหลักฐานในการตรวจสอบ
 ไม่ควรให้ ความช่วยเหลือหรื อรับความช่วยเหลือจากบุคคลแปลกหน้ า โดยเฉพาะเมื่อการกระทาดังกล่าวเป็ นผลให้ บุคคลแปลกหน้ าเห็นรหัส
PIN ของท่าน
 ควรจดบันทึกหมายเลขบัตร 16 หลัก และหมายเลขบัญชีเงินฝาก 14 หลักไว้ กบั ตัวท่านเพื่อความสะดวกในการติดต่อกับธนาคารในกรณีฉกุ เฉิน
 ก่อนใช้ บริ การที่เครื่ อง ATM หรื อเครื่ องรู ดบัตรกรุ ณาตรวจสอบช่องสอดบัตรว่ามีอุปกรณ์ ที่ผิดปกติติดตังที
้ ่ตวั เครื่ องหรื อไม่ หากพบสิ่งผิดปกติ
หรื อน่าสงสัย ควรหลีกเลี่ยงการใช้ บริ การ และแจ้ งให้ ธนาคารเจ้ าของเครื่ องทราบโดยเร็ ว
 หากพบข้ อผิดพลาดใดๆ ในการใช้ งานบัตรเดบิต กรุ ณาแจ้ งธนาคารทันทีเพื่อทาการตรวจสอบรายการข้ อผิดพลาด พร้ อมให้ ข้อมู ลที่สาคัญอย่าง
น้ อยดังนี ้
- วันและเวลาที่ทารายการ
- สถานที่ตงเครื
ั ้ ่ อง ATM หรื อเครื่ องรู ดบัตร
- ร้ านค้ าที่ทารายการ
- เลขที่บญ
ั ชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การและของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
- ประเภทรายการ
- จานวนเงินที่ใช้ บริ การ / ยอดเงินที่ใช้ ไป
 ในกรณี ที่มีปัญหาการใช้ บริ การ หรื อประสงค์แจ้ งขออายัดบัตรเดบิต สามารถติดต่อได้ ที่สาขาธนาคาร ภายในเวลาทาการของสาขา หรื อ
KKP Contact Center 02 1655555 ตลอด 24 ชัว่ โมง
5. การดาเนินการเมื่อผู้ขอใช้ บริการประสงค์ ขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้ บัตรเดบิต
5.1. ติดต่อที่สาขาธนาคาร หรื อ KKP Contact Center 02 1655555 เพื่อขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้ บตั รเดบิต และเมื่อธนาคารตรวจสอบ
รายการใช้ บตั รเดบิตเบื ้องต้ นแล้ วจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ มขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้ บตั รเดบิต
5.2. ธนาคารจะดาเนินการตามคาขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้ บตั รเดบิตของผู้ขอใช้ บริ การต่อเมื่อได้ รับแบบฟอร์ มดังกล่าวพร้ อมเอกสารประกอบ
ที่เกี่ ยวข้ องทังหมดครบถ้
้
วนแล้ ว หากธนาคารไม่ได้ รับเอกสารดังกล่าวภายใน 3 วัน นับจากวันที่ผ้ ูขอใช้ บริ การติดต่อแจ้ งเรื่ องกับธนาคาร
ธนาคารจะถือว่าผู้ขอใช้ บริ การประสงค์ที่จะยุตกิ ารขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้ บตั รเดบิตนัน้

อัตราค่ าธรรมเนียม
ผู้ขอใช้ บริการสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การบัตรเดบิตได้ ที่ www.kiatnakin.co.th หัวข้ ออัตราดอกเบี ้ย/ค่าธรรมเนียม

วงเงินการใช้ งานบัตรเดบิต
ประเภทบัตร
วงเงินถอนสูงสุดภายในประเทศต่อวัน
- ค่ามาตรฐาน
- ค่าสูงสุดที่กาหนดได้
วงเงินถอนสูงสุดต่างประเทศต่อวัน
- ค่ามาตรฐาน
- ค่าสูงสุดที่กาหนดได้
วงเงินโอนระหว่างบัญชีตนเองภายในบัตรสูงสุดต่อวัน
- ค่ามาตรฐาน
วงเงินโอนไปบัญชีบคุ คลที่3 ภายในธนาคารสูงสุดต่อวัน
- ค่ามาตรฐาน
- ค่าสูงสุดที่กาหนดได้
วงเงินโอนไปบัญชีตา่ งธนาคารสูงสุดต่อวัน
- ค่ามาตรฐาน
วงเงินชาระค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment) สูงสุดต่อวัน
- ค่ามาตรฐาน
- ค่าสูงสุดที่กาหนดได้
วงเงินชาระค่าสินค้ าและบริ การภายในประเทศสูงสุดต่อวัน
- ค่ามาตรฐาน
- ค่าสูงสุดที่กาหนดได้
วงเงินชาระค่าสินค้ าและบริ การต่างประเทศสูงสุดต่อวัน
- ค่ามาตรฐาน
- ค่าสูงสุดที่กาหนดได้

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
(200,000)

100,000
(200,000)

100,000

200,000

200,000

200,000

50,000
(100,000)

50,000
(200,000)

50,000
(200,000)

50,000
(200,000)

50,000
(100,000)

50,000
(200,000)

50,000
(200,000)

50,000
(200,000)

50,000
(100,000)

50,000
(200,000)

50,000
(200,000)

50,000
(200,000)

หมายเหตุ:
- ค่ามาตรฐาน หมายถึง วงเงินการทารายการผ่านบัตรที่ธนาคารกาหนดให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การโดยอัตโนมัตใิ นครัง้ แรกที่ผ้ ขู อใช้ บริ การขอออกบัตรเดบิต
- กรณี ที่ผ้ ูขอใช้ บริ การประสงค์เปลี่ยนแปลงวงเงินการใช้ งานบัตรเดบิต โปรดติดต่อที่ (ก) สาขาธนาคาร โดยกรอกรายละเอี ยดวงเงินการใช้ งานบัตรใน
แบบฟอร์ มที่ธนาคารกาหนด หรื อ (ข) KKP Contact Center 02 1655555 โดยเปลี่ยนแปลงวงเงินการใช้ งานบัตรด้ วยตนเองผ่านระบบอัตโนมัติ ทังนี
้ ้ การ
เปลี่ยนแปลงวงเงินถอนสูงสุดต่อวัน หรื อวงเงินชาระค่าสินค้ าและบริ การสูงสุดต่อวันผ่านช่องทาง (ข) นี ้ จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงทังวงเงิ
้ นในประเทศและ
ต่างประเทศ

