
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภณัฑ์ 
บัตรวีซ่าเดบิต  

 (กรุณาอา่นตารางการเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑ์ฉบบันีแ้ละควรศกึษา
รายละเอียดและเง่ือนไขโดยละเอียดก่อนที่ทา่นจะตดัสินใจซือ้หรือใช้บริการ
ผลิตภณัฑ์) 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

บตัรวีซา่เดบติ  

1 มกราคม 2560 

1. ผลิตภณัฑ์นีค้อือะไร 

บตัรวีซา่เดบติ คือ บตัรที่สามารถใช้เบิกถอน/ ฝากเงินสด/ท าธุรกรรมทางการเงินผา่นเคร่ือง ATM ที่มีเคร่ืองหมาย VISA, Plus 
และ ATM Pool และสามารถใช้ช าระคา่สนิค้าและบริการได้ที่ร้านค้าที่มเีคร่ืองหมาย VISA ทัว่โลก (ไมร่วมการท ารายการผา่น
ร้านค้าออนไลน์)   โดยการท าธุรกรรมจ านวนเงินดงักลา่วจะถกูหกัโดยตรงจากบญัชีเงินฝากที่ผกูไว้กบับตัรทนัที (รายละเอียด
ประเภทบญัชีที่ใช้บริการบตัรวีซา่เดบิตจะอยูใ่นตารางเปิดเผยข้อมลูผลติภณัฑ์ของบญัชีประเภทนัน้) โดยมีคา่ธรรมเนียม
ตามที่ธนาคารก าหนด บตัรวซีา่เดบิต มี 2 ประเภท คือ 1)  บตัรวซีา่เดบิตทัว่ไป และ 2)  บตัรวีซา่เดบิต ลเิวอร์พลู 

2. ผลิตภณัฑ์นีม้ีค่าบริการอะไรบ้าง 

 

      ค่าธรรมเนียมของบัตรวซ่ีาเดบติ แบบแถบแม่เหล็ก1 แบบชิปการ์ด2 
บัตรวีซ่าเดบิต 

ทั่วไป 
บัตรวีซ่าเดบิต  
ลิเวอร์พูล 

บัตรวีซ่าเดบิต 
ทั่วไป 

บัตรวีซ่าเดบิต  
ลิเวอร์พูล 

- คา่ธรรมเนียมแรกเข้า ยกเลกิ ยกเลกิ ฟรี 300 บาท 
- คา่ธรรมเนียมรายปี3 200 บาท 200 บาท 250 บาท 250 บาท 
- คา่ธรรมเนียมการออกบตัรใหม ่กรณี

บตัรช ารุด/เสยีหาย/ตอ่อาย/ุเปลีย่นจาก
แถบแมเ่หลก็เป็นชิปการ์ด 

ยกเลกิ ยกเลกิ 100 บาท 300 บาท 

1 บตัรวีซา่เดบิต แบบแถบแมเ่หล็ก : ตัง้แตว่นัที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ยกเลิกการออกบตัรแบบมีแถบแมเ่หล็กทกุประเภท บตัรแบบแถบ
แมเ่หล็กยงัสามารถใช้ท ารายการตา่งๆผ่านตู้ เอทีเอ็มของทกุธนาคารได้ตามปกติจนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือจนกวา่บตัรจะหมดอายตุามหน้า
บตัร (กรณีบตัรหมดอายกุ่อนปี 2562) 
2 บตัรวีซา่เดบิต แบบชิปการ์ด ปลอดภยัทกุธุรกรรมด้วยชิป ด้วยระบบป้องกนัการโจรกรรมข้อมลูบนชิปการ์ดที่มีความปลอดภยัได้มาตรฐานสากล 
สามารถป้องกนัการคดัลอกข้อมลูและท าบตัรปลอมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3 คา่บริการรายปีของปีถดัไป ธนาคารจะเรียกเก็บจากลกูค้าโดยหกับญัชีอตัโนมตัิเม่ือครบรอบ 1 ปี ในเดือนที่มีการออกบตัรวีซา่เดบิต หากเงินใน
บญัชีลกูค้ามีไมเ่พียงพอจา่ยคา่บริการรายปีคราวเดียวกนัทัง้จ านวน ระบบจะเรียกเก็บคา่บริการสว่นที่เหลือตอ่ไปทกุเดือนจนกวา่จะครบ  

 
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการภายในประเทศ  

 คา่ธรรมเนียมการใช้บริการตรวจสอบยอดเงินและเบิกถอนเงินสด  
o ที่เคร่ืองเอทีเอ็ม ที่มีเคร่ืองหมาย ATM Pool : ไมม่ี และไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ตอ่เดือน 
o ที่เคร่ืองเอทีเอ็ม ที่ไมม่ีเคร่ืองหมาย ATM Pool :  150 บาทตอ่รายการ 

 คา่ธรรมเนียมการฝากเงินผา่นเคร่ืองรับฝากเงินอตัโนมตัิ  (CDM) กรณีตา่งส านกัหกับญัชี คดิ 1,000.-บาท ละ 1.-บาท  
เศษของพนับาทไมค่ิด  ต ่าสดุ 10.-บาท   

 คา่ธรรมเนียมการโอนเงินผา่นเคร่ืองเอทีเอม็ 
o โอนเงินภายในธนาคารเดียวกนั (ตา่งส านกัหกับญัชี) : 15 บาท ตอ่รายการ  

โดยเร่ิมคดิตัง้แตร่ายการท่ี 2 ของเดือน  
o โอนเงินตา่งธนาคาร จ านวนเงินที่โอนไมเ่กิน 10,000 บาท : 25 บาท ตอ่รายการ 
o โอนเงินตา่งธนาคาร จ านวนเงินที่โอนมากกวา่ 10,000 บาท  แตไ่มเ่กิน  50,000  บาท : 35 บาท ตอ่รายการ 

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการในต่างประเทศ – ผ่านเคร่ืองเอทเีอ็มที่มีเคร่ืองหมาย VISA หรือ PLUS 
 คา่บริการการสอบถามยอดคงเหลอืในตา่งประเทศทีเ่คร่ืองเอทีเอม็ในตา่งประเทศ : ไมม่ ี
 คา่ธรรมเนียมในการถอนเงินสดที่เคร่ืองเอทีเอ็มในตา่งประเทศ : 150 บาท ตอ่รายการ   
 ทัง้นีอ้าจมีคา่ธรรมเนยีมในการถอนเงินสดที่เรียกเก็บโดยธนาคารเจ้าของเคร่ืองเอทีเอ็ม  : ตามอตัราที่ธนาคารเจ้าของ

เคร่ืองก าหนด 



3. ผลิตภณัฑ์นีม้ีค่าบริการการใช้จ่ายเป็นสกุลเงนิต่างประเทศอะไรบ้าง 

คา่ความเสีย่งจากการแปลงสกลุเงิน : คา่ใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้จา่ยผา่นบตัรวซีา่เดบิต (รวมถงึการเบิกเงินสด) เป็นสกลุ
เงินตราตา่งประเทศจะถกูเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอตัราแลกเปลีย่นที่ธนาคารถกูเรียกเก็บจากบริษัทบตัรที่ธนาคารเป็น
สมาชิกอยู ่ณ วนัท่ีมีการเรียกเก็บยอดคา่ใช้จา่ยดงักลา่วกบัธนาคาร ทัง้นี ้หากสกลุเงินตา่งประเทศดงักลา่วไมใ่ช่เป็นสกลุเงินดอล
ลา่ร์สหรัฐ ยอดคา่ใช้จ่ายดงักลา่วอาจจะถกูแปลงเป็นสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐก่อนท่ีจะท าการแปลงเป็นสกลุเงินบาทเพือ่เรียกเก็บ
กบัธนาคาร ทัง้นีธ้นาคารมีสทิธ์ิคดิคา่ความเสีย่งจากการแปลงสกลุเงินดงักลา่วในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.5 จากยอดคา่ใช้จา่ยที่
เกิดขึน้ เพื่อป้องกนัความเสีย่งที่เกิดจากการแปลงสกลุเงินดงักลา่วข้างต้น  ผู้ ถือบตัรสามารถตรวจสอบอตัราแลกเปลีย่นเพื่อใช้ใน
การอ้างอิงเบือ้งต้นได้จาก:http://usa.visa.com/personal/card-benefits/travel/exchange-rate-calculator.jsp 
4. ผลิตภณัฑ์นีม้ีข้อก าหนดและอาจท าให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง 

 ทา่นควรศกึษารายละเอียดคูม่ือการใช้บตัรเดบิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)  
 ภายหลงัจากที่ทา่นทราบวา่ได้ท าบตัรเดบิตสญูหายหรือถกูโจรกรรม ทา่นควรแจ้งให้ทางธนาคารทราบทนัที ผา่นบริการ

ธนาคารทางโทรศพัท์ โทร. 1595  เพื่อด าเนินการอายดัและระงบัการใช้บตัรวซีา่เดบิตและตรวจสอบตอ่ไป 
5. ผลิตภณัฑ์นีม้ีความเสี่ยงอะไรบ้าง 

ค าแนะน าเพื่อการใช้บัตรอย่างปลอดภยั 
 ศกึษารายละเอียดคูม่ือการใช้บตัรเดบิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ก่อนการใช้บตัรวซีา่เดบิต 
 ระมดัระวงัและดแูลรักษาบตัรเดบิตและรหสัผา่นบตัรเดบิตเป็นอยา่งดี ไมค่วรเปิดเผยรหสัผา่นบตัรเดบิตหรือข้อมลูบตัร

เดบิตให้บคุคลอื่น และเปลีย่นรหสัประจ าตวัอยูเ่สมอ 
 ขณะท าธุรกรรมทีเ่คร่ืองเอทีเอม็ โปรดระวงัคนแปลกหน้าที่อาจมาขอความชว่ยเหลอื หรือแอบดรูหสัประจ าตวัของทา่น 
 โปรดเก็บใบบนัทกึรายการจากเคร่ืองเอทีเอม็ไว้ทกุครัง้เพื่อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบบญัชี อยา่ทิง้ใบบนัทกึรายการ

ไว้ที่เคร่ืองเอทีเอม็ 
 กรณีบตัรวีซา่เดบิตสญูหาย หรือถกูโจรกรรม ทา่นควรแจ้งให้ทางธนาคารทราบทนัที ผา่นบริการธนาคารทางโทรศพัท์ 

โทร. 1595    เพื่อด าเนินการอายดัและระงบัการใช้บตัรวซีา่เดบิตและตรวจสอบตอ่ไป 
 บตัรวีซา่เดบติช ารุด เสยีหาย โปรดติดตอ่ธนาคารเพื่อด าเนินการขอออกบตัรวซีา่เดบิตใหม ่
 บตัรวีซา่เดบติ แบบชิปการ์ด ทา่นสามารถท ารายการได้ทีเ่คร่ืองเอทีเอ็มที่รองรับระบบชิปการ์ดได้เทา่นัน้ โดยจะมี

สติ๊กเกอร์ตดิอยูห่น้าเคร่ือง  “เคร่ืองนีร้องรับบตัรชิปการ์ด” 
 หากทา่นมีปัญหาเก่ียวกบัการใช้บตัรวีซา่เดบติ โปรดติดตอ่ธนาคารทางโทรศพัท์ โทร. 1595 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือ 

Overseas –Call (662) 724 7050 

6. ท่านควรท าอย่างไร หากรายละเอียดในการตดิต่อของท่านเปลี่ยนแปลง 

 ทา่นควรแจ้งรายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงให้ธนาคารทราบ ผา่นบริการธนาคารทางโทรศพัท์ โทร. 1595 ตลอด 24 
ชัว่โมง เพื่อท าการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั และเพื่อให้การสือ่สารข้อมลูกบัทา่นเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

7. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์นีห้รือติดต่อกับสถาบนัการเงนิได้อย่างไร 

 หากมีข้อสงสยัเพิ่มเตมิ ทา่นสามารถเข้าไปดรูายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ www.sc.com/th หรือ สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่
บริการธนาคารทางโทรศพัท์ โทร. 1595 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือสาขาของธนาคาร 

8. ทางเลอืกอื่นในกลุ่มผลติภณัฑ์บัตรวซ่ีาเดบติ 

 บตัรวีซา่เดบติประเภทตา่ง ๆ ตามที่ได้ระบไุว้ในเอกสารนี ้

 

ค าเตอืน : เงนิฝากนีไ้ด้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงนิฝากตามจ านวนที่ก าหนดไว้ ในกฎหมาย  

ข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้มีผลใช้บงัคบัได้จนกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียม รวมทัง้เง่ือนไขผลติภณัฑ์ที่
อาจเกิดขึน้ในภายหน้า ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโดยไมต้่องแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า 

http://usa.visa.com/personal/card-benefits/travel/exchange-rate-calculator.jsp
http://usa.visa.com/personal/card-benefits/travel/exchange-rate-calculator.jsp
http://www.sc.com/th

