
หัวข้อ รายละเอียด

ช่ือผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต ICBC - F.T.I.  ยูเนี่ยนเพย์ โกลด์ และ บัตรเครดิต ICBC - F.T.I.  ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม

ประเภทผลิตภณัฑ์ บตัรเครดิต 2 สกุลเงิน (บาทและหยวน)
ประเภทบตัร บตัรทอง และบตัรแพลทินมั

คุณสมบติั
สามารถใชจ่้ายบตัรท่ีร้านคา้และตู ้ATM ท่ีมีสัญลกัษณ์ UnionPay ไดท้ัว่โลก
การใชจ่้ายบตัรในประเทศไทยและประเทศอ่ืน (ยกเวน้ประเทศจีน) ระบบจะบนัทึกยอดเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาท
ส าหรับการใชจ่้ายบตัรในจีน ระบบจะบนัทึกยอดเรียกเก็บเป็นสกุลเงินหยวน

เง่ือนไขหลกั

ผู้สมัครบัตรหลัก

- อาย ุ20 -65 ปี
- มีท่ีอยูท่ี่ท  างานหรือท่ีอยูปั่จจุบนัในประเทศไทย
-มีรายไดต่้อเดือน ดงัน้ี
   บตัรทอง -- รายไดข้ั้นต ่า 30,000 บาท ต่อเดือน
   บตัรแพลทินมั -- รายไดข้ั้นต ่า 50,000 บาท ต่อเดือน

อตัราดอกเบ้ีย
18% ต่อปี ธนาคารเร่ิมคิดดอกเบ้ียโดยนบัจากวนัท่ีบนัทึกรายการ
ส าหรับอตัราดอกเบ้ียเบิกถอนเงินสด 18% ต่อปี ธนาคารเร่ิมคิดดอกเบ้ียโดยนบัจากวนัท่ีท ารายการเบิกถอน

อตัราการผ่อนช าระคืนขั้นต ่า 10% ของยอดเงินตามใบแจง้ยอด หรือขั้นต ่า 500 บาท

วงเงินในการเบิกถอนเงิน (บาท)
วงเงินในการเบิกถอนต่อคร้ัง : บตัรทองและบตัรแพลทินมั 25,000 บาท/ คร้ัง
วงเงินในการเบิกถอนต่อวนั : บตัรทอง 25,000 บาท/ วนั และบตัรแพลทินมั 50,000 บาท/วนั

ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด

- เบิกถอนท่ีตู ้ATM ของ ICBC ในประเทศไทยและจีน : 1% ของจ านวนเงินท่ีเบิกถอน
- เบิกถอนท่ีตู ้ATM ของ ICBC ในประเทศอ่ืนๆ : 3% ของจ านวนเงินท่ีเบิกถอน
- เบิกถอนท่ีตู ้ATM ต่างธนาคารในประเทศไทย จีน และประเทศอ่ืนๆ : 3% ของจ านวนเงินท่ีเบิกถอน
หมายเหตุ : รายการเบิกถอนเงินสดท่ีตู ้ATM ต่างธนาคารในประเทศไทย มีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินตามอตัราท่ี
ธนาคารเจา้ของตูก้  าหนด

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปยงับญัชีท่ีเปิดไวก้บั 1% ของจ านวนเงินท่ีโอน

ค่าธรรมเนียมในการสอบถามยอดเงิน

- สอบถามท่ีตู ้ATM ของ ICBC ในประเทศไทยและจีน : ฟรี
- สอบถามท่ีตู ้ATM ของ ICBC ในประเทศอ่ืนๆ : 20 บาท/ รายการ
- สอบถามท่ีตู ้ATM ต่างธนาคารในประเทศอ่ืนๆ และจีน : 20 บาท/ รายการ
- สอบถามท่ีตู ้ATM ต่างธนาคารในประเทศไทย : 10 บาท/ รายการ

ระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย สูงสุด 56 วนั

ค่าธรรมเนียมตามประเภทบตัร

-- ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ : ฟรีทุกประเภทบตัร
-- ค่าธรรมเนียมรายปี :                            บตัรหลกั                       บตัรเสริม
บตัรแพลทินมั                                           4,000                            1,500  
บตัรทอง                                                    1,000                               500
บตัรคลาสสิก                                                500                               300
*ฟรีค่าธรรมเนียม 5 ปีแรก
-- จ านวนการใชง้านบตัร** (คร้ัง/ปี) :        บตัรหลกั                       บตัรเสริม
บตัรแพลทินมั                                                10                                 10
บตัรทอง                                                           5                                   5
บตัรคลาสสิก                                                    5                                   5
*เง่ือนไขการยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปี
เพียงใชง้านบตัรตามจ านวนคร้ังท่ีก าหนดต่อบตัรต่อปี ธนาคารจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปีให้โดยอตัโนมติั

ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจง้ยอดรายการบตัรเครดิต 100 บาท/ ฉบบั / เดือน



ค่าธรรมเนียมในการขอส าเนาใบบนัทึกรายการขาย
-- รายการใชจ่้ายในประเทศ : 100 บาท / ฉบบั
-- รายการใชจ่้ายต่างประเทศ : 300 บาท / ฉบบั

ค่าธรรมเนียมในการออกรหัส (PIN) ใหม่ 200 บาท / คร้ัง
ค่าธรรมเนียมในการออกบตัรใหม่ 200 บาท / คร้ัง
ค่าติดตามทวงถามหน้ีกรณีมียอดคา้งช าระ 90 บาท / รอบบญัชี

คะแนนสะสม
ทุก 1 บาท เท่ากบั 1 คะแนน
ทุก 1 หยวน เท่ากบั 5 คะแนน

วนัท่ีก าหนดช าระเงิน ทุกวนัท่ี 25 ของเดือน

ช่องทางในการช าระเงินและค่าธรรมเนียมในการ
ช าระเงิน

กรณีท่ีมียอดเรียกเก็บเป็นสกุลเงินไทยบาท 
--  ช าระเงินสดหรือเช็คท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร ICBC (Thai) / ตู ้ATM ของธนาคาร ICBC (Thai) / E-Banking : ฟรี
 -- ช าระเงินสดท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกสิกรไทย : ฟรี 
-- ช าระท่ีจุดบริการรับช าระเงินเทสโกโ้ลตสัทุกสาขา (ไม่เกิน 49,000 บาท / รายการ) : 10 บาท / รายการ 
กรณีท่ีมียอดเรียกเก็บเป็นสกุลเงินหยวน
--  สามารถน าเงินหยวนมาช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร ICBC (Thai) หรือช าระผ่าน E-Banking : ฟรี
 -- สามารถน าเงินบาทมาแลกเปล่ียนเป็นสกุลเงินหยวนเพ่ือช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร ICBC (Thai) หรือช าระผ่าน 
E-Banking : ฟรี
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนตามประกาศของธนาคาร ณ วนัท่ีช าระเงิน

ความรับผิดชอบของเจา้ของบตัร กรณีบตัรหาย

ควรแจง้ให้ธนาคารทราบทนัที การแจง้บตัรเครดิตสูญหายดงักล่าวจะมีผลทนัทีท่ีขั้นตอนการแจง้สูญหายดงักล่าวได้
ด าเนินการเสร็จส้ิน แต่ผูถื้อบตัรยงัคงตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆท่ีเกิดข้ึนก่อนและในช่วง 5 
นาทีแรกหลงัจากการแจง้บตัรเครดิตสูญหายมีผล

ขอ้ควรระวงั

1. กรณีบตัรหายให้รีบแจง้อายดั เน่ืองจากท่านตอ้งรับผิดชอบยอดใชจ่้ายก่อนแจง้อายดั
2. หากจ่ายไม่ครบหรือจ่ายชา้ จะถูกเรียกเก็บดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม
3. โปรดท าความเขา้ใจผลิตภณัฑแ์ละเง่ือนไขก่อนการใชบ้ตัร

ช่องทางในการติดต่อธนาคาร ติดต่อ Call Center 02-629-5588 หรือ http://www.icbcthai.com หรือท่ีสาขาของธนาคาร
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม


