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คูม
่ ือผู้ถือบัตรเครดิต TMRW
ขอต้อนรับท่านสู่บัตรเครดิต TMRW ที่ออกโดยธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) เพื่ อมอบความสะดวกสบายใน
การจับจ่ายผ่านร้านค้า และสถานบริการชั้นนําทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเบิกเงินสดฉุกเฉินจาก
่ ง ATM ได้ทั่วโลก
เครือ

ข้อแนะนําเกี่ยวกับการดูแลบัตร

1.

เปิดบัตรเครดิต TMRW ผ่านแอปพลิเคชัน TMRW โดยเลือก TMRW Credit Card ในแอป
พลิเคชัน TMRW คลิก “Activate” และตัง
้ รหัสกดเงินสด หลักเพื่ อยืนยัน ท่านจะได้รับข้อความ 4
แจ้งเปิดบัตรสําเร็จ ใส่Pin ก็สามารถใช้บัตรเครดิต TMRW ได้ทันที

2.

ตรวจสอบชื่อ และนามสกุลของท่านที่ปรากฎอยู่บนบัตร หากไม่ถูกต้องโปรดแจ้งธนาคารทันที

3.

กรุณาเซ็นชื่อของท่านในช่องแถบลายเซ็นด้านหลังบัตรทันทีที่ได้รับบัตรโดยลายเซ็นของท่าน
จะต้องตรงกับลายเซ็นซึ่งท่านลงในใบสมัคร และลายเซ็นในหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

4.

โปรดระวังไม่ให้บัตรพั บ งอ หรือหัก และอย่าให้แถบแม่เหล็กถูกขูดขีด หรือสัมผัสกับวัตถุอื่นที่มี
แม่เหล็กจะทําให้รหัสที่ถูกบันทึกไว้ลบเลือนได้

5.

จดจําหมายเลขบัตรของท่านไว้อ้างอิงเมื่อจําเป็น

6.

บัตรหลักทุกใบจะมีวงเงินบัตรเครดิต โปรดตรวจสอบวงเงินบัตรเครดิตได้ จากเอกสารที่แนบมา
พร้อมกับซองบรรจุบัตรหรือในแอปพลิเคชัน TMRW

7.

การใช้บัตรในต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะถูกเปลี่ยนจาก เงินสกุลต่างประเทศมาเป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ มาสเตอร์การ์ด (Master Card) เรียกเก็บเงินจากธนาคารรวม
กับค่าความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ทั้งนี้รวมกันไม่เกินร้อยละ 2.5 ของการใช้จ่าย หรือ
เบิกถอนผ่านบัตรเครดิตในต่างประเทศต่อครั้ง

การใช้บัตรเครดิต TMRW

้ สินค้า และ/หรือบริการทั้งในประเทศ และ
ท่านสมาชิกบัตรเครดิต TMRW สามารถใช้บัตรเครดิต TMRW ซือ
่ ีเครือ
่ งหมาย Master Card สําหรับสมาชิกบัตรเครดิต
ต่างประเทศจากร้านค้า และ/หรือสถานบริการทีม
TMRW โดยทุกครั้งที่ท่าน ใช้บัตรกรุณาปฏิบัติดังนี้
1.

แสดงบัตรเครดิต TMRW ของท่านแก่พนักงานเก็บเงิน

2.

พนักงานจะบันทึกรายการซื้อสินค้า และ/หรือบริการนั้นๆ ลงในใบบันทึกรายการ (Sales Slip)

3.

พนักงานจะนําใบบันทึกรายการที่ระบุวันที่ ราคาสินค้ามาให้ท่านเซ็นในช่องลายเซ็น (โปรดตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อน และลายเซ็นจะต้องตรงกับที่เซ็นไว้ด้านหลังบัตรทุกครั้ง)

4.

รอรับบัตรเครดิต TMRW ของท่านคืนจากพนักงาน และเก็บสําเนาใบบันทึกรายการไว้เป็นหลักฐาน

5.

โปรดตรวจดูอีกครั้งว่าบัตรที่ได้รับคืนมาเป็นของท่านจริง

6.

อย่า! เซ็นชื่อลงในใบบันทึกรายการ โดยปราศจากการระบุจํานวนเงินเด็ดขาด (ลายเซ็นจะต้องตรง
กับที่เซ็นไว้ด้านหลังบัตรทุกครั้ง)
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คูม
่ ือผู้ถือบัตรเครดิต TMRW
สิทธิพิเศษประโยชน์ของสมาชิก

สิทธิพิเศษในการเบิกเงินสดล่วงหน้า

บัตรเครดิต TMRW

บัตรเครดิต TMRW ให้ความคล่องตัวแม้ในยามฉุกเฉิน ด้วยการให้สิทธิใ์ นการเบิกถอนเงินสดได้โดย
•
บัตรเครดิต TMRW สามารถเบิกเงินสดได้มากถึง 60% ของวงเงินทีเ่ คาท์เตอร์ของ
•

ธนาคารทุกแห่งที่รับบัตรของท่านทัว
่ ทัง
้ ในและต่างประเทศ
่ ง ATM
สามารถเบิกเงินสดผ่านเครือ
-

บัตรเครดิต TMRW สามารถเบิกถอนเงินสดได้มากถึง 60%ของวงเงิน *
ผ่านเครื่องATM ในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่มีเครื่องหมาย ATM
POOL Master Card และ Cirrus ทุกแห่ง ทั้งนี้ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า

เมื่อรวมกับค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมค้างชําระของท่านในขณะนั้น
จะต้องไม่เกินวงเงินบัตรเครดิตของท่าน

หมายเหตุ : ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า และ
ดอกเบี้ยทุกครั้งนับตั้งแต่วันที่ทําการเบิกถอนเงินสดจนถึงวันที่ธนาคารได้รับชําระ
หนีเ้ ต็มจํานวนและธนาคารสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวงเงินเป็นประการอื่น โดยจะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า

วงเงินบัตรเครดิต
•

วงเงินบัตรเครดิตจะขึ้นอยู่กับเอกสารแสดงรายได้ของผู้สมัครบัตรเครดิต ดังนี้
รายได้

วงเงินอนุมัติ

< 30,000 บาท

≤ 1.5 เท่าของรายได้

< 50,000 บาท

≤ 3 เท่าของรายได้

> 50,000 บาท

≤ 5 เท่าของรายได้

ทั้งนี้เป็นไปตามการพิ จารณาสินเชื่อของธนาคาร
•

การใช้วงเงินบัตรเครดิต จะครอบคลุมถึงการใช้บัตรเครดิต TMRW ในการชําระค่าสินค้า
และ/หรือบริการ

ต่างๆ รวมถึงการเบิกถอนเงินสดจากเคาน์เตอร์ของธนาคารที่รับบัตรของท่าน และ
เครื่อง ATM และ/หรือ การโอนเงินเข้าบัญชีอื่น
•

การขอวงเงินเพิ่ มชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน ในกรณีฉุกเฉินที่ท่านมีความจําเป็นต้องใช้เงินเกิน
วงเงินชั่วคราว

กรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ ท่านสามารถ
่ ูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบีที่โทรศัพท์
ขอวงเงินเพิ่ มชั่วคราวกรณีฉุกเฉินได้ทีศ
หมายเลข 0 2285 1559
•

วงเงินบัตรเครดิตจะถูกลดยอดวงเงินลงทุกครั้ง ถ้าสมาชิกบัตรยังมียอดค้างชําระกับ
ธนาคารอยู่ รวมถึงยอดเงินทีไ่ ด้ใช้ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งยอดบัญชีแจ้งรายการ
ดังกล่าวจากธนาคาร

สิทธิพิเศษในการเลือกใช้วงเงินแบบหมุนเวียนและระยะเวลาเครดิตนานไม่เกิน 55 วัน
•

บัตรเครดิต TMRW ให้ระยะเวลาเครดิตการชําระเงินนานไม่เกิน 55 วันโดยไม่คิด
้
ดอกเบีย

•

่ ้องชําระ” ภายใน
ท่านสามารถเลือกชําระเงินเต็มจํานวนตามที่ระบุในช่อง “ยอดเงินรวมทีต
่ จะทําให้ยอดเงินค้างชําระของท่านมีค่าเป็นศูนย์
่ ีร
่ ะบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี ซึง
วันทีท

•

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกชําระคืนเพี ยงบางส่วนหรือขั้นตํ่า 10% ของยอดเงิน
่ ทีส
่ ูงกว่า) จะระบุในใบแจ้งยอดบัญชีในช่อง
ค้างชําระหรือ 1,000 บาท (ยอดใดยอดหนึง
“ยอดชําระขั้นตํา่ ”
ทัง
้ นี้ กรณีที่ท่านเลือกชําระคืนเพี ยงบางส่วน ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยกับค่าใช้จ่ายทุก
รายการทีไ่ ด้บันทึก ลงในบัญชีบัตรเครดิตของท่าน โดยจะคํานวณดอกเบี้ยจากเงินต้น
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คูม
่ ือผู้ถือบัตรเครดิต TMRW
ยอดรวมในใบแจ้งยอดบัญชี และจะเริ่มคิดดอกเบี้ยจากวันที่บันทึกรายการ หรือ Post

่ นาคารได้รับการชําระเงิน
date สําหรับรายการซื้อสินค้า และ/หรือบริการ จนถึงวันทีธ
้ จากยอดที่คงเหลือ จนถึงวันที่สรุปยอดบัญชี
และหลังจากนั้นธนาคารจึงจะคิดดอกเบีย
ครั้งต่อไปในอัตราดอกเบี้ยตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดไว้
การใช้บัตรเครดิต TMRW ซื้อสินค้า

สิทธิพิเศษที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

และ/หรือบริการ

ไม่ว่าท่านจะเดินทาง ณ ที่ใด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านสามารถใช้บัตรเครดิต TMRW ได้
่ ีเครือ
่ งหมาย
อย่างสะดวกสบายในการชําระค่าใช้จ่าย ในร้านค้า และ สถานบริการชั้นนําทีม
Master Card
การขอรหัสโทรศัพท์ (T-PIN : Telephone Personal Identification Number)
ท่านสามารถขอรหัสโทร (T-PIN : Telephone Personal Identification Number) ได้ดังนี้
•
ขอรับใบสมัครทีเ่ คาท์เตอร์ของธนาคารยูโอบี ทั่วประเทศ
•

สมัครผ่านระบบยูโอบี โฟนแบงก์กิ้ง ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบีที่โทรศัพท์
หมายเลข 0 2285 1559

การขอรหัสกดเงินสด (ATM-PIN : ATM Personal Identification Number)

ท่านสามารถขอรหัสโทร (ATM-PIN : ATM Personal Identification Number) ได้ดังนี้
•
•
•

ขอรับใบสมัครที่เคาท์เตอร์ของธนาคารยูโอบี ทั่วประเทศ
ขอผ่านแอปพลิเคชัน TMRW

สมัครผ่านระบบยูโอบี โฟนแบงก์กิ้ง ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบีที่โทรศัพท์
หมายเลข 0 2285 1559

แอปพลิเคชัน TMRW

บริการธนาคารดิจิทัล ที่แตกต่างทัง
้ ประสบการณ์และสิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่ที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์
การเงินของคุณโดยเฉพาะ
•

การเรียนรู้ไลฟ์สไตล์การใช้เงินของคุณ ยิง
่ ใช้แอปพลิเคชัน TMRW มาก แอปพลิเคชันก็
้
ยิ่งรู้จักคุณดีขน
ึ ช่วยให้คุณไม่พลาดรายการสําคัญ

•

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2% จากการใช้จ่ายบัตรเครดิต*

•

รับเครดิตเงินคืนเข้าบัตรเครดิตเพิ่ มเป็น 3% เพี ยงจ่ายบิล และโอนเงินผ่านบัญชี
TMRW Everyday ทุกเดือน*

•

หากมีข้อสงสัย แชทผ่านแอปพลิเคชัน TMRW ได้ทันที
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ช่องทางและวิธีการชําระเงินค่าใช้จ่ายบัตร
เครดิต TMRW

ช่องทางการชําระค่าใช้จ่าย
1.

ชําระเป็นเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา หรือเคาน์เตอร์ช่องทางให้บริการ/
อื่นๆตามที่ระบุในแบบฟอร์มการชําระเงินหรือเอกสารเผยแพร่ของธนาคารฯ

2.

ชําระโดยการหักผ่านบัญชีธนาคารยูโอบี

3.

ชําระด้วยเช็ค ธนาคารฯจะนําเงินเข้าบัญชีของท่าน ต่อเมื่อเช็คนั้นได้รับการเรียกเก็บเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว วิธีการโดยเขียนเช็คคร่อมในนาม “ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)”
พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขบัตรเครดิตกํากับไว้ด้านหลังเช็ค โดยมีช่อง
ทางการดําเนินการดังนี้
•

ชําระเป็นเช็คที่เคาน์เตอร์เซอร์ธนาคารยูโอบีทุกสาขา ทั้งนี้ กรุณาชําระล่วงหน้าก่อน
วันกําหนดตัดบัญชีของท่านอย่างน้อย2 วันทําการธนาคารฯหรือ

•

จัดส่งทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายปฏิบัติการบัญชีบัตรเครดิต ชั้น 14B ธนาคารยูโอบี
จํากัด (มหาชน) 559 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม 10160
วงเล็บมุมซองว่า “ชําระค่าบัตรเครดิต” โดยแนบส่วนบนของใบแจ้งยอดบัญชีมา
ด้วย ทั้งนี้กรุณาจัดส่งเช็คล่วงหน้าก่อนวันกําหนดตัดบัญชีของท่านอย่างน้อย 5
วันทําการธนาคารฯ

4.

ชําระผ่านช่องทางอื่นๆของธนาคารยูโอบี อาทิ เครื่องเอทีเอ็ม, เครื่องฝากเงินสด
อัตโนมัติ, แอปพลิเคชัน TMRW, UOB Personal Banking (PIB), UOB Mighty,
UOB Phone Banking (IVR)
หมายเหตุ กรณีชําระผ่านเคาน์เตอร์/ช่องทางอื่นๆในข้อ 1 ยอดชําระจะถูกบันทึกในบัญชี
บัตรเครดิตของท่าน หลังจากวันที่ท่านชําระ 2 วันทําการของธนาคารฯ กรณีชําระผ่าน
เคาน์เตอร์/ช่องทางที่มีการคิดค่าธรรมเนียม ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุด
ให้บริการ อัตรานี้ยังไม่รวม VAT 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้

วิธีการชําระค่าใช้จ่าย
ผู้ถือบัตรสามารถเลือกชําระเต็มจํานวนตามใบแจ้งยอดบัตรเครดิต หรือเลือกผ่อนชําระในอัตรา 10%
่ ทีส
่ ูงกว่า)
ของยอดเงินทีใ่ ช้หรือขั้นตํา่ 1,000 บาท (ยอดใดยอดหนึง
กรณีมีบัตรเครดิตหลัก 1 ใบ กรุณาระบุหมายเลขบัตรเครดิตของท่าน เมื่อชําระค่าใช้จ่ายตาม
่ ะบุไว้ข้างต้น
ช่องทางทีร
กรณีมีบัตรเครดิตหลักมากกว่า 1 ใบ กรุณาระบุหมายเลขบัตรเครดิตใบใดใบหนึ่งในกรณีที่ชําระเป็น
เงินสด ชําระโดยหักผ่านบัญชีธนาคารยูโอบี ชําระด้วยเช็ค หรือ ชําระผ่านช่องทางการให้บริการอื่นๆ
่ ะบุข้างต้น โดยธนาคารฯจะ คํานวณตัดบัญชีบัตรเครดิตแต่ละใบของท่านตามลําดับ (จะชําระ
ตามทีร
บัตรที่สถานะค้างชําระนานกว่าก่อน หากสถานะค้าง

ชําระเท่าหรือเหมือนกัน จะชําระบัตรที่ลูกค้าระบุหมายเลขมาก่อน) กรุณาระบุหมายเลขบัตรและจํานวน
่ ้องการชําระของบัตรแต่ละใบ เมื่อทํารายการในกรณีที่ชําระผ่านเอทีเอ็มหรือเครื่องฝากเงินสด
เงินทีต
อัตโนมัติของธนาคารยูโอบี, แอปพลิเคชัน TMRW Application, UOB Personal Banking
(PIB), UOB Mighty, UOB Phone Banking (IVR) โดยธนาคารฯจะคํานวณตัดบัญชีตามบัตร
่ ่านระบุ
เครดิตแต่ละใบทีท
โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายการในใบแจ้งยอดบัญชี หากไม่ถูกต้องโปรดแจ้งธนาคารฯ
ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งยอดที่หมายเลข 02 2851559
ในกรณีที่บัญชีบัตรเครดิตของท่านไม่มียอดใช้จ่าย หรือไม่มีธุรกรรมอื่นใด ธนาคารฯขอสงวนสิทธิใ์ น
การระงับการส่งใบแจ้งยอดบัญชีจนกว่าบัญชีบัตรจะมีการเคลื่อนไหวอีกครัง
้
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ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์

เพื่ อช่วยให้ท่านสมาชิกบัตรเครดิต TMRW บริหารการเงินของท่านได้อย่างมีระบบทุกๆ เดือน ท่าน

(eStatement)

สามารถตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายจากการใช้บัตรในรอบเดือนที่ผ่านมา ตลอดจนยอดเงินรวม
่ ้องชําระ กําหนดวันชําระเงิน และยอดเงินขั้นตํ่าที่ต้องชําระให้กับธนาคาร ผ่านทางแอปพลิเคชัน
ทีต
TMRW ขอให้ท่านตรวจสอบยอดเงินและรายการที่ใช้บริการทุกครั้ง หากพบว่าไม่ถูกต้อง กรุณา
แจ้งกลับมายังธนาคารทันที
คําแนะนําในการอ่านใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตรายเดือน
ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตแต่ละเดือนของท่าน จะแสดงรายการต่างๆในบัญชีของรอบเดือนที่
่ รุปยอดบัญชีนั้นๆ เช่น
ผ่านมาจนถึง ณ วันทีส
•

วันสรุปยอดบัญชี (Statement Date)

คือ วันที่ธนาคารสรุปยอดการใช้บัตรเครดิต
•

วงเงินบัตรเครดิต (Total Credit Line)

•

คือ จํานวนเงินที่ท่านสามารถใช้จ่ายบัตรเครดิตได้สูงสุดในรอบบัญชี
กําหนดชําระภายในวันที่ (Payment Due Date)
คือ วันที่ท่านต้องชําระเงินสําหรับงวดวันที่สรุปยอดนัน
้

•

ยอดเงินรวมที่ต้องชําระ (Total Balance)

•

คือ ยอดค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีปัจจุบัน และยอดค้างชําระ (ถ้ามี)
ยอดชําระขั้นตํ่า (Minimum Payment)

•

คือ ยอดชําระขั้นตํ่าในรอบบัญชีปัจจุบัน
ตัดบัญชีอัตโนมัติเลขที่ ธนาคาร/(Direct Debit Account No./Bank)
จะแสดงหมายเลขบัญชีในกรณีที่ท่านทําหนังสือยินยอมการหักเงินในบัญชีชําระค่าใช้จ่าย
บัตรเครดิต

•
•

วันที่บันทึก (Post Date)
่ นาคารบันทึกการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิตของท่าน
คือ วันทีธ
วันที่ใช้บัตร (Transaction Date)

คือ วันที่ท่านชําระค่าสินค้าหรือบริการ รวมถึงการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ด้วยบัตร
เครดิต
•

รายการ (Description)

่ ประกอบไปด้วยรายการชําระเงิน
คือ รายการใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมา ซึง
้ สินค้า การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าและรายการอื่นๆ เช่น รายการดอกเบี้ย
การซือ
รายการค่าธรรมเนียมต่างๆ (ถ้ามี)
•

ยอดเงิน (Amount)
คือ จํานวนเงินทั้งหมดที่เกิดจากรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของธนาคารในเดือนนั้นๆ
่ รุปยอดบัญชี
จนถึง ณ วันทีส

•

ยอดรวมค่าบริการ (Total Fee)
คือ ค่าธรรมเนียมการบริการต่างๆ ที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ มซึ่งธนาคารเรียกเก็บเงิน
จากท่านเป็นกรณีไป

•

ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม (Total VAT)
คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ มทีเ่ กิดขึ้นทุกครั้ง เมื่อธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือบริการ
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การคํานวณดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคํานวณจะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า 30 วัน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุด
่ ําหนดโดยประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สําหรับระยะเวลาที่ใช้ในการคํานวณดอกเบี้ยนั้น
ทีก
จะขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กล่าวคือ
้ สินค้า และ/หรือบริการต่างๆ จะใช้วันบันทึกรายการในการคํานวณ
•
การใช้จ่ายเพื่ อซือ
ดอกเบี้ย สําหรับรายการที่ซื้อระหว่างงวด

•

การเบิกเงินสดล่วงหน้า จะนับตั้งแต่วันที่เบิกถอนเงินสดจนถึงหนึ่งวันก่อนวันที่ชําระคืน
่ ถึงก่อน ในการคํานวณดอกเบีย
้ ทีจ
่ ะใช้วันทีเ่ บิก
หรือวันตัดรอบบัญชีอย่างใดอย่างหนึง
ถอนเงินสดในการคํานวณดอกเบี้ย

ตัวอย่างการคํานวณดอกเบี้ยจากการชําระคืนขั้นตํ่าชําระคืนเพี ยงบางส่วน มิได้ชําระเลย ชําระ
ล่าช้า การเบิกเงินสดล่วงหน้า

ธนาคารจะทําการคํานวณดอกเบี้ยโดยการนําดอกเบี้ยจากการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า และดอกเบี้ย
จากการชําระคืนขั้นตํา่ มาเรียกเก็บรวมกันในวันสรุปยอดบัญชี ดังนี้
1.

วิธีการคํานวณดอกเบี้ยจากการเบิกถอนเงินสด (Interest on cash advance)
จํานวนเงินทีเ่ บิกถอนเงินสดล่วงหน้า x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จํานวนวัน(A) = (5,000
x 16% x 10)/365
= 21.92 (1)

2.

วิธีการคํานวณดอกเบี้ยจากการชําระคืนขั้นตํ่า (Interest on revolving credit)
่ ่านมา (ทุกรายการ คิดทีละรายการ)x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x
ค่าใช้จ่ายรอบบัญชีทีผ
จํานวนวัน (B)
= (20,000 x 16% x 14)/365 = 122.74 (2)
ยอดเงินคงค้างของยอดรอบบัญชีที่ผ่านมา x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จํานวนวัน (C)
= (20,000 x 16% x 25)/365 = 219.18 (3)
่ ่านมาหักจํานวนเงินที่ชําระ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จํานวน
ยอดเงินคงค้างรอบบัญชีทีผ
วัน (D)
= (18,000 x 16% x 6)/365 = 47.34 (4)
(1)+ (2)+(3)+(4) = 411.18

วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
•

รายการชําระค่าสินค้าและหรือค่าบริการ เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ธนาคารบันทึก/
(Posted date)

•
•

รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่บัตรทํารายการ
่ ําระเงินครบถ้วนตามจํานวนเงินที่เบิกถอน
(Transaction date) จนถึงวันทีช

จํานวนวัน (A) นับจากวันที่เบิกถอนจนถึงหนึ่งวันก่อนที่ธนาคารจะได้ชําระคืน หรือวัน
สรุปยอดบัญชี แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (11 กุมภาพั นธ์ - 20 กุมภาพั นธ์) = 10 วัน
(days)

•
•
•

จํานวนวัน (B) นับจากวันที่บันทึกรายการของยอดค่าใช้จ่ายรอบบัญชีที่ผ่านมา จนถึงวัน
่ ่านมา (7 มกราคม - 20 มกราคม) = 14 วัน (days)
สรุปยอดบัญชีทีผ
จํานวนวัน (C) นับจากวันสรุปยอดบัญชีที่แล้ว จนถึงหนึ่งวันก่อนวันที่ธนาคารฯได้รับ
เงินชําระขั้นตํา่ (21 มกราคม - 14 กุมภาพั นธ์) = 25 วัน (days)
่ ําระเงินขั้นตํา่ จนถึงวันสรุปยอดบัญชีปัจจุบัน (15
จํานวนวัน (D) นับจากวันทีช
กุมภาพั นธ์ - 20 กุมภาพั นธ์) = 6 วัน (days)
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ตัวอย่างการคํานวณดอกเบี้ยจากการชําระคืนเพี ยงบางส่วนในรอบบัญชีที่แล้วและชําระเต็มใน
รอบบัญชีนี้
วันสรุปยอดบัญชี I : ลูกค้ามียอดคงค้าง 20,000 ชําระคืนบางส่วน 12,000 บาทในวันครบ
กําหนดชําระ
วันสรุปยอดบัญชี II : ยอดคงค้างเป็น 8,213.92 บาท (ยอดคงค้างจากการใช้จ่าย 8,000 +
ดอกเบี้ย 213.92)
(1)

ยอดคงค้างจากวันสรุปยอดบัญชีในรอบบัญชีที่แล้ว x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จํานวน
วันจากวันสรุปยอดบัญชีที่แล้วจนถึงหนึ่งวันก่อนวันที่ธนาคารฯได้รับชําระเงิน =
20,000 x 16% x 22* /365 = 192.88
ยอดคงค้างจากการชําระคืนบางส่วน x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จํานวนวันจากวันทีชําระ
คืนบางส่วนถึงวันสรุปยอดบัญชี = 8,000 x 16% x 6** /365 = 21.04 = 213.92

วันสรุปยอดบัญชี III : ยอดคงค้างดอกเบี้ยเป็น 66.63 บาท
(2)

ยอดคงค้างจากการชําระคืนบางส่วนจากวันสรุปยอดบัญชีในรอบบัญชีที่ I x อัตรา
ดอกเบี้ยต่อปี x จํานวนวันจากวันสรุปยอดบัญชีที่ II จนถึงหนึ่งวันก่อนวันที่ธนาคารฯ
ได้รับชําระเงินเต็มจํานวน = 8,000 x 16% x 19*** /365 = 66.63

การออกบัตรใหม่

หากกรณีบัตรหาย บัตรถูกขโมย บัตรชํารุด หรือท่านต้องการเปลี่ยนชื่อ นามสกุลหรือลายเซ็น ท่าน
สามารถอายัดบัตร ผ่านแอปพลิเคชัน TMRW หรือโทรแจ้งอายัดบัตรได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า
ธนาคารยูโอบี ทีโ่ ทรศัพท์หมายเลข 0 2285 1559 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนําไปใช้
่ นาคารจะได้ทําการออกบัตรใหม่ให้
และเพื่ อทีธ
หมายเหตุ : การแจ้งอายัดบัตรจะต้องแจ้งโดยผู้ถือบัตรเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ สถานที่ติดต่อหรือ

กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ท่านสามารถดําเนินการได้

หมายเลขโทรศัพท์

ผ่านแอปพลิเคชัน TMRW หรือโทรแจ้งได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1559

การต่ออายุบัตรผ่าน TMRW

บัตรเครดิต TMRW ที่ท่านได้รับมีอายุบัตร 5 ปี นับจากวันที่ออกบัตร ในส่วนของค่าธรรมเนียมนั้น
้ นาคารจะจัดส่งบัตรใหม่ให้ท่าน
ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นรายปี โดยจะระบุในใบแจ้งยอดบัญชี ทั้งนีธ
่ บัตรเก่าหมดอายุแล้ว ขอให้ทําลายบัตร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนบัตรเก่าจะหมดอายุ เมือ
เก่าทันที ในกรณีที่ต้องการแจ้งบอกเลิกการต่ออายุบัตร ท่านจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลาย
่ ูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี หรือสาขาของธนาคารยูโอบี ทุกแห่ง ก่อน
ลักษณ์อักษรโดยส่งมาทีศ
วันบัตรหมดอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน

ค่าธรรมเนียมรายต่างๆ

ค่าธรรมเนียมรายปี
่ ธนาคารจะจัดเก็บ
เป็นค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต TMRW โดยคิดเป็นรายปี ซึง
่ ่านได้รับการอนุมัติให้ถือบัตรเครดิต ทั้งนี้ท่านจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปี
ภายหลังทีท
แรก และยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต่อปี 100,000 บาท

้ และค่าธรรมเนียม
ขึ้นไป ค่าธรรมเนียมรายปีเป็นไปตามอัตราที่ระบุในตารางสรุปวงเงิน ดอกเบีย
่ ธนาคารจะเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตรายเดือนเมื่อถึงกําหนด
บัตรเครดิต TMRW* ซึง
ชําระ *(อัตราค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
่ ฎหมายกําหนด
ก่อนมีผลบังคับใช้ และค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ มในอัตราตามทีก
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