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ทำ�คว�มรู้จักกับบัตรเดบิต 
TMRW

ร�ยละเอียดบนบัตรเดบิต TMRW

สิทธิประโยชน์ของบัตรเดบิต 
TMRW

ขอต้อนรับผู้ถือบัตรเดบิต TMRW หรือ บัตร ยูโอบี พร้อมก�ร์ด ม�สเตอร์ก�ร์ด เดบิต TMRW ที่ออกโดยธน�ค�ร
ยูโอบี จำ�กัด (มห�ชน) เพื่อมอบคว�มสะดวกสบ�ยยิ่งขึ้นในก�รจับจ่�ยผ่�นร้�นค้� และสถ�นบริก�รชั้นนำ�ต่�งๆ ที่มี
เครื่องหม�ยในประเทศ และที่มีเครื่องหม�ยในต่�งประเทศ รวมถึงก�รเบิกถอนเงินสดจ�กเครื่อง ATM ที่มีเครื่องหม�ย
ได้ทั่วโลก ด้วยประสบก�รณ์ท�งด้�นก�รธน�ค�ร ท่�นจึงมั่นใจได้ว่� บัตรเดบิต TMRW จะส�ม�รถมอบสิทธิประโยชน์ 
เพื่อให้ท่�นจัดก�รกับไลฟ์สไตล์ท�งก�รเงินที่แตกต่�ง ให้ชีวิตง่�ยขึ้น ผ่�นธน�ค�รรูปแบบดิจิทัลบแอปพลิเคชัน TMRW 
เต็มรูปแบบที่สร้�งม�เพื่อท่�นโดยเฉพ�ะ

1. เครื่องหม�ย PromptCard
บัตรของท่�นส�ม�รถใช้ทำ�ร�ยก�รที่เครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ์ PromptCard และเป็นที่ยอมรับของร้�นค้�และ/
หรือสถ�นบริก�รธุรกิจทุกแห่งที่มีเครื่องหม�ยนี้ในประเทศไทย

2. สม�ร์ทชิปม�ตรฐ�น Thai Standard และ EMV
ให้ท่�นมั่นใจในคว�มปลอดภัยจ�กก�รปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบ

3. ชื่อน�มสกุลภ�ษ�อังกฤษของท่�น
โปรดตรวจสอบชื่อและน�มสกุลของท่�นที่ปร�กฎอยู่บนบัตร ห�กไม่ถูกต้องโปรดแจ้งธน�ค�รทันที

4. วันหมดอ�ยุบัตร
บัตรมีอ�ยุใช้ได้ จนถึงเดือนและปีที่ระบุบนหน้�บัตร

5. หม�ยเลขบัตรเดบิต
โปรดแจ้งหม�ยเลขบัตรของท่�นทุกครั้งที่ท่�นติดต่อธน�ค�รฯ

6. เครื่องหม�ย MasterCard
บัตรของท่�นเป็นที่ยอมรับของร้�นค้� และ/หรือสถ�นบริก�รธุรกิจทุกแห่ง ที่มีเครื่องหม�ยนี้ทั่วโลก

1. หม�ยเลขโทรศัพท์ศูนย์บริก�รลูกค้�ธน�ค�รยูโอบี สำ�หรับติดต่อธน�ค�ร

2. แถบแม่เหล็ก

3. แถบล�ยเซ็น

บัตรเดบิต TMRW หรือ บัตร ยูโอบี พร้อมก�ร์ด ม�สเตอร์ก�ร์ด เดบิต TMRW
• ยกเว้น ค่�ธรรมเนียมแรกเข้� 100 บ�ท
• ค่�ธรรมเนียมร�ยปี 250 บ�ท (ยกเว้น ค่�ธรรมเนียมร�ยปี ปีแรก)
• ค่�ธรรมเนียมออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม 100 บ�ท/ครั้ง
• ยกเว้นค่�ธรรมเนียมก�รถอนเงิน/สอบถ�มยอดผ่�นตู้ ATM ยูโอบี และตู้ ATM ต่�งธน�ค�ร ทั่วประเทศ
• เบิกถอนเงินได้สูงสุดวันละ 100,000 บ�ท
• ชำ�ระค่�สินค้�หรือบริก�รแทนเงินสด ณ ร้�นค้�ที่รับบัตร PromptCard และ MasterCard หรือผ่�นร้�น

ค้�ออนไลน์ได้ วงเงินรวมสูงสุด 100,000 บ�ทต่อวัน หม�ยเหตุ ส�ม�รถใช้บัตรเดบิต TMRW ชำ�ระค่�
สินค้�และบริก�รผ่�นร้�นค้�ออนไลน์ โดยไม่ต้องสมัครหรือลงทะเบียนขอใช้บริก�รเพิ่มเติมอีกแต่อย่�งใด

• ค่�ธรรมเนียมก�รถอนเงินในต่�งประเทศ 100 บ�ท/ครั้ง
• ค่�บริก�รสอบถ�มยอดคงเหลือในต่�งประเทศ 100 บ�ท/ครั้ง
• ยกเว้นค่�ธรรมเนียมก�รถอนเงินผ่�นตู้เอทีเอ็มของธน�ค�รยูโอบี ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ ม�เลเซีย และ

อินโดนีเซีย โปรดดูร�ยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในต�ร�งเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) 
ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขก�รใช้บริก�รบัตรเดบิต TMRW ด้วย

คู่มือผู้ถือบัตรเดบิต TMRW
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คุณสมบัติผู้ถือบัตรเดบิต TMRW

แอปพลิเคชัน TMRW

ข้อแนะนำ�เมื่อได้รับบัตรเดบิต 
TMRW

• ผู้สมัครบัตรต้องมีอ�ยุ 20 ปีขึ้นไป
• ต้องมีบัญชีเงินฝ�ก TMRW Everyday เพื่อผูกกับบัตรเดบิต TMRW
• ส�ม�รถถือบัตรได้ 1 ใบ/ท่�น
• 1 บัตรผูกได้ 1 บัญชี ต�มเงื่อนไขที่ธน�ค�รกำ�หนด

บริก�รธน�ค�รรูปแบบดิจิทัล ที่แตกต่�งทั้งประสบก�รณ์และสิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่ที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ก�รเงินของ
ท่�นโดยเฉพ�ะ

• ก�รเรียนรู้ไลฟ์สไตล์ก�รใช้เงินของท่�น ยิ่งใช้แอปพลิเคชัน TMRW ม�ก แอปพลิเคชันก็ยิ่งรู้จักท่�นดีขึ้น 
ช่วยให้ท่�นไม่พล�ดร�ยก�รสำ�คัญ

• ไม่มีค่�ธรรมเนียมก�รโอน เติม จ่�ย หรือถอนเงิน
• ห�กมีข้อสงสัย แชทผ่�นแอปพลิเคชัน TMRW ได้ทันที

โปรดตรวจสอบชื่อ และน�มสกุลของท่�นที่ปร�กฎอยู่บนหน้�บัตร ห�กไม่ถูกต้องโปรดแจ้งธน�ค�รทันที

กรุณ�เซ็นชื่อของท่�นในช่องแถบล�ยเซ็นด้�นหลังบัตรทันที ที่ ได้รับบัตร

ปิดบัตรเดบิต TMRW ผ่�นแอปพลิเคชัน TMRW โดยเลือก
TMRW Debit Card ในแอปพลิเคชัน TMRW คลิก “Activate” และตั้งรหัสกดเงินสดประจำ�บัตร 6 หลัก โดยท่�นจะได้
รับข้อคว�มแจ้งเปิดบัตรสำ�เร็จ ให้ใส่ Pin (ที่ท่�นกำ�หนดไว้ตอนลงทะเบียนแอปพลิเคชัน) เพื่อยืนยันก�รทำ�ร�ยก�รใน
แอปพลิเคชัน ก็ส�ม�รถใช้บัตรเดบิต TMRW ได้ทันที
หม�ยเหตุ
ท่�นส�ม�รถเปลี่ยนรหัสประจำ�บัตรเดบิต (ATM PIN) 6 หลักได้ด้วยตนเองผ่�นแอปพลิเคชัน TMRW

โปรดระวังไม่ให้บัตรพับ งอ หรือหัก และอย่�ให้ชิป (Chip) และแถบแม่เหล็กถูกขูดขีด หรือสัมผัสกับวัตถุอื่นที่มีแม่เหล็ก ซึ่ง
จะทำ�ให้รหัสที่ถูกบันทึกไว้ลบเลือนได้

จดจำ�หม�ยเลขบัตรเดบิตของท่�นไว้อ้�งอิงเมื่อติดต่อธน�ค�ร

ก�รใช้บัตรในต่�งประเทศ ก�รชำ�ระค่�สินค้� หรือบริก�รผ่�นร้�นค้�ออนไลน์ ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตร�
ต่�งประเทศ ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นจะถูกเปลี่ยนจ�กเงินสกุลต่�งประเทศม�เป็นเงินบ�ท โดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันที่ 
ม�สเตอร์ก�ร์ด (Master Card) เรียกเก็บเงินจ�กธน�ค�รรวมกับค่�คว�มเสี่ยงในก�รเปลี่ยนแปลงสกุลเงินไม่เกิน 
ร้อยละ 2.5 ของก�รใช้จ่�ย หรือเบิกถอนผ่�นบัตรเดบิตในต่�งประเทศต่อครั้ง

ห�กท่�นต้องก�รเปลี่ยนแปลงวงเงินถอนเงินสดและวงเงินก�รใช้จ่�ยผ่�นบัตรเดบิตเพื่อซื้อค่�สินค้�หรือบริก�ร ที่เครื่อง 
EDC ณ ร้�นค้� และวงเงินก�รช้อปปิ้งออนไลน์ ท่�นส�ม�รถปรับเปลี่ยนวงเงินดังกล่�วได้ที่ แอปพลิเคชัน TMRW ด้วย
ตนเอง (กดรูปบัญชี TMRW Everyday Account เพื่อไปที่ Account Detail > เลือกแถบ Service > หัวข้อ Change 
Payment Limits )

กรณีท่�นไม่ต้องก�รใช้จ่�ยผ่�นบัตรเดบิตเพื่อซื้อค่�สินค้�หรือบริก�รเลย ส�ม�รถทำ�ก�รปรับวงเงินก�รใช้จ่�ยผ่�น
บัตรเดบิต (Spending Limits) โดยกำ�หนดวงเงินใช้จ่�ยผ่�นบัตรเดบิตเพื่อซื้อค่�สินค้�หรือบริก�ร ที่เครื่อง EDC ณ 
ร้�นค้� และวงเงินก�รช้อปปิ้งออนไลน์ เป็น 0 บ�ท

กรณีบัตรห�ย หรือถูกขโมย หรืออื่นๆ ท่�นส�ม�รถทำ�ก�รอ�ยัดบัตรด้วยตนเองผ่�นแอปพลิเคชัน TMRW

MANUAL FOR TMRW DEBIT CARD CARDHOLDER
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ก�รใช้บัตรเดบิต TMRW ซื้อ
สินค้� และ/หรือบริก�ร

UOB Personal Internet 
Banking

UOB Mobile Banking

ท่�นผู้ถือบัตรเดบิต TMRW ส�ม�รถใช้บัตรเดบิต TMRW ซื้อสินค้� และ/หรือบริก�รจ�กร้�นค้� และ/หรือสถ�นบริก�ร
ที่มีเครื่องหม�ยในประเทศ และในต่�งประเทศ โดยทุกครั้งที่ท่�นใช้บัตร กรุณ�ปฏิบัติ ดังนี้

แสดงบัตรเดบิต TMRW ของท่�นแก่พนักง�นเก็บเงิน

พนักง�นจะบันทึกร�ยก�รซื้อสินค้� และ/หรือบริก�รนั้นๆ ลงในใบบันทึกร�ยก�ร (Sales Slip)

พนักง�นจะนำ�ใบบันทึกร�ยก�รที่ระบุวันที่ ร�ค�สินค้�ม�ให้ท่�นเซ็นในช่องล�ยเซ็น (โปรดตรวจสอบคว�มถูกต้องก่อน 
และล�ยเซ็นจะต้องตรงกับที่เซ็นไว้ด้�นหลังบัตรทุกครั้ง)

รอรับบัตรเดบิต TMRW ของท่�นคืนจ�กพนักง�น และเก็บสำ�เน�ใบบันทึกร�ยก�รไว้เป็นหลักฐ�น

โปรดตรวจดูอีกครั้งว่�บัตรที่ได้รับคืนม�เป็นของท่�นจริง

อย่�! เซ็นชื่อลงในใบบันทึกร�ยก�ร โดยปร�ศจ�กก�รระบุจำ�นวนเงินเด็ดข�ด (ล�ยเซ็นจะต้องตรงกับที่เซ็นไว้ด้�นหลัง
บัตรทุกครั้ง)

ก�รชำ�ระสินค้�หรือบริก�รผ่�นร้�นค้�ออนไลน์ คือ ก�รใช้บัตรเดบิตทำ�ก�รซื้อสินค้�/บริก�ร โดยก�รส่งคำ�สั่งท�ง
ออนไลน์ โดยวิธีก�รแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเดบิต (ไม่ว่�ร้�นค้�จะมีก�รใช้บริก�ร MasterCard® SecureCode™ หรือ
ไม่ก็ต�ม) มีวิธีก�รและเงื่อนไขคือ ผู้ถือบัตรแจ้งข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ หม�ยเลขบัตรเดบิต หม�ยเลข CVV หรือ CVC ชื่อ
สกุลผู้ถือบัตร วันหมดอ�ยุ และ/หรือ รหัสผ่�น OTP เพื่อให้ร้�นค้�ยอมรับบัตรเดบิต และทำ�ก�รเรียกเก็บเงินนั้น เป็น
วิธีก�รที่ยอมรับได้ และมีผลผูกพันผู้ถือบัตร โดยตกลงให้ถือว่�เป็นเอกส�รก�รสั่งซื้อสินค้� และ/หรือก�รขอใช้บริก�ร
ที่ร้�นค้�จัดห�ขึ้น หรือเป็นเอกส�รหลักฐ�นก�รหักเงินที่ธน�ค�รจัดทำ�ขึ้นสำ�หรับก�รใช้บัตรเดบิตนี้ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ 
และมีผลผูกพันผู้ถือบัตร โดยไม่จำ�เป็นต้องลงล�ยมือชื่อของผู้ถือบัตรในเอกส�รใดๆ แต่อย่�งใด

ช่วยให้ก�รทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงินด้วยตัวเองสะดวกยิ่งขึ้นเพียง log in ที่ www.uob.co.th ทุกที่ทุกเวล�

ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ในบัญชีของคุณที่มีกับธน�ค�รได้เรียลไทม์

Smart Click โอนเงินไปยังบัญชียูโอบีหรือบัญชีต่�งธน�ค�รได้พร้อมกันสูงสุด 5 บัญชี

Flexi Limits บริก�รเพิ่ม-ลด วงเงินโอนและวงเงินชำ�ระค่�สินค้�และบริก�รต�มคว�มต้องก�ร

UniAlerts แจ้งเตือนก�รทำ�ธุรกรรมผ่�น SMS หรืออีเม

แอปพลิเคชันที่จะทำ�ให้ชีวิตของคุณง่�ยขึ้น ทั้งก�รโอนเงิน จ่�ยบิล ค้นห�โปรโมชั่นบัตรยูโอบีและบริก�รอื่นๆ เป็นไปได้
อย่�งสะดวกสบ�ยทุกที่ ทุกเวล� เพียงใช้รหัสประจำ�ตัวและรหัสผ่�นชุดเดียวกับ UOB Personal Internet Banking 
โดยส�ม�รถด�วน์โหลดได้ท�ง App Store หรือ Google Play

MANUAL FOR TMRW DEBIT CARD CARDHOLDER
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ข้อควรระวัง ควรรักษ�รหัสประจำ�บัตรเป็นคว�มลับ

กรณีบัตรสูญห�ย ท่�นมีคว�มเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทั้งหมดในบัญชีของท่�น ผู้ถือบัตรควรรีบแจ้งอ�ยัดบัตรทันที 
เนื่องจ�กท่�นต้องรับผิดชอบยอดใช้จ่�ยก่อนแจ้งอ�ยัด

ก�รใช้บัตรทำ�ธุรกรรมกับผู้ให้บริก�รร�ยอื่น หรือใช้บัตรชำ�ระสินค้�/บริก�ร หรือเบิกถอนเงินสดเป็นสกุลเงินต่�ง
ประเทศ อ�จมีค่�ธรรมเนียมเพิ่มเติม

ห�กมีข้อสงสัย โปรดสอบถ�มท�งแชทบอท (Chatbot) ผ่�นแอปพลิเคชัน TMRW หรือ ศูนย์บริก�รลูกค้�ธน�ค�รยูโอบี 
หม�ยเลขโทรศัพท์ 0 2285 1555
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