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รายละเอียด
บัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม

รายละเอียดของบัตรดานหนา
กรุณาตรวจสอบชื�อ-นามสกุล

หมายเลขบัตร และวันหมดอายุใหถูกตอง

ดานหลังบัตร

รายละเอียดของบัตรดานหลัง
กรุณาลงลายมือชื�อดวยปากกาลูกลื�น 
ในชองสําหรับลงลายมือชื�อทันทีที่ ไดรับบัตร 
โดยจะตองลงลายมือชื�อใหเหมือนกับที่ ไดลงไว 
ในใบสมัคร และ/หรือ ในหนังสือเดินทาง

1

ชองสําหรับลงลายมือชื�อ

รหัส CVV

แถบแมเหล็ก

หมายเลขสมาชิกแรบบิท

สัญลักษณมาสเตอรการด

เดือนปที่บัตรหมดอายุ

หมายเลขบัตร

ไมโครชิพ (Microchip)

สัญลักษณอิออน

สัญลักษณแรบบิท

สัญลักษณ Contactless

ดานหนาบัตร 
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*  รับเครดิตเงินคืน 5% เมื�อเติมมูลคาแรบบิทผานบริการเติมมูลคาแรบบิทอัตโนมัติ (Auto Top-up) หรือใชจายผาน
 ชองทาง Rabbit LINE Pay ดวยบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม (จํากัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 50 บาท / รายการ
 เมื�อชําระเงินผานชองทางแรบบิท)
• รับเครดิตเงินคืน 1% เมื�อเติมมูลคาบัตรรถไฟฟา MRT ที่สถานีสายสีมวง (สถานีคลองบางไผ ถึงสถานีเตาปูน) ดวย
 บัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม (จํากัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 50 บาท / รายการ เมื�อเติมมูลคาบัตรรถไฟฟา MRT)
• รับเครดิตเงินคืน 3% เมื�อมียอดใชจายคาสินคา/บริการทางรานคาออนไลน ตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป
• จํากัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท / บัตรหลัก / รอบบัญชีบัตรเครดิต
• สิทธิพิเศษเปนสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิกบัตรไมสามารถโอน แลกเปลี่ยนเปนเงินสด หรือสิทธิประโยชนอื�นได 
• บริษัทฯ จะมอบเครดิตเงินคืนใหแกผูถือบัตรที่เปดใชงานบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัมกอนเติมมูลคาแรบบิท
 Auto Top-up หรือใชจายผานชองทาง Rabbit LINE Pay หรือเติมมูลคาบัตรรถไฟฟา MRT ที่สถานีสายสีมวง หรือ
 ชําระสินคาหรือบริการผานชองทางออนไลน 
• บริษัทฯ คํานวณยอดใชจายตามรอบบัญชีของบัตรเครดิต ซึ่งเริ่มตั้งแตวันที่ 11 ของแตละเดือน จนถึงวันที่ 10 ของ
 เดือนถัดไป ซึ่งยอดใชจายที่เกิดจากบัตรเสริม (ถามี) จะถูกนํามาคํานวณรวมเขาบัญชีของบัตรหลัก และเครดิตเงินคืน
 เขาบัญชีของบัตรหลัก
• ยอดใชจายที่ ไมรวมรายการไดแก รายการใชจายในหมวดกองทุนรวมทุกรายการ (MCC Code 6211), ประกันภัยหรือ
 ประกันชีวิตทุกประเภท (MCC Code 5960, 6300, 9223), การตัดชําระคาสาธารณูปโภคและ / หรือการตัดชําระ
 รายเดือนรายป (MCC Code 4900), ยอดผอนชําระสินคา สินเชื�อเงินกู และเชาซื้อ การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
 (MCC Code 6051, 4829), การเบิกเงินสดลวงหนา ดอกเบี้ย คาธรรมเนียมการใชวงเงิน คาปรับ คาธรรมเนียมและ
 ภาษีอากรตางๆ ยอดใชจายทีถู่กยกเลกิ ยอดใชจายทีมี่การคืนสนิคาภายหลงั (VOID) ยอดใชจายทีก่อใหเกดิสทิธปิระโยชน
 อนัไดมาในทางทจุรติไมวาโดยตรงหรอืโดยออม หรอืเจตนาโดยทจุรติเพื�อใหไดรบัสทิธปิระโยชนจากรายการสงเสรมิการขาย 
 การใชจายที่ ไมเปนไปตามเงื�อนไขการใชบตัรเครดติหรอืการกระทาํใดทีผ่ดิกฎหมาย และกรณภีาษเีพื�อการทองเทีย่ว (Tax refund) 
 จะถูกหักจากยอดสะสมรวม
• บริษัทฯ จะมอบเครดิตเงินคืนเขาบัญชีบัตรหลักภายใน 2 รอบบัญชี นับตั้งแตรอบบัญชีที่มียอดใชจาย ในกรณีที่
 ยังไมไดรับเครดิตเงินคืน โปรดแจงใหบริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับต้ังแตพนระยะเวลาดังกลาว  และในกรณีที่เครดิต
 เงินคืนไมถูกตอง โปรดแจงใหบริษัทฯ ทราบภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ ไดรับเครดิตเงินคืน
• ผูถือบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม ตองคงสถานภาพการเปนผูถือบัตรเครดิตที่มีสถานะบัญชีปกติและไมผิดนัด
 ชําระบัตรเครดิต และ / หรือสินเชื�อทุกประเภทของบริษัทฯ จนถึงวันที่ ไดรับเครดิตเงินคืน
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์งดใหเครดิตเงินคืนสําหรับผูถือบัตร ในกรณีที่
 - ลูกคาเขารวมมาตรการชวยเหลือดานสินเชื่อสําหรับลูกคาที่ ไดรับผลกระทบจาก “COVID-19” ในมาตรการ
  การพักชําระหนี้ และมาตรการเปลี่ยนประเภทสินเชื�อเปนสินเชื�อระยะยาว อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12%
 - ลูกคาสมัครเขารวมมาตรการชวยเหลือดานสินเชื�อสําหรับลูกคาที่ ไดรับผลกระทบจาก “COVID-19” 
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืน ทั้งหมดหรือบางสวนของเครดิตเงินคืนที่มอบใหไปแลว
 แกผูถือบัตร หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบพฤติกรรมหรือการกระทําใดๆ ที่สอไปทางทุจริต ฉอฉล ขัดตอกฎหมาย
 หรือระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย รวมทั้งเรียกรองใหชดใชคาเสียหายตามแตละกรณี

  

  • ยอดใชจายทุกๆ 20 บาท ผานบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม รับ 1 คะแนนสะสม
   AEON Happy Point
  • บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ ในการยกเวนการใหคะแนนสะสม และคาํนวณยอดใชจายเพื�อรวมรายการ
   สงเสริมการขายในทุกกรณี สําหรับรายการใชจายผานบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท
   ในหมวด การซ้ือหนวยลงทุน/กองทุนรวม, ยอดคาเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน
   Unit Linked (MCC Code 6211)

*ยอดใชจายผานบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม ทุกๆ 20 บาท จะไดรับคะแนนสะสม (AEON Happy Point)
1 คะแนน (ยกเวนการเบิกถอนเงินสดลวงหนา และคาบริการอื�นๆ เชน ชําระคาธรรมเนียมลาชา ดอกเบี้ยจากหนี้คางชําระ 
ดอกเบี้ยการผอนชําระ คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดลวงหนา การชําระคาไฟฟาผานบัตรเครดิต)
• คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม ไมสามารถรวม หรือโอนคะแนนสะสมกับบัตรประเภทอื�นๆ ได
•  คะแนนสะสม AEON Happy Point ไมสามารถแลก หรือเปลี่ยนเปนเงินสด, สินคา หรือบริการประเภทอื่นได
 โปรดตรวจสอบคะแนนสะสม วันหมดอายุ และรายละเอียดเพิ่มเติมในใบแจงการชําระเงิน หรือที่ aeon.co.th
• การคํานวณคาใชจายของประเภทโรงแรม และรานอาหาร บริษัทฯ ใชขอมูลอางอิงตามท่ีระบุใน Merchant Category
 Code (MCC Code) ตามระบบของ VISA, Mastercard และ JCB โดยจะคํานวณจากยอดใชจายตาม MCC Code
 ที่ระบุเทานั้น ยอดใชจายนอกเหนือจาก MCC Code ที่ระบุจะถือวาไมเขาเงื�อนไขการใชจายในหมวดตางๆ ที่กําหนด
• ผูถอืบตัรฯ ตองคงสถานภาพการเปนผูถือบตัรเครดติทีมี่สถานะบญัชปีกต ิและไมผิดนดัชาํระเงนิบตัรเครดติ และ / หรือ
 สินเชื�อทุกประเภทของบริษัทฯ
• ในกรณมีกีารใชบตัรเครดติออิอน แรบบิท แพลทินัม โดยทุจริต การใชเพื�อการคาเชงิพาณชิย หรือเพื�อธุรกิจ การโอนเงนิ
 เขาบัญชีบัตรเครดิตเพื�อเพิ่มวงเงินเกินกวาที่บริษัทฯ กําหนด และ/หรือการกระทําผิดขอกําหนด และเงื�อนไขที่บริษัทฯ
 กําหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการมอบสิทธิพิเศษ
• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิ ในการเขารวมรายการสงเสริมการขายไดเฉพาะผูถือบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติ
 การชําระดีตามหลักเกณฑของบริษัทฯ จนถึงวันท่ี ไดรับสิทธิพิเศษ และยกเวนการมอบสิทธิพิเศษในกรณีดังตอไปน้ี 
 (1) มีการชําระเงินเขาบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินท่ีบริษัทฯ อนุมัติ (2) ใชบัตรเครดิต หรือสินเชื�อเพื�อวัตถุประสงค
 อันขัดตอกฎหมาย หรือศีลธรรม เพื�อวัตถุประสงคทางธุรกิจ หรือใชในกิจการ หรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว
 เครือญาติ หรือบุคคลใกลชิด (3) ใชบัตรเครดิต หรือสินเชื�อไมเปนไปตามขอกําหนด และเงื�อนไขตามที่บริษัทฯ กําหนด
 หรือเง่ือนไขของรายการสงเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังวาผูถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการ
 เรียกคืนสิทธิพิเศษ
• บริษัทฯ มิไดมีสวนเกี่ยวของกับสินคา และ / หรือบริการ หากพบความชํารุดบกพรอง กรุณาติดตอผูผลิตโดยตรง
• สิทธิพิเศษเปนสิทธิ์เฉพาะตัวของผูถือบัตร ไมสามารถโอน หรือแลกเปลี่ยนเปนเงินสด หรือสิทธิประโยชนอื่นได
• บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงขอกาํหนด เงื�อนไข วธิกีาร และสทิธปิระโยชนใดๆ ภายใตรายการสงเสริมการขายน้ี 
 โดยจะประกาศทางเว็บไซต aeon.co.th กรณีมีขอพิพาทคําตัดสินของบริษัทฯ ถือเปนที่สุด
• โปรดตรวจสอบสินคาที่รวมรายการ และรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่ aeon.co.th และสื�อประชาสัมพันธอื�น
 ของบรษิทัฯ
• ขอตกลง และเงื�อนไขนี้จัดทําขึ้นเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกัน ใหถือเอา
 ขอความภาษาไทยเปนหลักในการตีความ

สิทธิประโยชน
บัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม รับคะแนนสะสม AEON Happy Point

รับเครดิตเงินคืน 3% 
เมื�อมียอดใชจายชําระคาสินคา / บริการ
ที่รานคาออนไลนตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป / เซลลสลิป

รับเครดิตเงินคืน 1%
เมื�อเติมมูลคาบัตรรถไฟฟา MRT ที่สถานีสายสีมวง
(สถานีคลองบางไผ ถึงสถานีเตาปูน)

55%%5%
33%%3%

11%%1%

รับเครดิตเงินคืน 5%
เมื�อใชบริการ / ชําระเงิน ผานชองทางแรบบิท
• เมื�อเติมมูลคาแรบบิทผานบริการเติมมูลคา
 แรบบิทอัตโนมัติ (Auto Top-up)
• เมื�อใชจายผานชองทาง Rabbit LINE Pay



เพื�อคุมครองสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกของทาน กรุณาอานและศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการสมัครเปนสมาชิกแรบบิท รีวอรดส 
และขอตกลงและเงื�อนไขโดยละเอียดกอนที่ทานจะสมัคร และกรุณาอานขอกําหนดของโปรแกรมและนโยบายการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลตามที่ระบุอยูบนเว็บไซต rewards.rabbit.co.th

1. โปรแกรมแรบบิท รีวอรดส ("โปรแกรม") เปนโปรแกรมสะสมคะแนนสําหรับบัตรแรบบิท ("บัตรแรบบิท") แตเพียงผูเดียว
 ซึ่งเปนระบบเงินอิเล็กทรอนิกสที่สามารถใชไดในเครือขายบีทีเอสและเครือขายขนสงมวลชนอื�นๆ ซึ่งออกโดยบริษัท บางกอก
 สมารทการด ซิสเทม จํากดั ("บเีอสเอส") และโปรแกรมนีม้บีรษัิท แรบบทิ รวีอรดส จาํกดั ("แรบบทิ รวีอรดส") เปนเจาของ
 และผูบริหารจัดการ
2. หากทานประสงคที่จะเปนสมาชิก ทานจะตองลงทะเบียนเพื่อเปนสมาชิกแรบบิท รีวอรดส ("สมาชิก") ใหเสร็จสมบูรณ
 แรบบิท รีวอรดส มีดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธการลงทะเบียนของผูสมัครเปนสมาชิก
3. สมาชกิจะตองเปนผูมีถิน่พํานักในประเทศไทย และมีท่ีอยู อเีมลทีย่งัใชงานได หรอืหมายเลขโทรศพัททีย่งัใชงานอยูในประเทศไทย
 ตลอดระยะเวลาของการเปนสมาชิก
4. การที่สมาชิกขอลงทะเบียนในโปรแกรม ถือวา สมาชิกตกลงและยอมรับขอกําหนดและเงื�อนไขที่ระบุอยู ในขอกําหนดและเงื�อนไข
 ฉบับนี้ นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และขอกําหนดของโปรแกรม
5. รายละเอียดและขอมูลสวนบุคคลที่ ใหไวแกแรบบิท รีวอรดส และขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการใชบัตรแรบบิทที่วิเคราะหแลว
 และขอมูลที่วิเคราะหแลวของสมาชิกที่ ใหไวเมื�อลงทะเบียนหลังการลงทะเบียนและการใชโปรแกรมถือเปนทรัพยสินของ
 แรบบิท รีวอรดส
6 แรบบิท รีวอรดส สงวนสิทธิ์ ไมวาในเวลาใดๆ ก็ตามที่จะแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ยุติ ยกเลิก แกไข และ/หรือถอนโปรแกรม
 การเปนสมาชกิ คะแนนหรือสิทธปิระโยชนอื�นๆ ในสวนทีเ่กีย่วกับการแกไขเปล่ียนแปลงขอกาํหนดและเงื�อนไข สมาชกิจะไดรับแจง
 ถึงการแกไขเปลีย่นแปลงดงักลาว หากการเปลีย่นแปลงใดๆ ทาํใหการเปนสมาชิกสิน้สดุลง ทานจะไดรบัแจงถงึการสิน้สดุดงักลาว
 ทางอเีมลหรอืขอความสัน้ 15 วนักอนการส้ินสุดดงักลาว ทานมสีทิธิท่ี์จะใชคะแนนทีม่อียูในระหวางระยะเวลากอนทีก่ารเปนสมาชกิ
 จะสิ้นสุดลง
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไมวาในเวลาใดๆ ในการที่จะยกเลิกการเปนสมาชิกหรือปฏิเสธการออกคะแนนรีวอรดสใดๆ ใหแกสมาชิก
 โดยไมตองแจงลวงหนาในกรณีที่ขอมูลที่สมาชิกใหมานั้นเปนเท็จ ทําใหหลงผิดหรือไมถูกตอง ในกรณีนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์
 ตัดคะแนนรีวอรดสที่เหลือของสมาชิกได
8. แรบบิท รีวอรดส จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากและ/หรือที่เกี่ยวเนื�องกับโปรแกรมยกเวนตามที่กฎหมาย
 กําหนดไว
9. หากแรบบิทหมดอายุหรือถูกยกเลิก แรบบิท รีวอรดส สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเปนสมาชิกโปรแกรม ทานจะไดรับแจงถึงการ
 ยกเลิกดงักลาวทางอเีมล หรอืขอความสัน้ 15 วันกอนหนาการยกเลกิเชนวา ทานมสีทิธิท่ี์จะใชคะแนนทีม่อียูในระหวางระยะเวลา
 กอนที่การเปนสมาชิกจะสิ้นสุดลง
10. ในกรณีของขอพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมนี้ การวินิจฉัยของแรบบิท รีวอรดสถือเปนที่สุด
11. ขอมูลเพิ่มเติมและขอมูลปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอกําหนดและเงื�อนไขของโปรแกรมสามารถศึกษาไดที่เว็บไซตของ
 แรบบิท รีวอรดส rewards.rabbit.co.th หรือ ศูนยบริการขอมูลสมาชิก แรบบิท รีวอรดส 0-2618-3777

การสะสมคะแนนแรบบิท รีวอรดส ของบริษัท แรบบิท รีวอรดส จํากัด (“แรบบิท รีวอรดส”)
ในบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม
• สมาชิกสามารถรับคะแนนสะสมแรบบิทรีวอรดส (“คะแนนสะสม”) จากยอดการเติมเงิน และ/หรือ การใชจายผานแรบบิทจาก
 รานคาที่รวมรายการแรบบิท รีวอรดส โดยสามารถตรวจสอบรายชื�อรานคาที่รวมรายการ ขอมูลและเงื�อนไขเกี่ยวกับการ
 แลกคะแนนสะสมไดที่ rewards.rabbit.co.th
• สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของคะแนนแรบบิทไดในหนาขอมูลประวัติสมาชิกในเว็บไซตแรบบิท รีวอรดส หรือ
 โทรเขาศูนยบริการขอมูลแรบบิท รีวอรดส ยอดคงเหลือคะแนนแรบบิท รีวอรดส พอยท ของทานโดยปกติแลวจะไดรับ
 การปรับปรุงภายใน 48 ชั่วโมงหลังการทํารายการที่สะสมหรือแลกคะแนน หากทานรูสึกวามีขอผิดพลาดในยอดคงเหลือของ
 คะแนนแรบบิท รีวอรดส พอยท ของทาน กรุณาติดตอศูนยบริการขอมูลแรบบิท รีวอรดส โปรดทราบวา ยอดคงเหลือของ
 คะแนนแรบบิทของทานจะแสดงเฉพาะคะแนนจํานวนเต็มเทานั้น เศษของคะแนนจะไมแสดงในยอดคงเหลือของคะแนนแรบบิท
 ของทานจนกวาจะครบเปนคะแนนจํานวนเต็มคะแนนถัดไป
• เมื�อสมาชิกแลกคะแนนแรบบิท รีวอรดส พอยท แลว จะไมสามารถคืนเปนเงินหรือเปลี่ยนกลับได ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• ในการโอนคะแนนแรบบิทไปยังบัญชีแรบบิทรีวอรดสอื�น สมาชิกสามารถเสนอชื�อบัญชีแรบบิท รีวอรดสอื�นไดเพื�อใหเปน
 ผูรับคะแนนสะสมแรบบิททั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ไมสามารถโอนคะแนนแรบบิท ไปยังบัญชีแรบบิท รีวอรดสอื�นได
 ภายหลังที่มีการสะสมคะแนนแลว สมาชิกสามารถเสนอชื�อบัญชีแรบบิท รีวอรดสอื�นเพื�อสะสมคะแนนแรบบิทได ในสวนขอมูล
 ของสมาชิกในเว็บไซตแรบบิท รีวอรดส
• คะแนนแรบบิท รีวอรดส พอยท ที่ ไมไดแลกภายในวันที่ 31 ธันวาคม ในปปฏิทินที่สองถัดจากปปฏิทินซึ่งมีการสะสมคะแนนนั้น 
 ถือวาหมดอายุ คะแนนแรบบิท รีวอรดส พอยท ยังอาจมีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือสิ้นสุดลงไดตามขอกําหนดและเงื�อนไข
 ของแรบบิท รีวอรดส
• ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใชคะแนนสะสมแรบบิท รีวอรดส และวันหมดอายุของคะแนนสะสมไดที่ 
 rewards.rabbit.co.th
• แรบบทิ รวีอรดส อาจเปลีย่นแปลง ออก หรอืยกเลกิขอกาํหนดของโปรแกรม ไดตามดุลยพนิจิของบริษทัฯ ไดเปนครัง้คราวไป 
 หากการเปล่ียนแปลงใดๆ ทําใหการเปนสมาชิกสิ้นสุดลง ทานจะไดรับแจงถึงการสิ้นสุดดังกลาวทางอีเมลหรือขอความสั้น
 15 วันกอนการสิ้นสุดดังกลาว สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะใชคะแนนที่มีอยู ในระหวางระยะเวลากอนหนาที่การเปนสมาชิกจะสิ้นสุดลง

สิทธิพิเศษจากแรบบิท รีวอรดส (Rabbit Rewards)
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รับสิทธ์ิประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง ซึ่งคุมครองครอบคลุมผูรวมเดินทางที่เปนคูสมรสและบุตรอายุไมเกิน 23 ป 
ที่รวมเดินทางดวยวงเงินสูงสุดถึง 31,000,000 บาท เมื่อชําระคาโดยสารผานบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม
เต็มราคาโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ตามเงื�อนไขของบริษัทฯ ประกันภัย

รายการความคุมครอง 
ผูถือกรมธรรม บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
ผูเอาประกันภัย ผูถือบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม ที่ออกโดยผูถือกรมธรรม และครอบครัว
   ผูถือบัตร (คูสมรสและบุตร)  
        ผูถือบัตร หมายถึง ผูถือบัตรเครดิตออนแรบบิท แพลทินัม ที่ออกโดยผูถือกรมธรรม
   ซึ่งยังคงสถานะเปนผูถือบัตร และอยูในสถานะตามเงื�อนไข
   คูสมรส หมายถึง คูสมรสของผูเอาประกันภัยที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย และ/หรือ
   ผูทีป่รากฏชื�อในหนาตารางกรมธรรมประกนัภัยในฐานะผูเอาประกนัซึง่รวมเดนิทางไปดวยกัน 
   บุตร หมายถึง บุตรของผูเอาประกันภัยรวมถึงบุตรบุญธรรมท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย
   ที่มีอายุไมเกินยี่สิบสามป (23 ป) ซึ่งยังไมไดสมรส และไมไดประกอบอาชีพ และอยูในความ
   อุปการะของผูเอาประกันภัย
ผูรับประกันภัย บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน) Call Center โทร. 1726
กรมธรรม การประกันภัยการเดินทาง
การไดรับสิทธิ์ เมื่อผูเอาประกันไดใชจาย คาใชจายในการเดินทาง รวมถึงคาตั๋วเคร่ืองบิน คาที่พักทั้ง
ในความคุมครอง ภายในประเทศและตางประเทศผานบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม ที่ออกโดย
   ผูถือกรมธรรม 
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รายการความคุมครอง 
การขอเปดบริการ ไมตองขอเปดบริการ ความคุมครองเปนไปโดยอัตโนมัติเมื�อผูถือบัตรไดใชจายสําหรับ
   คาใชจายในการเดนิทางผานบัตรเครดิตออิอน แรบบทิ แพลทนัิม ทีอ่อกโดยผูถือกรมธรรม
อาณาเขตของ ในประเทศ และตางประเทศที่ ไมไดระบเุปน"ประเทศท่ีอยูในขอยกเวนของความคุมครอง"
การคุมครอง ในตาราง หรือกรมธรรมประกันภัย
ผูขนสง หมายถึง สายการบนิพาณชิย เรอืเดินสมทุร รถไฟ หรอืรถทวัร/รถโดยสารที่ ไดรบัใบอนญุาต
   จากกรมการขนสงในการเกบ็คาโดยสาร (ยกเวน รถตู รถแทก็ซี ่รถจกัรยานยนต และรถเชา)
   รวมถึงสายการบินตนทุนตํ่า
รายการผลประโยชนที่ ไดรับ
อุบตเหตุระหวาง คุมครองผูเอาประกันภัยในกรณีสูญเสียชีวิต และทุพพลภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
การเดินทาง ในขณะที่เดินทางกับผูขนสง
   จํานวนเงินเอาประกันภัยในสวนผูถือบัตร USD  250,000
   จํานวนเงินเอาประกันภัยในสวนของคูสมรส  USD  125,000
   จํานวนเงินเอาประกันภัยในสวนบุตร  USD  37,500
   วงเงินคุมครองสูงสุดตอเหตุการณ USD  1,000,000
   จํานวนเงินเอาประกนัภยั และการจายสนิไหมจะคาํนวนจากอตัราแลกเปลีย่น 31 บาท / USD 1
หมายเหตุ ความคุมครอง เงื�อนไข และขอยกเวนเปนไปตามกรมธรรมตนฉบับของผูรับประกันภัย

รับสิทธ์ิประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง ซึ่งคุมครองครอบคลุมผูรวมเดินทางที่เปนคูสมรสและบุตรอายุไมเกิน 23 ป 

แผนประกันอุบัตเหตุระหวางเดินทาง

- การเดนิทางในประเทศ : การเดินทางเพื�อทองเที่ยวหรือธุรกิจหรือเพื�อการพักผอนใดๆ
 ของผูเอาประกนัภยัทีเ่ดนิทางจากทีอ่ยูอาศยัของผูเอาประกนัภยัไปยงัปลายทางในประเทศไทย
 โดยหางจากทีอ่ยูของผูเอาประกันภยัอยางนอย 100 กิโลเมตรในชวงระยะเวลาคุมครอง
 โดยมรีะยะเวลาของการเดนิทางในประเทศไทยไมเกิน 30 วนัติดตอกัน แตอาจจะขยายระยะ
 เวลาได ถาผูเอาประกนัภยัไมสามารถกลบัมายงัท่ีอยูอาศยัของตนได เนื�องจากเหตกุารณท่ี
 ไดระบุอยูในความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ผูเอาประกันภัยจะไดรับการ
 คุมครองกรณีการเดินทางในประเทศที่เปนในสวนของคาใชจายในการเดินทางของผูเอา
 ประกันภัย รวมถึงต๋ัวเครื�องบิน และคาที่พักข้ันต่ําจํานวน 2 คืนท่ีมีการจองลวงหนา

ที่ ไดใชจายผานบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม ที่ออกโดยผูถือกรมธรรม

- การเดินทางตางประเทศ : การเดินทางเพื�อทองเที่ยวหรือธุรกิจหรือเพื�อการพักผอน
 ใดๆ ของผูเอาประกันภัยที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังจุดหมายปลายทางในตางประเทศ
 ในชวงระยะเวลาคุมครอง โดยมรีะยะเวลาการเดนิทางตางประเทศไมเกนิ 60 วนัติดตอกนั 
 แตอาจจะขยายระยะเวลาได ถาผูเอาประกันภัยไมสามารถกลับมายังประเทศไทยเนื�องจาก
 เหตกุารณที่ ไดรบัความคุมครอง ของกรมธรรมประกันภยัฉบบันี ้กรณีเดินทางตางประเทศ
 สําหรับคาใชจายในการเดินทางของผูเอาประกันภัย รวมถึงตั๋วเครื�องบิน และคาที่พัก
 ที่ ไดใชจายผานบัตรเครดิตอิออนแรบบิท แพลทินัม ที่ออกโดยผูถือกรมธรรม

0-2636-5656



วิธีการใชงาน Rabbit LINE Pay
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บริการเติมมูลคาแรบบิทอัตโนมัติ (Auto Top-up)

บัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม มาพรอมบริการเติมมูลคาแรบบิทอัตโนมัติ (Auto Top-up) โดยผูถือบัตรไมตอง
ทําการติดตอบริษัทฯ หรือบริษัทบีเอสเอส เพื่อทําการเปดใชบริการทั้งนี้ รายการ Auto Top-up จะเกิดขึ้นในกรณีดังนี้
• เมื�อผูถือบัตรนําบัตรไปใชเปนแรบบิทที่รานคาแรบบิท เพื�อชําระคาสินคา/บริการ โดยการแตะบัตรที่เครื�องอานแรบบิทแลว
 พบวามูลคาแรบบิทที่เหลือในบัตรนอยกวาคาสินคา / บริการ
• เมื�อผูถือบัตรนําบัตรไปใชเปนแรบบิทที่สถานีรถไฟฟาบีทีเอส หรือระบบขนสงอื�นที่รวมใหบริการ Auto Top-up เพื�อชําระ
 คาโดยสาร โดยการแตะบัตรท่ีเครื�องอานบัตรท่ีติดต้ังไวบนประตูอัตโนมัติแลวพบวามูลคาแรบบิทที่เหลือในบัตรนอยกวา
 คาโดยสารที่สถานีรถไฟฟาบีทีเอส หรือระบบขนสงอื�นที่รวมใหอนุญาตใหเขาสถานีหลังจากรายการ Auto Top-up เสร็จสิ้น
 เครื�องอานจะกลับมาทํารายการชําระคาสินคา / บริการอีกครั้ง
• อยางไรก็ดี รายการ Auto Top-up จะไมเกิดขึ้นหากมูลคาคงเหลือในบัตรและมูลคาที่จะเติม Auto Top-up รวมกันแลว
 มีเพียงพอกับการชําระคาสินคา/บริการ หรือคาโดยสารกับผูใหบริการระบบขนสง
• ไมวากรณีใดก็ตามผูถือบัตรจะตองรับผิดชอบตอการใชจายบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม รวมถึงจํานวนเงิน
 ที่เกิดขึ้นจากการเติมมูลคาแรบบิทอัตโนมัติเสมือนวาตนเองเปนผูกระทําทุกประการ
• ผูถือบัตรยอมรับวา การใชบริการ Auto Top-up เปนการใชวงเงินบัตรเครดิตเพื�อชําระคาสินคา / บริการตางๆ ตามสัญญา
 บัตรเครดิต โดยรายการ Auto Top-up จะเกิดขึ้นโดยการหักวงเงินบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม เพื�อนําไปเติม
 มูลคาแรบบิท จํานวน 300 บาท (จํากัด 1 ครั้งตอวัน)
• ในกรณีที่ตองการยกเลิกบริการ Auto Top-up ผูถือบัตรสามารถติดตอบริษัทฯ ที่หมายเลข 0-2665-0999 โดยจะใชเวลา
 ดาํเนนิการในการยกเลกิบริการกับทางบริษัทบเีอสเอส ภายใน 3 วนัทาํการ ซึง่หากมรีายการ Auto Top-up เกิดขึน้ในชวงเวลา
 ดังกลาว ผูถือบัตรตกลงรับผิดชอบจํานวน Auto Top-up ใหแกบริษัทฯ
• ในกรณท่ีีผูถือบัตรตองการสมคัรหรือเปดใชบริการ Auto Top-up อกีคร้ังหรือมขีอขัดของในการใชบริการ Auto Top-up
 ผูถือบัตรสามารถติดตอบริษัทฯ ที่หมายเลข 0-2665-0999 โดยบริษัทฯ จะดําเนินการสง SMS ขอเปดการใชบริการ
 Auto Top-up เพื�อใหผูถอืบตัรนาํขอความบน SMS พรอมบตัรประชาชนตัวจริง ไปยื�นเรื�องขอเปดบริการ Auto Top-up
 ที่ศูนยบริการแรบบิท (Rabbit Service Center) ของรถไฟฟาบีทีเอสสาขาสยาม เทานั้น
• ผูถือบัตรตองรับผิดชอบการใชบัตร และบริการ Auto Top-up เสมือนวาตนเองทําทุกประการ และรับทราบวา มูลคา
 การเติม Auto Top-up ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
• บริการ Auto Top-up จะถูกระงับการใหบริการชั่วคราวในกรณีที่ผูถือบัตรผูกหมายเลขแรบบิทดานหลังบัตรเครดิตอิออน
 แรบบิท แพลทินัม (บัตรหลัก) กับบัญชี Rabbit LINE Pay หรือบัตรเครดิตอิออนแรบบิท แพลทินัม มีวงเงินคงเหลือ
 นอยกวา 300 บาท หรือสถานะบัญชีไมปกติในกรณีดังกลาว หากผูถือบัตรประสงคจะใชบริการ Auto Top-up ผูถือบัตร
 จะตองยกเลิกการผูกหมายเลขแรบบิทดานหลังบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม กับบัญชี Rabbit LINE Pay หรือ
 ชําระหนี้บัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม เพื่อใหวงเงินคงเหลือเพียงพอ และมีสถานะบัญชีปกติแลวแตกรณี
 โดยผูถือบัตรจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบ รวมทั้งดําเนินการตามขั้นตอนที่แรบบิทกําหนด
• กรณีที่รายการ Auto Top-up ทําใหยอดใชจายบัตรเครดิตเกินกวาวงเงินที่กําหนด บัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม
 และบริการ Auto Top-up จะถูกระงับการใหบริการชั่วคราว ผูถือบัตรสามารถชําระ หรือแลกคะแนน AEON Happy Point
 เปนเครดิตเงินคืน เพื�อลดยอดการใชจายบนบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม ใหมีวงเงินคงเหลือเพียงพอ และมีสถานะ
 บัญชีปกติ หากผูถือบัตรตองการเปดใชบริการ Auto Top-up อีกครั้ง จะตองดําเนินการตามขั้นตอนในการขอเปดการใช
 บริการ Auto Top-up ตามที่กลาวไวขางตน
• การเปดใชบริการ Auto Top-up หลังจากท่ีถูกระงับการใหบริการชั่วคราวไมวาดวยจากสาเหตุใด ผูถือบัตรจะตองแจง
 บริษัทฯ ทราบ และติดตอบริษัทบีเอสเอสเพื�อทําการเปดใชบริการตามเงื�อนไข และวิธีการที่บีเอสเอสกําหนด
• ผูถือบัตรรับทราบวา ผูถือบัตรเปนสมาชิก แรบบิท รีวอรดส ของบริษัทแรบบิท รีวอรดส จํากัด (“แรบบิท รีวอรดส”)
 ซ่ึงถือเปนผูท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการโปรแกรมสะสมคะแนนของแรบบิทโดยผูถือบัตรตกลงและยอมรับเงื�อนไขตามที่ 
 แรบบิท รีวอรดส กําหนด และหากตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมผูถือบัตรสามารถติดตอที่ศูนยบริการขอมูลสมาชิก
 แรบบิท รีวอรดส 0-2618-3777 หรือ rewards.rabbit.co.th โดยตรง

สมัครใช Rabbit LINE Pay
สามารถลงทะเบียนเพื�อใช Rabbit LINE Pay ไดหลังจากผานการยืนยันตัวตนแลวคุณสามารถเติมเงินเขายอดคงเหลือ
หรือจะผูกกับบัตรเครดิตเพื�อใหใชงานอยางสะดวกผาน Rabbit LINE Pay ก็ ได

วิธีการผูกบัตรเครดิต

วิธีชําระเงินที่หนารานคา

วิธีชําระเงินที่รานคาออนไลน

วิธีการใชงาน Rabbit LINE Payวิธีการใชงาน Rabbit LINE Pay

สมัครใช Rabbit LINE Pay
สามารถลงทะเบียนเพื�อใช Rabbit LINE Pay ไดหลังจากผานการยืนยันตัวตนแลวคุณสามารถเติมเงินเขายอดคงเหลือ
หรือจะผูกกับบัตรเครดิตเพื�อใหใชงานอยางสะดวกผาน Rabbit LINE Pay ก็ ได

วิธีการผูกบัตรเครดิต

วิธีชําระเงินที่หนารานคา

วิธีชําระเงินที่รานคาออนไลน
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คลิกแถบจํานวนเงินเขาสูกระเปาเงิน

Rabbit LINE Pay
คลิกที่เมนู

"เพิ่มบัตร"
ยืนยันบัตร

และทําตามขั้นตอน
ใสรายละเอียดบัตร
จากนั้นกด "เพิ่ม"

1 2 3
คลิกที่สัญลักษณ 
"คิวอาร โคด"

คลิกที่แถบเมนู 
“วิธีการชําระเงิน”

เลือกวิธีการชําระเงินที่ตองการ

1 2 3 4
คลิกที่สัญลักษณ "สแกน" สแกนคิวอารที่เว็บไชต เลือกวิธีการชําระเงินและยืนยัน การชําระเงินสําเร็จ



วิธีใช
แตะบัตรเครดติอิออน แรบบิท แพลทนิมั ทีเ่ครื�องอานแรบบิททีต่ดิตัง้บรเิวณสถานที่ใหบรกิารจนการทํารายการ เสร็จสมบรูณ 
สําหรับการใชงานกบัระบบขนสง ควรแตะบัตรเครดติอิออน แรบบิท แพลทนัิม บริเวณกึง่กลางของเครื�องอานบตัรทีต่ดิต้ัง
ไวบนประตูอัตโนมัติ

สถานที่ใหบริการ
สามารถใชบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม เพื�อชําระคาโดยสารรถไฟฟาบีทีเอส รวมถึงผูใหบริการระบบขนสงอื�นๆ 
หรือใชชําระเงิน ณ รานคา และผูใหบริการอื�นๆ ที่มีสัญลักษณแรบบิท โดยสามารถตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับคาโดยสาร
และขอเสนอพิเศษตางๆ ไดจากผูใหบริการแตละราย

การเติมมูลคา
เติมมูลคาในบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม ไดดวยเงินสด หรือวิธีอื�นๆ ตามที่บีทีเอสยอมรับ ณ หองจําหนาย
ตั๋วโดยสารของรถไฟฟาบีทีเอสทุกสถานี หรือที่ผูใหบริการเติมมูลคาที่ ไดรับอนุญาตที่มีสัญลักษณเติมเงิน สามารถเติมเงิน
ไดเปนจํานวนเทาของ 100 บาท เชน 100, 200, 300, 1,200 บาท โดยมูลคารวมตองไมเกิน 4,000 บาท ผูถือบัตรฯ 
สามารถเติมเงิน และเที่ยวการเดินทางของระบบขนสงในบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม เดียวกันได โดยผูถือบัตรฯ 
สามารถเติมเที่ยวการเดินทางได ณ ผูใหบริการระบบขนสงนั้นๆ ทั้งนี้ หากมีเที่ยวการเดินทางอยูในบัตรเครดิตอิออน แรบบิท
แพลทินัม พรอมกับมูลคาเงินสด ระบบจะตัดเที่ยวเดินทางกอน

การยกเลิก และขอคืนมูลคา
การยกเลกิการใชงาน และขอคนืมลูคาในแรบบทิสามารถทาํไดตอเมื�อผูถอืบตัรขอยกเลิกบตัรเครดติออิอน แรบบทิ แพลทนิมั 
ไปยังอิออน พรอมทั้งขอหนังสือรับรองการขอยกเลิก และ/หรือขอคืนมูลคาคงเหลือภายในบัตรเครดิตอิออน แรบบิท
แพลทินัม และนําหนังสือดังกลาวมาติดตอที่ศูนยบริการแรบบิท เพื�อดําเนินการขอคืนมูลคาคงเหลือภายในบัตรเครดิตอิออน
แรบบิท แพลทินัม บีเอสเอสจะดําเนินการคืนมูลคาในแรบบิทใหแกผูถือบัตรฯ ตามเงื�อนไข และวิธีการที่บีเอสเอสกําหนด

การขอคืนมูลคาในแรบบิท
การขอคืนมูลคาในแรบบิทลงทะเบียน ผูถือบัตรจะตองแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน และความเปนเจาของบัตรเครดิตอิออน
แรบบิท แพลทินัม ดังกลาว ตามเงื�อนไขของบีเอสเอสกอนทุกครั้ง
*บเีอสเอสสงวนสิทธิ์ ในการเรยีกเก็บคาธรรมเนยีม และ/หรอืคาใชจายในการขอคนืมลูคาในแรบบทิ หรอืยกเลกิการระงับใชงาน
บตัรเครดติอิออน แรบบทิ แพลทินัม ท้ังน้ี การขอคืนมูลคาในแรบบิทตองเปนการขอคนืทัง้หมดภายในคราวเดียว ไมสามารถ
ทําการขอคืนมูลคาบางสวนได และหลังจากทําการขอคืนมูลคาในแรบบิทแลว จะไมสามารถใชงานแรบบิทนั้นไดอีกตอไป

การระงับใชงาน
บเีอสเอสอาจทําการระงับใชงานแรบบทิในกรณทีีส่งสัยวาบัตรเครดติออิอน แรบบทิ แพลทนิมั นัน้มกีารปลอมแปลง ถกูขโมย 
สูญหาย ทุจริต หรือมีการปลอม หรือแปลง มูลคาในแรบบิท หรือกรณีอ่ืนๆ ที่บีเอสเอสเห็นสมควร เพื่อบรรเทา
ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม หากตองการยกเลิกการระงับใชงานแรบบิท แรบบิทสูญหาย 
หรือถูกขโมย ผูถือบัตรสามารถรองขอใหบีเอสเอสทําการระงับใชงานแรบบิทได หากแรบบิทที่ลงทะเบียนสูญหาย หรือ
ถูกขโมย ผูถือบัตรฯ สามารถแจงการสูญหายเพื�อระงับการใชแรบบิท โดยโทรแจงที่ศูนยแรบบิท ฮอตไลน เมื�อแรบบิท
ถูกระงับการใชงาน ผูถือบัตรจะไมสามารถใชงานแรบบิท คืนมูลคา หรือคืนแรบบิท รีวอรดส พอยท ไดอีกตอไป การระงับ
จะมีผลหลังจากศูนยแรบบิท ฮอตไลน ไดรับแจงการระงับใชงานแรบบิทแลว 24 ชั่วโมง ทั้งนี้บีเอสเอสจะไมรับผิดชอบ
ในการสูญหาย และความเสียหายใดๆ ของเที่ยวโดยสาร และเที่ยวโดยสารรวมในแรบบิท รวมถึงมูลคาในแรบบิทในระหวางที่
ผูถือบัตร ยังไมไดดําเนินการรองขอ เพื�อระงับการใชงานแรบบิท

อายุการใชงาน
บัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม มีอายุการใชงาน 5 ป นับแตวันที่ทําการออกบัตร เมื�อครบกําหนดแลว จะไมสามารถ
เติมเงินและเที่ยวการเดินทางได แตจะสามารถใชมูลคาคงเหลือไดจนกวาจะหมด หากไมมีการใชงานแรบบิทเปนเวลา 2 ป 
นับแตการทํารายการครั้งลาสุด แรบบิทนั้นจะไมสามารถนํามาใชงานไดหรือขอคืนมูลคาในแรบบิทได ผูถือบัตรจะตองเติม
มูลคาลงในแรบบิทกอนที่จะใชงานอีกครั้ง โดยตองทํากอนแรบบิทครบกําหนดหมดอายุ

การดูแลรักษาแรบบิท
• ไมควรแตะบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม มากกวา 1 ใบ พรอมกันบนเครื�องอานแรบบิท
• ไมควรแตะบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม และสมารทการดอื�นๆ พรอมกันบนเครื�องอานแรบบิท
• ไมควรนําบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม ออกจากเครื�องอานแรบบิทกอนที่เครื�องอานจะทํารายการเสร็จสมบูรณ
• ใชงานบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม กับเครื�องอานแรบบิทเทานั้น
• ระวังมิใหบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม เสียหาย รวมถึงไมควรติดสติ๊กเกอร หรือสิ่งอื�นใดบนบัตร
• ไมควรงอ ขีดเขียน ขูดขีด เจาะรู หรือตัดบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม

ขอกําหนดและเงื อนไขการใชงานแรบบิท
*ผูถือบัตรตกลงและรับทราบวาสามารถใชงานแรบบิทไดตาม “เงื�อนไขของการออกแรบบิท” ตามที่ปรากฏใน rabbit.co.th
• ผูถือบัตรรับทราบวา การท่ีผูถือบัตรลงนามในใบสมัครบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัมนั้น เปนการลงทะเบียน
 แรบบิท ตาม “เงื่อนไขการออกแรบบิท” โดยบริษัทฯ จะเปดเผยและสงขอมูลสวนบุคคลของผูถือบัตร ไปยังบริษัท
 บีเอสเอสเพื่อทําการลงทะเบียนแรบบิท การลงทะเบียนดังกลาวจะมีผลภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแตวันที่บริษัทฯ 
 สงขอมูลใหแกบริษัทบีเอสเอส
• ในกรณีที่บัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม ถูกยกเลิกโดยผูถือบัตรหรือบริษัทฯ บริษัทฯ จะยกเลิกการใชงาน
 บัตรเครดิต และแรบบิททันที ผูถือบัตรจะไมสามารถใชบัตรเครดิตและแรบบิท เพื�อการชําระคาสินคา ใชบริการสินเชื�อ
 ของบริษัทฯ และบริการระบบขนสงของผูใหบริการทุกราย หรือเพื�อการชําระคาสินคา และคาบริการใดๆ ดวยมูลคา
 ในแรบบิทไดอีกตอไป ในกรณีที่ผูถือบัตรรองขอบริษัทฯ จะออกหนังสือรับรองการขอยกเลิก และ/หรือขอคืนมูลคา
 คงเหลือภายในแรบบิท เพื�อการขอคืนมูลคาคงเหลือในแรบบิท ตามขอกําหนดและเงื�อนไขที่บริษัทบีเอสเอส และผูใหบริการ
 ระบบขนสงรายอื�น (ถามี) กําหนด
• บรษิทับีเอสเอสขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง แกไข และเพ่ิมเติมเงื�อนไขการออกแรบบทิ ซ่ึงบรษิทับเีอสเอสจะแจงใหทราบ
 โดยประกาศผานชองทางหนึ่ง ชองทางใด หรือหลายชองทาง ดังตอไปนี้
 - เว็บไซตของบีเอสเอส ที่ rabbit.co.th
 - ศูนยบริการ / สถานที่ของผูแทนจําหนาย / สถานที่ของผูใหบริการเติมเงินที่ ไดรับอนุญาต หรือสถานที่ หรือชองทาง
   อื�นใดที่กําหนดโดยบริษัทบีเอสเอส
• ทั้งนี้ บริษัทบีเอสเอสถือวาผูถือบัตรตกลงยินยอม และยอมรับเงื�อนไขการออกแรบบิทที่เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติม
 โดยการประกาศในชองทางดังกลาวแลว หากผูถอืบัตรไมยอมรบัในการเปลีย่นแปลง แกไข และเพิม่เตมิดงักลาว ผูถอืบตัร
 ควรจะหยุดการใชงานแรบบิท โดยหากผูถือบัตรยังคงมีการใชงานแรบบิทหลังจากที่ ไดมีการประกาศเปลี่ยนแปลง แกไข
 และเพิ่มเติมเงื�อนไขการออกแรบบิทแลว บริษัทบีเอสเอสจะถือวา ผูถือบัตรไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเงื�อนไขการออก
 แรบบิท และตกลงยินยอม และยอมรับในเงื�อนไขการออกแรบบิทนั้น
• เงื�อนไขการใชงานอื�นๆ ใหเปนไปตาม “เงื�อนไขการออกแรบบิท” ตามที่ระบุใน rabbit.co.th
• บริษัทบีเอสเอส สงวนสิทธ์ิ ในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายในการขอคืนมูลคาในแรบบิทหรือการยกเลิก
 การระงับใชงานแรบบิท

รายละเอียดการใชงานแรบบิท
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ชอปงายๆ แบงชําระสบายๆ กับ

AEON Happy Plan หมายถึง โปรแกรมการแบงชําระคาสินคาและ / หรือคาบริการ
ที่เกิดจากการใชบัตรเครดิต มาเปนรายเดือน เดือนละเทาๆ กัน ภายในวงเงินบัตรเครดิต

เลือกระยะเวลาแบงชําระ 3, 6, 9, 10 เดือน

อัตราดอกเบี้ย 16% ตอป ลดตนลดดอก

เมื�อใชจายผานบัตรเครดิตตั้งแต 3,000 บาทขึ้นไป

ทํารายการแบงชําระไดระหวางรอบบัญชี  
(วันที่ 11 เดือนปจจุบัน ถึงวันที่ 10 เดือนถัดไป)

ไดรับคะแนนสะสม AEON Happy Point ตามปกติ

ขั้นตอนการทํารายการผาน AEON THAI MOBILE Application

2.
เลือก รายการ

ที่ตองการแบงชําระ

5.
กด “ยืนยัน”

3.
เลือก ระยะเวลา

การผอนชําระ กด “ถัดไป”

6.
ทํารายการสําเร็จ

1.
เลือก “เมนูอื�นๆ”และเลือก 

“แฮปป แพลน”

4.
กดเพื�อยอมรับเงื�อนไข

และ “ยืนยัน”

2.
เลือก รายการ

ที่ตองการแบงชําระ

5.

3.
เลือก ระยะเวลา

การผอนชําระ กด “ถัดไป”

6.

1.
เลือก “เมนูอื�นๆ”และเลือก 

“แฮปป แพลน”

4.

ขั้นตอนการทำรายการผาน AEON Mobile App.
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Contactless บัตรเดียวทีท่าํใหทกุการจายเงินของคณุเปนเรื�องงายขึน้กวาเดิม ไมตองพกเงินสด เพียงแตะบตัร 
ก็ชําระคาสินคา / บริการ ไดรวดเร็ว ทั้งยังมีความปลอดภัยดวยเทคโนโลยีการชําระเงินระบบไรสัมพัส (contactless) 
รวมทั้งระบบปองกันหลายชั้นที่ชวยเพิ่มความปลอดภัยและมั่นใจทุกการใชจาย

งาย
เพียงแตะบตัรทีห่นาเครื�องอานบตัร Contactless เพื�อชาํระคาสนิคา / บรกิาร ณ รานคาทีม่สีญัลกัษณ      ไดทกุทีท่ัว่โลก

ปลอดภัย
สามารถชําระคาสินคา / บริการไดดวยตนเอง โดยไมตองมอบบัตรเครดิตใหแกเจาหนาที่รานคา

รวดเร็ว
ใชเวลาในการทํารายการนอยกวาการชําระเงินดวยบัตรเครดิตทั่วไป หรือการชําระดวยเงินสด

Contactless

Contactless ขั้นตอนที่ 1
  มองหาสัญลักษณ       ณ จุดขาย

  ขั้นตอนที่ 2 
  แจงพนักงานที่จุดชําระเงินวาคุณจะชําระดวยบัตร Contactless
  พนักงานปอนยอดคาสินคา / บริการ ทั้งหมดเขาสูเครื�องชําระเงิน
  จากนั้นตัวเลขราคา จะปรากฏขึ้นบนเครื�องอานบัตร Contactless

  ขั้นตอนที่ 3 
  เมื�อไฟกระพริบขึ้น ใหถือบัตรอยูเหนือสัญลักษณ       ในระยะใกล (ไมเกิน 4 เซนติเมตร)

  ขั้นตอนที่ 4 
  ไฟสีเหลืองจะแจงใหคุณทราบวา ระบบกําลังอานและดําเนินการ หามเลื�อนบัตรออก
  ขณะไฟสีเหลืองกําลังแสดงอยู

  ขั้นตอนที่ 5 
  เมื�อไฟสีเขียวปรากฏขึ้น หมายถึงการชําระเงินเสร็จสมบูรณแลว ซึ่งใชเวลาไมเกินครึ่งวินาที

  เทานั้น คุณสามารถเลื�อนบัตรออก และเลือกไดวาตองการพิมพเซลลสลิปหรือไม

  การใชบัตร Contactless ไมจําเปนตองลงลายมือ ชื�อ หรือใสรหัส (PIN) แตอยางใด

ขั้นตอนการชําระคาสินคา / บริการ

    

  

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

  
  
  
  

    

เมื�อทานไดรับบัตรเครดิตนี้ สิ่งที่ทานควรปฏิบัติทันที คือ

1. ตรวจสอบความถูกตองของชื�อ-นามสกุล ที่พิมพลงบนดานหนาบัตร

2. ลงลายมือชื�อในชองสําหรับลงลายมือชื�อดานหลังบัตรทันทีท่ี ไดรับบัตรเครดิตดวยปากกาลูกลื�น ใหตรงกับ

 ลายมือชื�อที่ ใหไวในใบสมัคร

3. บันทึกหมายเลขบัตรเครดิตของทานไวในสมุดบันทึก เพื�อใชอางอิงไดอยางถูกตองรวดเร็วในกรณีบัตรสูญหาย

 หรือถูกขโมย หรือมีปญหา

4. เก็บรหัสสําหรับเบิกถอนเงินสดไวในที่ปลอดภัย แยกจากบัตรเครดิต

5. ไมควรเก็บบัตรเครดิตนี้ซอนกับบัตรอื�นๆ ที่มีแถบแมเหล็ก และไมควรใหบัตรเครดิตสัมผัสกับแมเหล็ก หรือถูก

 ความรอน เพราะอาจทําใหขอมูลคลาดเคลื�อนหรือบัตรชํารุดเสียหาย 

6. เทคโนโลยีชิปในบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม ทําหนาท่ีเก็บขอมูลตางๆ ไดอยางปลอดภัย และปองกัน

 การคัดลอกหรือเลียนแบบไดมากกวาบัตรแถบแมเหล็ก จึงมั่นใจวาบัตรของทานจะปลอดภัยจากการปลอมแปลง

7. โปรดตรวจสอบวาเปนบัตรเครดิตของทานทุกครั้งที่ ไดรับบัตร

8. โปรดเกบ็รักษาบตัรเครดติไวเสมือนหน่ึงเปนเงินสด หากบตัรเครดติสูญหาย หรือถูกขโมย โปรดแจง บริษัทฯ ทันที



วิธีการชําระเงิน

1. ชําระคาสินคาหรือบริการดวยบตัรเครดติออิอน แรบบทิ แพลทนิมั

2. เจาหนาที่จะสอดหรือรูดบัตรเครดิตที่เครื�องรับชําระเงินอัตโนมัติ (EDC) เพื�อพิมพใบบันทึกคาสินคาและบริการ

 (Sales Slip)

3. ตรวจสอบความถูกตองของหมายเลขบัตรและจํานวนเงินในใบบันทึกคาสินคาและบริการ (Sales Slip)

 กอนลงลายมือชื�อในชองลงลายมือชื�อของผูถือบัตรใหเหมือนกับดานหลังของบัตรเครดิต

4. รอรับบัตรเครดิตของทานคืนจากเจาหนาที่พรอมใบบันทึกคาสินคาและบริการ (Sales Slip) หากมีเอกสารอื�นๆ

 เชน ใบเสร็จรับเงิน / ใบสงสินคา โปรดเก็บเอกสารดังกลาวไวเพื�อตรวจสอบกับใบแจงการชําระเงินในแตละเดือน

 และใชอางอิงในกรณีที่อาจเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับรายการใชจายของทาน

5. โปรดตรวจสอบใหแนใจวาบัตรเครดิตที่เจาหนาที่นํามาคืนใหทานเปนของทานเอง เนื�องจากบัตรที่ ไดรับคืนมานั้น

 อาจเปนของบุคคลอื�นที่ซื้อสินคา หรือใชบริการในเวลาใกลเคียงกัน

6. โปรดปฏิเสธการลงลายมือชื�อในใบบันทึกคาสินคาและบริการ (Sales Slip) ที่ ไมไดระบุจํานวนเงิน

7. หากทานคืนสินคาท่ีรานคาและรานคายอมรับการคืนสินคา กรุณาเก็บใบรับคืนสินคา (Credit Voucher) ไวเปน

 หลักฐาน (ถามี)

8. หากทานคืนสินคาทางไปรษณีย ควรใชวิธีสงแบบไปรษณียตอบรับ และเก็บเอกสารดังกลาวไวเปนหลักฐาน

9. การแจงยกเลิกรายการใดๆ กับรานคา เชน ยกเลิกการซื้อสินคา ยกเลิกการเปนสมาชิก ยกเลิกการจองโรงแรม

 เปนตน ควรจัดทําเปนหนังสือ และเก็บเอกสารดังกลาวไวเปนหลักฐาน

ขอแนะนําในการใชบัตรเครดิตกับรานคา
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วิธีใช
แตะบัตรเครดติอิออน แรบบิท แพลทนิมั ทีเ่ครื�องอานแรบบิททีต่ดิตัง้บรเิวณสถานที่ใหบรกิารจนการทํารายการ เสร็จสมบรูณ 
สาํหรับการใชงานกบัระบบขนสง ควรแตะบัตรเครดติอิออน แรบบิท แพลทนัิม บริเวณกึง่กลางของเครื�องอานบตัรทีต่ดิต้ัง
ไวบนประตูอัตโนมัติ

สถานที่ใหบริการ
สามารถใชบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม เพื�อชําระคาโดยสารรถไฟฟาบีทีเอส รวมถึงผูใหบริการระบบขนสงอื�นๆ 
หรือใชชําระเงิน ณ รานคา และผูใหบริการอื�นๆ ที่มีสัญลักษณแรบบิท โดยสามารถตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับคาโดยสาร
และขอเสนอพิเศษตางๆ ไดจากผูใหบริการแตละราย

การเติมมูลคา
เติมมูลคาในบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม ไดดวยเงินสด หรือวิธีอื�นๆ ตามที่บีทีเอสยอมรับ ณ หองจําหนาย
ตั๋วโดยสารของรถไฟฟาบีทีเอสทุกสถานี หรือที่ผูใหบริการเติมมูลคาที่ ไดรับอนุญาตที่มีสัญลักษณเติมเงิน สามารถเติมเงิน
ไดเปนจํานวนเทาของ 100 บาท เชน 100, 200, 300, 1,200 บาท โดยมูลคารวมตองไมเกิน 4,000 บาท ผูถือบัตรฯ 
สามารถเติมเงิน และเที่ยวการเดินทางของระบบขนสงในบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม เดียวกันได โดยผูถือบัตรฯ 
สามารถเติมเที่ยวการเดินทางได ณ ผูใหบริการระบบขนสงนั้นๆ ทั้งนี้ หากมีเที่ยวการเดินทางอยูในบัตรเครดิตอิออน แรบบิท
แพลทินัม พรอมกับมูลคาเงินสด ระบบจะตัดเที่ยวเดินทางกอน

การยกเลิก และขอคืนมูลคา
การยกเลกิการใชงาน และขอคนืมลูคาในแรบบทิสามารถทาํไดตอเมื�อผูถอืบตัรขอยกเลิกบตัรเครดติออิอน แรบบทิ แพลทนิมั 
ไปยังอิออน พรอมทั้งขอหนังสือรับรองการขอยกเลิก และ/หรือขอคืนมูลคาคงเหลือภายในบัตรเครดิตอิออน แรบบิท
แพลทินัม และนําหนังสือดังกลาวมาติดตอที่ศูนยบริการแรบบิท เพื�อดําเนินการขอคืนมูลคาคงเหลือภายในบัตรเครดิตอิออน
แรบบิท แพลทินัม บีเอสเอสจะดําเนินการคืนมูลคาในแรบบิทใหแกผูถือบัตรฯ ตามเงื�อนไข และวิธีการที่บีเอสเอสกําหนด

การขอคืนมูลคาในแรบบิท
การขอคืนมูลคาในแรบบิทลงทะเบียน ผูถือบัตรจะตองแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน และความเปนเจาของบัตรเครดิตอิออน
แรบบิท แพลทินัม ดังกลาว ตามเงื�อนไขของบีเอสเอสกอนทุกครั้ง
*บเีอสเอสสงวนสิทธิ์ ในการเรยีกเก็บคาธรรมเนยีม และ/หรอืคาใชจายในการขอคนืมลูคาในแรบบทิ หรอืยกเลกิการระงับใชงาน
บตัรเครดติอิออน แรบบทิ แพลทินัม ท้ังน้ี การขอคืนมูลคาในแรบบิทตองเปนการขอคนืทัง้หมดภายในคราวเดียว ไมสามารถ
ทําการขอคืนมูลคาบางสวนได และหลังจากทําการขอคืนมูลคาในแรบบิทแลว จะไมสามารถใชงานแรบบิทนั้นไดอีกตอไป

การระงับใชงาน
บเีอสเอสอาจทําการระงับใชงานแรบบทิในกรณทีีส่งสัยวาบัตรเครดติออิอน แรบบทิ แพลทนิมั นัน้มกีารปลอมแปลง ถกูขโมย 
สูญหาย ทุจริต หรือมีการปลอม หรือแปลง มูลคาในแรบบิท หรือกรณีอ่ืนๆ ที่บีเอสเอสเห็นสมควร เพื่อบรรเทา
ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม หากตองการยกเลิกการระงับใชงานแรบบิท แรบบิทสูญหาย 
หรือถูกขโมย ผูถือบัตรสามารถรองขอใหบีเอสเอสทําการระงับใชงานแรบบิทได หากแรบบิทที่ลงทะเบียนสูญหาย หรือ
ถูกขโมย ผูถือบัตรฯ สามารถแจงการสูญหายเพื�อระงับการใชแรบบิท โดยโทรแจงที่ศูนยแรบบิท ฮอตไลน เมื�อแรบบิท
ถูกระงับการใชงาน ผูถือบัตรจะไมสามารถใชงานแรบบิท คืนมูลคา หรือคืนแรบบิท รีวอรดส พอยท ไดอีกตอไป การระงับ
จะมีผลหลังจากศูนยแรบบิท ฮอตไลน ไดรับแจงการระงับใชงานแรบบิทแลว 24 ชั่วโมง ทั้งนี้บีเอสเอสจะไมรับผิดชอบ
ในการสูญหาย และความเสียหายใดๆ ของเที่ยวโดยสาร และเที่ยวโดยสารรวมในแรบบิท รวมถึงมูลคาในแรบบิทในระหวางที่
ผูถือบัตร ยังไมไดดําเนินการรองขอ เพื�อระงับการใชงานแรบบิท
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AEON Mobile App.

วิธีการชําระเงิน

1. ชําระคาสินคาหรือบริการดวยบตัรเครดติออิอน แรบบทิ แพลทนิมั

2. เจาหนาที่จะสอดหรือรูดบัตรเครดิตที่เครื�องรับชําระเงินอัตโนมัติ (EDC) เพื�อพิมพใบบันทึกคาสินคาและบริการ

 (Sales Slip)

3. ตรวจสอบความถูกตองของหมายเลขบัตรและจํานวนเงินในใบบันทึกคาสินคาและบริการ (Sales Slip)

 กอนลงลายมือชื�อในชองลงลายมือชื�อของผูถือบัตรใหเหมือนกับดานหลังของบัตรเครดิต

4. รอรับบัตรเครดิตของทานคืนจากเจาหนาที่พรอมใบบันทึกคาสินคาและบริการ (Sales Slip) หากมีเอกสารอื�นๆ

 เชน ใบเสร็จรับเงิน / ใบสงสินคา โปรดเก็บเอกสารดังกลาวไวเพื�อตรวจสอบกับใบแจงการชําระเงินในแตละเดือน

 และใชอางอิงในกรณีที่อาจเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับรายการใชจายของทาน

5. โปรดตรวจสอบใหแนใจวาบัตรเครดิตที่เจาหนาที่นํามาคืนใหทานเปนของทานเอง เนื�องจากบัตรที่ ไดรับคืนมานั้น

 อาจเปนของบุคคลอื�นที่ซื้อสินคา หรือใชบริการในเวลาใกลเคียงกัน

6. โปรดปฏิเสธการลงลายมือชื�อในใบบันทึกคาสินคาและบริการ (Sales Slip) ที่ ไมไดระบุจํานวนเงิน

7. หากทานคืนสินคาท่ีรานคาและรานคายอมรับการคืนสินคา กรุณาเก็บใบรับคืนสินคา (Credit Voucher) ไวเปน

 หลักฐาน (ถามี)

8. หากทานคืนสินคาทางไปรษณีย ควรใชวิธีสงแบบไปรษณียตอบรับ และเก็บเอกสารดังกลาวไวเปนหลักฐาน

9. การแจงยกเลิกรายการใดๆ กับรานคา เชน ยกเลิกการซื้อสินคา ยกเลิกการเปนสมาชิก ยกเลิกการจองโรงแรม

 เปนตน ควรจัดทําเปนหนังสือ และเก็บเอกสารดังกลาวไวเปนหลักฐาน

ขอแนะนําในการใชบัตรเครดิตกับรานคา
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วิธีใช
แตะบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทนิมั ทีเ่ครื�องอานแรบบิททีต่ดิตัง้บรเิวณสถานที่ใหบรกิารจนการทํารายการ เสร็จสมบรูณ 
สาํหรับการใชงานกับระบบขนสง ควรแตะบัตรเครดติอิออน แรบบิท แพลทนัิม บริเวณกึง่กลางของเครื�องอานบตัรทีติ่ดตัง้
ไวบนประตูอัตโนมัติ

สถานที่ใหบริการ
สามารถใชบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม เพื�อชําระคาโดยสารรถไฟฟาบีทีเอส รวมถึงผูใหบริการระบบขนสงอื�นๆ 
หรือใชชําระเงิน ณ รานคา และผูใหบริการอื�นๆ ที่มีสัญลักษณแรบบิท โดยสามารถตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับคาโดยสาร
และขอเสนอพิเศษตางๆ ไดจากผูใหบริการแตละราย

การเติมมูลคา
เติมมูลคาในบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม ไดดวยเงินสด หรือวิธีอื�นๆ ตามที่บีทีเอสยอมรับ ณ หองจําหนาย
ตั๋วโดยสารของรถไฟฟาบีทีเอสทุกสถานี หรือที่ผูใหบริการเติมมูลคาที่ ไดรับอนุญาตที่มีสัญลักษณเติมเงิน สามารถเติมเงิน
ไดเปนจํานวนเทาของ 100 บาท เชน 100, 200, 300, 1,200 บาท โดยมูลคารวมตองไมเกิน 4,000 บาท ผูถือบัตรฯ 
สามารถเติมเงิน และเที่ยวการเดินทางของระบบขนสงในบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม เดียวกันได โดยผูถือบัตรฯ 
สามารถเติมเที่ยวการเดินทางได ณ ผูใหบริการระบบขนสงนั้นๆ ทั้งนี้ หากมีเที่ยวการเดินทางอยูในบัตรเครดิตอิออน แรบบิท
แพลทินัม พรอมกับมูลคาเงินสด ระบบจะตัดเที่ยวเดินทางกอน

การยกเลิก และขอคืนมูลคา
การยกเลกิการใชงาน และขอคนืมลูคาในแรบบทิสามารถทาํไดตอเมื�อผูถอืบตัรขอยกเลิกบตัรเครดติออิอน แรบบทิ แพลทนิมั 
ไปยังอิออน พรอมทั้งขอหนังสือรับรองการขอยกเลิก และ/หรือขอคืนมูลคาคงเหลือภายในบัตรเครดิตอิออน แรบบิท
แพลทินัม และนําหนังสือดังกลาวมาติดตอที่ศูนยบริการแรบบิท เพื�อดําเนินการขอคืนมูลคาคงเหลือภายในบัตรเครดิตอิออน
แรบบิท แพลทินัม บีเอสเอสจะดําเนินการคืนมูลคาในแรบบิทใหแกผูถือบัตรฯ ตามเงื�อนไข และวิธีการที่บีเอสเอสกําหนด

การขอคืนมูลคาในแรบบิท
การขอคืนมูลคาในแรบบิทลงทะเบียน ผูถือบัตรจะตองแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน และความเปนเจาของบัตรเครดิตอิออน
แรบบิท แพลทินัม ดังกลาว ตามเงื�อนไขของบีเอสเอสกอนทุกครั้ง
*บเีอสเอสสงวนสิทธิ์ ในการเรยีกเก็บคาธรรมเนยีม และ/หรอืคาใชจายในการขอคนืมลูคาในแรบบทิ หรอืยกเลกิการระงับใชงาน
บัตรเครดิตอิออน แรบบทิ แพลทนิมั ทัง้นี ้การขอคืนมูลคาในแรบบิทตองเปนการขอคืนท้ังหมดภายในคราวเดียว ไมสามารถ
ทําการขอคืนมูลคาบางสวนได และหลังจากทําการขอคืนมูลคาในแรบบิทแลว จะไมสามารถใชงานแรบบิทนั้นไดอีกตอไป

การระงับใชงาน
บีเอสเอสอาจทําการระงับใชงานแรบบทิในกรณทีีส่งสัยวาบัตรเครดติออิอน แรบบทิ แพลทนิมั นัน้มกีารปลอมแปลง ถกูขโมย 
สูญหาย ทุจริต หรือมีการปลอม หรือแปลง มูลคาในแรบบิท หรือกรณีอื่นๆ ท่ีบีเอสเอสเห็นสมควร เพื่อบรรเทา
ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม หากตองการยกเลิกการระงับใชงานแรบบิท แรบบิทสูญหาย 
หรือถูกขโมย ผูถือบัตรสามารถรองขอใหบีเอสเอสทําการระงับใชงานแรบบิทได หากแรบบิทที่ลงทะเบียนสูญหาย หรือ
ถูกขโมย ผูถือบัตรฯ สามารถแจงการสูญหายเพื�อระงับการใชแรบบิท โดยโทรแจงที่ศูนยแรบบิท ฮอตไลน เมื�อแรบบิท
ถูกระงับการใชงาน ผูถือบัตรจะไมสามารถใชงานแรบบิท คืนมูลคา หรือคืนแรบบิท รีวอรดส พอยท ไดอีกตอไป การระงับ
จะมีผลหลังจากศูนยแรบบิท ฮอตไลน ไดรับแจงการระงับใชงานแรบบิทแลว 24 ชั่วโมง ทั้งนี้บีเอสเอสจะไมรับผิดชอบ
ในการสูญหาย และความเสียหายใดๆ ของเที่ยวโดยสาร และเที่ยวโดยสารรวมในแรบบิท รวมถึงมูลคาในแรบบิทในระหวางที่
ผูถือบัตร ยังไมไดดําเนินการรองขอ เพื�อระงับการใชงานแรบบิท
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รายละเอียดอัตราคาบริการ คาธรรมเนียม
และคาใชจายอื�นๆ

การตออายุบัตร
และการออกบัตรใหมทดแทน

10

1. คาธรรมเนียมการใชวงเงินกรณีผอนชําระ หรือชําระลาชา 
 สําหรับการชําระคาสินคาและบริการ                 16% ตอป
 วันที่เริ่มคิดคาธรรมเนียมการใชวงเงิน                                  คิดจากวันที่อิออนทดรองจายเงินใหรานคา
2. ดอกเบี้ย และคาธรรมเนียมการใชวงเงินกรณีเบิกถอนเงินสดลวงหนา 16% ตอป                
 วันที่เริ่มคิดคาธรรมเนียมการใชวงเงินกรณีเบิกถอนเงินสดลวงหนา คิดจากวันที่ทํารายการ
3. อัตราการผอนชําระคืนขั้นตํ่า

 *ยอดเงนิเรียกเกบ็ยงัไมรวมคาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนียมในการออกบตัรใหม กรณชีาํรดุ/สูญหาย และคาธรรมเนยีมการขอรหสัประจาํตัว
  บัตรเครดิตใหมทดแทนรหัสเดิม ซึ่งจะตองชําระเต็มจํานวนในแตละงวด

4. คาธรรมเนยีมการเบกิถอนเงนิสดลวงหนา 3% ของยอดเบกิถอนเงนิสดลวงหนาสาํหรบับตัรเครดติอิออน แรบบทิ แพลทนิมั
 4.1 ใชบริการที่เครื�องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติอิออน จะตองมียอดเบิกถอนเงินสดลวงหนาขั้นตํ่า 1,000 บาท/ครั้ง
 4.2 ใชบริการผานเครือขาย Cirrus จะตองมียอดเบิกถอนเงินสดลวงหนาขั้นตํ่า 3,000 บาท/ครั้ง
5.  ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนานสูงสุด 52 วัน เมื�อชําระคาสินคา และ/หรือบริการผานบัตรเครดิตและชําระคืนเต็มจํานวน 
 ภายในกําหนดชําระเงิน (ไมรวมกรณีเบิกถอนเงินสดลวงหนา)
6. คาธรรมเนียมในการดําเนินงาน

7. คาธรรมเนียมในการชําระเงิน (ชําระ ณ ที่จาย)
 7.1 เครื�องเบกิถอนและชําระเงนิสดอัตโนมติัของอิออน/หักบญัชีธนาคาร    ไมมี
 7.2 ธนาคารพาณิชย และจุดบริการรับชําระเงินที่จัดไวให  คิดคาบริการตามอัตราที่ผูใหบริการแตละรายกําหนด
8. คาปรับกรณีเช็คคืน  ไมมี
9. คาธรรมเนียมในการออกบัตรใหม กรณีชํารุด/สูญหาย      200 บาท/ครั้ง
10. คาธรรมเนียมการขอใบแจงการชําระเงิน         ไมมี
11. คาธรรมเนียมในการตรวจสอบรายการ          ไมมี
12.  คาธรรมเนียมในการขอสําเนาใบบันทึกรายการขาย         ไมมี
13.  คาธรรมเนียมการขอรหัสประจําตัวบัตรใหมทดแทนรหัสเดิม       200 บาท/ครั้ง
14.  คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้คางชําระ         (เฉพาะกรณีที่มียอดคางชําระ
  เกินกวา 1,000 บาท)  
   - กรณีมียอดคางชําระ 1 งวด : 
    50 บาท / รอบการทวงถามหนี้
   - กรณีมียอดคางชําระมากกวา 1 งวด : 
    100 บาท / รอบการทวงถามหนี้
15.  กรณีผูถือบัตรใชบัตรเครดิตชําระคาสินคา บริการ และ/หรือเบิกถอนเงินสดลวงหนาในตางประเทศ ผูถือบัตรอาจ
   ถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ หรือคาใชจายใดๆ จากผูประกอบธุรกิจ และ/หรือผูใหบริการในตางประเทศ เชน
 คาธรรมเนียมการใชเครื�องเบิกถอนเงินสด หรือ ATM ในตางประเทศ เปนตน
16.  ยอดใชจาย และ/หรือยอดเบิกถอนเงินสดลวงหนา คาธรรมเนียม คาบริการหรือคาใชจายที่เกิดจากการใชบัตรเครดิต
   ซึ่งไม ใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐ จะถูกแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐกอนแลวจึงแปลงเปนสกุลเงินบาทไทยโดยใช 
 อัตราแลกเปล่ียนกลางที่กําหนดโดยผูใหบริการเครือขายบัตรเครดิตของบัตรน้ันๆ ที่อิออนเปนสมาชิกอยู ณ วันที่มี
 การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาว และอิออนจะคิดคาความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงินในอัตราไมเกินรอยละ 2.5
 ของอัตราแลกเปลี่ยนกลางดังกลาว ผูถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนกลางไดจาก

mastercard.com/global/currencyconversion/index.html
* อัตราดอกเบี้ย และคาธรรมเนียม ตามขอ 1 และขอ 2 ขางตนมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ส.ค. 2563 ไปจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจาก ธปท.
 • คาธรรมเนียม และคาใชจายใดๆ ดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
 • คาบริการ คาธรรมเนียม คาใชจายใดๆ และอัตราการผอนชําระคืนขั้นตํ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยอิออนจะแจงใหทราบลวงหนา

 ประเภทบัตร  คาธรรมเนียมแรกเขา  คาธรรมเนียมรายป
 บัตรหลัก ฟรี 200 บาท
 บัตรเสริม  ฟรี  100 บาท
**ยกเวนคาธรรมเนยีมรายป เมื�อมยีอดใชจายผานบตัร 120,000 บาท/ป (คาํนวณยอดรวมทัง้บตัรหลักและบตัรเสรมิ)

  ประเภทบัตร รายละเอียด        ยอดชําระขั้นตํ่า
   ยอดเงินที่เรียกเก็บ* กรณีซื้อสินคา/บริการ กรณีเบิกถอนเงินสดลวงหนา
   1 – 10,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท
   10,001 บาทขึ้นไป  รอยละ 10  รอยละ 10

บัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม

 บัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม ที่ทานไดรับ สามารถใชไดถึงวันหมดอายุ ซึ่งปรากฏอยูบนดานหนา

ของบัตร สวนคาธรรมเนียมจะเรียกเก็บเปนรายป โดยจะระบุในใบแจงการชําระเงิน เพื�ออํานวยความสะดวกแกทาน

สมาชิก การตออายุบัตรจะเปนไปตามเงื�อนไขของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดสงบัตรใหม ใหแกทานลวงหนากอน

บัตรเกาของทานจะหมดอายุ เมื�อทานไดรับบัตรใหมแลวกรุณาทําลายบัตรเกาของทาน ทันทีเพื�อปองกันการสับสน 

และบุคคลอื�นที่อาจนําบัตรเกาของทานไปใช

 กรณีที่ทานไมประสงคจะตออายุบัตร ทานตองแจงใหบริษัทฯ ทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนากอนบัตร

หมดอายอุยางนอย 30 วนั

กรณีท่ีทานตองการเปลี่ยนแปลงที่อยู  สถานที่ติดตอ (สถานที่สงใบแจงการชําระเงิน) เบอรโทรศัพท

หรือขอมูลอื�นๆ ทานสามารถติดตอสํานักงานสาขาทุกสาขา

 กรณีบัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม ของทานสูญหายหรือถูกขโมย ทานสามารถติดตอแจง

อายัดบัตร ไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-2665-0999 ทุกวัน (24 ชั่วโมง) บริษัทฯ จะทําการระงับบัตรเครดิตของทาน

ทันที และหากพบบัตรดังกลาวในเวลาตอมา กรุณาทําลายบัตรทันที

 ทั้งนี้ ลูกคาจะตองชําระคาใชจายสําหรับการออกบัตรใหมตามเงื�อนไขที่บริษัทฯ กําหนด

การเปลี่ยนแปลง
ที่อยูหรือขอมูลอื�น

กรณีบัตร
สูญหายหรือถูกขโมย
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ดาวนโหลดไดที่

ดาวนโหลด AEON Mobile App.
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ขั้นตอนการโอนเงินจากวงเงินบัตรเครดิตเขาบัญชีพรอมเพย

1.
เลือกเมนู กดเงินไม ใชบัตร

4.
เลือกหมายเลขบัตรประชาชน

หรือเบอรโทรศัพท ที่ผูกบัญชี
พรอมเพยที่ตองการ

3.
เลือกบัตรเครดิตอิออน

ที่ตองการ
และระบุจำนวนเงิน

2.
เลือก โอนเงินเขาบัญชี

พรอมเพย

5.
กรอกหมายเลขโทรศัพท

และกดยืนยัน

8.
โอนเงินสำเร็จ

6.
กดยืนยันการทำรายการ

7.
ใสรหัส PIN 6 หลัก

ขั้นตอนการโอนเงินจากวงเงินบัตรเครดิตเขาบัญชีพรอมเพยขั้นตอนการโอนเงินจากวงเงินบัตรเครดิตเขาบัญชีพรอมเพย

1.
เลือกเมนู กดเงินไม ใชบัตร

4.
เลือกหมายเลขบัตรประชาชนเลือกหมายเลขบัตรประชาชน

3.
เลือกบัตรเครดิตอิออน

2.
เลือก โอนเงินเขาบัญชี

5.
กรอกหมายเลขโทรศัพทกรอกหมายเลขโทรศัพท

8.
โอนเงินสำเร็จ

6.
กดยืนยันการทำรายการ

7.
ใสรหัส PIN 6 หลัก


