ຄ່າບໍລກ
ິ ານບັດສາກົນ Debit & Credit
I. ບັດ VISA Debit & Credit
ລາຍການຄ່າບໍລກ
ິ ານ

ລ/ດ
1

ອັດຕາຄ່າບໍລກ
ິ ານ

ຄ່າສະມາຊິກ (ຊາລະຄັັ້ງດຽວເວລາທມ
ີ່ າສະໝັກ)
1.1 ບັດຄາ (VISA GOLD)
➢ ບັດຫັກ

30 ໂດລາ/ບັດ

➢ ບັດເສມ

20 ໂດລາ/ບັດ

1.2 ບັດມາດຕະຖານ (VISA CLASSIC)
➢ ບັດຫັກ

25 ໂດລາ/ບັດ

➢ ບັດເສມ

15 ໂດລາ/ບັດ

1.3 ບັດ VISA DEBIT

2

➢ ບັດຫັກ

15 ໂດລາ/ບັດ

➢ ບັດເສມ

12 ໂດລາ/ບັດ

ຄ່າທານຽມ ບາລຸງຮັກສາບັດປະຈາປີ
(ຖ້າຄ້າງຄ່າທານຽມເກນ 6 ເດືອນ ບັດຈະຖືກປີດ ຫື ງົດການນາໃຊ້)
2.1 ບັດຄາ (VISA GOLD)
➢ ບັດຫັກ

40 ໂດລາ/ປີ

➢ ບັດເສມ

20 ໂດລາ/ປີ

2.2 ບັດມາດຕະຖານ (VISA CLASSIC)
➢ ບັດຫັກ

30 ໂດລາ/ປີ

➢ ບັດເສມ

10 ໂດລາ/ປີ

2.3 ບັດ VISA DEBIT

3

➢ ບັດຫັກ

25 ໂດລາ/ປີ

➢ ບັດເສມ

15 ໂດລາ/ປີ

ດອກເບ້ຍກຢ
້ ືມສາລັບການຖອນເງິນສົດ, ລາຍການຊາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານຕ່າງໆ
3.1 ກໍລະນຊາລະ ພາຍໃນການົດເວລາທທ
ີ່ ະນາຄານອະນຸຍາດ
3.2 ກໍລະນ ຄ້າງຊ າລະທັງ ໝົດ ຫ ື ສ່ວນໃດໜືີ່ງ (ຄິດໄລ່ດອກ
ເບ້ ຍ ນັ ບ ຈາກມື ັ້ ຖ ອນເງິ ນ ສົ ດ ຫ ື ມື ັ້ ທ ີ່ ຊ ື ັ້ ສ ິ ນ ຄ້ າ ແລະ
ບໍລິການຕ່າງໆ ຮອດມືັ້ຊາລະ)

4

ວົງເງິນຊາລະສະສາງໜັ້ຕ່າສຸດໃນແຕ່ລະເດືອນ

5

ຄ່າທານຽມຊາລະຕົັ້ນທຶນຊ້າ (ຂອງຍອດເຫືອຄ້າງຊາລະ)

6

ຄ່າທານຽມຖອນເງິນສົດ
6.1 ໃນລະບົບ ATM ຂອງ ທຄຕລ
6.2 EDC ແລະ ນອກລະບົບ ATM ຂອງ ທຄຕລ

ບໍໍ່ຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ
16%/ປີ, ຕ່າສຸດ 1 ໂດລາ

10% ຂອງວົງເງິນນາໃຊ້
2%, ຕ່າສຸດ 5 ໂດລາ
ບໍໍ່ເກັບ
3%, ຕ່າສຸດ 3 ໂດລາ

(ຂ້າມເຄືອຄ່າຍ)
7

ປ່ຽນແປງວົງເງິນບັດ Credit, ລາຍການລະ

8

ຄ່າທານຽມ Chargeback

80.000 ກບ, 10 ໂດລາ, 350 ບາດ, 70 ຢວນ/ຄັງັ້

8.1 ຂະແໜງທົົ່ວໄປ
8.2 ຂະແໜງການບິນ, ໂຮງແຮມ, ລົດເຊົົ່າ, ເຮືີ່ອສາລານ
9

40.000 ກບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ລາຍການ
240.000 ກບ, 30 ໂດລາ, 1.050 ບາດ, 210 ຢວນ/ລາຍການ

ອອກບັດຄືນ, ຕໍອ
ໍ່ າຍຸ ແລະ ຂໍອອກລະຫັດໃໝ່
9.1 ອອກບັດໃໝ່ (ກໍລະນບັດເສຍ, ແຕກຫັກ ຫື ຕາມການສະເ
ໜຂອງເຈົັ້າຂອງບັດ)

120.000 ກບ, 15 ໂດລາ, 530 ບາດ, 110 ຢວນ
+ ຄ່າທານຽມຄ້າງຊາລະ (ຖ້າມ)/ບັດ

9.2 ຕໍອ
ໍ່ າຍຸບັດ (ນັບຈາກວັນໝົດອາຍຸຂອງບັດ)
9.2.1 ພາຍໃນ 45 ວັນ
9.2.2 ພາຍໃນ 1 ປີ
9.2.3 ເກນ 1 ປີຂຶັ້ນໄປ
9.3 ອອກລະຫັດໃໝ່
10

ບໍໍ່ເກັບ
ຟຣຄ່າສະໝັກສະມາຊິກ,
ເກັບຄ່າທານຽມບາລຸງຮັກສາບັດປະຈາປີຕາມປະເພດບັດ
ເກັບຄ່າສະໝັກສະມາຊິກ
ແລະ ເກັບຄ່າທານຽມບາລຸງຮັກສາບັດປະຈາປີຕາມປະເພດບັດ
40.000 ກບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ຄັງັ້ /ບັດ

ຄ່າທານຽມແຈ້ງບັດເສຍ
10.1 ແຈ້ງບັດເສຍ ແລະ Update ບັດເຂົັ້າລາຍຊືບ
ີ່ ັດຫ້າມນາໃຊ້

ບໍໍ່ເກັບ

10.2 ແຈ້ງບັດເສຍໃນເວລາເຈົັ້າຂອງບັດຢ່ຕ່າງປະເທດໂດຍຜ່ານ
ສນບັດ VISA

160.000 ກບ, 20 ໂດລາ, 700 ບາດ, 140 ຢວນ/ຄັັ້ງ/ບັດ

11

ຄ່າທານຽມຜິດດ່ຽງອັດຕາແລກປ່ຽນ

12

ສະໜອງໃບບິນຢັ້ງຢືນການຮດບັດ ແລະ Statement ຄືນຫງັ

1% ຂອງວົງເງິນທີ່ໃຊ້

12.1 ສະໜອງໃບບິນໃນເຄືອຄ່າຍ ແລະ ຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ ຂອງ
ທຄຕລ
12.1.1 ພາຍໃນການົດ 7 ວັນລົງມາ
12.1.2 ຫາຍກວ່າ 7 ວັນ ແຕ່ບໍໍ່ເກນ 90 ວັນ
12.1.3 ຫາຍກວ່າ 90 ວັນ ແຕ່ບໍໍ່ເກນ 180 ວັນ

ບໍໍ່ເກັບ
20.000 ກບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ
50.000 ກບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ

12.2 ສະໜອງບິນນອກລະບົບ ຫື ຮ້ານຄ້າທີ່ບໍໍ່ແມ່ນສະມາຊິກ
ຂອງ ທຄຕລ
12.2.1 ພາຍໃນການົດ 60 ວັນລົງມາ

50.000 ກບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ

12.2.2 ຫາຍກວ່າ 60 ວັນ ແຕ່ບໍໍ່ເກນ 120 ວັນ

80.000 ກບ, 10 ໂດລາ, 350 ບາດ, 70 ຢວນ/ລາຍການ

12.2.3 ຫາຍກວ່າ 120 ວັນ ແຕ່ບໍໍ່ເກນ 180 ວັນ

100.000 ກບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ/ລາຍການ

12.3 ຄ່າສະໜອງ Statement ຕາມການສະເໜຂອງເຈົັ້າຂອງ

20.000 ກບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ຄັງັ້ /ບັດ

ບັດ (ຄືນຫັງ 1-3 ເດືອນ)
12.4 ຄ່າສະໜອງ Statement ຕາມການສະເໜຂອງເຈົັ້າຂອງ

40.000 ກບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ຄັງັ້ /ບັດ

ບັດ (ຄືນຫັງເກນ 3 ເດືອນແຕ່ບໍໍ່ເກນ 1 ປີ)
12.5 ຄ່າສະໜອງ Statement ຕາມການສະເໜຂອງເຈົັ້າຂອງ

100.000 ກບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ/ຄັັ້ງ/ບັດ

ບັດ (ຄືນຫັງ ເກນ 1 ປີ ແຕ່ບໍໍ່ເກນ 3 ປີ)
12.6 ຄ່າສະໜອງ Statement ຕາມການສະເໜຂອງເຈົັ້າຂອງ
ບັດ (ຄືນຫັງເກນ 3 ປີ ແຕ່ບໍໍ່ເກນ 10 ປີ)

500.000 ກບ, 65 ໂດລາ, 2.200 ບາດ, 430 ຢວນ/ຄັັ້ງ/ບັດ

12.7 ຄ່າສະໜອງ Statement ຕາມການສະເໜຂອງເຈົັ້າຂອງ

1.000.000 ກບ, 125 ໂດລາ, 4.400 ບາດ, 860 ຢວນ/ຄັງັ້ /ບັດ

ບັດ (ຄືນຫັງເກນ 10 ປີ ຖ້າສາມາດສະໜອງໄດ້)
13

ຄ່າອອກບັດດ່ວນ (ແບບຟອມຄົບຕາມເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ໄດ້ຮັບ

160.000 ກບ, 20 ໂດລາ, 700 ບາດ, 140 ຢວນ/ບັດ

ການອະນຸມັດສົົ່ງໃຫ້ສນບັດກ່ອນ 15:30 ໂມງຂອງມືັ້, ຮັບບັດ
ພາຍໃນມືັ້ ເວລາ 16 ໂມງ) ຮັບບັດໄດ້ຢ່ສະເພາະສານັກງານໃຫຍ່
14

ປ່ຽນແປງວິທຊາລະບັດ ຫື ປ່ຽນແປງບັນຊຊາລະບັດ ຫື
ປ່ຽນແປງຂໍໍ້ມນບັດ

15

ປ່ຽນແປງບັນຊຄ້າປະກັນອອກບັດ VISA Credit

16

ເປີດນາໃຊ້ບດ
ັ ໃໝ່ກລ
ໍ ະນບັດຖືກລ໋ອກຍ້ອນລກຄ້າຄ້າງຊາລະກາຍ 3 ເດືອນ

10.000 ກບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັງັ້ /ບັດ
40.000 ກບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ຄັງັ້

16.1 ຄັງັ້ ທ 1 (ກໍລະນຕ້ອງການນາໃຊ້ຕໍໍ່)

ບໍໍ່ເກັບ

16.2 ຄັງັ້ ທ 2
17

15 ໂດລາ/ຄັງັ້

ລກຄ້າຂໍປິດບັດ VISA ໂດຍບໍໍ່ມບັດມາສົົ່ງໃຫ້ ທຄຕລ
17.1 ກໍລະນສະເໜຂໍປິດບັດ ແລະ ປິດບັນຊເງິນຝາກເລຍ
17.2 ກໍລະນຂໍປິດບັດເກົົ່າ ແລະ ສະເໜຂໍອອກບັດໃໝ່
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120.000 ກບ, 15 ໂດລາ/ບັດ/ຄັັ້ງ
ເກັບເທົົ່າສະເໜອອກບັດໃໝ່

ລກຄ້າບໍໍ່ມາຮັບບັດເກນ 45 ວັນ ລະບົບຈະປິດອັດຕະໂນມັດ

10 ໂດລາ/ບັດ

ແລະ ລກຄ້າມາສະເໜອອກບັດໃໝ່
19

ໃບຢັ້ງຢືນຂໍໍ້ມນບັດ Credit, Debit

20.000 ກບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ຍອດເງິນ/ບັດ/
ສະບັບ

II. ບັດ JCB Credit
ລ/ດ
1

ລາຍການຄ່າບໍລກ
ິ ານ

ອັດຕາຄ່າບໍລກ
ິ ານ

ຄ່າສະມາຊິກ (ຊາລະຄັັ້ງດຽວເວລາທມ
ີ່ າສະໝັກ):
1.1 ບັດຄາ (JCB GOLD)
•

ບັດຫລັກ

20 ໂດລາ/ບັດ

•

ບັດເສມ

10 ໂດລາ/ບັດ

1.2 ບັດມາດຕະຖານ (JCB Classic)

2

•

ບັດຫລັກ

15 ໂດລາ/ບັດ

•

ບັດເສມ

10 ໂດລາ/ບັດ

ຄ່າບາລຸງຮັກສາປະຈາປີ
2.1 ບັດຄາ (JCB GOLD)
•

ບັດຫລັກ

30 ໂດລາ/ບັດ

•

ບັດເສມ

10 ໂດລາ/ບັດ

2.2 ບັດມາດຕະຖານ (JCB Classic)

3

•

ບັດຫລັກ

20 ໂດລາ/ບັດ

•

ບັດເສມ

5 ໂດລາ/ບັດ

ດອກເບ້ຍກ້ຢືມສາລັບການນາໃຊ້ບັດ ແລະ ຄ່າທານຽມອືີ່ນໆ

ປະຕິບັດຄືກນ
ັ ກັບບັດວຊາເຄດິດຂອງ ທຄຕລ

III. ບັດ Co-Brand
ລ/ດ
1

ລາຍການຄ່າບໍລກ
ິ ານ

ອັດຕາຄ່າບໍລກ
ິ ານ

ຄ່າສະມາຊິກ (ຊາລະຄັັ້ງດຽວເວລາທີ່ມາສະໝັກ)
1.1. ບັດ Platinum
•

ບັດຫັກ

50 ໂດລາ/ບັດ

•

ບັດເສມ

40 ໂດລາ/ບັດ

1.2. ບັດຄາ (ມປະກັນໄພ)
•

ບັດຫັກ

30 ໂດລາ/ບັດ

•

ບັດເສມ

20 ໂດລາ/ບັດ

1.3. ບັດຄາ (ບໍໍ່ມປະກັນໄພ)
•

ບັດຫັກ

30 ໂດລາ/ບັດ

•

ບັດເສມ

20 ໂດລາ/ບັດ

1.4. ບັດເງິນ

2

•

ບັດຫັກ

25 ໂດລາ/ບັດ

•

ບັດເສມ

15 ໂດລາ/ບັດ

ຄ່າບາລຸງຮັກສາປະຈາປີ
2.1. ບັດ Platinum
•

ບັດຫັກ

150 ໂດລາ/ບັດ

•

ບັດເສມ

80 ໂດລາ/ບັດ

2.2. ບັດຄາ (ມປະກັນໄພ)
•

ບັດຫັກ

80 ໂດລາ/ບັດ

•

ບັດເສມ

50 ໂດລາ/ບັດ

2.3. ບັດຄາ (ບໍໍ່ມປະກັນໄພ)
•

ບັດຫັກ

40 ໂດລາ/ບັດ

•

ບັດເສມ

20 ໂດລາ/ບັດ

2.4. ບັດເງິນ
•

ບັດຫັກ

30 ໂດລາ/ບັດ

•

ບັດເສມ

15 ໂດລາ/ບັດ

3

ຄ່າທານຽມອອກບັດດ່ວນ
(ຮັບບັດພາຍໃນມືັ້) ຮັບບັດໄດ້ຢ່ສະເພາະສານັກງານໃຫຍ່

20 ໂດລາ/ບັດ

4

ຄ່າທານຽມອອກບັດດ່ວນ
(ຮັບບັດພາຍໃນມືັ້ຖັດໄປຂອງວັນລັດຖະການ)

15 ໂດລາ/ບັດ

5

ດອກເບ້ຍກ້ຢືມສາລັບການນາໃຊ້ບັດ ແລະ ຄ່າທານຽມອືີ່ນໆ

ປະຕິບັດຄືກນ
ັ ກັບບັດວຊາເຄດິດຂອງ ທຄຕລ

IV. ບັດ BCEL World Mastercard
ລາຍການຄ່າບໍລກ
ິ ານ

ລ/ດ

1

ອັດຕາຄ່າບໍລກ
ິ ານ

ຄ່າສະມາຊິກ (ຊາລະຄັັ້ງດຽວເວລາທີ່ມາສະໝັກ)

➢ ບັດຫັກ
➢ ບັດເສມ
2

60 ໂດລາ/ບັດ
50 ໂດລາ/ບັດ

ຄ່າທານຽມບາລຸງຮັກສາບັດປະຈາປີ

➢ ບັດຫັກ
➢ ບັດເສມ
3

95 ໂດລາ/ປີ
75 ໂດລາ/ປີ

ດອກເບ້ຍກ້ຢືມສາລັບການນາໃຊ້ບັດ ແລະ ຄ່າທານຽມອືີ່ນໆ

ປະຕິບັດຄືກັນກັບບັດວຊາເຄດິດຂອງ ທຄຕລ

V. ບັດ BCEL Prepaid Mastercard
ລາຍການຄ່າບໍລກ
ິ ານ

ລ/ດ

1

ອັດຕາຄ່າບໍລກ
ິ ານ

ຄ່າສະມາຊິກ (ຊາລະຄັັ້ງດຽວເວລາທີ່ມາສະໝັກ, ບໍໍ່ມບັດເສມ)

1.1 ບັດ BCEL Virtual Prepaid Mastercard

10 ໂດລາ, 80.000 ກບ, 350 ບາດ/ບັດ

(ບັດສະເໝືອນຈິງ)

Mastercard

15 ໂດລາ, 120.000 ກບ, 530 ບາດ/ບັດ

BCEL My Way Prepaid Mastercard

20 ໂດລາ, 160.000 ກບ, 700 ບາດ/ບັດ

1.2 ບັດ BCEL Standard Prepaid
(ບັດຕືີ່ມເງິນມາດສ໌ເຕຄາດທົົ່ວໄປ)
1.3 ບັດ

(ບັດແບບຕືີ່ມເງິນທີ່ລກຄ້າຂໍພິມຮບໃສ່ໜ້າບັດ)
2

ຄ່າທານຽມບາລຸງຮັກສາບັດປະຈາປີ

2.1 ບັດ BCEL Virtual Prepaid Mastercard

ບໍໍ່ເກັບ

2.2 ບັດ BCEL Standard Prepaid Mastercard

ບໍໍ່ເກັບ

2.3 ບັດ BCEL My Way Prepaid Mastercard

ບໍໍ່ເກັບ

(ບັດສະເໝືອນຈິງ)

(ບັດຕືີ່ມເງິນມາດສ໌ເຕຄາດທົົ່ວໄປ)

(ບັດແບບຕືີ່ມເງິນທີ່ລກຄ້າຂໍພິມຮບໃສ່ໜ້າບັດ)
3

ຄ່າທານຽມປ່ຽນບັດ/ເລກບັດໃໝ່ (ກໍລະນທີ່ບັດເສຍຫາຍ ຫື ມລາຍການສົງໃສ)
5 ໂດລາ, 40.000 ກບ, 180 ບາດ

3.1 ບັດ BCEL Virtual Prepaid Mastercard
(ບັດສະເໝືອນຈິງ)
3.2 ບັດ BCEL Standard Prepaid
ຕືີ່ມເງິນມາດສ໌ເຕຄາດທົົ່ວໄປ)
3.3 ບັດ

Mastercard (ບັດ

BCEL My Way Prepaid Mastercard

10 ໂດລາ, 80.000 ກບ, 350 ບາດ
15 ໂດລາ, 120.000 ກບ, 530 ບາດ

(ບັດແບບຕືີ່ມເງິນທີ່ລກຄ້າຂໍພິມຮບໃສ່ໜ້າບັດ)
4

ຄ່າຕືີ່ມເງິນເຂົັ້າບັດ

4.1 ຕືີ່ມເງິນ
4.2 ຕືີ່ມເງິນ

Top-up fee (ທຸກປະເພດບັດແບບຕືີ່ມເງິນຜ່ານທຸກຊ່ອງທາງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕືີ່ມເງິນໄດ້)
500,00 ໂດລາ ລົງມາ
500,01 - 1.000,00 ໂດລາ

0,5 ໂດລາ, 4.000 ກບ, 18 ບາດ
1 ໂດລາ, 8.000 ກບ, 35 ບາດ

4.3 ຕືີ່ມເງິນ

1.000,01 - 3.000,00 ໂດລາ

1,5 ໂດລາ, 12.000 ກບ, 53 ບາດ

4.4 ຕືີ່ມເງິນ

3.000,01 - 5.000,00 ໂດລາ

2 ໂດລາ, 16.000 ກບ, 70 ບາດ

5

ຄ່າທານຽມການນາໃຊ້ບັດຊາລະສິນຄ້າ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ
ລະບົບຮັບບັດ ທຄຕລ

ບໍໍ່ເກັບ
(ແຕ່ເບືັ້ອງທະນາຄານອືີ່ນທີ່ຮັບບັດ ອາດມການເກັບຄ່າທານຽມ)

6

ຄ່າທານຽມຖອນເງິນອອກຈາກບັດ (ຖອນເປນເງິນກບເທົົ່ານັັ້ນ)

ບໍໍ່ເກັບ

7

ຄ່າທານຽມໂອນເງິນຈາກບັດໜຶີ່ງໄປອກບັດໜຶີ່ງ

ບໍໍ່ເກັບ

8

ຄ່າທານຽມຖ້າຫາກບໍໍ່ມການເຄືີ່ອນໄຫວເກນ

9

ຄ່າທານຽມອືີ່ນໆແມ່ນປະຕິບັດຄືກັບຜະລິດຕະພັນບັດວຊາເດບິດ ຂອງ ທຄຕລ

ບໍໍ່ເກັບ

1 ປີ

VI. ຄ່າທານຽມເລືອກເລກບັດງາມສາລັບບັດສາກົນ
ລ/ດ
1

ລາຍການຄ່າບໍລກ
ິ ານ
ຄ່າທານຽມເລືອກເລກບັດງາມສາລັບບັດສາກົນ (ສະເພາະເລກບັດ 4 ໂຕທ້າຍ):
1.1 xxxx xxxx xxxx 9999 (ຕົວຢ່າງ: 7777, 8888, 9999)

2

ອັດຕາຄ່າບໍລກ
ິ ານ
100 ໂດລາ/ບັດ

1.2 xxxx xxxx xxxx x999 (ຕົວຢ່າງ: 3999, 2999)

80 ໂດລາ/ບັດ

1.3 xxxx xxxx xxxx 999x (ຕົວຢ່າງ: 9992, 9998)

80 ໂດລາ/ບັດ

1.4 ເລກລຽງ (ຕົວຢ່າງ 1234, 2345, 6789, ອືີ່ນໆ)

80 ໂດລາ/ບັດ

1.5 xxxx xxxx xxxx xx99 (ຕົວຢ່າງ: 1199, 2299)

50 ໂດລາ/ບັດ

1.5 ເລືອກເລກຕາມໃຈ (ຕົວຢ່າງ ວັນເດືອນປີເກດ, ເບໂທ, ອືີ່ນໆ)

20 ໂດລາ/ບັດ

1.7 xxxx xxxx xxxx xxx9 (ຕົວຢ່າງ: 2549, 1239)

10 ໂດລາ/ບັດ

ຄ່າທານຽມທຕ
ີ່ ດ
ິ ພັນກັບການລິງັ້ ວົງເງິນດຽວກັນສາລັບບັດເຄດິດ
2.1 ກໍລະນມບັດເຄດິດໃດໜຶີ່ງຢ່ແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງການອອກບັດປະເພດອືີ່ນເພີ່ມ (ຕົວຢ່າງ: ມບັດ Visa ແລ້ວຕ້ອງການອອກບັດ JCB ຫື ບັດ Cobrand ໃຫ້ລິັ້ງວົງເງິນດຽວກັນກັບບັດ Visa)
2.1.1 ຄ່າທານຽມລິັ້ງວົງເງິນ

ບໍໍ່ເກັບ

2.1.2 ຄ່າສະມາຊິກ (ຊາລະຄັັ້ງດຽວເວລາທີ່ມາສະໝັກ)

ບໍໍ່ເກັບ

2.1.3 ຄ່າບາລຸງຮັກສາປະຈາປີ ແລະ ຄ່າທານຽມອືີ່ນໆ

ເກັບປົກກະຕິຕາມແຕ່ລະປະເພດບັດ

2.2 ກໍລະນອອກ 2-3 ປະເພດບັດເຄດິດພ້ອມກັນ ແລະ ຕ້ອງການລິັ້ງວົງເງິນດຽວກັນ
2.2.1 ຄ່າທານຽມລິັ້ງວົງເງິນ
2.2.2 ຄ່າສະມາຊິກ (ຊາລະຄັັ້ງດຽວເວລາທີ່ມາສະໝັກ)
2.2.3 ຄ່າບາລຸງຮັກສາປະຈາປີ ແລະ ຄ່າທານຽມອືີ່ນໆ
3

ບໍໍ່ເກັບ
ເກັບສະເພາະບັດຫັກ
ເກັບປົກກະຕິຕາມແຕ່ລະປະເພດບັດ

ນະໂຍບາຍພິເສດສາລັບລກຄ້າບັນຊເງິນຝາກປະຈາ ແລະ ລກຄ້າເງິນກ້ (ທີ່ຕ້ອງການອອກບັດເຄດິດ)
3.1 ຄ່າສະມາຊິກ (ຊາລະຄັັ້ງດຽວເວລາທີ່ມາສະໝັກ)
3.2 ຄ່າບາລຸງຮັກສາປະຈາປີ ແລະ ຄ່າທານຽມອືີ່ນໆ
ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຄ່າທານຽມໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ

ບໍໍ່ເກັບ
ເກັບປົກກະຕິຕາມແຕ່ລະປະເພດບັດ

