ຄ່າບໍລກ
ິ ານບັດ BCEL-UnionPay
ລາຍການຄ່າບໍລກ
ິ ານ

ລ/ດ
1

1

ອັດຕາຄ່າບໍລກ
ິ ານ

ອອກບັດ BCEL-UnionPay
1.1 ອອກບັດໃໝ່ສາລັບບຸກຄົນທົວ
ົ່ ໄປ:
1.1.1 ບັດທົົ່ວໄປ (Standard)
o

ບັດຫັກ

40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ບັດ

o

ບັດເສີມ

20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັດ

1.1.2 ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)
o

ບັດຫັກ

50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ບັດ

o

ບັດເສີມ

25.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ

1.1.3 ບັດຄາ (Gold)
o

ບັດຫັກ

60.000 ກີບ, 8 ໂດລາ, 270 ບາດ, 60 ຢວນ/ບັດ

o

ບັດເສີມ

30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ

1.2 ອອກບັດໃໝ່ສາລັບພະນັກງານລັດຖະກອນ, ພະນັກງານຄູໂຮງຮຽນລັດ,ທະຫານ, ຕາຫວດ ພະນັກງານຄູສະຖາບັນການທະນາຄານ, ຄູໂຮງຮຽນເອກະຊົນ
ຄະນະຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ພະນັກງານໃນຫ້ອງການບ້ານ, ບໍລິສັດ , ອົງການຕ່າງໆ ແລະ ນັກຮຽນ.
1.2.1 ພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງບັນດາພະແນກການ-ກະຊວງ (ລວມທັງ
ພະນັກງານຄູຂອງລັດ, ທະຫານ, ຕາຫວດ)

ບໍໍ່ເກັບ (ຟຣີທຸກປະເພດບັດ)

1.2.2 ພະນັກງານຄູໂຮງຮຽນເອກະຊົນ

ບໍໍ່ເກັບ (ຟຣີທຸກປະເພດບັດ)

1.2.3 ຄູສະຖາບັນການທະນາຄານ

ບໍໍ່ເກັບ (ຟຣີທຸກປະເພດບັດ)

1.2.4 ຄະນະຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ພະນັກງານໃນຫ້ອງການບ້ານໃນທົົ່ວປະເທດ

ບໍໍ່ເກັບ (ຟຣີທຸກປະເພດບັດ)

1.2.5 ພະນັກງານບໍລິສັດຕ່າງໆ ແຕ່ 100-199 ຄົນ

ຫຼຸດ 25% ຈາກຄ່າອອກບັດປົກກະຕິຂອງປະເພດບັດທີເີ່ ລືອກ

1.2.6 ພະນັກງານບໍລິສັດຕ່າງໆ ແຕ່ 200 ຄົນຂຶ້ນໄປ

ຫຼຸດ 50% ຂອງຄ່າອອກບັດປົກກະຕິຂອງປະເພດບັດທີເີ່ ລືອກ

1.2.7 ນັກຮຽນມັດທະຍົມປາຍ (ມໍ 4 ຂຶ້ນໄປ)

ບໍໍ່ເກັບ (ຟຣີທຸກປະເພດບັດ)

1.2.8 ນັກຮຽນໂຮງຮຽນທະຫານ, ຕາຫວດ

ບໍໍ່ເກັບ (ສະເພາະບັດທົົ່ວໄປ)

1.3 ກໍລະນີປິດບັດ ແລະ ສະເໜີ ອອກບັດຄືນໃໝ່ສາລັບພະນັກງານລັດຖະກອນ, ພະນັກງານຄູໂຮງຮຽນລັດ,ທະຫານ, ຕາຫວດ ພະນັກງານຄູສະຖາບັນການ
ທະນາຄານ, ຄູໂຮງຮຽນເອກະຊົນ, ຄະນະຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ພະນັກງານໃນຫ້ອງການບ້ານ, ອົງການຕ່າງໆ ແລະ ນັກຮຽນ.
1.3.1 ພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງບັນດາພະແນກການ-ກະຊວງ (ລວມທັ ງ
ພະນັກງານຄູຂອງລັດ, ທະຫານ, ຕາຫວດ)

ເກັບ 50% ຄ່າບໍລິການອອກບັດປົກກະຕິ (ທຸກປະເພດບັດ)

1.3.2 ພະນັກງານຄູໂຮງຮຽນເອກະຊົນ

ເກັບ 50% ຄ່າບໍລິການອອກບັດປົກກະຕິ (ທຸກປະເພດບັດ)

1.3.3 ຄູສະຖາບັນການທະນາຄານ

ເກັບ 50% ຄ່າບໍລິການອອກບັດປົກກະຕິ (ທຸກປະເພດບັດ)

1.3.4 ຄະນະຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ພະນັກງານໃນຫ້ອງການບ້ານໃນທົົ່ວປະເທດ

ເກັບ 50% ຄ່າບໍລິການອອກບັດປົກກະຕິ (ທຸກປະເພດບັດ)

1.3.5 ນັກຮຽນມັດທະຍົມປາຍ (ມໍ 4 ຂຶ້ນໄປ)
1.3.6 ນັກຮຽນໂຮງຮຽນທະຫານ, ຕາຫວດ
1.4 ອອກບັດດ່ວນສາລັບບຸກຄົນ ທຸກປະເພດບັດ ເກັບເພີມ
ີ່ (ອອກໄດ້ສະເພາະ
ສານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ຮັບບັດພາຍໃນມື)ຶ້

ເກັບ 50% ຄ່າບໍລິການອອກບັດປົກກະຕິ (ທຸກປະເພດບັດ)
ເກັບ 50% ຄ່າບໍລິການອອກບັດປົກກະຕິ (ສະເພາະບັດທົົ່ວໄປ)
50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ບັດ

1.5 ອອກບັດໃໝ່ (ກໍລະນີບັດເສຍ ຫື ບັດແຕກຫັກ, ຫື ປ່ຽນບັດ...)
1.5.1 ບັດທົົ່ວໄປ (Standard)

20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັດ

1.5.2 ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)

25.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ

1.5.3 ບັດຄາ (Gold)
1.6 ເປີດ ນາໃຊ້ບັດຄືນໃໝ່ ກໍລ ະນີ ບັດເກົົ່າຖືກປິດເນືີ່ອງຈາກຄ້າງຄ່າທານຽມລາຍ
ເດືອນເກີນ 6 ເດືອນ
1.6.1 ບັດທົົ່ວໄປ (Standard)

30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ໂດລາ, 30 ຢວນ/ບັດ
ລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທານຽມຄ້າງຊາລະທັງໝົດ(ຖ້າມີ) ແລະ ຄ່າທານຽມ
ອອກບັດໃໝ່ດງັົ່ ລຸມ
່ ນີ:ຶ້
20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັດ

1.6.2 ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)
1.6.3 ບັດຄາ (Gold)
2

ອອກລະຫັດໃໝ່

3

ບໍລກ
ິ ານລາຍເດືອນ (ຄ່າບາລຸງຮັກສາບັດລາຍເດືອນ)

3.3

3.2 ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)(ບັດຫັກ ຫື ບັດເສີມ)

6.000 ກີບ/ເດືອນ

3.3 ບັດຄາ (Gold) (ບັດຫັກ ຫື ບັດເສີມ)

8.000 ກີບ/ເດືອນ
2.000 ກີບ/ເດືອນ ສະເພາະບັດທົົ່ວໄປ (ບັດຫັກເທົົ່ານັຶ້ນ)

3.5 ສາລັບພະນັກງານຄູໂຮງຮຽນເອກະຊົນ

3.000 ກີບ/ເດືອນ ສະເພາະບັດທົົ່ວໄປ (ບັດຫັກເທົົ່ານັຶ້ນ)

3.6 ສາລັບພະນັກງານຄູສະຖາບັນການທະນາຄານ

2.000 ກີບ/ເດືອນ ສະເພາະບັດທົົ່ວໄປ (ບັດຫັກເທົົ່ານັຶ້ນ)

3.7 ສາລັບຄະນະຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ພະນັກງານຫ້ອງການບ້ານໃນຂອບເຂດທົົ່ວ
ປະເທດ
3.9 ສາລັບນັກສກສາ

2.500 ກີບ/ເດືອນ ສະເພາະບັດທົົ່ວໄປ (ບັດຫັກເທົົ່ານັຶ້ນ)
1.000 ກີບ/ເດືອນ ສະເພາະບັດທົົ່ວໄປ (ບັດຫັກເທົົ່ານັຶ້ນ)
1.000 ກີບ/ເດືອນ (ສະເພາະບັດນັກສກສາ)

ຄ່າທານຽມຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM:
4.1 ພາຍໃນລະບົບ ທຄຕລ
4.2 ນອກເຄືອຄ່າຍ (ທະນາຄານອືີ່ນທີີ່ບໍໍ່ເປັນສະມາຊິກລະບົບ LAPNet)

5

10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ບັດ
5.000 ກີບ/ເດືອນ

3.8 ສາລັບນັກຮຽນມັດທະຍົມປາຍ (ມໍ 4 ຂຶ້ນໄປ)
4

30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ໂດລາ, 30 ຢວນ/ບັດ

3.1 ບັດທົົ່ວໄປ (Standard)(ບັດຫັກ ຫື ບັດເສີມ)

3.4 ສ າລັບພະນັ ກງານລັດ ຖະກອນຂອງບັນ ດາພະແນກການ-ກະຊວງ (ລວມທັ ງ
ພະນັກງານຄູຂອງລັດ, ທະຫານ, ຕາຫວດ)

3.5

25.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ

ບໍໍ່ເກັບ
3% ຂອງວົງເງິນທີີ່ຖອນ, ຕໍ່າສຸດ 3 ໂດລາ

ຄ່າທານຽມຊາລະຄ່າສິນຄ້າ, ບໍລກ
ິ ານຕ່າງໆຜ່ານເຄືອ
ີ່ ງຮູດ EDC:
5.1 ພາຍໃນລະບົບຂອງ ທຄຕລ

ບໍໍ່ເກັບ

5.2 ນອກເຄືອຄ່າຍ (ທະນາຄານອືີ່ນ)

ບໍໍ່ເກັບ

6

ຄ່າທານຽມກວດຍອດເງິນໃນບັນຊີຢນ
ູ່ ອກເຄືອຂ່າຍ ຫື ຕ່າງປະເທດ

7

ຄ່າກວດຄົນ
ຶ້ ເອກະສານ / ລາຍການເຄືອ
ີ່ ນໄຫວຂອງບັດ ຄືນຫງັ

0,5 ໂດລາ/ຄັຶ້ງ

7.1 ພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຮ້ານຄ້າສະມາຊິກຂອງ ທຄຕລ
7.1.1 ພາຍໃນການົດ 7 ວັນລົງມາ
7.1.2 ຫາຍກວ່າ 7 ວັນ ແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 90 ວັນ
7.1.3 ຫາຍກວ່າ 90 ວັນ ແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 180 ວັນ

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

7.2 ນອກລະບົບ ຂອງ ທຄຕລ ຫື ຕ່າງປະເທດ
7.2.1 ພາຍໃນການົດ 60 ວັນລົງມາ

8

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

7.2.2 ຫາຍກວ່າ 60 ວັນ ແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 120 ວັນ

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

7.2.3 ຫາຍກວ່າ 120 ວັນ ແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 180 ວັນ

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

ຄ່າທານຽມເບິງີ່ ກ້ອງຢູຕ
່ ູ້ ATM
8.1 ເບິີ່ງກ້ອງຢູ່ຕູ້ ATM ໃນເຄືີ່ອຄ່າຍ (ບໍໍ່ເກີນ7 ວັນ)

20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ລາຍການ

8.2 ເບິີ່ງກ້ອງຢູ່ຕູ້ ATM ໃນເຄືີ່ອຄ່າຍ (ເກີນ 7 ວັນແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 30 ວັນ)

40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ລາຍການ

8.3 ເບິີ່ງກ້ອງຢູ່ຕູ້ ATM ໃນເຄືີ່ອຄ່າຍ (ເກີນ 30 ວັນແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 90 ວັນ)

80.000 ກີບ, 10 ໂດລາ, 350 ບາດ, 70 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ລາຍການ

9

ປ່ຽນບັນຊີຫກ
ັ ໃນບັດ ATM BCEL-UnionPay

10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ບັດ/ບັນຊີ

10

ເພີມ
ີ່ ບັນຊີເຂົາຶ້ ບັດ ATM BCEL-UnionPay

10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ບັດ/ບັນຊີ

11

ນັກສກສາຕ້ອງການປ່ຽນນາໃຊ້ບດ
ັ ATM BCEL-UnionPay
11.1 ມີບັດມາສົົ່ງ

- ບັດທົວ
ົ່ ໄປ (Standard)

ບໍໍ່ເກັບ

- ບັດຄາບ໋ອນ (Carbon)

ບໍໍ່ເກັບ

- ບັດຄາ (Gold)

ບໍໍ່ເກັບ

11.2 ບໍໍ່ມີບັດມາສົົ່ງ
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- ບັດທົວ
ົ່ ໄປ (Standard)

20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັດ

- ບັດຄາບ໋ອນ (Carbon)

25.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ

- ບັດຄາ (Gold)

30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ

ລູກຄ້າບໍມ
ໍ່ າຮັບບັດເກີນ 45 ວັນ ລະບົບຈະປິດອັດຕະໂນມັດ ແລະ ລູກຄ້າ
ມາສະເໜີອອກບັດໃໝ່
- ບັດນັກສກສາ

20.000 ກີບ/ບັດ

- ບັດທົວ
ົ່ ໄປ (Standard)

20.000 ກີບ/ບັດ

- ບັດຄາບ໋ອນ (Carbon)

25.000 ກີບ/ບັດ

- ບັດຄາ (Gold)

30.000 ກີບ/ບັດ

ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຄ່າທານຽມໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ

