KRUNGSRI MANCHESTER UNITED
VISA PLATINUM CREDIT CARD

ยินดีตอนรับทานสมาชิก บัตรเครดิต

กรุงศรี แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด วีซา แพลทินัม

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ยินดีตอนรับทานสูเอกสิทธิ์ของ
การเป็นสมาชิก บัตรเครดิตกรุงศรี แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด วีซา แพลทินัม
และเปนสวนหนึ่งของสโมสร แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ซึ่ง เพียบพรอมดวย
สิทธิประโยชนที่คุมคา ภายใตคอนเซปต “The only one card fulﬁll
your dream to Old Trafford”
บริษัทฯ หวังเปนอยางยิ่งวา ทานสมาชิกจะไดรับความพึงพอใจ
และรับสิทธิประโยชนครบวงจรกับการเปนสวนหนึง
่ ของสโมสรระดับโลก
ควบคูกับการใชจายผานบัตรเครดิตกรุงศรี แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด วีซา
แพลทินัม หากทานมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอไดที่ Krungsri
Credit Card Call Center 0 2646 3555

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

RED REWARDS

RED DISCOUNT

BANGCHAK
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รับเครดิตเงินคืน

ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่รวมรายการ
เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท/เซลลสลิป
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เงอ่ืนไข : วนัทค่ีดิคะแนนโบนสัพเิศษ ยดึตามวนัทท่ีมี แมนเชสเตอร ยไูนเตด็ ทำการแขงขนัตามเวลา
ทองถน่ิ/จำกดัการใหคะแนนสงูสดุ 5,000 คะแนนตอเดอืน โดยสวนทเ่ีกนิจะไดคะแนนสะสมปกตคิอื
ทกุๆ 25 บาทไดรบั 1 คะแนน/คะแนนสะสมพเิศษจะถกูคำนวณและปรากฏในยอดบญัชบีตัรเครดติ
ภายในระยะเวลา 45 วนันบัจากวนัทม่ีกีารใชจาย/ยอดใชจายบัตรเสริม คะแนนจะโอนเขาบัตรหลัก
เทานั้น/ยอดคะแนนจะคํานวณจากยอดใชจายผานบัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด
ยกเวน คาสาธารณูปโภค Krungsri Smart Bill การใชจายที่สถานีบริการนํ้ามัน การกดเงินสด การซื้อ
กองทนุรวมและ คาเบย้ีประกนัภยัเอไอเอ

1%

*

1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 66

เงื่อนไข : • สงวนสิทธิ์การใหเครดิตเงินคืนเฉพาะการชําระเงินผานบัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร
ยูไนเต็ด แพลทินัม ที่สถานีบริการนํ้ามันบางจากทีเ่ ขารวมรายการเทานัน้ • จํากัดเครดิตเงินคืนสําหรับ
ยอดการเติมนํ้ามันสูงสุด 4,800 บาทตอหมายเลขบัญชีบตั รหลัก ตอรอบบัญชี (คํานวณยอดเติมนํา้ มัน
จากทัง้ บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) • รายการเครดิตเงินคืนทีไ่ ดรบั ไมสามารถแลกเปลีย่ นเปนเงินสดได
• สิทธิพเิ ศษไมสามารถใชรว มรายการสงเสริมการขายอืน่ ๆ ได • บริษทั ฯ จะเครดิตเงินคืนใหในรอบบัญชี
ที่ทํารายการโดยจะมีการแสดงรายการไวในใบแจงยอดบัญชีคาใชจายรายเดือนของสมาชิก • สงวนสิทธิ์
ในการงดใหพอยตสะสม • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและหรือเงื่อนไขตางๆ
โดยจะแจงใหสมาชิกบัตรทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน

RED DREAM

RED BONUS

Point

กรุงศรี พอยต
คุมคาทุกการใชจาย แลก รับงาย ผานแอปพลิเคชัน UCHOOSE
ใชคะแนนแลกรับสินคา แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด หรือ ทริปในฝน
ไปดูฟุตบอลที่สนาม โอลด แทรฟฟอรด หรือ
• แลกรับสวนลดทันที ณ จุดขาย รวมกวา 10,000 สาขาทั่วไทย
• แลกรับสินคาและบัตรกำนัล มากกวา 500 รายการ
• แลกรับเครดิตเงินคืนเขาบัญชี เริ่มตนที่ 1,000 พอยต
ลดคาบิลบัตรฯ 100 บาท
• แลก E-COUPON สวนลดกับรานคาชั้นนำ
• แลกแทนเงินบริจาค กับมูลนิธิและองคกรการกุศล
• แลกไมลสะสมกับสายการบินชั้นนำ อาทิ การบินไทย,
บางกอกแอรเวยส, เจแปนแอรไลน, แอรเอเชีย และ คาเธย แปซิฟค
• โอนคะแนนเปนคะแนน พาทเนอรชั้นนำ
• โอนคะแนน ระหวางบัตรเครดิต กรุงศรี บัญชีหลักของสมาชิกฯ หรือ
บุคคลที่ใชนามสกุลเดียวกันไดทันที ผานแอป UCHOOSE
แลกคะแนนผานศูนยบริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี โทร.0 2646 3555 หรือ
ผานแอป UCHOOSE�ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมตลอด 24 ชั่วโมง
ไดที่ www.krungsricard.com

