รายละเอียดการใช้งานบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่
----------------------------------------------------------------------------------------------------------บริการผ่อนชาระสินค้า
ผ่อนสินค้า 0% หรือ รับอัตราดอกเบีย้ พิเศษเมื่อผ่อนสินค้าที่รว่ มรายการ ณ ร้านเจมาร์ท ทุกสาขา
ขัน้ ตอนการผ่อนชาระ
1.ตรวจสอบรายการสินค้าและอัตราดอกเบีย้ สาหรับผ่อนสินค้า
2.แสดงบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซ่ี และบัตรประชาชน ณ ร้านเจมาร์ท ทุกสาขา ก่อนทารายการ

บริการเบิกถอนเงินสด (เบิกถอนเงินสดได้สงู สุด 100% ของวงเงินอนุมตั ิสนิ เชื่อที่ได้รบั การอนุมตั ิ)
เบิกถอนเงินสดจากตู้ ATM ด้วยบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซ่ี
•

ถอนเงินสดจากตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ

•
•

ไม่จากัดจานวนครัง้ ของการถอนเงินสดในแต่ละวัน ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั วงเงินที่ได้รบั การอนุมตั แิ ละวงเงินคงเหลือ
ถอนเงินสดขัน้ ต่าได้ตงั้ แต่ 100 บาทขึน้ ไป และวงเงินสูงสุดในการเบิกแต่ละครัง้ จะขึน้ อยูก่ บั วงเงินสูงสุดในการเบิกจ่าย

•

เครื่อง ATM ของธนาคาร หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี
ฟรีคา่ ธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด 2 ครัง้ ต่อเดือน ครัง้ ต่อไปครัง้ ละ 13 บาท/ครัง้ ค่าธรรมเนียมการถอนจะเรียกเก็บในใบ

•

แจ้งยอดบัญชี
ช่วงเวลาให้บริการเวลา 06.00 – 23.00 น.

บริการสั่งเงินโอนเข้าบัญชี

•

ฟรีคา่ ธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ยอดเบิกถอนขัน้ ต่าสาหรับการสั่งเงินโอนเข้าบัญชีตงั้ แต่ 100 บาทขึน้ ไป
ใช้บริการสั่งเงินผ่านระบบอัตโนมัติ 1258 กด 1 ได้ทกุ วัน ตัง้ แต่เวลา 7.00 -23.00 น.

•

สามารถโอนเข้าบัญชีได้ทกุ ธนาคาร (ยกเว้นธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส.,ธ.อ.ส.)

•
•

วิธีการเปิ ดบัตรใหม่
เมื่อได้รบั บัตรใหม่ ต้องทาการเปิ ดบัตร ก่อนนาบัตรไปกดเงินสดหรือผ่อนสินค้า ซึ่งสามารถเปิ ดบัตรด้วยตนเองง่ายๆ ผ่าน
ช่องทางต่างๆดังนี ้
1. ช่องทาง call center 1258 โทรเปิ ดบัตรผ่านศูนย์บริการลูกค้าแคชจอยได้ทกุ วัน เวลา 8.30 -20.00 น.
2.

ช่องทางเว็ปไซต์

https://cashcard.kbjcapital.co.th/ โดยล็อกอินเข้าระบบ

ใช้หมายเลขบัตรกดเงินสด 16 หลัก หรือ หมายเลข

บัตรประชาชน 13 หลัก และ ยืนยันการทารายการด้วยรหัสOTP ที่ได้รบั จากระบบ และเข้าสูเ่ มนูเปิ ดบัตร สาหรับการเปิ ด
บัตรผ่านช่องทางเว็ปไซต์ ใช้เวลา 1 วันทาการ หากบัตรได้ทาการเปิ ดสาเร็จจะมีขอ้ ความแจ้งลูกค้าทราบตามหมายเลข
โทรศัพท์ท่ีได้ลงทะเบียนไว้กบั บริษัทฯ
หมายเหตุ : หากไม่สามารถล็อกอิน เข้าระบบได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า 1258

รหัสเบิกถอนเงินสด


เมื่อบัญชีสินเชื่อได้รบั การอนุมตั ิ ลูกค้าจะได้รบั รหัสเบิกถอนเงินสดผ่านทางข้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ท่ี
ได้ลงทะเบียนไว้กบั บริษัทฯเมื่อสมัครสินเชื่อ โดยลูกค้าสามารถใช้รหัสเบิกถอนเงินสดที่ได้รบั กดเงินสดได้ทนั ทีหลัง
ทาการเปิ ดบัตร

การเปลี่ยนรหัสเบิกถอนเงินสด


กรณีตอ้ งการเปลี่ยนรหัสกดเงินสดสามารถเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองที่
ช่องทางเว็ปไซต์ https://cashcard.kbjcapital.co.th/ โดยล็อกอินเข้าระบบ โดยใช้หมายเลขบัตรกดเงินสด 16 หลัก หรือ
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และยืนยันการทารายการด้วยรหัส OTP ที่ได้รบั จากระบบ เข้าสูเ่ มนูหวั ข้อ
เปลี่ยนแปลงรหัสกดเงินสด สาหรับการเปลี่ยนรหัสบัตรกดเงินสดผ่านช่องทางเว็ปไซต์ ใช้เวลา 1 วันทาการ เมื่อ
บริษัทฯได้อฟั เดทรหัสใหม่จะมีขอ้ ความแจ้งลูกค้าทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ท่ีได้ลงทะเบียนไว้กบั บริษัทฯและ
สามารถใช้รหัสใหม่กดเงินสดได้ทนั ที

หมายเหตุ : หากไม่สามารถล็อกอิน เข้าระบบได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า 1258

ช่องทางการชาระเงิน
ชาระผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร








ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารทหารไทยธนชาต

ชาระผ่านช่องทางดิจิทลั แบงก์กิง้







ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารทหารไทยธนชาต

ชาระที่จดุ บริการรับชาระ


เคาน์เตอร์รบั ชาระ โลตัส ทุกสาขา



เคาน์เตอร์ Jaymart Pay - Point
เคาน์เตอร์เซอร์วิส





บิก๊ ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
เทสโก้ โลตัส

ใบแจ้งยอดรายการ/ใบเสร็จรับเงิน
บริษัทฯ จะสรุปและนาส่งใบแจ้งยอดประจาเดือนให้กบั ท่านก่อนถึงวันกาหนดชาระเงิน หากยังไม่ได้รบั ใบแจ้งหนี ้ ขอแนะนา
วิธีการตรวจสอบข้อมูลยอดชาระ ทัง้ ยอดชาระเต็มและขัน้ ต่า รวมถึงกาหนดวันที่ชาระผ่านช่องทางต่างๆด้วยตนเองดังนี ้
 ช่องทาง Application Kashjoy เพื่อตรวจสอบใบแจ้งยอดประจาเดือน
 ช่องทาง Customer Services โทร 1258 ทุกวันเวลา 8.30-20.00 น.
 ช่องทาง Line@Kashjoyofficial ทุกวันเวลา 8.30-20.00 น.

กรณีชาระปิ ดบัญชีก่อนกาหนด
ท่านสามารถชาระเงินกูค้ ืนทัง้ หมดก่อนกาหนดตามที่ได้ตกลงกับบริษัทฯ
โดยต้องชาระต้นเงินกูส้ ว่ นที่เหลือทัง้ หมด
รวมถึง ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินคานวณจนถึงวันชาระเงินปิ ดบัญชี โดยท่านสามารถสอบถามได้ท่ีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
โทร 1258

การอายัดบัตร
กรณีบตั รสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือมีการแอบอ้างใช้งานบัตรโดยบุคคลอื่น กรุณาอายัดบัตรได้ทนั ทีโดยท่านสามารถดาเนินการ
ได้ดงั นี ้


ช่องทางศูนย์บริการลูกค้า 1258 โดยเจ้าหน้าที่จะดาเนินการอายัดบัตรถาวร และอานวยความสะดวกในการออก
บัตรใหม่ให้กบั สมาชิกโดยมีคา่ บริการออกบัตรใหม่ 100 บาท ต่อครัง้

เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ที่เคยแจ้งไว้กบั บริษัทฯสามารถทารายการผ่านช่องทางต่างๆดังนี ้
 ช่องทางศูนย์บริการลูกค้า 1258 ทุกวัน เวลา 8.30 – 20.00 น.
 ช่องทาง Line@Kashjoyofficial หรือ facebook Kashjoyofficial
 ช่องทาง E-mail cs@kbjcapital.co.th
 ช่องทาง Fax 02-1613399
เอกสารประกอบ “กรณีเปลี่ยนที่อยูจ่ ดั ส่งเอกสาร,ที่ทางาน,เบอร์โทรศัพท์มมือถือ,อีเมล์”
o

ส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

o

ระบุขอ้ มูลที่ตอ้ งการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลักลงในเอกสารดังกล่าว

o

ส่งไฟล์แนบดังกล่าวกลับมาที่ชอ่ งทางใด ช่องทางหนึ่ง ตามที่ระบุ

เอกสารประกอบ “กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล”
o

ส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และเอกสารประกอบอื่นๆ (เช่น ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

o

ระบุขอ้ มูลที่ตอ้ งการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว
ส่งไฟล์แนบดังกล่าวกลับมาที่ชอ่ งทางใด ช่องทางหนึ่ง ตามที่ระบุ

o

เอกสารประกอบ “กรณีเปลี่ยนบัญชีธนาคารขอโอนเงิน”
o

ส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และเอกสารหน้าบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้โอนเงิน (ยกเว้นธนาคาร

o

ออมสิน,ธ.ก.ส.,ธ.อ.ส.) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ระบุขอ้ มูลที่ตอ้ งการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว

o

ส่งไฟล์แนบดังกล่าวกลับมาที่ชอ่ งทางใด ช่องทางหนึ่ง ตามที่ระบุ

