SPHCOOP CARD
บัตรเดบิต SPHCOOP CARD
คือ บริการจายเงินเพื่อสหกรณออมทรัพย เปน
บริ ก ารที่ ธ นาคารร ว มกั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ในการ
พัฒนาบริการดานการเงิน โดยใชเครือขายและเครื่อง
กดเงินอัตโนมัติ ATM เปนการเพิ่ม ชองทางการเบิก ถอนเงิน ของสมาชิก สหกรณ ใหไ ด รั บ ความสะดวก
สบาย งายตอการเบิก-ถอนเงิน และใชในการซื้อสินคา
และบริการภายใตสัญลักษณ Master Card ซึ่งธนาคาร
ฯ จะมีร ะบบการเชื่อ มตอ แบบ Online กับ สหกรณ
ออมทรัพ ยในการจัดการบริก ารดานการเงิน เพื่อ ให
สหกรณมีระบบเครือขายงานบริการที่มีประสิทธิภาพ
และสมาชิกไดรับประโยชนสูงสุด
ประโยชนที่สมาชิกสหกรณจะไดรบั
1. สะดวก รวดเร็ว ในการเบิก -ถอนเงินผาน
สาขา หรือ เครื่อ ง ATM 24 ชั่วโมงทั่วโลก ภายใต
สัญลักษณ Master Card
2. ปลอดภัยโดยไมตองเบิก ถอนเงินสด ดวย
การใช บั ต รในการซื้ อ สิ น ค า และบริ ก าร ได ทั่ ว โลก
ภายใตสัญลักษณ Master Card

3. ประหยั ด เวลา และค าใชจ ายในการเดิ นทางมา
ติดตอที่สหกรณออมทรัพย
4. มีความคลองตัวในการใชเงินของสมาชิกสหกรณ
5. สหกรณสามารถจายสัญญาเงินกูโดยโอนเขาบัญชี
ออมทรัพยทั่วไปของสมาชิกและสมาชิกสามารถใชบริการถอน
เงินฝากที่มีในสหกรณไดทั นทีผานบัตร SPHCOOP CARD ได
ทันที
6. เพียงหักเงินเดือนเขาฝากไวกับสหกรณ หากไมถอน
ก็จะไดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวา
7. สิทธิในการคุมครองอุบัติเหตุจากบัตร SPHCOOP
CARD ดวยวงเงิน 120,000 บาท จากบริษัทธนชาตประกันภัย
จํากัด ดว ยการคุม ครองความสูญ เสียหรือ ความเสียหายอั น
เนื่องมาจากอุบัติเหตุจากปจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นอันเปนผลใหผู
เอาประกันภัยไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิง
หมายเหตุ การสูญ เสียอวัยวะมือ เทา และสายตา
(ขางหนึ่งขางใด) ทุนประกันที่ 60,000 บาท สูญเสียชีวิตจาก
รถจักรยานยนต 60,000 บาท คุมครองอายุไมเกิน 75 ป
* เปดบัตรในการซื้อสินคา โทร 1770 กด 0 กด 3 และ
แจงวาเปนบัตรของสหกรณ

วิธีการสมัคร
1. สมาชิ ก สหกรณ ข อทํ า บั ต รกั บ
สหกรณ โดยไมตองเปดบัญชีกับธนาคาร
2. สมาชิ ก กรอกแบบฟอร ม ขอทํ า
บัตรเดบิตธนชาติและกําหนดวงเงินสูงสุดที่จะ
ทําธุรกรรม พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน จํานวน 1 ฉบับ และเงินสด 200
บาท หรือ แจง ความประสงค ใหหักจากบัญ ชี
ออมทรัพยทั่วไปของสมาชิกที่มีในสหกรณ
3. ส ง แบบฟอร ม การสมั ค รได ที่
ผูประสานงาน/กรรมการ และรวบรวมขอมูล
นําสงสหกรณ
4. ธนาคารจั ด ส ง บั ต รพร อ มรหั ส
มายั ง สหกรณ เ พื่ อ แจกจ า ยให ส มาชิ ก โดย
สหกรณแจะแจง SMS ใหสมาชิกมารับบัตร
เดบิตที่สหกรณ

คาธรรมเนียมรายป
- ค า ธรรมเนี ย มบั ต ร 200 บาท/ป (หรื อ
เปนไปตามที่ธนาคารกําหนด)
คาใชจายทําบัตรใหม/สูญหาย
การขอทําบัตรใหมเนื่องจากบัตรเกาชํารุดหรือ
สูญหาย เสียคาธรรมเนียม 100 บาทตอใบซึ่งจะหักจาก
บัญชีเงินฝากออมทรัพยทั่วไปของสมาชิกที่มีในสหกรณ
คาธรรมเนียม
รายการ

สอบถามยอดที่ตู ATM
ถอนเงินตู ATM
-ในเขต จ.สุรินทร
-นอกเขต จ.สุรินทร

ตูธนาคาร
ธนชาต
ครั้งที่
1-4

ตั้งแต
ครั้งที่
5

ตูธนาคาร
อื่นๆ
ครั้งที่
1-4

ตั้งแต
ครั้งที่
5

ไมเสียคาธรรมเนียม

10
10

10
10

10
20

20
30

* หากกดสอบถามยอดที่ตู ATM อื่น จะเสียสิทธิ์ในการนับครั้ง
ตัวอยาง กดสอบถามตูอื่น 3 ครั้ง และถอนในเขตครั้งแรกเสีย
10 บาท (นับเปนครั้งที่ 4) และถอนครัง้ ที่ 2 จะเสีย 20 บาท
(นับเปนครั้งที่ 5)

รายละเอียดเพิ่มเติม
การเบิก-ถอนเงินดวยบัตร SPHCOOP CARD
ผานเครือ่ ง ATM เบิกได 300,000 บาท ตอบัตรตอวัน

ขั้นตอนการถอนเงินผานเครื่อง ATM
ดวยบัตร SPHCOOP CARD
***ตู ATM ธ.ธนชาต***
ขั้นตอนที่ 1 กดรหัส
ขั้นตอนที่ 2 เลือกบริการ (เลือก(ถอนเงิน)
* ถอนดวน
* ถอนเงิน
* เปลี่ยนรหัส
* ถามยอดบัญชี
* ชําระเงิน/เติมเงิน * โอนเงิน
* อื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 3 เลือกประแภทบัญชี
* เลือกออมทรัพย หมายถึง ถอนเงินจากบัญชีออม
ทรัพยทั่วไปของสหกรณ
* เลือกกระแสรายวัน หมายถึง เบิกเงินกูส ามัญเพือ่
คุณภาพชีวิตของสหกรณ
ขั้นตอนที่ 4 ใสจํานวนเงินที่ถอน
ขั้นตอนที่ 5 แจงการทําธุรกรรมที่ควรระวัง
ขั้นตอนที่ 6 รับเงิน
ขั้นตอนที่ 7 สอบถามการทําธุรกรรมตอ
ขั้นตอนที่ 8 รับบัตรคืน

เอกสารประชาสัมพันธ์

บัตรเดบิต SPHCOOP CARD

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด
โทรศัพท์ 0-4451-9239, 0-44538-854
Fax. ต่อ 14 มื อถือ 081-0731523
http://www.sphcoop.com
จัดทําโดย คณะกรรมการชุดที 48 และฝ่ ายจัดการ

