สมัครบริการหักชาระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารแบบอัตโนมัติ
(ระบบรายเดือน)
ข้อกาหนดและเงื่อนไข
1. ข้อกาหนดและเงื่อนไขของการสมัครบริการหักชาระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ผ่านบัตรเครดิต หรือ
บัญชีธนาคารแบบอัตโนมัติ สาหรับใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จากัด หรือ
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด ( ซึ่งต่อไปขอเรียกรวมว่า “บริษัท ” ) ระบบรายเดือน ใน
นามบุคคลธรรมดา เท่านั้น (ยกเว้นผู้ใช้บริการ ทรูสมาร์ทช้อยส์ 3 บริการ)
2. วิธีการสมัครใช้บริการ : ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการหักชาระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ผ่านบัตร
เครดิต หรือบัญชีธนาคารแ บบอัตโนมัติ (สาหรับระบบรายเดือน) โดยผ่านช่องทางตามวิธีการที่ปรากฏในตาราง
ด้านล่างนี้ ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับบริการนี้ได้ หลังจากได้รั บข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
เท่านั้นดังนี้
รูปแบบการสมัครหักชาระ
ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ทรูมูฟ เอช

ช่องทางสมัครใช้บริการ

หักชาระผ่านบัตรเครดิต*

ทรูช้อป, ทรูมูฟ เอชแคร์ 1242,
ธนาคารเจ้าของบัตร

หักชาระผ่านบัญชีธนาคาร*

ทรูช้อป, ธนาคารเจ้าของบัญชี

ช่องทางสมัครใช้บริการอื่นๆ

ธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน
ที่เข้าร่วมรายการ

3. การสมัครบริการและการหักชาระค่าบริการในแต่ละรอบบิล ไม่มีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ
4. สิทธิพิเศษที่จะได้รับในการสมัครบริการหักชาระค่าบริการดังกล่าวผ่านบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคารแบบอัตโนมัติ
(สาหรับระบบรายเดือน) สาหรับผู้ที่สมัครบริการในช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภา คม
2564 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียดด้านล่าง
รูปแบบการสมัครหักชาระ
ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ทรูมูฟเ อช
หักชาระผ่านบัตรเครดิต

หักชาระผ่านบัญชีธนาคาร

สิทธิพิเศษทรูมูฟเอช
เมื่อสมัครบริการ

รับส่วนลดค่าบริการ 2%
เฉพาะค่าแพ็กเกจหลักต่อ
เดือน (รอบบิล)
ที่ลูกค้าใช้บริการนาน 12
เดือน (รอบบิล)
และรับฟรีเน็ต 1GB/เดือน
(รอบบิล) นาน 6 เดือน
(รอบบิล)

อื่นๆ
สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจาก
ธนาคาร หรือสถาบัน
การเงินที่ร่วมรายการ

4.1 ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว เมื่อมีการหักชาระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคารแบบ
อัตโนมัติสาเร็จ และได้รับ SMS ยืนยันการหักชาระค่าบริการจากระบบ โดยสิทธิส่วนลด 2% ในเดือนถัดไปจะ
ได้รับเป็นเวลา 12 เดือน (รอบบิล ) และได้รับฟรีเน็ต 1 กิ๊กกะไบท์ (GB) ต่อเดือน (รอบบิล) นาน 6 เดือน (รอบ
บิล) นับจากวันที่มีการหักชาระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคารแบบอัตโนมัติสาเร็จ
4.2 จากข้อ 4.1 หากรอบบิลใดที่ระบบไม่สามารถหักชาระได้สาเร็จ โดยมิได้เกิดจากความผิดพลาดในการเรียก
เก็บค่าบริการของ บริษัท เอง บริษัท ขอระงับการมอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ใช้บริการในเดือนถัดไป และถือว่า
สิทธิพิเศษในเดือนนั้นสิ้นสุด แต่ผู้ใช้บริการจะยังคงจะได้รับสิทธิพิเศษในเดือนถั ดๆไป หากระยะเวลาของ
สิทธิพิเศษยังไม่สิ้นสุด และระบบสามารถหักชาระได้สาเร็จ
4.3 สิทธิพิเศษที่ได้รับตามข้างต้นนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่
สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้
5. เงื่อนไขการได้รับเน็ตฟรี 1 กิ๊กกะไบท์ (GB) ต่อเดือน นาน 6 เดือน (รอบบิล)
5.1 ผู้ใช้บริการจะได้รับเน็ตฟรีเดือนละ 1 กิ๊กกะไบท์ (GB) ต่อเดือน (รอบบิล) เมื่อมีการหักชาระค่าบริการผ่านบัตร
เครดิต หรือบัญชีธนาคารแบบอัตโนมัติสาเร็จ และได้รับ SMS ยืนยันการหักชาระค่าบริการจากระบบ โดยจะ
ได้รับสิทธิในเดือนถัดไปเป็นเวลา 6 รอบบิล นับจากวันที่มีการหักชาระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต หรือบัญชี
ธนาคารแบบอัตโนมัติสาเร็จ จากัดสิทธิรับเน็ตฟรี 1 กิ๊กกะไบต์ (GB) เพียง 1 ครั้งต่อเดือน (รอบบิล) เท่านั้น

5.2 เน็ตฟรี 1 กิ๊กกะไบต์ (GB) ต่อเดือน (รอบบิล) สามารถใช้งานได้นาน 6 รอบบิลนับจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งยืนยัน
5.3 การคิดค่าบริการการใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ระบบจะหักจากปริมาณเน็ต 1 กิ๊กกะไบท์ (GB)/เดือน (รอบบิล) ที่
ได้รับจนหมดก่อน จากนั้นจึงจะคิดค่าบริการโดยคานวณตามปริมาณกา รใช้งานที่กาหนดไว้ในรายการส่งเสริมการ
ขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้อยู่ และหากมีการใช้ เกินจากสิทธิที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายหลัก
ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการเพิ่มเติมตามอัตราที่กาหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายหลักนั้นๆ เช่นกัน
5.4 ผู้ใช้บริการที่สามารถรับสิทธิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ได้จะต้องไม่ถูกระงับการใช้บริการ
6. การหักชาระค่าบริการ ระบบจะหักชาระเท่ากับยอดรวมของใบแจ้งค่าบริการในแต่ละรอบบิล
7. ในการสมัครหักชาระค่าบริการแบบอัตโนมัตินี้ ผู้ใช้บริการอาจได้รับ สิทธิพิเศษที่เพิ่มเติมจา กธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
ที่ร่วมรายการส่งเสริมกาขาย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษ หรือข้อมูลใดๆ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถาม
ได้โดยตรงที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่เข้าร่วมรายการดังกล่าว
8. รายการส่งเสริมการขายนี้สาหรับผู้ใช้บริการที่สมัครหักชาระค่าบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช (ยกเว้นผู้ใช้บริการ
ทรูสมาร์ทช้อยส์ 3 บริการ) ผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารแบบอัตโนมัติใหม่และสมัครในช่วงเวลาที่กาหนดเท่านั้น
หากเป็นผู้ใช้บริการที่เคยสมัครใช้บริการหักชาระอัตโนมัติมาก่อนหน้านี้ และเคยได้รับสิทธิพิเศษมาก่อ นแล้ว ไม่สามารถ
เข้าร่วมรายการได้
9. ผู้ใช้บริการสามารถขอยกเลิกการหักชาระค่าบริการข้างต้นผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารอัตโนมัติ โดยแจ้งให้
ธนาคารหรือบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือบริษัท ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ การยกเลิกดังกล่าวจะ
มีผลในรอบบิลถัดจากวันที่ครบกาหนดการแจ้งล่วงหน้า
10. ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางดังนี้ True Move H Care โทร 1242 หรือทาง Web site
http://www.truemove-h.com

