
Terms and conditions for “UOBGRAB” promo code. 

● Receive 50 Baht for 2 usages per user per month and limit to 50 Baht for 4 usages per user per 
campaign. Eligible users must use participating UOB VISA/MasterCard as payment method 
and apply “UOBGRAB” promo code. 

● Users must apply “UOBGRAB” promo code when paying with GrabPay where 1 user can apply 
this promo code 2 times per month throughout the campaign period. 

● User must have minimum spending of 120 Baht per sales slip to be eligible for 50 Baht 
discount. 

● This promotional campaign is valid from 1st June - 31 July 2018. 
 

General conditions 

● Users are responsible for extra charges that may occur after discount reduction. 
● This promo code cannot be used in future Grab usages and cannot be exchanged or rebate as 

cash. 
● This promo code is only applicable for JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabBike 

(Win), and GrabBike (Delivery). This promo code is not applicable for Advanced Booking. 
● This promo code cannot be used together with any other promotional campaign. 
● Grab reserves the right to modify any terms and conditions of the co-marketing activity 

without prior notification. Grab reserves the right to arbitrate any controversy that may occur 
as a result of this activity. 

● For more information please contact Grab Call Center 02 021 2500. 
● This promotional campaign is only valid for full fare payment.  

 

ข้อกําหนดและเง่ือนไขส่วนลดรหัส “UOBGRAB” 

● รับส่วนลด 50 บาทสําหรบั 2 ครั้งต่อผู้ใชต้่อเดอืน และ จํากัด 50 บาทสําหรับ 4 
ครั้งต่อผู้ใช้ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และเลือกชําระค่าบริการด้วยบตัรเครดติยูโอบี VISA / 
MasterCard ท่ีร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย – โดยระบรุหัสสว่นลด “UOBGRAB” 

● ลูกค้าต้องใสร่หัสส่วนลด “UOBGRAB” สําหรบัการชําระค่าบรกิารด้วย GrabPay โดยลูกค้า 1 
ท่านมีสิทธิใช้ส่วนลดน้ีได้ 2 ครั้ง ต่อเดอืน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 

● ลูกค้าต้องมียอดใช้จ่ายขั้นตํ่า 120 บาทตอ่รายการ สําหรับการใช้รหัสส่วนลด 50 บาท 
● ระยะเวลารายการส่งเสรมิการขาย เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561 

เง่ือนไขท่ัวไป 

● ผู้ใช้บรกิารจะต้องเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดดังกล่าว 
● ส่วนลดน้ีไม่สามารถนําไปเป็นส่วนลดในครั้งถดัไป ไม่สามารถแลกเปล่ียน หรือคืนเป็นเงินสด 
● ส่วนลดน้ีใช้ได้กับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabBike (Win), GrabBike 

(Delivery) รหัสส่วนลดน้ีไม่สามารถใช้ได้กับการจองแบบ Advance Booking (การเรียกรถล่วงหน้า) 
● รหัสส่วนลดน้ีไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 
● GRAB ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

และในกรณีท่ีมีข้อพิพาท คําตดัสินของบริษัทถอืเป็นท่ีสิ้นสดุ 
● ในกรณีท่ีต้องการข้อมูลเพ่ิมเตมิ กรุณาติดต่อ Grab Call Center 02 021 2500 
● โปรโมชั่นน้ีใชก้ับการชําระเงินเตม็จํานวน เท่าน้ัน 

  



Cash back terms and conditions 

● Receive 10% cash back when using UOB Rewards points. 

● This promotion is not eligible for UOB YOLO Platinum credit card. 

● Credit card holders must register via SMS by texting GRAB (space) followed by the last 12 
digits of the credit card number and send to 4545111, from 1 June until 31 July 2018 only. Credit 
card holders only need to register once throughout the campaign (3 Baht per SMS) 

● UOB will deduct 100 UOB Rewards points for every 100 Baht (per sales slip) Grab spending 
and award 10% cash back (100 points is equivalent to 10 Baht) to your account that has been 
specified in SMS within 60 days from the end of the campaign. 

● UOB reserves the rights for credit card holders with enough points to participate. 

● No limit redemption for points/user/month (every credit cards that has been issued by UOB 
combined) 

● UOB Rewards point that has been deducted to participate in this campaign cannot be 
cancelled or rebate in any cases. 

General conditions: 

● This cash back will be calculated from spending via GrabPay only. 
● The left over value of 100 Baht will not be calculated in the cash back to receive 10% cash 

back. UOB will use the transaction date as reference. 
● Accumulate spending of main and supplementary cards will be combined and award cash 

back to main card. In the case that user has many UOB credit cards, all spending will be 
combined. 

● If card holder wishes to arbitrate any controversy that may occur as a result of this activity, 
card holder must contact UOB within 1 month after UOB has started cash back process. 

● Cash back cannot be transferred, exchanged, or rebate as cash. 
 
รายละเอียดเง่ือนไขการใช้คะแนนแลกเครดติคืนกับ GRAB 

● แลกรับเครดติเงินคืน 10% เม่ือใช้คะแนนสะสมทุก 100 คะแนน 
● รายการน้ียกเว้นบตัรเครดติยูโอบี โยโล่ แพลทิน่ัม 

● ผู้ถือบตัรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS โดยพิมพ์ GRAB วรรค ตามด้วยหมายเลขบตัรเครดิต 12 
หลักสุดท้ายส่งมายังหมายเลข 4545111 ท่ีกําหนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขายน้ี ตั้งแต่วันท่ี 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 61 
เท่าน้ัน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง)  

● ธนาคารจะทําการหักคะแนนสะสม UOB Rewards ทุกๆ 100 คะแนน จากยอดใช้จ่ายGrabทุก 100 
บาท/เซลส์สลิป และเครดิตเงินคืน 10% (100 คะแนน เท่ากับ 10 บาท) 
เข้าบัญชีหมายเลขบัตรเครดติหลักท่ีระบุใน SMS ภายใน 60 วัน 
หลังจากวันสุดท้ายของเดือนน้ันๆจนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายครั้งน้ี 

● สงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือบตัรท่ีมียอดคะแนนสะสมเพียงพอสําหรบัยอดใช้จ่ายรายการGrabของเดือนน้ันๆ ณ 
วันท่ีธนาคารดําเนินการหักคะแนนเพ่ือทําการเครดิตเงินคืน 

● ไม่จํากัดการใช้คะแนนสะสม/ลูกค้า/เดือน (ทุกบัตรเครดิตท่ีออกโดย UOB รวมกัน) 
● คะแนนสะสม UOB Rewards ท่ีถูกตดัออกจากบญัชบีัตรเครดติของท่านในรายการส่งเสริมการขายน้ี 

จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนไดไ้ม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น 



เง่ือนไขท่ัวไป 

● การเครดติเงินคืนน้ีจะคํานวณจากยอดใช้จ่ายท่ีเกิดจากการใชบ้ัตรเครดติผ่าน GrabPay เท่าน้ัน 
● เศษของ 100 บาทจะไม่ถูกนํามาคํานวณ และหักคะแนนเพ่ือรบัเครดิตเงินคืน 10% 

โดยธนาคารจะยึดถอืวันท่ีทํารายการขออนุมัติ (Transaction Date) 
โดยจะยึดถอืขอ้มูลท่ีธนาคารมีอยู่เป็นสําคัญ 

● ยอดใช้จ่ายของบตัรหลักและบัตรเสริมท่ีเรียกเกบ็เงินจากผู้ถอืบัตรเดียวกัน 
จะถูกนํามาคํานวณรวมเข้าในบญัชขีองผู้ถือบตัรหลัก กรณีผู้ถอืบัตรหลักหลายใบ 
ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนํามาคํานวณรวมกัน  

● กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคํานวณเครดติเงินคืน 
ผู้ถือบตัรจะตอ้งทําการติดตอ่มายังธนาคารเพ่ือขอให้ตรวจสอบความถูกตอ้งภายใน 1 
เดือนนับจากวันท่ีธนาคารดําเนินการเครดิตเงินคืน 

● เงินเครดติคืนไม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นไม่ได ้

 
 


