
Terms and conditions for SCB credit card credit cash back 
 

● All SCB credit card holders are eligible for this promotional campaign. SCB will calculate 
cash back amount from credit card holder’s accumulate Grab spending within the 
campaign period with SCB credit cards. The accumulated amount must be under the same 
first and last name and the same credit card; multiple cards spending cannot be combined.  

● Limit to maximum 300 Baht cash back per credit card per campaign. 
● Credit card holders will receive cash back to their credit card account within 90 days from 

when the campaign ends. 
● Cash back cannot be transferred, exchanged, or rebate as cash. 
● Credit card holders that are eligible for cash back must be active users and have 

acceptable credit terms until the day of cash back is granted.  
● SCB reserves the right to revoke and/or recall cash back in the case that credit card 

holders did not meet the campaign’s terms and conditions. 
● This promotional campaign is only eligible for paying through GrabPay and cannot be 

combined with other promotional campaign. 
● SCB is not responsible for Grab services. For usage issue or inquiry please contact Grab 

directly at their call center 02-021-2500. 
● SCB and Grab reserve the right to modify any terms and conditions of the co-marketing 

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

 
ข้อกําหนดและเง่ือนไขเครดิตเงินคืนบัตรเครดิต SCB 
 

● รายการส่งเสริมการขายน้ี สําหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท 
โดยธนาคารจะทําการคํานวณยอดเครดติเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสมในระยะเวลาส่งเสรมิการขายท่ีผ่านบั
ตรเครดิตไทยพาณิชย์ท่ี Grab  ภายใต้ชื่อ-นามสกุล และ หมายเลขบตัรเครดติเดียวกัน 
ยอดใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติในแต่ละบัตรไม่สามารถนํามารวมกนัได ้

● จํากัดเครดติเงินคืนสูงสุด 300 บาท ต่อ 1 หมายเลขบตัรตลอดรายการ 
● ผู้ถือบตัรจะได้รับเครดติเงินคืนเข้าบัญชีบตัรเครดิตท่ีใช้จ่ายภายใน 90 วัน 

นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายรายการน้ี 
● เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสทิธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปล่ียน หรอืทอนเป็นเงินสดหรอืสิ่งอื่นได ้
● ผู้ถือบตัรท่ีได้รบัเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชําระเงินท่ีดี 

ไม่ผิดนัดชําระเงินตามข้อกําหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ 
และ/หรือ เง่ือนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบตัรเครดติของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับเครดติเงินคืนพิเศษ 

● ท้ังน้ีธนาคารมีสิทธิระงับและ/หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนพิเศษในกรณีท่ีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าว 
มีคุณสมบัตไิม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบตัิตามระเบียบข้อบังคับหรือเง่ือนไขท่ีธนาคารกําหนด 

● รายการส่งเสริมการขายเฉพาะการชําระเงินผ่าน GrabPay เท่าน้ัน 
และไม่สามารถใชร้่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได ้

● ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การให้บริการ หากมีปัญหา หรอืข้อสงสัย กรุณาติดต่อ Grab โดยตรงโทร. 
02- 0212500  

● ธนาคารฯ มีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงกติกา เง่ือนไข ข้อกําหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ 
ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายน้ีเม่ือใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
  



Terms and conditions for SCB Debit Card holders 
 

● Exclusive for all SCB Debit Card holders. Receive 50 Baht discount per ride when applying 
“SCBDEBIT” promo code. Limit to 2 usages/card holder/month. 

● This promo code is limit to 3,000 usages per month. Valid from 1st June until 31st 
December 2018. 

● This promo code cannot be used together with any other promotional campaign. 
● This promo code cannot be used in future Grab usages and cannot be exchanged or 

rebate as cash. 
● Card holders must apply promo code every time to be eligible for discount. 
● Card holders can learn how to add credit/debit cards at http://grb.to/grabpayhowto 
● 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 or GrabFood. 

● SCB is not responsible for Grab services. For usage issue or inquiry please contact Grab 
directly at their call center 02-021-2500. 

● SCB and Grab reserve the right to modify any terms and conditions of the co-marketing 
activity without prior notification. SCB and Grab reserves the right to arbitrate any 
controversy that may occur as a result of this activity. 

 
ข้อกําหนดและเง่ือนไขส่วนลดสําหรับบัตรเดบิต SCB  
 

● สิทธิพิเศษสําหรับผู้ถือบตัรเดบติธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)ทุกประเภท รับส่วนลด 50 บาท/ครั้ง 
ระบุรหัสส่วนลด “SCBDEBIT” จํากัด 2 ครั้ง / ท่าน / เดือน 

● จํากัดสิทธิ 3,000 สิทธ์ิ / เดอืน ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2561 
● รหัสส่วนลดน้ีไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 
● ส่วนลดน้ีไม่สามารถนําไปเป็นส่วนลดในครั้งถดัไป ไม่สามารถแลกเปล่ียน หรือคืนเป็นเงินสด 
● ลูกค้าต้องระบุ โค้ดส่วนลดให้ถกูต้องก่อนการชําระเงินทุกครั้ง 
● ผู้ถือบตัรสามารถศกึษาวิธีการเพ่ิมบัตรได้ท่ี http://grb.to/grabpayhowto 
● ส่วนลดน้ีใช้ได้กับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabBike (Win), GrabBike 

(Delivery)  รหัสส่วนลดน้ีไม่สามารถใช้ได้กับการจองแบบ Advance Booking 
(การเรียกรถล่วงหน้าหรือ GrabFood 

● รายการส่งเสริมการขายเฉพาะการชําระเงินผ่าน GrabPay เท่าน้ัน 
และไม่สามารถใชร้่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได ้

● ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การให้บริการ หากมีปัญหา หรอืข้อสงสัย กรุณาติดต่อ Grab โดยตรงโทร. 
02- 021-2500  

● ธนาคาร และ Grab  ขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงกตกิา เง่ือนไข ข้อกําหนด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายน้ีเม่ือใดก็ไดโ้ดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
กรณีท่ีมีข้อพิพาทให้ถือคําตัดสินของธนาคารและ Grab  เป็นท่ีสุด 

 
 


