คูมือบริการ EXIM Phone Banking
ขั้นตอนการเขาสูบริการ
1. กดหมายเลขโทรศัพท 0 2271 3700, 0 2617 2111, 0 2278 0047 ตอ 1100
2. กดหมายเลขประจําตัว 7 หลัก และตามดวยรหัสผาน 4 หลัก เพื่อเขาสูการใชบริการ
3. ทานสามารถเลือกสอบถามขอมูลที่ตองการ โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบแจงใหทราบ
โดยไมตองรอใหเสียงพูดจบ
4. ทานสามารถกดเครื่องหมาย# เพื่อฟงซ้าํ กด 8 เพื่อกลับสูเมนูกอ นหนา และกด * เพือ่ กลับสูเมนูหลัก
บริการที่เปดใหบริการใน EXIM Phone Banking
1. บริการสอบถามขอมูลวงเงินสินเชื่อทางเครื่องโทรสาร (Fax) เชน วงเงินอนุมัติ ยอดภาระคงคาง
และวงเงินคงเหลือ
2. บริการสอบถามขอมูลการเบิกกูส ินเชื่อเพือ่ การสงออก ผานระบบเสียง (Voice) และเครื่องโทรสาร
(Fax) เชน เงินตนคงคาง ดอกเบี้ยคงคาง ดอกเบี้ยสิ้นเดือน และรายการตั๋วทีค่ รบกําหนดชําระ
3. บริการสอบถามขอมูลบริการดานสินคาออกและเงินโอนจากตางประเทศ ไดแก ตั๋ว L/C ตั๋ว B/C
และ T/T ผานระบบเสียง (Voice) และเครือ่ งโทรสาร (Fax) เชน วันที่สงเอกสาร และ DHL No. ของ
ตั๋ว L/C และ/หรือ ตั๋ว B/C วันที่ครบกําหนดชําระเงินที่ไดรับการยืนยันจากธนาคารตางประเทศของ
ตั๋ว L/C และ/หรือ ตั๋ว B/C และขอมูลเงินโอนตางประเทศ (T/T) ที่ยังไมไดเขาบัญชี
4. บริการสอบถามขอมูลดานสินคาเขาผานระบบเสียง (Voice) และเครื่องโทรสาร (Fax) เชน
ยอดรวมภาระคงคางดานสินคาเขา รวมถึงบริการสอบถามขอมูลเงินกูและหนังสือค้ําประกัน
ผานเครื่องโทรสาร (Fax) ไดแก ยอดภาระคงคางเงินกู และ/หรือ ภาระคงคางและวันครบ
กําหนดหนังสือค้ําประกัน
5. บริการสอบถามขอมูล Forward Contract ผานระบบเสียง (Voice) และเครื่องโทรสาร (Fax) เชน
ขอมูลรายละเอียด Purchase Forward Contract และ/หรือ Sale Forward Contract คงคาง
รายฉบับ หรือทุกฉบับ
6. บริการสอบถามขอมูล บัญชีเงินฝาก ผานระบบเสียง (Voice) และเครื่องโทรสาร (Fax) เชน
ยอดบัญชีคงเหลือ รายการเดินบัญชีรายวัน รายเดือน และยอนหลัง 1 เดือน และสอบถาม
สถานะเช็คฝากเรียกเก็บ
7. บริการสอบถามขอมูลการรับประกันการสงออก ผานเครื่องโทรสาร (Fax) เชน วงเงินรับประกัน
EXIM FLEXI วงเงินรับประกัน EXIM SURE และรายละเอียดภาระยอดคงคาง

เงื่อนไข/ขอตกลงการใหบริการ
1. ลูกคาของธนาคารตองสมัครเพื่อขอรับบริการ โดยไมเสียคาใชจา ยใดๆ ทั้งสิ้น
2. บริการนี้ใชไดกบั โทรศัพทระบบกดปุม โทรศัพทมือถือ และหากทานประสงคจะรับขอมูลทาง
เครื่องโทรสาร (Fax) โปรดกรุณาใชโทรศัพทที่สามารถรับ Fax ได
3. ทานสามารถใชบริการโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบแจงใหทราบ และสามารถสอบถามขอมูล
บริษัทในเครือทานไดโดยไมจาํ เปนตองวางสายแลวโทรเขามาใหม
4. กรณีทานกดหมายเลขประจําตัว 7 หลัก และ/หรือรหัสผาน ผิด หรือทํารายการผิดติดตอกัน
3 ครั้ง ระบบจะตัดสายการใหบริการโดยอัตโนมัติ เพือ่ ความปลอดภัยของขอมูลทางบัญชีของทาน
5. EXIM Phone Banking เปดบริการตั้งแต วันจันทร – วันศุกร เวลา 08.30 – 20.00 น. ยกเวน
วันหยุดทําการของธนาคาร
6. ธนาคารขอสงวนสิทธิการใหบริการเฉพาะลูกคาของธนาคารเทานั้น และขอสงวนสิทธิทจี่ ะเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกประเภทบริการ โดยไมจาํ เปนตองแจงใหทราบลวงหนา

การสมัครขอรับบริการ
1. ทานสามารถขอรับแบบฟอรม ดวยตนเองไดที่
• สวนบัญชีเงินฝาก ชั้น 14 สํานักงานใหญ หรือ สาขาที่ทานใชบริการ
• Download แบบฟอรมไดจาก www.exim.go.th
2. กรอกแบบฟอรมขอใชบริการใหถูกตองและครบถวน
3. ทานสามารถยื่นแบบฟอรมขอใชบริการพรอมรับรหัสผาน ไดที่สวนบัญชีเงินฝาก ชั้น 14 สํานักงานใหญ
สําหรับลูกคาสาขา สามารถยืน่ แบบฟอรมพรอมรับรหัสผาน ไดที่สาขาที่ทานใชบริการ

กดหมายเลขโทรศัพท
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ตอ 1100
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