
BFL VISA INTERNATIONAL DEBIT CARD DISPUTE FORM

ນາມ ສະ ກຸນ / Surname

ລາຍ ລະ ອຽດ ຂອງ ສະ ຖາ ນະ ການ / DETAILED DESCRIPTION OF THE SITUATION

ວັນ ທີ ໂອນ ເງິນ
Transaction date

ຈຳ ນວນ ເງິນ
Amount

ລາຍ ລະ ອຽດ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ບັນ ຊີ
Description from statement

ຊື່ ຫົວ ໜ້າ ພະ ແນກ
Merchant’s name

ເວ ລາ
Time

ເລກ ບັນ ຊີ / Account N°  

3 ຕົວ ເລກ ສຸດ ທ້າຍ ທີ່ ຢູ່ ບັດ ຂອງ ທ່ານ / 3 Last digits of your number

ເອ ກະ ສານຢັ້ງ ຢືນ ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ ບັດ / Cardholder’s Certification

ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ໄດ້ ລົງ ນາມ / I the undersigned

1./ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ໄດ້ ຮັບ ການ ຄິດ ຄ່າ ທຳ ນຽມ ສຳ ລັບ................................... ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ ຕາມ, ໃບ ລາຍ ການ ຈ່າຍ ຂອງຍອດ ການ ໃຊ້ ບັດ ເປັນ ຈຳ ນວນ ເງິນ..................................................
(ຂັດ ຕິດ ໃບ ລາຍ ການ ຈ່າຍ ໃຊ້ ບັດ) / I have been charged for ................................. however, my copy of the sales slip shows an amount of .................................. (enclosed sales slip)

2./ ການບ ໍ ລິ ການ ແມ່ນ ຖືກ ຈ່າຍ ໂດຍ ປັດ ໃຈ ອື່ນ ເຊິ່ງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ໄດ້ ຕິດ ຕໍ່ ກັບ ຜູ້ ປະ ກອບ ການ ເຖິງ................................................ ເພື່ອ ແກ້ ໄຂ ບັນ ຫາດັ່ງ ກ່າວ, (ຂັດ ຕິດ ຫຼັກ ຖານ ເອ ກະ ສານ) /
The service(s) was (were) paid by another(s). I have contacted the merchant on.............................................. to try to resolve the issue. (Enclosed evidence(s)).

3./ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ໄດ້ ເຮັດ ທຸ ລະ ກຳ ບັດ ພຽງລາຍ ການ ດຽວ ສຳ ລັບ ວົງ ເງິນ ຈຳ ນວນ ດັ່ງ ກ່າວ ກັບ ຜູ້ ປະ ກອບ ການນັ້ນ ແຕ່ ຖືກ ເກັບ ຄ່າ ບໍ ລິ ການ ໃນ ວົງ ເງິນ ຈຳ ນວນ............................................ ຄັ້ງ /
I made only one transaction for this amount with this merchant but was charged.............................................. time(s).

4./ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ໄດ້ ທຳ ການ ຍົກ ເລີກ ການ ຈອງ ໂຮງ ແຮມ ໂດຍ ສອດ ຄ່ອງ ກັບ ເງື່ອນ ໄຂ ແລະ ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ຂອງ ໂຮງ ແຮມ ແລະ ໄດ ້ ຕິດ ຕໍ່ ກັບ ໂຮງ ແຮມ ໃນ ວັນ ທີ.......................................... ເພື່ອ ແກ້ 
ໄຂບັນ ຫາ ດັ່ງ ກ່າວ / I had cancalled the hotel reservation in accordance with Terms & Conditions of the hotel and have contacted the hotel on ...................................... to reach
a solution.

5./ ການ ສັ່ງ ສິນ ຄ້າ ແມ່ນບໍ່ ເຄີຍ ໄດ້ ຮັບ. ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ໄດ້ ຕິດ ຕໍ່ ກັບ ພໍ່ ຄ້າ ໃນ ວັນ ທີ.......................................... ເພື່ອ ແກ້ ໄຂບັນ ຫາ ດັ່ງ ກ່າວ, (ຂັດ ຕິດ ໃບ ສຳ ເນົາ ສົ່ງ ເຄື່ອງ ແລະ ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ແລະ
ເງື່ອນ ໄຂ ຂອງ ການ ຈັດ ສົ່ງ) / The merchantdise ordered was never received. I have contacted the merchant on .................................... to reach a solution. (Enclosed copy of
the Invoice and Terms & Conditions of delivery).

6./ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ ຮັບ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ທຸ ລະ ກຳ ດັ່ງ ກ່າວ ແລະ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຕ້ອງ ການ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມ ອີກ / I do not recognize the transaction and would like to receive more information.

7./ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຢັ້ງ ຢືນ ວ່າ ບໍ່ ມີ ສ່ວນ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ຢ່າງ ໃດ ເລີຍ ໃນ ການ ອະ ນຸ ມັດ ທຸ ລະ ກຳ ດັ່ງ ກ່າວ ທີ່ ໄດ້ ກ່າວ ມາ ຂ້າງ ເທິງນັ້ນ. ບັດ ເຄ ຣ ດິດ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ບໍ່ ໄດ້ ຖືກ ລັກ ແລະ ກໍ່ ຢູ່ ໃນ ການ ຄອບ ຄອງ ຂອງ
ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ແລະ ຢູ່ ໃນ ການ ຄອບ ຄອງ ຂອງ ຂ ້າ ພະ ເຈົ້າ ຕະ ຫຼອດ ເວ ລາ / I neither engaged in nor authorized the above mention transaction. My card was not stolen and was in my
possession and control at all the times.

8./ ປະ ເພ ດ ຂອງ ການ ຂັດ ແຍ້ງ ອື່ນໆ / Other type of dispute.

 

ໃ�ຂໍ ຍ�ກ ເ�ີກ ການ ໃ� ບ�ດ ວີ ຊາ ສາ ກ�ນ ຂອງ ທະ ນາ ຄານ ລາວ-ຝ ຣ�ງ

 

 

ຊື່ / First name

ອີ ເມ ວ໌ / E-mail ເບີ ໂທ / Telephone

 

ຊື່ເຈົ້າ ຂອງ ບັດ ແລະ ລາຍ ເຊັນ 
Cardholder’s Name and Signature

Version Feb 2018

N°AA

ວັນ ທີ / Date / /
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