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Risalah Makluman Produk  (BM) - EXPRESS AUTOPAY 
 

1. Apakah produk ini? 
Ini ialah perkhidmatan percuma yang menawarkan kemudahan pembayaran bil 
bulanan anda melalui Kad American Express anda. 

 
2. Apakah manfaat yang saya peroleh daripada produk ini? 

 Kemudahan pembayaran bil bulanan anda tanpa perlu beratur atau menulis cek. 

 Nikmati 2x mata bonus (semua Kad American Express); 5x untuk semua caj bil 
telekomunikasi atas Kad Kredit Emas Amex / Kad Caj atau Kad Kredit Platinum Amex; 5x 
mata bonus (Maybank 2 Cards) untuk semua urus niaga Express Autopay yang dibuat; 1x 
KrisFlyer mile atas Kad Kredit Krisflyer Amex. 

 
3. Apakah obligasi saya? 

 Untuk menikmati perkhidmatan ini, anda hanya perlu memuat turun dan melengkapkan 
Borang Pendaftaran dari www.americanexpress.com.my atau www.maybank2u.com.my dan 
mengembalikannya kepada Maybank. 

 Untuk membenarkan Maybank: 
 Mendapatkan butiran bil bulanan atau bil dwitahunan tentang pemilik berdaftar yang 

dikemukakan oleh Pembekal Perkhidmatan yang berkaitan. 
 Mengecaj bil secara automatik ke akaun Kad American Express anda sehingga anda 

menarik diri daripada Perkhidmatan ini melalui pemberian notis. 

 Tertakluk kepada pengesahan daripada Pembekal Perkhidmatan, Maybank akan 
memproses Borang Pendaftaran yang lengkap dalam tempoh 30 hari daripada tarikh 
penerimaan dan memaklumkan keputusannya untuk membekalkan Perkhidmatan kepada 
Pemilik Kad. Pemberitahuan ini akan memaklumkan tarikh berkuatkuasanya 
Perkhidmatan. Sementara itu, teruskan pembayaran bil anda seperti biasa sehingga 
Perkhidmatan ini tertera dalam penyata Kad anda. 

 Maybank mempunyai hak untuk meluluskan atau menolak Perkhidmatan ini untuk mana-
mana bil Pembekal Perkhidmatan yang dikemukakan. Anda akan menganggap bil ini telah 
dijelaskan apabila tiada pemberitahuan diterima daripada Maybank. Jika berlaku 
penolakan, anda akan dimaklumkan dan berkewajipan menggunakan kaedah pembayaran 
lain kepada Pembekal Perkhidmatan.  

 Semua pertanyaan atau pertikaian tentang bil harus ditujukan kepada Pembekal 
Perkhidmatan dan bukan kepada Maybank. 

 Untuk memaklumkan secara bertulis kepada Maybank jika berlaku perubahan terhadap 
pemilik berdaftar, perubahan nombor akaun, pemotongan talian atau jika ingin menarik 
diri daripada Perkhidmatan ini. Jika tidak, anda akan kekal bertanggungjawab untuk apa-
apa bayaran yang dibuat oleh Maybank kepada Pembekal Perkhidmatan. 

 Anda atau Maybank boleh menamatkan Perkhidmatan ini dengan memberikan satu bulan 
notis bertulis. Sila ambil perhatian bahawa Pembekal Perkhidmatan mungkin akan 
mengemukakan caj kepada Maybank sehinggalah anda memaklumkan kepada Pembekal 
Perkhidmatan untuk menghentikannya. Maybank mungkin akan terus memproses apa-apa 
caj yang diterima daripada Pembekal Perkhidmatan dan mengemukakan bil kepada anda 
sewajarnya. 

 Anda harus menarik diri selewat-lewatnya pada satu hari bulan untuk memastikan 
bahawa bil bulan seterusnya tidak akan dicajkan ke akaun Kad American Express anda. 
Untuk bil taksiran majlis perbandaran, anda harus menarik diri selewat-lewatnya pada 1 
Disember atau 1 Jun untuk memastikan bil taksiran dwitahunan yang pertama dan kedua 
tidak akan dicajkan ke akaun Kad Kredit American Express anda. 
 

 

http://www.americanexpress.com.my/
http://www.maybank2u.com.my/


Page 2 of 2 
 

4. Apakah fi dan caj yang saya perlu membayar? 

 Ini  adalah perkhidmatan percuma. 
 

5. Bagaimana jika saya gagal memenuhi obligasi saya? 

 Anda mungkin terlepas membuat pembayaran bil dan mengalami kesulitan akibat 
Perkhidmatan yang tergendala daripada Pembekal Perkhidmatan.  

 Anda mungkin akan terus dikenakan bayaran oleh Maybank untuk Perkhidmatan yang 
mungkin ingin anda tamatkan. 

 
6. Apakah risiko utamanya? 

 Jika anda tidak menjelaskan baki akaun Kad anda pada masanya, anda mungkin terlepas 
membuat pembayaran bil dan mengalami kesulitan akibat Perkhidmatan yang tergendala 
daripada Pembekal Perkhidmatan. 

 Jika anda mengalami masalah untuk menjelaskan baki akaun Kad anda, sila hubungi kami 
segera untuk membincangkan alternatif pembayaran balik. 

 Anda harus memaklumkan kepada kami dengan segera selepas menyedari kehilangan atau 
kecurian Kad anda. 

 
7. Apa yang perlu saya lakukan jika terdapat perubahan pada butiran perhubungan 

saya ? 

 Ia amat mustahak untuk anda memaklumkan kepada kami tentang apa-apa perubahan 
pada butiran perhubungan anda untuk memastikan bahawa semua surat-menyurat sampai 
kepada anda tepat pada masanya. Untuk mengemas kini butiran perhubungan anda, sila 
hubungi kami melalui salah satu daripada saluran berikut: 
 

i. Panggilan ke 1800 88 9559 
ii. E-mel ke amex.customercare@maybank.com.my 
iii. Menulis kepada  

 
Head, Customer Engagement 

Tingkat 7, Menara Maybank 

100, Jalan Tun Perak 50050 Kuala Lumpur 

Faks to 03-79538600 

 

8. Di mana saya boleh mendapatkan maklumat lanjut? 

 Sekiranya anda memerlukan maklumat tambahan mengenai Express Autopay, sila rujuk 

kepada laman web www.americanexpress.com.my dan www.maybank2u.com.my. Jika 

anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di 1800 88 9559. 
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