ข้ อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก
ผู้ฝากซึ่งได้ ลงนามในคาขอเปิ ดบัญชีเงินฝากและสมัครใช้ บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
แสดงความประสงค์ขอเปิ ดบัญชีเงินฝากและสมัครใช้ บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอื่นที่
ธนาคารกาหนด ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “คาขอ” ตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงนี ้ กับธนาคารเกี ยรตินาคิน
จากัด (มหาชน) ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ธนาคาร” ดังต่อไปนี ้

 ข้ อ ตกลงทั่ว ไปเกี่ ยวกั บ “บั ญ ชี เ งินฝากออมทรั พ ย์ บั ญ ชี เ งินฝากประจ า และบั ญ ชี เ งินฝาก
กระแสรายวัน”
1. การเปิ ดบัญชีและหลักฐานการรับเงินฝาก
1.1 ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ผู้ฝากจะต้ องเปิ ดบัญชีโดยการฝากเงินครัง้ แรกจานวนไม่ต่ากว่าที่
ธนาคารกาหนด และสาหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ผู้ฝากจะต้ องทาคาขอซื ้อเช็คกับธนาคารเพื่อใช้
เป็ นเอกสารประกอบการขอถอนเงิ นฝากจากบัญชี เงิ นฝากซึ่ง มีค่าธรรมเนี ยมตามอัตราและเงื่ อนไขที่
ธนาคารประกาศกาหนด
1.2 ธนาคารจะมอบหลักฐานการรั บฝากเงินดัง ต่อไปนี ใ้ ห้ แก่ผ้ ูฝากซึ่งผู้ฝากมีหน้ าที่เก็ บรั กษาไว้ ในสถานที่
ปลอดภัย และดูแลไม่ให้ ตกไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น โดยผู้ฝากรับทราบว่าหลักฐานการรับ
ฝากเงินไม่สามารถโอนหรื อเปลี่ยนมือได้
1.2.1 สมุดคูฝ่ าก หรื อภาพบัตรคูฝ่ าก สาหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
1.2.2 สมุดคูฝ่ าก ใบรับฝาก หรื อบัตรเงินฝากประจา สาหรับบัญชีเงินฝากประจา
1.2.3 สมุดเช็ค และใบแจ้ งรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากอย่างน้ อยเดือนละหนึ่ง ครัง้ สาหรับ
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
1.2.4 เอกสารหรื อหลักฐานอื่นใดที่ธนาคารจะจัดให้ มีขึ ้นต่อไป
ต่อไปนี ้จะเรี ยกรวมกันหรื อแยกกันว่า “หลักฐานการรับฝากเงิน”
ในกรณี ที่ ห ลั ก ฐานการรั บ ฝากเงิ น ดั ง กล่ า วข้ างต้ น (1) ช ารุ ด จนไม่ ส ามารถใช้ งานได้ ส าหรั บ
ผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดาจะต้ องติดต่อที่สาขาธนาคาร และสาหรับผู้ฝากประเภท นิติบุคคลจะต้ อง
ติดต่อที่สาขาธนาคารที่ผ้ ฝู ากเปิ ดบัญชีเงินฝากเพื่อขอออกหลักฐานการรับฝากเงินฉบับใหม่แทนหลักฐาน
การรับฝากเงินที่ชารุด หรื อ (2) สูญหาย ผู้ฝากจะต้ องดาเนินการแจ้ งความที่สถานีตารวจและนาหลักฐาน
การแจ้ งความที่แสดงว่าหลักฐานการรับฝากเงินสูญหายมาแสดงที่สาขาธนาคารที่ผ้ ฝู ากเปิ ดบัญชีเงินฝาก
เพื่อดาเนินการขอออกหลักฐานการรับฝากเงินฉบับใหม่ โดยมีคา่ ธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารประกาศ
กาหนด
ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการทาธุรกรรมใดๆ หากหลักฐานการรับฝากเงินชารุ ดหรื อสูญหายจนกว่าผู้ฝากจะ
ดาเนินการตามวรรคก่อนครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว
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2. การฝากเงินในบัญชีเงินฝาก
ผู้ฝากสามารถฝากเงินได้ โดยการนาเงินสดหรื อเช็คเข้ าบัญชีเงินฝากผ่านสาขาธนาคาร หรื อนาเงินสดหรื อโอนเงิน
เข้ าบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
สาหรับการนาฝากเช็คเข้ าบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะรับฝากเช็คเพื่อส่งเรี ยกเก็บเฉพาะเช็คถึงกาหนดจ่ายเงินแล้ ว
เท่านัน้ และผู้ฝากจะสามารถใช้ เงินตามเช็คได้ ตอ่ เมื่อธนาคารสามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้ฝากจะต้ องติดต่อธนาคารเพื่อ
ขอรับเช็คดังกล่าวคืนด้ วยตนเองหลังจากได้ รับแจ้ งจากธนาคาร หากผู้ฝากไม่มารับเช็คกลับคืน และเกิดความ
เสียหายขึ ้น ผู้ฝากตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ ้นทังหมดแต่
้
เพียงผู้เดียว
3. การถอน/โอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
ผู้ฝากสามารถถอน/โอนเงินจากบัญชีเงินฝากได้ ด้วยวิธีการดังนี ้
3.1 การถอน/โอนเงินที่สาขาธนาคาร ผู้ฝากจะต้ องดาเนินการตามข้ อตกลงและเงื่ อนไขเพิ่มเติม กรณี ใช้
บริ การโอนเงิ นผ่านสาขาธนาคารและจะต้ องนาหลักฐานการรั บฝากเงิ นที่ธ นาคารออกให้ แก่ผ้ ูฝากและบัตร
ประจาตัวประชาชนมาแสดงประกอบการถอนเงินทุกครัง้ เว้ นแต่ในกรณีที่หลักฐานการรับฝากเงินเป็ นภาพบัตรคู่
ฝาก ผู้ฝากจะต้ องนาบัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) มาแสดงประกอบกับใบถอนเงิน
ทุกครัง้
3.2 การถอน/โอนเงินโดยใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์เบิกถอน/โอนเงินผ่านเครื่ องถอนเงินอัตโนมัติ ผู้ฝากจะต้ อง
ดาเนินการตามรายละเอียดและวิธีการที่ธนาคารกาหนดไว้ สาหรับการใช้ บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
3.3 การถอน/โอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้ จดั ขึ ้นหรื อจะจัดให้ มีขึ ้นในอนาคต ผู้ฝากจะต้ อง
ดาเนินการตามรายละเอียดและวิธีการที่ธนาคารกาหนดไว้ สาหรับการใช้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคาร
3.4 การถอน/โอนเงินตามคาสัง่ หรื อผ่านช่องทางหรื อบริ การใดๆ ของธนาคาร ผู้ฝากจะต้ องดาเนินการตาม
รายละเอียดและวิธีการที่ธนาคารกาหนดไว้ สาหรับการใช้ บริการดังกล่าวของธนาคาร
3.5 นอกจากวิธีการข้ างต้ น กรณีบญ
ั ชีเงินฝากกระแสรายวันผู้ฝากสามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากได้ ด้วย
การออกเช็คสัง่ จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากให้ แก่ผ้ รู ับเงิน
4. ในกรณี ที่ผ้ ูฝากประสงค์จะใช้ บริ การดังกล่าวตามข้ อ 3.2 ถึง 3.4 ข้ างต้ น หรื อบริ การอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดขึน้ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ฝู าก ผู้ฝากจะต้ องลงนามในคาขอใช้ บริ การหรื อตกลงขอใช้ บริ การดังกล่าวตามวิธีการที่
ธนาคารกาหนดเพื่อตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การแต่ละประเภทดังกล่าวก่อนการใช้
บริการ
5. ในกรณี ที่ผ้ ูฝากมอบหมายให้ ผ้ ูอื่นเป็ นผู้ดาเนินการถอนเงินที่สาขาของธนาคารแทนผู้ฝาก เมื่อธนาคารดาเนินการ
ตามที่กาหนดไว้ บนใบถอนเงินซึง่ ผู้ฝากได้ มอบหมายหรื อมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นมาทารายการดังกล่าวแทนผู้ฝาก ผู้ฝาก
ตกลงให้ ธนาคารถื อว่าการกระทาดังกล่าวของผู้รับมอบอานาจนัน้ เป็ นการกระทาของผู้ฝากเอง และผู้ฝากตกลง
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6.

7.
8.

9.

รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากการมอบหมายหรื อมอบอานาจดังกล่าวทุกประการ ทังนี
้ ้ ผู้
ฝากรั บทราบว่าการมอบหมายให้ ทาการถอนเงิ นแทนผู้ฝากข้ างต้ นจะไม่สามารถดาเนินการได้ หากผู้ฝากเลื อก
หลักฐานการรับฝากเงินประเภทภาพบัตรคูฝ่ าก
ดอกเบี ้ยเงินฝาก
ผู้ฝากรับทราบว่า ผู้ฝากจะได้ รับดอกเบี ้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝาก ตามอัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก
กาหนดเวลา และเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากแต่ละประเภทที่เปิ ดไว้ กบั ธนาคารตามที่ธนาคารประกาศกาหนด และหาก
ธนาคารได้ มีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก ผู้ฝากตกลงยินยอมผูกพันตามอัตราดอกเบี ้ยที่ธนาคาร
ประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนันๆ
้ ทุกประการ โดยผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารนาดอกเบี ้ยเงินฝากหลังจากหักภาษี ณ ที่
จ่าย (ถ้ ามี) เข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากในวันที่ครบกาหนดจ่ายดอกเบี ้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ธนาคารประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ หากดอกเบี ้ยเงินฝากที่ธนาคารจ่ายให้ แก่ผ้ ฝู ากมีไม่เพียงพอสาหรับชาระค่าภาษี ผู้ฝาก
ตกลงให้ ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากใดๆ ที่ผ้ ฝู ากมีอยู่กบั ธนาคารได้ ทนั ทีเพื่อชาระค่าภาษี จนกว่าจะครบถ้ วนตาม
จานวนที่กฎหมายกาหนด
สาหรับดอกเบี ้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กรณีผ้ ฝู ากได้ รับดอกเบี ้ยเงินฝากจากธนาคาร และ/หรื อธนาคารพาณิชย์
อื่นรวมกันมีจานวนทังสิ
้ ้นเกิน 20,000 บาท หรื อเกินกว่าจานวนอื่นตามที่กรมสรรพากรประกาศกาหนดตลอดปี ภาษี
ผู้ฝากจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเพื่อให้ ธนาคารดาเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี ้ยเงินฝากและนาส่งให้ แก่
กรมสรรพากรต่อไป
ผู้ฝากรับทราบว่า ในกรณีที่ผ้ ฝู ากพบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีที่ไม่ถกู ต้ อง ผู้ฝากจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที
และเมื่อธนาคารได้ ทาการตรวจสอบแล้ วเสร็จ ธนาคารจะแจ้ งผลการตรวจสอบให้ ผ้ ฝู ากทราบต่อไป
ในกรณีที่ธนาคารพบว่ามีรายการในบัญชีเงินฝากผิดพลาดหรื อไม่ถูกต้ องไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม (ซึ่งรวมถึงการหัก
และนาส่งภาษี ณ ที่จ่าย) ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงรายการในบัญชีเงินฝากของผู้ฝ าก
ได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่ข้อผิดพลาดหรื อไม่ถูกต้ องดังกล่าวเป็ นกรณีที่ผ้ ฝู าก
จะต้ องคืนเงินให้ แก่ธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารหักเงินตามจานวนที่ผิดพลาดหรื อไม่ถกู ต้ องดังกล่าวจากบัญชี
เงินฝาก และ/หรื อบัญชีเงินฝากอื่นๆ ของผู้ฝ ากที่มีอยู่กับธนาคารได้ ทนั ที และหากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากมีเงินฝาก
คงเหลื อไม่พ อให้ ธ นาคารหักเพื่อปรั บปรุ ง หรื อแก้ ไขรายการผิดพลาดที่เกิ ดขึน้ ผู้ฝากยินยอมชดใช้ เงินคืนให้ แก่
ธนาคารจนครบถ้ วนและทันทีภายในกาหนดเวลาที่ธนาคารแจ้ งให้ ทราบ
การหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ในกรณีที่ผ้ ฝู ากมีหนี ้ใดๆ อยู่กับธนาคาร ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากได้ ทนั ทีเพื่อเป็ นการ
ชาระหนีแ้ ละความรับผิดใดๆ ได้ ทงั ้ หมดจนครบถ้ วน ทัง้ นี ้ ไม่ว่าจะเป็ นบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผ้ ูฝากมีอยู่กับ
ธนาคาร โดยธนาคารไม่จาต้ องบอกกล่าวถึงการหักบัญชีให้ ผ้ ฝู ากทราบล่วงหน้ า
ในกรณี ที่ธ นาคารมี หน้ าที่ ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรื อต่างประเทศ) (รวมถึง แต่ไ ม่จากัดเพียงกฎหมายภาษี ของ
สหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) รวมทังข้
้ อผูกพัน หรื อข้ อสัญญาใดๆ ที่ธนาคาร
ได้ เข้ าทากับหน่วยงานของรัฐ (ทังในและต่
้
างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกฎหมายภาษี ของสหรัฐอเมริ กา
3
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(Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ที่จะต้ องหักภาษี หรื อหักเงินจากจานวนเงินใดๆ หรื อการชาระ
เงินใดๆ ที่ ธนาคารจะต้ องชาระให้ แก่ผ้ ูฝ าก ผู้ฝากตกลงให้ ธ นาคารมีสิทธิ ดาเนินการหักภาษี หรื อหักจานวนเ งิ น
ดังกล่าว โดยธนาคารจะไม่มีหน้ าที่รับผิดชอบชดเชยภาษี หรื อคืนจานวนเงินดังกล่าวแก่ผ้ ฝู าก
10. การปฏิเสธและการระงับการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก
ผู้ฝากตกลงว่า ธนาคารมีดลุ ยพินิจในการระงับการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากในกรณีดงั ต่อไปนี ้ได้ ทนั ที
10.1 ผู้ฝากเป็ นบุคคลที่ถูกกาหนดตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ างสูง
10.2 ธนาคารได้ รับคาสัง่ ใดๆ จากหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายให้ ระงับการเคลื่อนไหวเงินในบัญชีเงินฝาก
10.3 เมื่อผู้ฝากมิได้ ให้ ข้อมูล เอกสารหรื อหลักฐานการแสดงตนเพื่อใช้ ในการพิสจู น์ทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับผู้
ฝาก หรื อมิได้ กรอกแบบฟอร์ มภาษี ต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงแบบฟอร์ มภาษี ของประเทศสหรัฐอเมริ กา)
ให้ แก่ธนาคารตามที่ธนาคารร้ องขอ เพื่อให้ ธนาคารสามารถปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ รวมทังข้
้ อผูกพัน หรื อ
ข้ อสัญญาใดๆ ที่ธนาคารได้ เข้ าทากับหน่วยงานรัฐ (ทังในและต่
้
างประเทศ) รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงหน้ าที่ของ
ธนาคารในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามกฎหมายภาษี ของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA)) หรื อกฎหมายอื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกันซึ่งธนาคารมีหน้ าที่หรื อข้ อผูกพันที่ต้องดาเนินการภายใต้
หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้ อผูกพัน หรื อข้ อสัญญาดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กาหนด
10.4 ในกรณีที่ธนาคารมีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ผู้ฝากใช้ บญ
ั ชีเงินฝากเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการกระทาความผิด
หรื อรับเงินที่ได้ จากการกระทาความผิด หรื อผู้ฝากใช้ เอกสารเท็จในการเปิ ดบัญชีเงินฝากหรื อทาธุรกรรมใดๆ กับ
ธนาคาร หรื อธนาคารมีเหตุอนั สมควรอื่นใด
11. ผู้ฝากรับทราบว่า ในกรณีที่ธนาคารได้ รับคาสัง่ จากหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายสัง่ ให้ ธนาคารนาส่งเงินจาก
บัญชีเงินฝากของผู้ฝากไปยังหน่วยงานนันตามที
้
่คาสัง่ กาหนด เมื่อธนาคารนาส่งเงินฝากไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนไป
ยังหน่วยงานนัน้ ๆ แล้ ว หากปรากฏว่าเงินในบัญชีเงินฝากยังมียอดเงินคงเหลือ ผู้ฝากตกลงฝากเงินในส่วนที่เหลือ
ดังกล่าวกับธนาคารต่อไปตามประเภท ระยะเวลาการฝาก ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการฝากเงินเดิมที่มีอยู่กบั ธนาคาร
(หรื อตามประเภท ระยะเวลาการฝาก ข้ อกาหนดและเงื่ อนไขการฝากเงินที่ธนาคารเห็นสมควร) เว้ นแต่ผ้ ูฝากแจ้ ง
ความประสงค์ต่อธนาคารเป็ นลายลักษณ์ อักษรขอถอนเงินฝากส่วนที่เหลือดังกล่าวและได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด
เกี่ยวกับการถอนเงินภายใต้ ข้อตกลงนี ้ครบถ้ วนแล้ ว
12. การเปิ ดบัญชีเงินฝากร่วม
ในกรณีที่ผ้ ฝู ากตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปตกลงเปิ ดบัญชีเงินฝากร่วมกัน นอกจากข้ อตกลงต่างๆ ที่กาหนดไว้ ในข้ อตกลงนี ้
แล้ ว ผู้ที่มีชื่อเป็ นเจ้ าของบัญชีเงินฝากทุกคนตกลงว่า
12.1 เจ้ าของบัญชีเงินฝากทุกคนมีสิทธิเรี ยกร้ องในเงินฝากร่วมกัน
12.2 สิ ท ธิ ใ นการเบิ ก ถอนเงิ น ให้ เ ป็ นไปตามเงื่ อ นไขการถอนเงิ น ตามที่ ผ้ ูฝ ากระบุไ ว้ ใ นค าขอ หรื อ ตาม
แบบฟอร์ มอื่นที่ธนาคารกาหนด
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12.3 ในการขอใช้ บริการตามข้ อ 3.2 ถึงข้ อ 3.4 ข้ างต้ น เฉพาะบริการที่ธนาคารกาหนดให้ บญ
ั ชีร่วมใช้ บริ การได้
ผู้ที่มีชื่อเป็ นเจ้ าของบัญชีเงินฝากทุกคนต้ องลงนามในคาขอใช้ บริ การที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่
ธนาคารกาหนดก่อนการใช้ บริ การ โดยผู้ที่มีชื่อเป็ นเจ้ าของเงินฝากทุกคนตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลง
และเงื่ อนไขการใช้ บริ การดัง กล่าวร่ วมกันทุกประการ และการกระทาโดยผู้ฝากคนใดคนหนึ่ง ตามเงื่ อนไขที่
ผู้ฝ ากกาหนดไว้ ในคาขอ ผู้ฝากตกลงผูกพันตามการกระทาดัง กล่าวเสมื อนว่าได้ กระทาลงโดยผู้ฝากทุกราย
ร่วมกัน
12.4 ในกรณีที่เจ้ าของบัญชีเงินฝากคนใดคนหนึง่ ถึงแก่กรรม ผู้ฝากร่วมที่ยงั มีชีวิตอยู่ต้องแจ้ งให้ ธนาคารทราบ
ทันที โดยในกรณีที่ธนาคารทราบการถึงแก่กรรมของผู้ฝากร่วมคนดังกล่าว ผู้ฝากร่วมที่ยงั มีชีวิตอยู่ตกลงยินยอม
ให้ ธนาคารมีสิทธิระงับการฝาก ถอน และ/หรื อการทาธุรกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากร่ วมได้ นับตังแต่
้ วนั ที่
ธนาคารทราบ และผู้ฝากร่วมที่ยงั มีชีวิตอยูพ่ ร้ อมกับผู้จดั การมรดกตามคาสัง่ ศาลของเจ้ าของเงินฝากที่ถึงแก่กรรม
จะต้ องมาติดต่อธนาคาร โดยนาหลักฐานการรับฝากเงิน คาสัง่ ศาลแต่งตังผู
้ ้ จดั การมรดก ใบมรณบัตร และ/หรื อ
เอกสารหลักฐานอื่นใดที่ธนาคารร้ องขอมาพิสจู น์แสดงต่อธนาคารเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว
ต่อไป
13. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยต่างๆ
13.1 ผู้ฝากตกลงชาระค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับบัญชีเงินฝากตามอัตรา และเงื่อนไขที่
ธนาคารประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ ผู้ฝากตกลงชาระเงินค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวให้ แก่ธนาคารตาม
วิธีการชาระที่ผ้ ฝู ากระบุให้ ไว้ แก่ธนาคาร โดยหากผู้ฝากไม่ได้ กาหนดวิธีการชาระไว้ ผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารหักเงิน
จากบัญชีเงินฝากได้ ทนั ที
13.2 ในกรณี ที่ผ้ ฝู ากทารายการโอนเงินซึ่งเข้ าเงื่อนไขที่ต้องชาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ ยวข้ องกับบัญชีเงินฝาก
ตามที่ธนาคารประกาศกาหนด ผู้ฝากรับทราบว่าหากรายการโอนเงินดังกล่ าวไม่สาเร็ จ โดยมิได้ เกิดจากความผิด
ของธนาคาร เช่น ผู้ฝากระบุเลขที่บญ
ั ชีปลายทางไม่ถกู ต้ อง หรื อบัญชีปลายทางมีสถานะปิ ด ธนาคารสงวนสิทธิ
ไม่คืนค่าธรรมเนียมในทุกกรณี
14. การปิ ดบัญชี
14.1 ในกรณีที่ผ้ ฝู ากประสงค์จะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สาหรับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดาสามารถติดต่อ
ได้ ที่สาขาธนาคารทุกสาขา และสาหรับผู้ฝากประเภทนิตบิ คุ คลสามารถติดต่อได้ ที่สาขาธนาคารที่ผ้ ฝู ากเปิ ดบัญชี
เงินฝาก
กรณีการปิ ดบัญชีเงินฝากประจา ผู้ฝากทังประเภทบุ
้
คคลธรรมดา และนิติบคุ คลต้ องทาการติดต่อที่สาขาธนาคาร
ที่ผ้ ฝู ากเปิ ดบัญชีเงินฝาก โดยผู้ฝากต้ องดาเนินการตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนด
กรณีการปิ ดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ผู้ฝากตกลงแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ า และไม่ว่าผู้ฝากขอปิ ดบัญชี
หรื อธนาคารปิ ดบัญชีของผู้ฝาก ผู้ฝากต้ องคืน เช็คที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ทุกฉบับให้ แก่ธนาคาร และธนาคารมีสิทธิปฏิเสธ
การจ่ายเงินและไม่ต้องรับผิดชอบในเช็คของผู้ฝากที่มาขึ ้นเงินภายหลังการปิ ดบัญชี
5
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ในกรณีเป็ นบัญชีเงินฝากร่วม ผู้ฝากทุกรายต้ องดาเนินการร่วมกัน ณ ช่องทาง ตามขันตอน
้
และวิธีการที่ธนาคาร
กาหนด
14.2 ในกรณีที่บญ
ั ชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศูนย์บาทต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 12 เดือน หรื อกาหนดเวลาอื่นที่
ธนาคารกาหนด หรื อธนาคารมีเหตุอนั สมควรอื่นใด ผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้
ทันที โดยไม่จาต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
15. ผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูล เอกสารธุรกรรมใด ๆ หรื อข้ อมูลที่จาเป็ นต้ องมีการเปิ ดเผยของผู้ขอใช้ บริ การ
ให้ แก่บุคคลอื่นได้ ในกรณีที่กฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ (ไม่ว่ากฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ) ประกาศ หรื อ
ระเบียบของทางราชการที่เ กี่ ยวข้ องกับธนาคาร หรื อความร่ วมมือระหว่างประเทศตามที่ธนาคารเห็น สมควรหรื อ
กฎหมายอื่นใดที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกันกาหนดให้ ธนาคารต้ องเปิ ดเผย
16. ผู้ฝากตกลงแจ้ ง และเปิ ดเผยสถานะและการเปลี่ยนแปลงทางภาษี ของตน และนาส่งแบบฟอร์ ม เอกสารหรื อข้ อมูล
ใดๆ ตามที่ธนาคารร้ องขอเป็ นครั ง้ คราวเพื่ อการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการปฏิบตั ิเพื่อความร่ วม มื อระหว่าง
ประเทศในการแลกเปลี่ ยนข้ อมูล ทางภาษี กฎหมายว่าด้ วยภาษี ของสหรั ฐ อเมริ กา (Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA)) ความตกลงเพื่ อความร่ วมมื อด้ านภาษี อากรระหว่างประเทศไทยและประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ความตกลงเพื่อความร่ วมมือด้ านภาษี อากรระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นใด รวมถึงกฎหมาย
หรื อกฎเกณฑ์ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีขึ ้นในอนาคต
17 ผู้ฝากตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากฉบับนี ้ ประกาศอัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก
ประกาศอัตราค่าบริ การต่างๆ ที่ เ กี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝาก รวมถึง ระเบียบวิธี ปฏิบัติอื่นๆ ของธนาคาร และตกลงว่า
ธนาคารมีสิทธิแก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรื อยกเลิกข้ อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในข้ อตกลงนี ้ ประกาศอัตราดอกเบี ้ย
เงินฝาก ประกาศอัตราค่าบริ การต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝากและระเบียบวิธีปฏิบตั ิได้ โดยหากธนาคารได้ ประกาศ
แจ้ งโดยการปิ ดประกาศที่สาขาธนาคาร และ/หรื อเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรื อแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบทางที่อยู่จดหมาย
อิเ ล็ กทรอนิกส์ หรื อวิธี การอื่ นใดตามที่ ธ นาคารเห็นสมควรแล้ ว ให้ ถื อว่าผู้ฝากได้ รับทราบและตกลงผูกพันตาม
ข้ อตกลง ประกาศอัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก ประกาศอัตราค่าบริ การต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก และระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
ที่ได้ ถูกแก้ ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว หากมีข้อความใดในข้ อตกลงนี ้ขัดหรื อแย้ งกับข้ อความในประกาศอัตรา
ดอกเบี ้ยเงินฝาก ผู้ฝากตกลงและรับทราบว่าข้ อความตามประกาศและ/หรื อระเบียบวิธีปฏิบตั ิดงั กล่าวของธนาคารจะ
ใช้ เป็ นหลักในการบังคับและตีความ
18. เอกสาร หนัง สื อ หรื อ การบอกกล่ า วใดๆ ที่ ธ นาคารได้ จัด ส่ ง ให้ แก่ ผ้ ู ฝากตามที่ อ ยู่ที่ ติ ด ต่ อ ได้ ที่ อ ยู่ จ ดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรื อช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามที่ผ้ ฝู ากได้ ให้ ไว้ แก่ธนาคารล่าสุด ให้ ถือ
ว่าธนาคารได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ฝู ากโดยชอบแล้ ว
19. ในกรณีที่ผ้ ฝู ากแก้ ไข หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ฝาก ผู้ฝากมีหน้ าที่แจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นหนังสือ
หรื อตามวิธีการหรื อตามช่องทางที่ธนาคารกาหนดพร้ อมทังจั
้ ดส่งเอกสารประกอบการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ให้ แก่ธนาคารภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
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 ข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม สาหรั บ “บัญชีเงินฝากประจา”
ในกรณีผ้ ฝู ากแสดงความประสงค์ขอเปิ ดบัญชีเงินฝากประจา นอกจากผู้ฝากยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลง
ทัว่ ไปเกี่ยวกับ “บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจา และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน”ข้ างต้ นแล้ ว ผู้ฝากยินยอม
ผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
1. ผู้ฝากจะได้ รับดอกเบี ้ยเงินฝากตามอัตราที่ธนาคารประกาศกาหนด สาหรับบัญชีเงินฝากประเภทที่ระบุไว้ ในคา
ขอต่อเมื่อผู้ฝากมิได้ ขอถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากก่อนครบกาหนดระยะเวลาฝากเงินแต่ละรายการ
2. ธนาคารจะคานวณดอกเบี ้ยเงินฝากให้ แก่ผ้ ฝู ากตามยอดเงินฝากแต่ละรายการ ด้ วยอัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก (1) ณ
วันที่ผ้ ฝู ากฝากเงินแต่ละรายการ หรื อ (2) ณ วันที่ครบกาหนดระยะเวลาฝากเงินในแต่ละคราว (ในกรณีที่ผ้ ฝู าก
มิได้ ถอนเงินฝากที่ครบกาหนดระยะเวลาฝากเงินในแต่ละคราว) นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ฝู ากฝากเงินจนถึงวันครบกาหนด
ระยะเวลาฝากเงินในแต่ละรายการ เว้ นแต่ธนาคารจะกาหนดการคานวณดอกเบี ้ยเป็ นอย่างอื่น
3. เว้ นแต่ธ นาคารจะก าหนดเงื่ อนไขการจ่ายดอกเบีย้ ส าหรั บบัญชี เงิ นฝากประจ าประเภทนัน้ ไว้ เ ป็ นอย่างอื่ น
ธนาคารจะคานวณดอกเบี ้ยและจ่ายดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ฝู าก ตามเงื่อนไขดังนี ้
3.1 ในกรณี ที่เป็ นเงินฝากที่มีระยะเวลาต่ากว่า 12 เดือน ผู้ฝากจะได้ รับดอกเบี ้ยเมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาฝากเงิน
3.2 ในกรณีที่เป็ นเงินฝากที่มีระยะเวลาฝากเงินตังแต่
้ 12 เดือนขึ ้นไป ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบี ้ย
เป็ นราย 6 เดือน หรื อรั บดอกเบีย้ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาฝากเงินก็ไ ด้ โดยกาหนดเงื่ อนไขการรั บ
ดอกเบี ้ยและวิธีการรับดอกเบี ้ยในคาขอหรื อใบนาฝากหรื อเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนด
4. ในกรณีที่ผ้ ฝู ากประสงค์ที่จะขอถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากก่อนครบกาหนดระยะเวลาฝากเงินตามประเภท
บัญชีเงินฝากที่ระบุไว้ ในคาขอ หรื อใบนาฝาก ผู้ฝากจะต้ องถอนเต็มจานวนของยอดฝากแต่ละรายการ (เว้ นแต่
ธนาคารจะกาหนดเงื่อนไขเป็ นอย่างอื่น) โดยผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารปรับอัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก เป็ นดังนี ้
4.1 กรณีมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ผู้ฝากจะไม่มีสิทธิได้ รับดอกเบี ้ยเงินฝากจากธนาคาร
4.2 กรณีมีระยะเวลาฝากเงินตังแต่
้ 3 เดือนขึ ้นไป ผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารปรับดอกเบี ้ยเงินฝากเป็ น
อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทวั่ ไป นับตัง้ แต่วนั ที่ผ้ ฝู ากฝากเงินจานวนดังกล่าว จนถึงวันที่ผ้ ู
ฝากขอถอนเงินรายการดังกล่าว
5. ในกรณีที่เป็ นบัญชีเงินฝากที่ธนาคารจ่ายดอกเบี ้ยเงินฝากให้ แก่ผ้ ฝู ากก่อนวันครบกาหนดฝากเงินแต่ละรายการ
และผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกาหนดฝากเงินดังกล่าว ธนาคารสงวนสิทธิที่จะ (1) ปรับอัตราดอกเบี ้ยจากอัตราที่
ธนาคารประกาศกาหนด สาหรับบัญชีเงินฝากประเภทที่ระบุไว้ ใน คาขอ หรื อใบนาฝาก เป็ นอัตราดอกเบี ้ยตามที่
ระบุไว้ ในข้ อ 4.2 นับแต่วนั ที่ผ้ ฝู ากฝากเงิน จนถึงวันที่ผ้ ฝู ากถอนเงินรายการดังกล่าว และ (2) เรี ยกเงินส่วนต่าง
ระหว่างดอกเบี ้ยตามอัตราที่ธนาคารประกาศกาหนด สาหรับบัญชีเงินฝากประเภทที่ระบุไว้ ในคาขอ ก่อนหักภาษี
ณ ที่ จ่าย (ถ้ ามี ) กับดอกเบีย้ เงินฝากที่ คานวณตามอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อ 4.2 โดยหักเงิ นจ านวนดัง กล่าวจาก
ยอดเงินฝากได้ ทนั ที
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6. ในกรณีบญ
ั ชีเงินฝากประจา ประเภทใบรับฝาก (CD) ผู้ฝากต้ องนาใบรับฝากมายื่นต่อธนาคารเพื่อทาการขอ
ถอนเงินทุกกรณี
7. ในกรณี ที่ครบกาหนดระยะเวลาฝากเงินตามระยะเวลาที่ระบุไว้ ในคาขอแล้ ว หากผู้ฝากมิได้ ถอนเงินออกจาก
บัญชีเงินฝาก ให้ ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากเงินจานวนดังกล่าวกับธนาคารต่อไปตามประเภทและระยะเวลาการฝาก
เดิม เว้ นแต่บญ
ั ชีเงินฝากประจาที่ผ้ ฝู ากขอเปิ ดบัญชีไว้ นนธนาคารจะประกาศก
ั้
าหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น หรื อธนาคาร
ได้ แจ้ งเปลี่ยนแปลงประเภทและหรื อระยะเวลาการฝากให้ ผ้ ฝู ากทราบล่วงหน้ าก่อนวันครบกาหนดระยะเวลาการ
ฝาก
8. ในกรณีบญ
ั ชีเงินฝากประจา ประเภทบัตรเงินฝาก (NCD) ผู้ฝากยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี ้
8.1. ผู้ฝากรับทราบว่า บัตรเงินฝากที่ธนาคารออกให้ แก่ผ้ ฝู ากเพื่อเป็ นหลักฐานการรับฝากเงิน เป็ น
ตราสารทางการเงินซึง่ ผู้ฝากมีหน้ าที่ต้องดูแล และเก็บรักษาไว้ ในสถานที่ปลอดภัย
8.2. เมื่ อครบกาหนดระยะเวลาฝากเงิ นตามที่ระบุ ไ ว้ ในคาขอผู้ฝากจะได้ รับดอกเบีย้ เงินฝากจาก
ยอดเงินฝากที่ระบุไว้ ในบัตรเงินฝาก โดยธนาคารจะนาดอกเบี ้ยเงินฝาก หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ ามี)
เข้ าบัญชีเงินฝากที่ผ้ ฝู ากกาหนด
8.3. ผู้ฝากรับทราบและตกลงว่า ผู้ฝากสามารถฝากเงินประเภทนี ้กับธนาคารได้ เพื่อนาบัตรเงินฝากไป
เป็ นหลักประกันการชาระหนี ้หรื อการปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อความรับผิดชดใช้ ใดๆ (“ภาระหนี ้”) ที่ผ้ ฝู ากหรื อ
บุคคลอื่นมีอยูก่ บั ธนาคาร (“ลูกหนี ้”) หรื อกรณีอื่นๆ ที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรเท่านัน้
8.4. ตลอดระยะเวลาที่ลูกหนีย้ งั มิได้ ชาระคืนหนี ้ให้ แก่ธนาคารจนครบถ้ วน หรื อธนาคารได้ กาหนด
เงื่ อ นไขใดๆ ในการน าบัต รเงิ น ฝากมาเป็ นหลัก ประกัน ผู้ฝ ากตกลงให้ ธ นาคารมี สิ ท ธิ ก าหนดหรื อ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการฝากเงิน เงื่อนไขการถอนเงินฝาก และเงื่อนไขอื่นๆ ได้ ตามที่
ธนาคารเห็นสมควร
8.5. ผู้ฝากไม่สามารถถอนเงินฝากก่อนวันที่ลูกหนี ้ยังคงมี ภาระหนี ้อยู่กับธนาคาร เว้ นแต่ (ก) ได้ รับ
ความยินยอมล่วงหน้ าจากธนาคาร และ (ข) เป็ นการถอนเงินเต็มตามจานวนเงินฝากที่ระบุไว้ ในบัตรเงิน
ฝาก โดยผู้ฝากไม่สามารถขอถอนเงินฝากเพียงบางส่วนจากที่ระบุไว้ ในบัตรเงินฝากได้ เว้ นแต่ธนาคาร
จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น

 ข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมสาหรั บ “บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน”
ในกรณีผ้ ฝู ากแสดงความประสงค์ขอเปิ ดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน นอกจากผู้ฝากยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลงทัว่ ไปเกี่ยวกับ “บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจา และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน” ข้ างต้ นแล้ ว ผู้
ฝากยินยอมผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
1. ผู้ฝากรับทราบว่า ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้ งรายการเคลื่อนไหวของบัญชี ให้ แก่ผ้ ูฝากอย่างน้ อยเดือนละหนึ่งครัง้
หรื อระยะเวลาอื่นตามที่ธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ทราบต่อไป โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ข องผู้ฝากที่ได้ แจ้ งไว้
แก่ธนาคาร หรื อช่องทางอื่นที่ธนาคารจะจัดให้ มีขึ ้นต่อไป
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2. ในกรณี ที่ผ้ ูฝ ากมีวงเงิ นสิ นเชื่อประเภทเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร ผู้ฝากจะต้ องปฏิ บตั ิตามข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขในสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี และกรณีที่มีข้อความใดๆ ในข้ อตกลงและเงื่อนไขเกี่ย วกับบัญชีเงินฝากขัด
หรื อแย้ งกับข้ อความใดๆ ในสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ผู้ฝากตกลงให้ ข้อความในสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีมีผลใช้
บังคับ
3. ผู้ฝากตกลงให้ บนั ทึกข้ อมูลการทารายการต่างๆ ของผู้ฝากที่ธนาคารเก็บไว้ ในระบบ และรายการเคลื่อนไหวของ
บัญชีเป็ นหลักฐานประกอบการขอถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากตามข้ อตกลงนี ้
4. เงื่อนไขการสัง่ จ่ายเช็ค
4.1 ผู้ฝากตกลงผูกพันและปฏิบตั ติ ามคาแนะนาการใช้ เช็คที่ธนาคารกาหนดทุกประการ
4.2 ในการสัง่ จ่ายเช็ค ผู้ฝากจะต้ องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการสัง่ จ่ายเงินดังต่อไปนี ้ให้ ครบถ้ วน
(1) วันที่กาหนดให้ เป็ นวันจ่ายเงินตามเช็ค
(2) ในกรณีที่ผ้ ฝู ากต้ องการระบุชื่อผู้รับเงินตามเช็คเฉพาะเจาะจงให้ ระบุ “ชื่อผู้รับเงิน” หรื อในกรณีที่ไม่
ต้ องการระบุชื่อผู้รับเงินเฉพาะเจาะจง ให้ ระบุวา่ “เงินสด” โดยจะต้ องไม่ขีดคาว่าหรื อ “ผู้ถือ” ออก
(3) จานวนเงินที่ผ้ ฝู ากประสงค์จะสัง่ จ่าย ทังจ
้ านวนที่เป็ นตัวเลขและจานวนที่เป็ นตัวอักษร ที่ถกู ต้ อง
ตรงกัน
(4) ลงนามในฐานะผู้สงั่ จ่ายตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ ไว้ แก่ธนาคาร โดยจะต้ องไม่มีตราประทับ
ใดๆ บนหน้ าเช็ค
(5) การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อความใดๆ ในเช็ค ผู้ฝากจะต้ องขีดฆ่าข้ อความที่ประสงค์จะแก้ ไขและลง
นามกากับเช่นเดียวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ใช้ สาหรับการสัง่ จ่าย ทุกจุดที่มีการแก้ ไข
(6) ใช้ ภาษาที่บคุ คลทัว่ ไปเข้ าใจได้
5. การปฏิเสธและการระงับการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก
5.1 ในกรณีที่ผ้ ฝู ากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการสัง่ จ่ายเช็คตามข้ อ 4.2 ผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการ
รับฝากเช็คหรื อปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คดังกล่าวได้
5.2 ในกรณีที่ผ้ ทู รงเช็คนาเช็คที่ผ้ ฝู ากสัง่ จ่าย ฝากเข้ าบัญชีเพื่อเรี ยกเก็บเงินในวันเดียวกันหลายฉบับแต่เงินใน
บัญชีเงินฝากของผู้ฝากไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้ ครบตามจานวนเงินในเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งหรื อทุกฉบับ ผู้ฝากตก
ลงให้ ธ นาคารมีดุล ยพินิจ แต่เ พี ยงผู้เ ดียวในการพิจารณาจ่ายเงิ นตามเช็ คที่ ถูกส่งมาเรี ยกเก็บตามที่ธ นาคาร
เห็นสมควร
5.3 ในกรณีที่บญ
ั ชีเงินฝากของผู้ฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะให้ ธนาคารหักเงินเพื่อจ่ายเงินตามเช็คที่ผ้ ฝู ากได้ สงั่
จ่ายให้ แก่ผ้ ทู รงเช็ค ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม และธนาคารได้ จ่ายเงินตามเช็คดังกล่าวแทนผู้ฝากไปก่อนก็ตาม ผู้
ฝากตกลงให้ ถือว่าผู้ฝากได้ เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารตามจานวนเงินที่ธนาคารได้ จ่ายให้ แก่ผ้ ทู รงดังกล่าว
และตกลงชาระคืนเงินให้ แก่ธนาคารทันที พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดกรณีปกติ ประเภทวงเงินเบิกเกิน
บัญชี ที่ธนาคารประกาศทัว่ ไปในขณะนันซึ
้ ่งอาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็ นคราวๆ ไป โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ู
ฝากทราบล่วงหน้ า
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5.4 ในกรณีผ้ ฝู ากประสงค์ที่จะระงับการจ่ายเงินตามเช็คโดยมีเหตุอนั สมควร ผู้ฝากจะต้ องติดต่อมาที่สาขา
ธนาคาร หรื อ KK Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 และดาเนินการตามขันตอนที
้
่ธนาคาร
กาหนด ซึ่งรวมถึงการแสดงเอกสารหลักฐานที่ธนาคารเห็นว่าจาเป็ นและสมควร โดยเมื่อธนาคารได้ ดาเนินการ
ระงับการจ่ายเงินตามคาสัง่ ของผู้ฝากแล้ ว ผู้ฝากตกลงรับผิดในบรรดาความเสียหายใดๆ อันจะเกิดหรื อได้ เกิดขึ ้น
แก่ธนาคารหรื อแก่ผ้ หู นึ่งผู้ใดจากการที่ธนาคารอายัดหรื อระงับการจ่ายเงินตามเช็คตามคาสัง่ ของผู้ฝาก ทังนี
้ ้ ไม่
ว่าในทางแพ่ง หรื อทางอาญา และผู้ฝากตกลงรับผิดชดใช้ ค่าเสียหายต่างๆ ให้ แก่ธนาคารหรื อผู้เสียหายนัน้ ๆ
ทันที โดยผู้ฝากตกลงและรับทราบว่าจะไม่เรี ยกร้ องให้ ธนาคารรับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรื อทางอาญา
อันเนื่องมาจากการที่ธนาคารปฏิบตั ติ ามคาสัง่ ของผู้ฝาก
6. กรณีเช็คหรื อสมุดเช็คสูญหาย
6.1 ในกรณี ที่ เ ช็ ค หรื อสมุ ด เช็ ค ของผู้ ฝากสู ญ หายไปจากความครอบครองไม่ ว่ า จะเป็ นเช็ ค ที่
ผู้ฝากสัง่ จ่ายแล้ วหรื อไม่ก็ตาม ผู้ฝากจะต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) แจ้ ง ให้ ธ นาคารทราบเบือ้ งต้ นทางโทรศัพ ท์ ที่หมายเลขโทรศัพ ท์ 02 165 5555 ทันที เพื่ อให้
ธนาคารดาเนินการระงับการจ่า ยเงิ นตามเช็ คดัง กล่าว ทัง้ นี ้ การแจ้ ง ให้ ธ นาคารทราบทางโทรศัพ ท์
ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินตามเช็คเพียงชัว่ คราวเพื่อผลประโยชน์ของผู้ฝากโดยมีกาหนดเวลาตามที่
ธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบเท่านัน้ และ
(2) แจ้ ง ความที่ส ถานีตารวจและนาหลักฐานการแจ้ ง ความดัง กล่าวมาติดต่อสาขาธนาคารเพื่ อ
ดาเนินการยกเลิกการจ่ายเงินตามเช็คดังกล่าว
หากผู้ฝากไม่ดาเนินการให้ ครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.1 (1) และ (2) ข้ างต้ น ผู้ฝากตกลงให้
การแจ้ งระงับการจ่ายเงินตามเช็คดังกล่าวสิ ้นสุดลงทันที และให้ ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คได้ ทนั ทีในวันถัด
จากวันที่ให้ การระงับการจ่ายเงินตามเช็คสิ ้นสุดลง โดยผู้ฝากตกลงไม่เรี ยกร้ องให้ ธนาคารรับผิดชอบใน
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้น ไม่ว่าในทางแพ่งหรื อทางอาญา อันเนื่องมาจากการที่ธนาคารดาเนินการ
ตามคาสัง่ ของผู้ฝากข้ างต้ น
6.2 หากธนาคารได้ รับแจ้ งการระงับการจ่ายเงิน หรื อได้ รับหลักฐานการแจ้ งความ ตามข้ อ 6.1 ภายหลังจากที่
ธนาคารได้ จ่ายเงินตามเช็คให้ แก่ผ้ ทู รงเช็คไปเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ฝากตกลงให้ ถือว่าธนาคารได้ จ่ายเงินตามเช็คไป
โดยถูกต้ องแล้ ว

 ข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม “กรณีใช้ บริการโอนเงินผ่ านสาขาธนาคาร”
ในกรณีผ้ ฝู ากประสงค์จะใช้ บริการโอนเงินผ่านสาขาธนาคาร นอกจากผู้ฝากยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลง
ทัว่ ไปเกี่ยวกับ “บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจา และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน” และข้ อตกลงและเงื่อนไข
เพิ่มเติมสาหรับบัญชีเงินฝากแต่ละประเภทแล้ ว ผู้ฝากยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี ้
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1. ผู้ฝากรับทราบว่า ธนาคารจะโอนเงินตามคาสัง่ โอนเงินของผู้ฝากต่อเมื่อบัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือในบัญชี
เพียงพอสาหรับจานวนเงินที่ผ้ ฝู ากต้ องการโอนรวมถึงค่าธรรมเนียมเเล้ วเท่านัน้ โดยการโอนเงินแต่ละครัง้ ผู้ฝาก
สามารถทาคาสั่งได้ ภายในวัน เวลา จานวนครัง้ จานวนเงินสูงสุดที่ ให้ บริ การได้ ในแต่ละวัน และธนาคารจะ
ดาเนินการโอนเงินภายในระยะเวลาที่กาหนดสาหรับบริ การโอนเงินแต่ละประเภท ซึ่งธนาคารจะปิ ดประกาศ
รายละเอียดบริการโอนเงินและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง ณ สาขาธนาคาร เว็บไซต์ของธนาคาร หรื อช่องทางอื่นที่
ธนาคารจะได้ กาหนดและแจ้ งให้ ทราบตามวิธีการที่ธนาคารเห็นสมควร
2. ในกรณีที่ผ้ ฝู ากมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นเป็ นผู้ดาเนินการโอนเงินที่สาขาของธนาคารแทนผู้ฝาก เมื่อธนาคารดาเนินการ
ตามที่กาหนดไว้ บนใบรับรองรายการที่ผ้ ฝู ากได้ มอบหมายหรื อมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นมาทารายการดังกล่าวแทนผู้
ฝาก ผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารถือว่าการกระทาดังกล่าวของผู้รับมอบอานาจนันเป็
้ นการกระทาของผู้ฝากเอง และผู้
ฝากตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ น้ อันเนื่องมาจากการมอบหมายหรื อมอบอานาจดังกล่าวทุก
ประการ
3. ในกรณีที่ธนาคารดาเนินการโอนเงินตามคาสัง่ ของผู้ฝากครบถ้ วนแล้ ว ผู้ฝากจะได้ รับหลักฐานการทารายการจาก
ธนาคาร เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ ฝู ากได้ รับทราบเป็ นการล่วงหน้ าแล้ วว่าจะไม่ได้ รับหลักฐานการทารายการดังกล่าว
หรื อเป็ นเหตุสุดวิสัย ทัง้ นี ้ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบความถูกต้ องของรายการดัง กล่าวได้ จ ากใบแจ้ ง
รายการเคลื่อนไหวของบัญชี (Statement)
4. ผู้ฝากตกลงชาระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายที่ เกิดจากการใช้ บริ การโอนเงิ นผ่านสาขาธนาคารตามอัตราที่
ธนาคารประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ ผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิแก้ ไข เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
ดังกล่าวได้ โดยประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวให้ แก่ผ้ ฝู ากทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และปิ ดประกาศ ณ สาขาธนาคาร หรื อวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนด
5. ในกรณีที่ผ้ ฝู ากพบข้ อผิดพลาดใดๆ อันเนื่องมาจากการโอนเงินผ่านสาขาธนาคาร ผู้ฝากต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบ
ทันทีพร้ อมทังให้
้ ข้อมูลตามที่ระบุไว้ ด้านล่างนี ้ โดยธนาคารจะดาเนินการสอบสวนข้ อผิดพลาดดังกล่าวพร้ อมทัง้
ดาเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ธนาคารได้ รับแจ้ ง และเมื่อธนาคารได้ รับข้ อมูล
และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการโอนเงินที่ผิดพลาดดังกล่าวครบถ้ วนแล้ ว ธนาคารจะแจ้ งผลการสอบสวน
ให้ แก่ผ้ ฝู ากทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ธนาคารทราบผลการสอบสวน
5.1 วันและเวลาที่ทารายการ
5.2 สาขาธนาคารที่ใช้ บริการ
5.3 เลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก หรื อหมายเลขพร้ อมเพย์ของผู้ฝากและของผู้รับโอน
5.4 ประเภทของรายการ
5.5 จานวนเงินที่โอนเข้ าหรื อออก
6. ผู้ฝากตกลงว่าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้ ธนาคารมีสิทธิใช้ ดลุ ยพินิจปฏิเสธการทารายการโอนเงินตาม
คาสั่ง ของผู้ฝ ากในครั ง้ นัน้ ๆ ได้ ทันที โดยธนาคารไม่ต้องรั บผิ ดชอบใดๆ ต่อ ผู้ฝากในความเสี ยหายที่ เกิ ดขึน้
ดังกล่าว
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6.1 ผู้ฝากมีเงินในบัญชีเงินฝากไม่เพียงพอสาหรับการทารายการ
6.2 ผู้ฝากไม่มีหรื อถูกระงับการใช้ วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
6.3 การโอนเงินจะเป็ นผลให้ ยอดเงินในบัญชีเงินฝากเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ กบั ธนาคาร
6.4 ผู้ฝากอยู่ระหว่างดาเนินการทางกฎหมาย อาทิเช่น ธนาคารได้ รับคาสัง่ ศาล เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์
หรื อเจ้ าหน้ าที่มีอานาจตามกฎหมาย หรื อคาสั่ง ใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ ให้ ยึด อายัด นาส่งหรื อระงับการ
เคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝาก
6.5 ธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบถึงความขัดข้ องของการโอนเงินอยูแ่ ล้ วก่อนหรื อในขณะที่ทารายการโอนเงิน
6.6 ธนาคารเห็นว่าการทารายการนัน้ ๆ ให้ แก่ผ้ ูฝากจะเป็ นเหตุให้ ธนาคารปฏิบตั ิขัดต่อกฎ ระเบียบ คาสั่ง
และ/หรื อบทบัญญัตขิ องกฎหมาย หรื อหน่วยงานราชการที่มีอานาจตามกฎหมาย
6.7 ผู้ฝากปฏิบตั ผิ ิดเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงกับธนาคาร
6.8 เป็ นเหตุสดุ วิสยั
ทังนี
้ ้ ให้ “เหตุสดุ วิสยั ” หมายถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ ้น หรื อจะให้ ผลพิบตั ิ เป็ นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ บคุ คลที่
ต้ องประสบหรื อใกล้ จะต้ องประสบเหตุนนจะได้
ั้
ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้ จากบุคคลนัน้
ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเหตุอันเกิดขึ ้นจากหรื อมีผลเนื่องมาจากระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเชื่อมต่อ ระบบสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต หรื ออุปกรณ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การ
ขัด ข้ อ งหรื อ ไม่ส ามารถใช้ ง านได้ ชั่ว คราวเพราะกระแสไฟฟ้ าขัดข้ อ ง หรื อ เกิ ด ปั ญ หาด้ า นพลัง งาน ภัยพิ บัติ
ธรรมชาติ หรื อเกิดจากการกระทาของบุคคลภายนอก หน่วยงานของรัฐ ผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ หรื อ
ผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต หรื อเกิดไฟไหม้ ประท้ วง การนัดหยุดงาน การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรั ส
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งไม่ได้ เกิดจากการกระทาหรื อการละเว้ นการกระทาไม่ว่าโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของ
ธนาคาร
7. ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ ้นจาก “กรณีใช้ บริ การโอนเงินผ่านสาขาธนาคาร” ธนาคารจะรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายที่ผ้ ฝู ากพิสจู น์ได้ ว่าเกิดขึ ้นจาก (ก) การกระทาโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของธนาคาร หรื อ (ข)
เกิดรายการโอนเงินโดยมิ ชอบและมิใช่ความผิดหรื อการกระทาหรื องดเว้ นการกระทาโดยจงใจหรื อประมาท
เลินเล่อของผู้ฝาก ทังนี
้ ้ ธนาคารจะรับผิดชอบไม่เกินจานวนเงินจากการทารายการของผู้ฝากในแต่ละรายการที่
เกิดความเสียหายเท่านัน้
8. ผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ในข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม “กรณีใช้ บริการโอนเงินผ่านสาขา
ธนาคาร” และรายละเอียดบริการโอนเงินได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
15 วัน เป็ นหนังสือทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อข้ อความผ่านโทรศัพท์มือถือ หรื อแจ้ งให้ ทราบโดย
การปิ ดประกาศให้ ผ้ ฝู ากทราบ ณ สาขา หรื อเว็บไซต์ของธนาคาร หรื อโดยวิธีการอื่นใดที่สามารถดาเนินการได้
ทังนี
้ ้ กรณีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลทาให้ ผ้ ฝู ากต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยหรื อมีภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึ ้น หากผู้
ฝากยังคงใช้ บริ การต่อไปหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ถือว่าผู้ฝากได้ ยินยอมและไม่คดั ค้ านการ
เปลี่ยนแปลงนัน้
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ข้ อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ บริการด้ านการเงินผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ลงนามในคาขอเปิ ดบัญชีเงินฝากและสมัครใช้ บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
กับ ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ธนาคาร”) หรื อแสดงความประสงค์ขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก
และสมัครใช้ บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางอื่นที่ธนาคารกาหนดนัน้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลง
ผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงดังต่อไปนี ้
1. คาจากัดความและการตีความ
1.1 คาดังต่อไปนี ้ หากไม่ได้ นิยามไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเป็ นการเฉพาะ หรื อมิได้ นิยามไว้ ในข้ อตกลงและเงื่อนไข
การใช้ บริการของบริการแต่ละประเภทเป็ นการเฉพาะ ให้ มีความหมายตามที่ได้ นิยามไว้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) “บริการ” หมายถึง บริ การด้ านการเงินประเภทต่างๆ ที่ธนาคารได้ จดั ให้ มีขึ ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูขอใช้ บริ การ ทังที
้ ่มีอยู่แล้ ว ตามข้ อ 2. ของข้ อตกลงนี ้รวมถึงบริ การด้ าน
การเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารจะจัดให้ มีขึ ้นในภายหลัง
(2) “บั ญ ชี เ งิ น ฝาก” หมายถึ ง บัญ ชี เ งิ น ฝากของผู้ ขอใช้ บริ ก ารที่ ถู ก ก าหนดไว้ ส าหรั บ การใช้ บริ ก าร
แต่ละประเภท เว้ นแต่จะได้ ระบุไว้ โดยเฉพาะเจาะจงให้ หมายถึงบัญชีเงินฝากอื่นใด
(3) “รหัสประจาตัว” หมายถึง ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง อุปกรณ์ เอกสาร หรื อ
สัญลักษณ์ อื่นใดที่สร้ างขึ ้นอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ธนาคารได้ มอบให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การหรื อที่ผ้ ขู อใช้
บริ การได้ กาหนดขึ ้น ตามที่ธนาคารกาหนดไว้ สาหรับการใช้ บริ การแต่ละประเภท เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้ใช้ งาน รหัสผ่าน OTP PIN เพื่อใช้ แสดงตนและ/หรื อสร้ างนิติสมั พันธ์ ในการใช้ บริ การกับธนาคาร
ภายใต้ ข้อตกลงนี ้ และ/หรื อ ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการแต่ละประเภท
(4) “ชื่อผู้ใช้ งาน” หรื อ “Username” หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรื อตัวเลขที่กาหนดขึ ้นสาหรับเข้ าใช้ บริ การ
โดยผู้ขอใช้ บริการจะต้ องใช้ Username ร่วมกับ Password ทุกครัง้
(5) “รหัสผ่ าน” หรื อ “Password” หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรื อตัวเลขที่กาหนดขึ ้นสาหรับเข้ าใช้ บริ การ
โดยผู้ขอใช้ บริการจะต้ องใช้ Password ร่วมกับ Username ทุกครัง้
(6) “One-Time Password” หรื อ “OTP” หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรื อตัวเลขที่กาหนดโดยธนาคารและ
ส่ง ให้ แก่ผ้ ูขอใช้ บริ การทางโทรศัพ ท์ มื อถื อตามหมายเลขที่ ผ้ ูขอใช้ บริ การได้ แจ้ ง ให้ ไ ว้ แก่ธนาคาร หรื อ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผ้ ขู อใช้ บริการจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงต่อไปตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด
(7) “PIN” หมายถึง กลุม่ ตัวเลขที่ธนาคารได้ ส่งมอบให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การหรื อที่ผ้ ขู อใช้ บริ การกาหนดขึ ้น สาหรับ
การใช้ บริการแต่ละประเภท
(8) “คาขอใช้ บ ริ ก าร” หมายถึง คาขอเปิ ดบัญชี เงิ นฝากและ/หรื อคาขอสมัครใช้ บริ การด้ านการเงิ นผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ละประเภทที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ลงนามหรื อแสดงความประสงค์ขอใช้ บริ การไว้ กับ
ธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ ที่ธนาคารได้ จดั ให้ มีขึ ้น และเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก
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และ/หรื อคาขอสมัครใช้ บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
การแจ้ งเปลี่ยนแปลงการใช้ บริ การซึ่งได้ ปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ ในข้ อตกลงนี ้ หรื อข้ อตกลงและเงื่อนไขการ
ใช้ บริการแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้ อง
(9) “วันทาการ” หมายถึง วันที่ธนาคารเปิ ดทาการโดยทัว่ ไปซึ่งมิใช่วนั เสาร์ วันอาทิตย์ หรื อวันที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศให้ เป็ นวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์เป็ นการทัว่ ไป
(10) “วงเงินในการใช้ บริ การ” หมายถึง จานวนเงินที่ธนาคารหรื อผู้ขอใช้ บริ การกาหนดขึ ้น สาหรับการใช้
บริการแต่ละประเภท ซึง่ ผู้ขอใช้ บริ การจะสามารถทารายการในแต่ละคราวหรื อในแต่ละวันได้ ภายในวงเงิน
ที่กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ธนาคารกาหนด
(11) “เว็บไซต์ ” หมายถึง เว็บไซต์ (Website) ของธนาคารภายใต้ domain name ชื่อ kiatnakin.co.th หรื อในชื่อ
domain name อื่นที่อาจจะมีการเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงเว็บไซต์อื่นที่ธนาคารกาหนด
สาหรับการใช้ บริการแต่ละประเภท
(12) “ผู้ให้ บริการด้ านระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายถึง ผู้ให้ บริ การด้ านระบบการชาระเงิน และ/หรื อ
การโอนเงินเพื่อรองรับธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทังในและต่
้
างประเทศ เช่น ITMX เป็ นต้ น
(13) “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ ้น หรื อจะให้ ผลพิบตั ิ เป็ นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ บุคคลที่
ต้ องประสบหรื อใกล้ จะต้ องประสบเหตุนนั ้ จะได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้ จาก
บุคคลนันในฐานะและภาวะเช่
้
นนัน้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเหตุอนั เกิดขึ ้นจาก หรื อมีผลเนื่องมาจากระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเชื่อมต่อ ระบบสื่ อสาร อุปกรณ์ สื่ อสาร เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต หรื ออุปกรณ์ ต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้ องกับการให้ บริ การขัดข้ องหรื อไม่สามารถใช้ งานได้ ชั่วคราวเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้ อง หรื อเกิ ด
ปั ญ หาด้ านพลังงาน ภัยพิบัติธรรมชาติ หรื อเกิ ดจากการกระทาของบุคคลภายนอก หน่วยงานของรั ฐ
ผู้ ให้ บริ ก ารเครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ผู้ ให้ บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ ผู้ ให้ บริ ก ารด้ านระบบธุ ร กรรม
อิเ ล็ กทรอนิกส์ หรื อเกิ ด ไฟไหม้ ประท้ วง การนัดหยุดงาน การขนส่ง ติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรั ส
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึง่ ไม่ได้ เกิดจากการกระทาหรื อการละเว้ นการกระทาไม่ว่าโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ
ของธนาคาร
(14) “หลักฐานการทารายการ” หมายถึง เอกสารหลักฐานใดๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ รับเพื่อเป็ นหลักฐานการทา
รายการของผู้ขอใช้ บริการผ่านบริการต่างๆ ของธนาคารตามที่ธนาคารได้ บนั ทึกไว้ ในระบบ
1.2 การอ้ างถึงกฎหมายหรื อบทบัญญัตขิ องกฎหมายใด ให้ หมายความรวมถึงกฎหมายที่แก้ ไขหรื อตราขึ ้นใหม่ และ
รวมถึงกฎหมายที่ออกและให้ มีผลบังคับใช้ แทนกฎหมายนันๆ
้ รวมทัง้ กฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ ที่ออก
ภายใต้ กฎหมายนันด้
้ วย
1.3 หัวข้ อที่กาหนดไว้ ในข้ อตกลงนี ้ เพื่อประโยชน์ในการอ้ างอิงเท่านัน้ ไม่มีผลต่อการตีความข้ อความในข้ อตกลงนี ้
แต่อย่างใด
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1.4 ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริการเป็ นบุคคลธรรมดาตังแต่
้ สองคนขึ ้นไปขอเปิ ดบัญชีเงินฝากร่วมกันและขอใช้ บริ การต่างๆ
ภายใต้ ข้อตกลงนี ้ร่วมกันหรื อแทนกันให้ ถือว่า (1) เจ้ าของร่วมทุกคนตกลงผูกพันตามข้ อตกลงนี แ้ ละข้ อตกลง
และเงื่อนไขการใช้ บริ การที่เกี่ยวข้ องภายใต้ ข้อตกลงนี ท้ กุ ประการ (2) การดาเนินการใดๆ โดยบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง หรื อ ทุก คน เป็ นการกระทาของผู้มีชื่อ เป็ นเจ้ า ของร่ ว มกัน ทุก คน และ (3) เจ้ า ของร่ ว มทุก คนตกลง
รับผิดร่ วมกัน ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ ้น
2. บริการ
บริการด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อยูภ่ ายใต้ ข้อตกลงนี ้ ประกอบด้ วยบริการดังต่อไปนี ้
2.1 บริ ก ารบัต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยมี ร ายละเอี ย ดตามที่ ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขการใช้ บ ริ ก ารบัต ร
อิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ 1)
2.2 บริ การ KK e-Banking โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การ KK e-Banking
(เอกสารแนบ 2)
2.3 บริ การ KK Phone Service โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การ KK Phone
Service (เอกสารแนบ 3)
2.4 บริ การ KK Smart SMS โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การ KK Smart
SMS (เอกสารแนบ 4)
2.5 บริ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การหัก
บัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (เอกสารแนบ 5)
2.6 บริการ KK Smart Investment Service โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การ
หักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ (KK Smart Investment Service) (เอกสารแนบ 6)
2.7 บริ การ Sweep in-out โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การ Sweep in-out
(เอกสารแนบ 7)
2.8 บริ การ KK พร้ อมเพย์ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การ KK พร้ อมเพย์
(เอกสารแนบ 8)
2.9 บริการด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นที่ธนาคารได้ จดั หรื อจะได้ จดั ให้ มีขึ ้นต่อไป
ในการขอใช้ บริ การแต่ละประเภทดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องแสดงความประสงค์ขอใช้ บริ การต่อธนาคาร
ตามช่องทางที่ธนาคารได้ จดั ให้ มีหรื อจะได้ จดั ให้ มีขึ ้นในภายหลัง และผู้ขอใช้ บริ การตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลง
และเงื่อนไขการใช้ บริการแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารกาหนดก่อนการใช้ บริการ
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3. เงื่อนไขการใช้ บริการและการให้ บริการ
ผู้ขอใช้ บริการรับทราบ และตกลงกับธนาคารดังต่อไปนี ้
3.1 ข้ อตกลงนี ้เป็ นข้ อตกลงหลักในการใช้ บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า
ในการใช้ บริ การแต่ละประเภท ผู้ขอใช้ บริ การต้ องปฏิบตั ิตามข้ อตกลงนี ้ และข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การ
แต่ละประเภท รวมถึงข้ อตกลงนี ้และข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการแต่ละประเภทที่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมใน
อนาคต
3.2 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การต่างๆ ของธนาคารได้ ตามกาหนดเวลา รายละเอียด และวิธีการที่ระบุไว้ ใน
ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการแต่ละประเภท และคูม่ ือหรื อรายละเอียดบริการที่เกี่ยวข้ อง (หากมี)
3.3 ผู้ขอใช้ บริการรั บทราบว่ าข้ อตกลงนี ้ ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การแต่ ละประเภท จะมีผลผูกพัน
ใช้ บังคับกับผู้ขอใช้ บริการตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการที่เกี่ยวข้ อง
3.4 ธนาคารจะจัดส่งรหัสประจาตัวแต่ละประเภทให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การแต่ละ
ประเภทซึ่งอาจมีบางบริ การที่ผ้ ขู อใช้ บริ การต้ องกาหนดรหัสประจาตัวด้ วยตนเองผ่านช่องทางที่ธนาคารได้ จดั
ให้ มีขึ ้น
3.5 เมื่อผู้ขอใช้ บริการได้ รับรหัสประจาตัวแล้ ว บริการใดที่ธนาคารแนะนาให้ เปลี่ยนรหัสประจาตัวก่อนการใช้ บริ การ
เช่น รหัสผ่าน (Password) ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องเปลี่ยนรหัสประจาตัวดังกล่าวก่อนการใช้ บริ การในขัน้ ตอน
ต่อไป
3.6 ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องเก็บรหัสประจาตัวไว้ ในที่ปลอดภัยและเก็บไว้ เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยให้ บุคคลอื่นล่วงรู้
และในการใช้ บริการผู้ขอใช้ บริการจะต้ องทารายการต่างๆ ด้ วยตนเองเท่านัน้
3.7 ก่อนการใช้ บริ การแต่ละครัง้ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องทาการพิสูจ น์ตวั ตนผ่านรหัสประจาตัว ตามช่องทางและ
วิธี ก ารที่ ธ นาคารก าหนดไว้ ใ นข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขการใช้ บริ ก ารแต่ล ะประเภท โดยให้ ถือ ว่า การใช้ ร หัส
ประจาตัวดังกล่าวเป็ นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้ บริ การให้ แก่ธนาคารอันถื อว่าเป็ นหลักฐานใน
การทาธุรกรรมครัง้ นันๆ
้ โดยถูกต้ องสมบูรณ์แล้ วและตกลงให้ ธนาคารสามารถใช้ ข้อมูลการใช้ บริ การดังกล่าว
เป็ นต้ นฉบับเอกสารที่ใช้ เป็ นพยานหลักฐานทางกฎหมายในการพิสจู น์ว่าผู้ขอใช้ บริ การได้ ใช้ บริ การดังกล่าวนัน้
และใช้ ในการดาเนินการทางกฎหมายได้ ทกุ ประการ โดยผู้ขอใช้ บริ การไม่ต้องทาหรื อลงลายมือชื่อ ในเอกสาร
ใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐานในการนันอี
้ ก เว้ นแต่ธนาคารจะได้ แจ้ งหรื อกาหนดไว้ ชดั เจน
3.8 หากมีการใช้ รหัสประจาตัวของผู้ขอใช้ บริการ ไม่วา่ กระทาโดยผู้ขอใช้ บริการเอง หรื อบุคคลอื่นไม่ว่าโดยประการ
ใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ถือว่าการดาเนินการดังกล่าวเป็ นการดาเนินการ โดยผู้ขอใช้ บริ การเองและ
ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องรับผิดชอบในการกระทาดังกล่าวทุกประการ
3.9 ภายหลังจากการใช้ บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละคราว ธนาคารจะออกหลักฐานการ
ทารายการให้ แก่ผ้ ูขอใช้ บริ การ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อตกลงและเงื่ อนไขการใช้ บริ การแต่ละประเภท เว้ นแต่
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ผู้ขอใช้ บริ การแจ้ งความประสงค์ขณะทารายการว่าไม่ประสงค์จะรับหลักฐานการทารายการหรื อได้ รับทราบ
เป็ นการล่วงหน้ าแล้ วว่าจะไม่ได้ รับหลักฐานการทารายการดังกล่าว (ไม่ว่าจากธนาคารหรื อจากผู้ให้ บริ การที่
เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ละช่องทาง เช่น เครื่ องถอนเงินอัตโนมัติ
ของธนาคารพาณิชย์อื่น) หรื อเป็ นเหตุสดุ วิสยั ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบความถูกต้ องของรายการ
ดังกล่าวได้ จากใบแจ้ งรายการเคลื่อนไหวของบัญชี (Statement)
3.10 ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริการ (ก) ไม่สามารถใช้ รหัสประจาตัวได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใด หรื อ (ข) ขอแจ้ งอายัดหรื อระงับการ
ใช้ รหัสประจาตัว หรื อ (ค) เชื่อว่ารหัสประจาตัว สูญหายหรื อถูกโจรกรรม หรื อเชื่อว่ามีการใช้ รหัสประจาตัว
ดังกล่าวเข้ าสู่บริ การโดยบุคคลอื่น ผู้ขอใช้ บริ การต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันทีที่สาขาของธนาคาร หรื อ KK
Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 หรื อหมายเลขโทรศัพท์อื่น และ/หรื อช่องทางอื่นที่ธนาคาร
กาหนด โดยธนาคารจะระงับการใช้ รหัสประจาตัวดังกล่าวให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การภายในระยะเวลาที่ธนาคารจะได้
แจ้ งให้ แก่ผ้ ูขอใช้ บริ การทราบ หรื อภายหลังจากที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่ อนไขในการใช้
บริการแต่ละประเภท (แล้ วแต่กรณี)
3.11 ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริการไม่สามารถใช้ รหัสประจาตัวได้ เนื่องมาจากสูญหาย ถูกโจรกรรม หรื อเชื่อว่ามีการใช้ รหัส
ประจาตัวเข้ าสู่บริ การโดยบุคคลอื่น แต่ไม่แจ้ งต่อธนาคารตามที่ระบุในข้ อ 3.10 หรื อได้ แจ้ งต่อธนาคารแล้ วแต่
การระงับการใช้ รหัสประจาตัวดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ผู้ขอใช้ บริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้น
3.12 ในกรณี ที่มีข้อผิ ดพลาดเกี่ ยวกับการทารายการใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การต้ องแจ้ ง ให้
ธนาคารทราบทันที โดยต้ องให้ ข้อมูลเกี่ยวกับวันและเวลาที่ทารายการ ช่องทางในการเข้ าใช้ บริ การ เลขที่ บญ
ั ชี
เงินฝากหรื อหมายเลขพร้ อมเพย์ ของผู้ขอใช้ บริ การและผู้ที่เกี่ ยวข้ อง ประเภทของรายการ จ านวนเงินที่ทา
รายการ และเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น ใบบันทึกรายการ โดยธนาคารจะดาเนินการสอบสวน
ข้ อผิดพลาดดังกล่าวและดาเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ แล้ วเสร็ จ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ธนาคารได้ รับแจ้ ง
ข้ อผิดพลาดดังกล่าว และธนาคารจะแจ้ งผลการสอบสวนให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่
ธนาคารทราบผลการสอบสวน
3.13 ในการใช้ บริการ หากธนาคารตรวจพบการทารายการคาสั่งใดๆ ที่เข้ าข่ ายน่ าสงสัยและ/หรื อผิดปกติ
ผู้ ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารระงับการทารายการคาสั่งดังกล่ าวได้ ทันที โดยธนาคารไม่
จาต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การทราบล่ วงหน้ า จนกว่ าธนาคารจะได้ รับการยืนยันความถูกต้ องในการทา
รายการคาสั่งดังกล่ าวจากผู้ขอใช้ บริการแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจึงจะสามารถทารายการคาสั่งดังกล่ าวได้
ต่ อไป ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ กับผู้ ขอใช้ บริ การ โดยผู้ ขอใช้ บริ การ
ตกลงไม่ ยกเหตุดังกล่ าวขึน้ อ้ างให้ ธนาคารรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ
3.14 ในกรณี ที่ธ นาคารตรวจพบว่า มีข้อผิดพลาดจากการทารายการใดๆ เกิ ดขึน้ อันเนื่ องมาจากการใช้ บริ การ
ผู้ขอใช้ บริการตกลงยินยอมให้ ธนาคารดาเนินการแก้ ไข เปลี่ยนแปลงรายการที่ผิดพลาดนันให้
้ ถกู ต้ องได้ ทนั ที
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ในกรณีที่ข้อผิดพลาดตามวรรคก่อนเป็ นกรณีที่ธนาคารจะต้ องคืนเงินให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ ผู้ ขอใช้ บริ การตกลง
ให้ ธนาคารโอนเงินคืนให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การทันที และหากรายการที่ ผิดพลาดดังกล่าวเป็ นกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
จะต้ องคืนเงินให้ แก่ธนาคาร ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารหักเงิน ตามจานวนที่ผิดพลาดดังกล่าวจากบัญชี
เงินฝากและบัญชีเงินฝากอื่นๆ ของผู้ขอใช้ บริการที่มีอยูก่ บั ธนาคารได้ ทนั ที และหากบัญชีเงินฝากดังกล่าวมีเงิน
ไม่เพียงพอที่จะให้ ธนาคารหักสาหรับแก้ ไขรายการที่ผิดพลาด ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชดใช้ ส่วนที่ขาดคืนให้ แก่
ธนาคารทันทีที่ธนาคารทวงถาม
3.15 ธนาคารอาจไม่สามารถให้ บริ การใดๆ ภายใต้ ข้อตกลงนี ไ้ ด้ เป็ นการชัว่ คราว ในกรณีที่ระบบของธนาคารขัดข้ อง
ได้ รับความเสียหาย หรื ออยูร่ ะหว่างการดูแล ปรับปรุง แก้ ไข หรื อมีเหตุสดุ วิสยั เกิดขึ ้น
3.16 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ข้ อมูล ต่างๆ ที่ผ้ ูขอใช้ บริ การได้ รับจากธนาคารผ่านบริ การภายใต้ ข้อตกลงนี ้ เช่น
ข้ อมูล เกี่ ย วกับบัญ ชี เ งิ นฝากใดๆ หรื อการทาธุ ร กรรมใดกับบัญชี เงิ นฝากใดๆ อาจมิ ใ ช่ข้อมูลล่า สุด หรื อ มี
รายละเอียดไม่ครบถ้ วนและไม่อาจถือเป็ นการรับรองข้ อมูลโดยธนาคารหรื อใช้ ในการอ้ างอิงใดๆ ได้ หากผู้ขอใช้
บริการต้ องการข้ อมูลหรื อรายละเอียดเพิ่มเติมหรื อประสงค์จะให้ ธนาคารรับรองข้ อมูลหรื อนาข้ อมูลไปใช้ อ้างอิง
ใดๆ โปรดติดต่อธนาคารโดยตรง
3.17 เมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ ตกลงและยืนยันการทาธุรกรรมด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามขัน้ ตอนและ
วิธี การที่ กาหนดไว้ ส าหรั บการใช้ บ ริ ก ารแต่ละประเภทแล้ ว ไม่ว่าการตกลงและยื น ยัน ดัง กล่า วจะท าเป็ น
ลายลักษณ์ อักษร กระทาผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ต ทางโทรศัพท์ หรื อในรู ปแบบอื่นใด ผู้ขอใช้ บริ การและ
ธนาคารตกลงให้ ถือว่าการทาธุรกรรมดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทันทีที่ได้ มีการตกลงและยืนยันดังกล่าว
และผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารดาเนินการตามคาสั่งหรื อความตกลงและการยืนยันที่ได้ รับจากผู้ขอใช้
บริการ โดยผู้ขอใช้ บริการไม่จาต้ องลงนามในเอกสารใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐานในการทาธุรกรรมนันอี
้ ก
3.18 ผู้ ขอใช้ บริ การตกลงว่ า ธนาคารไม่ ต้องรั บผิดชอบต่ อผู้ ขอใช้ บริ การในกรณี ท่ ีธนาคารได้ ปฏิบัติหรื อ
ละเว้ นการปฏิบัตติ ามคาสั่งของผู้ขอใช้ บริการ ในกรณีดังต่ อไปนี ้
(1) ผู้ขอใช้ บริการมีเงินในบัญชีเงินฝากไม่ เพียงพอสาหรั บการทารายการ
(2) ผู้ขอใช้ บริการไม่ มีหรื อถูกระงับการใช้ วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
(3) การโอนเงินจะเป็ นผลให้ ยอดเงินในบัญชีเงินฝากเกินกว่ าวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ กับธนาคาร
(4) ผู้ ขอใช้ บริ ก ารอยู่ ระหว่ างการด าเนิ น การทางกฎหมาย เช่ น ธนาคารได้ รั บ ค าสั่ งศาล
เจ้ าพนักงานพิทักษ์ ทรั พย์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ท่ ีมีอานาจตามกฎหมาย หรื อ คาสั่งใดๆ จากหน่ วยงาน
รัฐ ให้ ยดึ อายัด นาส่ งหรือระงับการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝาก
(5) ธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ูขอใช้ บริการทราบถึงความขัดข้ องของการโอนเงินอยู่แล้ วก่ อนหรื อในขณะที่
ทารายการโอนเงิน
(6) ธนาคารเห็นว่ าการทารายการนัน้ ๆ ให้ แก่ ผ้ ู ขอใช้ บริ การจะเป็ นเหตุให้ ธนาคารปฏิบัติขัดต่ อกฎ
ระเบี ย บ ค าสั่ ง และ/หรื อ บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย หรื อ หน่ วยงานราชการที่ มี อ านาจตาม
กฎหมาย
(7) ผู้ขอใช้ บริการปฏิบัตผิ ิดเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงกับธนาคาร
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(8) เป็ นเหตุสุดวิสัย
3.19 ในกรณี ที่ ธนาคารร้ องขอให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การจัดทาหรื อ ลงนามในเอกสารใดๆ เพิ่ม เติม นอกเหนื อจากการทา
รายการผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด โดยมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์ การอานวยความสะดวก และ/หรื อ
ความปลอดภัยในการใช้ บริ การของผู้ขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงดาเนินการให้ แก่ธนาคาร
ทันทีที่ธนาคารร้ องขอ
3.20 ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การต้ องการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ บริ การตามข้ อตกลงนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การ
จะต้ องทาคาขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงและยื่นต่อธนาคารที่สาขาของธนาคาร หรื อดาเนินการผ่านช่องทางอื่นที่
ธนาคารกาหนดสาหรับบริ การประเภทนันๆ
้ โดยธนาคารจะประกาศรายละเอียดและวิธีการทาธุรกรรมต่างๆ
ตลอดจนข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการต่างๆ ไว้ ในเว็บไซต์ และสาขาของธนาคาร ซึ่งผู้ขอใช้ บริ การมีหน้ าที่
จะต้ องเข้ าตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
4. คารับรองและคายืนยัน
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารทาการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์หรื ออุปกรณ์ในลักษณะเดียวกัน รวมถึงการ
บันทึกข้ อมูลการทารายการอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ โดยอาจมีหรื อไม่มีเสียงอุปกรณ์เตือนโดยอัตโนมัติ และยินยอมให้ ใช้ เทป
เสียงหรื ออุปกรณ์ที่ใช้ ในการบันทึกการสนทนาหรื อบันทึกการทารายการนันเป็
้ นหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ งการทา
คาสัง่ หรื อการดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรม หรื อเกี่ยวข้ องกับเอกสารธุรกรรมของผู้ขอใช้ บริ การ และให้ ธนาคารมีสิทธิ
ยึดถือ ปฏิบตั ิและดาเนินการตามคาสัง่ แนวทาง คาบอกกล่าวใดๆ ผ่านทางโทรศัพท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
ผ่านวิธีการ หรื อสื่อกลางใดๆ ตามที่ธนาคารและผู้ขอใช้ บริการได้ ตกลงกัน ซึ่งธนาคารเชื่อโดยสุจริ ตว่าได้ ส่งมาจากผู้ขอใช้
บริ การหรื อบุคคลผู้ซึ่ง ได้ รับมอบอานาจให้ กระทาการแทนผู้ขอใช้ บริ การ ทัง้ นี ้ ธนาคารอาจสอบถามข้ อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้ บริ การ หรื ออานาจของบุคคลที่ได้ รับมอบอานาจจากผู้ขอใช้ บริ การ (แต่ธนาคารไม่มี
หน้ าที่จะต้ องดาเนินการดังกล่าว) และผู้ขอใช้ บริ การยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามคาสัง่ ดังกล่าวทุกประการ โดยผู้ขอ
ใช้ บริ การรับทราบและตกลงให้ ธนาคาร (1) ใช้ เทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรื อข้ อความจากเทปบันทึกดังกล่าวได้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่ธนาคารเห็นว่าเหมาะสม (2) นาเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรื อข้ อความจากเทปบันทึกการ
สนทนาดังกล่าวมาใช้ เป็ นหลักฐานในการดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับ ธุรกรรมหรื อเกี่ยวข้ องกับเอกสารธุรกรรมของผู้ขอใช้
บริ การ และ (3) เปิ ดเผยเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรื อข้ อความจากเทปบันทึก ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ธนาคารปฏิบตั ิตามที่
กฎหมายกาหนด หรื อปฏิบตั ิตามคาสัง่ ศาล หรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ ในการดาเนินการเกี่ยวกับธุรกรรม
หรื อเกี่ยวข้ องกับเอกสารธุรกรรมของผู้ขอใช้ บริการในการปรับปรุงระบบการดาเนินงานใดๆ ของธนาคาร
5. ความรับผิดของธนาคาร
ธนาคารจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากการให้ บริการตามข้ อตกลงนี ้หรื อข้ อตกลงและเงื่อนไข
การใช้ บริการแต่ละประเภทที่ผ้ ขู อใช้ บริการพิสจู น์ได้ ว่าเกิดจาก (ก) การกระทาโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของธนาคาร
(ข) ธนาคารมิได้ ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ระงับการโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้ า หรื อระงับการใช้ รหัสประจาตัวตามที่ระบุในข้ อ
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3.10 และต่อมาเกิดรายการโอนเงินขึ ้น (ค) ธนาคารยังไม่ได้ ส่งมอบรหัสประจาตัวให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การและเกิดรายการโอน
เงินโดยมิชอบขึ ้น หรื อ (ง) เกิดรายการโอนเงินโดยมิชอบและมิใช่ความผิด หรื อการกระทาหรื องดเว้ นการกระทาโดยจงใจ
หรื อประมาทเลินเล่อของผู้ขอใช้ บริการ ทังนี
้ ้ ธนาคารจะรับผิดชอบ ไม่เกินจานวนเงินจากการทารายการของผู้ขอใช้ บริ การ
ในแต่ละรายการที่เกิดความเสียหายเท่านัน้
6. ค่ าธรรมเนียม ค่ าใช้ จ่าย และการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
6.1 ผู้ขอใช้ บริการตกลงชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการใช้ บริ การที่เกี่ยวข้ อง ตามอัตรา วิธีการชาระ
และระยะเวลาที่ กาหนดในข้ อตกลงและเงื่ อนไขการใช้ บริ การแต่ละประเภท ทัง้ นี ้ ธนาคารมี สิทธิ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติม อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายจากการให้ บริ การตามข้ อตกลงนี ้ได้ โดยธนาคาร
จะประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ และปิ ดประกาศ ณ สาขาธนาคาร หรื อวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนด
6.2 ในกรณีที่ธนาคารมีหน้ าที่ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรื อต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกฎหมายภาษี ของ
สหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) รวมทังข้
้ อผูกพัน หรื อข้ อสัญญาใดๆ ที่
ธนาคารได้ เข้ าทากับหน่วยงานของรัฐ (ทังในและต่
้
างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกฎหมายภาษี ของ
สหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ที่จะต้ องหักภาษี หรื อหักเงินจากจานวน
เงินใดๆ หรื อการชาระเงินใดๆ ที่ธนาคารจะต้ องชาระให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการ ผู้ขอใช้ บริการตกลงให้ ธนาคาร มีสิทธิ
ดาเนินการหักภาษี หรื อหักจานวนเงินดังกล่าว โดยธนาคารไม่มีหน้ าที่รับผิดชอบชดเชยภาษี หรื อ คืนจานวน
เงินดังกล่าวแก่ผ้ ขู อใช้ บริการ
7. การเปิ ดเผยข้ อมูล
ผู้ขอใช้ บริการตกลงให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูล เอกสารธุรกรรมใด ๆ หรื อข้ อมูลที่จาเป็ นต้ องมีการเปิ ดเผยของผู้ขอ
ใช้ บริการให้ แก่บคุ คลอื่นได้ ในกรณีที่กฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ (ไม่ว่ากฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ) ประกาศ หรื อ
ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้ องกับธนาคาร หรื อความร่วมมือระหว่างประเทศตามที่ธนาคารเห็นสมควรหรื อกฎหมาย
อื่นใดที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกันกาหนดให้ ธนาคารต้ องเปิ ดเผย
8. การแก้ ไขเพิ่มเติม การระงับ และการยกเลิกการใช้ บริการ
8.1 เว้ นแต่ข้อตกลงนี ้จะระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารเปลี่ยนแปลงบริ การหรื อเงื่อนไขใดๆ ใน
ข้ อตกลงนี ้ ตลอดจนข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การแต่ละประเภท และคู่มือที่เกี่ยวข้ องได้ ตามที่ธนาคาร
เห็นสมควร โดยแจ้ งให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน เป็ นหนังสือทางไปรษณีย์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อข้ อความผ่านโทรศัพท์มือถือ หรื อแจ้ งให้ ทราบโดยการปิ ดประกาศให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ ณ
สาขาหรื อทางเว็บไซต์ หรื อโดยวิธีการอื่นใดที่สามารถดาเนินการได้ ทังนี
้ ้ กรณีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผล
ทาให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การต้ องเสียค่าใช้ จ่ายหรื อมีภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ หากผู้ขอใช้ บริ การยังคงใช้ บริ การ
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ต่อไปหลัง จากวัน ที่ มี การเปลี่ ยนแปลงดัง กล่าวให้ ถือ ว่าผู้ขอใช้ บริ การให้ ความยิน ยอมและไม่คัดค้ า นการ
เปลี่ยนแปลงนัน้
8.2 ผู้ขอใช้ บริ การอาจระงับ หรื อยกเลิ ก การใช้ บริ การแต่ละประเภทได้ ตามหลัก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขที่ ระบุไ ว้ ใ น
ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการแต่ละประเภท
8.3 ธนาคารอาจระงับหรื อขอยกเลิกการใช้ บริ การแต่ละประเภทตามข้ อตกลงนี ้ได้ โดยแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
9. อื่นๆ
9.1 หากปรากฏว่าข้ อกาหนดหรื อเงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งที่ระบุในข้ อตกลงนี ้และ/หรื อข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้
บริการฉบับใดๆ ที่เกี่ยวข้ องไม่สมบูรณ์หรื อไม่สามารถบังคับใช้ ได้ ธนาคารและผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ความไม่มี
ผลสมบูรณ์หรื อไม่สามารถบังคับใช้ ได้ นนมี
ั ้ ผลเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถบังคับได้ หรื อไม่สมบูรณ์ดงั กล่าว โดยให้
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขส่วนที่เหลือยังคงสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ ได้ ตอ่ ไป
9.2 ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริการแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ขอใช้ บริการ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงแจ้ งให้
ธนาคารทราบเป็ นหนังสือหรื อตามวิธีการและช่องทางที่ธนาคารกาหนด พร้ อมทังจั
้ ดส่งเอกสารประกอบการ
แก้ ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ แก่ธนาคาร ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
9.3 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิ ตรวจสอบรายละเอียด และ/หรื อข้ อมูลใดๆ ที่ ผ้ ูขอใช้ บริ การได้ ให้ ไว้ แก่
ธนาคาร อันเนื่องมาจากการใช้ บริการตามข้ อตกลงนี ้ได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ขอใช้ บริการอีก
9.4 เอกสาร หนัง สื อ หรื อ การบอกกล่า วใดๆ ที่ ธ นาคารได้ จัด ส่ ง ให้ แ ก่ ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารตามที่ อ ยู่ ที่ อ ยู่ จ ดหมาย
อิเ ล็ กทรอนิ กส์ หมายเลขโทรศัพ ท์ มื อถื อ หรื อช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ตามที่ ผ้ ูขอใช้ บริ การได้ ให้ ไ ว้ แ ก่
ธนาคารล่าสุด ให้ ถือว่าธนาคารได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการโดยชอบแล้ ว
9.5 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงรับข้ อมูล การติดต่อ การสอบถาม หรื อการแจ้ งข้ อมูลใดๆ จากธนาคาร ตามรู ปแบบที่
ธนาคารเห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการแจ้ งข้ อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรื อปิ ดประกาศ ณ สาขาของ
ธนาคาร หรื อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสื่อสาร หรื อโทรศัพท์ มือถือตามหมายเลขที่ผ้ ขู อใช้ บริ ก ารได้ ให้ ไว้
แก่ธนาคาร
9.6 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การแต่ละประเภททุกฉบับที่แนบท้ ายข้ อตกลงนี ้ คูม่ ือและ
รายละเอียดบริการที่เกี่ยวข้ อง (รวมถึงที่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไป (หากมี)) เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงนี ้ด้ วย
หากมีข้อความใดในข้ อตกลงนี ้ขัดหรื อแย้ งกับข้ อความในข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การแต่ละประเภท ผู้ขอ
ใช้ บริ การตกลงและรับทราบว่าข้ อความตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การแต่ละประเภทจะใช้ เป็ นหลักใน
การบังคับและตีความ
9.7 การที่ธนาคารไม่ได้ เรี ยกให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การปฏิบตั ิตามเอกสารธุรกรรม หรื อ เรี ยกให้ ปฏิบตั ิตามเอกสารธุรกรรม
ล่าช้ า ไม่ถือเป็ นการสละสิทธิหรื อการได้ รับการชดใช้ หรื อสละซึง่ ข้ อตกลงใดๆ ในเอกสารธุรกรรม
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เอกสารแนบ 1

ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์
บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ตามที่ได้ นิยามไว้ ด้านล่าง) เป็ นหนึ่งในบริการด้ านการเงินผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และอยู่ภายใต้ ข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ บริการ
ด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ข้ อตกลงหลัก”)
1. คานิยาม
ในข้ อตกลงนี ้ คาว่า
1.1 “บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายถึง บริ การทางการเงินที่ใช้ ค่กู บั บัตรอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งประกอบด้ วยบริ การสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก เบิกถอนเงินสด โอน
เงิน ชาระค่าสินค้ าและ/หรื อบริการ ตลอดจนการทารายการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้ มีขึ ้น
ต่อไป
1.2 “บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายถึง บัตรพลาสติกที่มีแถบแม่เหล็กหรื อชิปสาหรับบันทึก
ข้ อมูลผู้ขอใช้ บริ การและข้ อมูลบัญชีเงินฝากที่ธนาคารได้ ออกให้ แก่ผ้ ูขอใช้ บริ การ ซึ่ง
ประกอบไปด้ วย บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต และบัตรประเภทอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้ มีขึ ้น
ต่อไป (หากไม่กล่าวถึงบัตรประเภทใดประเภทหนึ่ งโดยเฉพาะเจาะจงจะรวมเรี ยกว่า
“บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ”)
1.3 “บัตรเอที เอ็ม ” หมายถึ ง บัต รอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บประกอบการสอบถามยอดเงิ น
คงเหลือในบัญชีเงินฝาก เบิกถอนเงินสด โอนเงิน ตลอดจนทารายการอื่นๆ ที่ธนาคารจะ
จัด ให้ มีขึน้ ต่ อ ไป โดยผ่ านเครื่ อ งถอนเงิน อัต โนมัติ หรื อช่ อ งทางการให้ บริ การอื่น ๆ ที่
ธนาคารกาหนด
1.4 “บั ต รเดบิ ต ” หมายถึ ง บัต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ ประกอบการสอบถามยอดเงิ น
คงเหลื อ ในบัญ ชี เ งิ น ฝาก เบิ ก ถอนเงิ น สด โอนเงิ น ช าระค่ า สิน ค้ า และ/หรื อ บริ ก าร
ตลอดจนการทารายการอื่น ๆ ที่ ธนาคารจะจัดให้ มีขึน้ ต่อไป โดยผ่านเครื่ องถอนเงิน
อัตโนมัติ หรื อเครื่ องรูดบัตร หรื อช่องทางการให้ บริการอื่นๆ ที่ธนาคารกาหนด
1.5 “เครื่ องถอนเงินอัตโนมัติ” หมายถึง เครื่ องเบิกถอนเงินสด เครื่ องฝากเงินสด รวมถึง
เครื่ องมือ อื่ นใดที่เกี่ ย วข้ องกับการใช้ บริ ก ารบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ธนาคารหรื อสถาบัน
การเงินอื่นได้ จดั ให้ มขี ึ ้น
1.6 “คู่มือ” หมายถึง คู่มือสาหรับการใช้ บริ การบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีอยู่ ณ วันที่ผ้ ใู ช้ บริ การ
แสดงความประสงค์ในการใช้ บริการ รวมถึงที่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไป ซึง่ ถือเป็ นส่วน
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หนึ่งของข้ อตกลงนี ้ โดยผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบคู่มือได้ ผ่านทางเว็บไซต์ หัวข้ อ
บัตร และ/หรื อช่องทางอื่นที่ธนาคารจะได้ กาหนดและแจ้ งให้ ทราบต่อไป
คานิยามใดที่มิได้ ระบุในข้ อตกลงนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ นาคานิยามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อตกลงหลักมาใช้ บงั คับ ทั ้งนี ้ หากมีคานิยามใดในข้ อตกลงหลักขัดหรื อแย้ งกับคานิยาม
ในข้ อตกลงนี ้ให้ ใช้ บงั คับตามคานิยามในข้ อตกลงนี ้
2. เงื่อนไขการใช้ บริการ
2.1 ผู้ขอใช้ บริการรับทราบว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็ นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร
2.2 ผู้ขอใช้ บริการสามารถใช้ บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทกุ วันตลอด 24 ชัว่ โมง
2.3 ในการใช้ บริ ก ารบัต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ต่ ล ะครั ง้ ผู้ ขอใช้ บริ ก ารจะต้ อง ปฏิ บัติ ต าม
รายละเอี ยดและวิธีก ารที่ ก าหนดไว้ ในคู่มือ และจะต้ อ งไม่ใช้ บัต รอิเ ล็ก ทรอนิ กส์ เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ใดๆ อันเป็ นการขัดหรื อฝ่ าฝื นต่อกฎหมาย
2.4 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การต่างๆ ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่จากัดจานวนครั ง้
ภายในยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก และไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ผ้ ขู อใช้ บริ การกาหนด
สาหรับการใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ต่อวันของบัตรแต่ละประเภท ซึ่งจะต้ องไม่เกินวงเงิน
สูงสุดที่ธนาคารประกาศกาหนด
2.5 ในการใช้ บริ การบัตรอิเล็กทรอนิกส์กบั เครื่ องถอนเงินอัตโนมัติ หรื อเครื่ องรูดบัตร ผู้ขอใช้
บริ การจะต้ องใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับรหัสประจาตัวตามที่กาหนดในคู่มือ ในการ
ท ารายการที่ เ ครื่ อ งถอนเงิ น อัต โนมัติ ห รื อ เครื่ อ งรู ด บัต รทุก ครั ง้ ทัง้ นี ้ ผู้ข อใช้ บ ริ ก าร
สามารถเปลี่ยนรหัสประจาตัวได้ โดยติดต่อที่สาขาธนาคาร หรื อ ดาเนินการผ่านช่องทาง
อื่นที่ธนาคารได้ จดั ให้ มีขึ ้น
2.6 ในกรณีท่ ีผ้ ูขอใช้ บริ การใส่ รหัสประจาตัวผิดติดต่ อกันตามจานวนครั ง้ ที่ธนาคาร
กาหนด ไม่ ว่าจะเป็ นการใช้ บริ การที่เครื่ องถอนเงินอัตโนมัติ เครื่ องรู ดบัตรหรื อ
ช่ องทางอื่นที่ธนาคารจัดขึน้ โดยกาหนดให้ ใช้ รหัสประจาตัวเป็ นส่ วนหนึ่งในการ
พิ สู จ น์ ตั ว ตนก่ อ นการใช้ บ ริ ก ารผ่ า นช่ อ งทางดั ง กล่ าว ผู้ ขอใช้ บ ริ ก ารจะไม่
สามารถท ารายการใดๆ ผ่ า นบัตรอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ดัง กล่ า วได้ จนกว่ า ผู้ ข อใช้
บริการจะทาการติดต่ อมาที่สาขาธนาคารและดาเนินการตามขัน้ ตอนที่ธนาคาร
กาหนด
2.7 เมื่อธนาคารได้ รับข้ อมูลการใช้ บัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเบิกถอนเงินสด โอนเงิน หรื อ
ชาระค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การแล้ ว ธนาคารจะดาเนินการตามข้ อมูลที่ได้ รับดังกล่าว
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ทันทีที่ธนาคารได้ ตรวจสอบข้ อมูลเกี่ ยวกับการใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวครบถ้ วน
เรี ยบร้ อยแล้ ว
อนึ่ง เมื่อธนาคารดาเนินการตามที่ระบุในวรรคก่อนแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะได้ รับหลักฐาน
การทารายการ เว้ นแต่ผ้ ขู อใช้ บริการแจ้ งความประสงค์ขณะทารายการว่าไม่ประสงค์จะ
รับหลักฐานการทารายการหรื อ ได้ รับทราบเป็ นการล่วงหน้ าแล้ วว่าจะไม่ได้ รับหลักฐาน
การทารายการดังกล่าว (ไม่ว่าจากธนาคารหรื อจากผู้ให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับช่องทาง
อิเ ล็กทรอนิ ก ส์ เช่ น ใบบัน ทึกรายการในเครื่ อ งถอนเงิน อัตโนมัติห มด) หรื อเป็ นเหตุ
สุดวิสยั ทั ้งนี ้ ผู้ขอใช้ บริการสามารถตรวจสอบความถูกต้ องของรายการได้ จากหลักฐาน
การทารายการ และ/หรื อ ใบแจ้ งรายการเคลื่อนไหวของบัญชี (Statement)
2.8 ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การสัง่ ซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การโดยแจ้ งความประสงค์ขอชาระค่าสินค้ า
หรื อค่าบริ การ ด้ วยวิธีการแจ้ งหมายเลขบัตรเดบิตด้ วยวาจา หรื อลายลักษณ์ อักษรให้
ผู้ข ายสิน ค้ า หรื อ ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารท าการเรี ย กเก็ บ เงิ น จากธนาคาร ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารตกลง
รับทราบตามเงื่อนไขดังนี ้
(ก) หากผู้ข อใช้ บริ การทัก ท้ วงว่าไม่ได้ เ ป็ นผู้สั่งซือ้ สิน ค้ าหรื อ ไม่ได้ เ ป็ นผู้ขอรั บ
บริ การจากผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การ ธนาคารจะคืนเงินให้ แก่ผ้ ูขอใช้ บริ การทันที เว้ นแต่
ธนาคารจะพิสจู น์ได้ ว่าภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นเป็ นการกระทาของผู้ขอใช้ บริ การเอง ในกรณีนี ้
ธนาคารมีสทิ ธิเรี ยกเงินจานวนดังกล่าวคืนจากผู้ขอใช้ บริการได้
(ข) ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารมี สิท ธิ ข อยกเลิก การซื อ้ สิน ค้ าหรื อ รั บ บริ ก ารภายใน 45 วัน
นับตัง้ แต่ วัน ที่ สั่งซื อ้ หรื อ ขอรั บบริ ก าร หรื อ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตัง้ แต่ วัน ถึง
กาหนดการส่งมอบสินค้ าหรื อบริการในกรณีที่มีการกาหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้ าหรื อ
บริ การเป็ นลายลักษณ์ อักษร ถ้ าผู้ขอใช้ บริ การพิสูจน์ ได้ ว่าไม่ได้ รับสินค้ าหรื อไม่ได้ รับ
บริ การ หรื อได้ รับแต่ไม่ตรงตามกาหนดเวลา หรื อได้ รับแล้ วแต่ไม่ครบถ้ วน หรื อชารุ ด
บกพร่ อง หรื อไม่ถูกต้ องตรงตามวัตถุประสงค์ ธนาคารจะคืนเงินให้ แก่ผ้ ูขอใช้ บริ การ
ภายใน 30 วัน (กรณีสงั่ ซื ้อสินค้ าหรื อบริ การภายในประเทศ) หรื อภายใน 60 วัน (กรณี
สัง่ ซื ้อสินค้ าหรื อบริการจากต่างประเทศ) นับตั ้งแต่วนั ที่ผ้ ขู อใช้ บริการแจ้ งธนาคาร
2.9 ในกรณีที่มีการใช้ บตั รเดบิตเพื่อชาระค่าสินค้ าและ/หรื อบริ การ เมื่อผู้ขอใช้ บริ การตกลง
และยืนยันการใช้ บตั รเดบิตเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ถือว่าการทาธุรกรรมดังกล่าวมีผลผูกพัน
ผู้ขอใช้ บริการทันทีที่มีการตกลงและยืนยันการใช้ บตั รเดบิต โดยผู้ขอใช้ บริการยินยอมให้
ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากได้ ทันทีตามข้ อมูลที่ธนาคารได้ รับผ่านเครื่ องรู ดบัตร
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หรื อข้ อมูลที่เรี ยกเก็บมาจากผู้ขายสินค้ าหรื อผู้ให้ บริ การ โดยผู้ขอใช้ บริ การไม่จาต้ องให้
ความยินยอมหรื อลงนามในเอกสารใดๆ เพิ่มเติมอีก
2.10 ในกรณี ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์เบิกถอนเงินสด และ/หรื อชาระค่าสินค้ า
และ/หรื อบริ การในต่างประเทศเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า
จานวนเงินที่เกิดจากการเบิกถอน และ/หรื อชาระค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การนั ้นๆ จะต้ อง
ถูกเปลี่ยนมาเป็ นสกุลเงินบาท โดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ผ้ ขู อใช้ บริ การทาธุรกรรม
ดังกล่าวข้ างต้ น โดยอ้ างอิ งอัตราแลกเปลี่ยนกลางตามที่ UnionPay กาหนด (ผู้ขอใช้
บ ริ ก า ร ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ อั ต ร า แ ล ก เ ป ลี่ ย น ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ที่
http://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/rate?language=en)
และตกลงให้ ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.5
ของยอดเงินที่เบิกถอน และ/หรื อ ชาระค่าสินค้ า และ/หรื อบริการที่เกิดขึ ้น
2.11 ในกรณีที่มีการใช้ บตั รเดบิต และผู้ขอใช้ บริ การประสงค์จะขอรับใบแจ้ งรายการใช้ บตั ร
เดบิต โดยแจ้ งเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรต่ อ ธนาคารเพื่ อ ขอรั บใบแจ้ งรายการใช้ บัต รใน
รูปแบบเอกสารหรื อรูปแบบอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนด หากผู้ขอใช้ บริ การพบว่าใบแจ้ ง
รายการใช้ บัต รเดบิ ต ที่ ไ ด้ รั บ จากธนาคารไม่ ถูก ต้ อ งจะต้ อ งแจ้ ง ทัก ท้ ว งภายใน 10
วันทาการนับแต่วันที่ผ้ ูขอใช้ บริ การได้ รับใบแจ้ งรายการใช้ บัตรเดบิตดังกล่าว เว้ นแต่
ผู้ขอใช้ บริ การพิสจู น์ได้ ว่ารายการค่าใช้ จ่ายในใบแจ้ งรายการใช้ บตั รเดบิตบางรายการ
ไม่ถูกต้ อง และไม่ได้ เป็ นความผิดหรื อความบกพร่ องของผู้ขอใช้ บริ การ แต่ทั ้งนี ้ ผู้ขอใช้
บริ การต้ องทาการทักท้ วงภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน นับตั ้งแต่วันที่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
ได้ รับใบแจ้ งรายการใช้ บตั รเดบิต
อนึ่ง ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริการประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับใบแจ้ งรายการใช้
บัตรเดบิต ผู้ขอใช้ บริ การตกลงแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 30 วัน และปฏิบตั ิตามขั ้นตอนที่ธนาคารกาหนด
2.12 ธนาคารไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ในกรณีที่ผ้ ขู ายสินค้ าหรื อผู้ให้ บริ การไม่ยินยอมรับ
บัตรเดบิต หรื อไม่ให้ ผ้ ขู อใช้ บริการใช้ บตั รเดบิต ณ สถานประกอบการนั ้นๆ
2.13ผู้ขอใช้ บริ ก ารรั บทราบว่าบัตรอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์มีอ ายุการใช้ งานตามที่ ระบุไว้ ห น้ าบัต ร
อิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การประสงค์จะใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปเมื่อบัตร
ครบก าหนดอายุก ารใช้ งานดังกล่าวแล้ ว ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารตกลงแจ้ ง ให้ ธนาคารทราบ
ล่วงหน้ าก่อนวันที่บตั รอิเล็กทรอนิกส์เดิมหมดอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อขอออกบัตร
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อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ทดแทนบัตรอิเล็กทรอนิกส์เดิมที่ จะหมดอายุลง โดยติดต่อที่สาขา
ธนาคาร หรื อผ่านทางช่องทางอื่นที่ธนาคารได้ จดั ให้ มีขึ ้น
ทั ้งนี ้ หากผู้ขอใช้ บริการไม่ติดต่อธนาคารภายในระยะเวลาตามที่ระบุในวรรคก่อนให้ ถือ
ว่ า ผู้ ขอใช้ บริ ก ารไม่ ป ระสงค์ จ ะใช้ บริ ก ารบั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อี ก ต่ อ ไปเมื่ อ บั ต ร
อิเล็กทรอนิกส์ครบกาหนดอายุการใช้ งาน และเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว ผู้ขอใช้
บริการจะไม่สามารถใช้ บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ อีก ไม่ว่าทางช่องทางใดๆ
2.14 ในกรณี ที่ บัต รอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ สูญ หาย หรื อ ถูก โจรกรรม ผู้ข อใช้ บริ ก ารจะต้ องติ ด ต่ อ
ธนาคารทันทีเพื่อระงับการใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ตามข้ อ 4.1 โดยธนาคารจะดาเนินการ
ระงับการใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 4.2
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ผ้ ูขอใช้ บริ ก ารเพิกเฉยไม่แจ้ งต่อธนาคารตามที่ระบุในวรรคก่อน หรื อ
ผู้ขอใช้ บริ การแจ้ งต่อธนาคารแล้ วแต่การระงับการใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ยงั ไม่สมบูรณ์
เสร็ จสิ ้นและมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขอใช้ บริ การตกลง
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นทั ้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
3. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ
ผู้ขอใช้ บริการตกลงชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ า ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมออก
บัตรใหม่ ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน ค่าธรรมเนียมสอบถามยอดเงิน และค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินจากเครื่ องถอนเงินอัตโนมัติ ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามข้ อตกลงนี ้ ตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศกาหนด โดยผู้ขอ
ใช้ บริการตกลงให้ ธนาคารมีสทิ ธิหกั เงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากและบัญชีเงิน
ฝากอื่นๆ ของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กบั ธนาคารได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ
ล่วงหน้ า
และในกรณี ที่ บัญ ชี เ งิ น ฝากดั ง กล่ า วมี เ งิ น ไม่ เ พี ย งพอให้ ธนาคารหั ก เพื่ อ ช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปี ทั ้งหมด ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิ หกั เงินในบัญชีเงินฝากที่ผ้ ู
ขอใช้ บริการมีอยู่กบั ธนาคารได้ ทนั ทีเพื่อชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวจนกว่าจะครบถ้ วน และ/
หรื อตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิ ปฏิเสธและระงับการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การ
จนกว่ายอดเงินในบัญชีเงินฝากจะมีจานวนครบตามจานวนค่าธรรมเนียมที่ต้องชาระธนาคาร
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จึ ง จะด าเนิ น การหัก เพื่ อ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มดัง กล่ า ว หากธนาคารไม่ ส ามารถหัก เงิ น
ค่าธรรมเนี ยมได้ ทั ้งหมดภายในระยะเวลา 30 วัน ธนาคารมีสิทธิ ยกเลิกการใช้ บริ การบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้ บริการได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบล่วงหน้ า
4. การระงับและการยกเลิกการใช้ บริการ
4.1 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถขอระงับการใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ชวั่ คราวหรื อ ยกเลิกการใช้ บตั ร
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ โดยติดต่อที่ สาขาธนาคารภายในเวลาทาการของสาขาที่เกี่ยวข้ อง
หรื อ KK Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อ
โดยวิธีการอื่นที่ธนาคารจะได้ กาหนดและแจ้ งให้ ทราบตามวิธีการที่สมควร
4.2 ในกรณี ข อระงั บ การใช้ บัต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ชั่ ว คราว ธนาคารจะระงั บ การ ใช้ บัต ร
อิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที นับแต่เวลาที่ได้ รับแจ้ งขอระงับดังกล่าว โดย
ผู้ขอใช้ บริ ก ารไม่ต้ องรั บผิ ดชอบในภาระหนี ใ้ ดๆ ที่เ กิด ขึน้ อันเนื่ องมาจากการใช้ บัต ร
อิเล็กทรอนิกส์ภายหลังครบกาหนดเวลาระงับการให้ บริ การตามที่ระบุข้างต้ น เว้ นแต่
ธนาคารพิสจู น์ ได้ ว่าภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นเป็ นการกระทาหรื องดเว้ นการกระทาของผู้ขอใช้
บริการ หรื อที่ผ้ ขู อใช้ บริการยินยอมให้ กระทาขึ ้น
4.3 ในกรณีขอยกเลิกการใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้ บริ การต้ องส่งคืนบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ให้ แก่ธนาคารทันทีที่ยกเลิกการใช้ บริการจึงจะมีสทิ ธิได้ รับคืนค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การ
ที่ธนาคารได้ เรี ยกเก็บไว้ แล้ ว ตามส่วนของระยะเวลาที่ยงั ไม่ได้ ใช้ บริการ
4.4 ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การแจ้ งให้ ธนาคารยกเลิกบัตรอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากบัตรสูญหาย
หรื อถูกโจรกรรมแล้ ว หากต่อมามีบคุ คลใดบุคคลหนึ่งนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวไป
ใช้ ผู้ขอใช้ บริการตกลงให้ ธนาคารมีสทิ ธิยดึ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวได้ ทนั ที
5. อื่นๆ
5.1 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ บริ การ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ อัตราดอกเบี ้ย อัตราเบี ้ยปรับ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายใน
ข้ อ ตกลงนี ้ และ/หรื อ คู่มื อ ได้ โดยแจ้ ง ให้ ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารทราบเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนมีผลใช้ บงั คับ เว้ นแต่ในกรณี เร่ งด่วน ผู้ขอใช้ บริ การ
ตกลงให้ ธนาคารแจ้ งให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยส่งไปยังที่อยู่ของผู้ขอใช้ บริ การที่
ได้ ให้ ไว้ แก่ธนาคารล่าสุดล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนมีผลใช้ บงั คับ หรื อประกาศให้
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ทราบทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่แพร่ หลายในประเทศ ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15
วัน ก่อนมีผลใช้ บงั คับ โดยในกรณี ประกาศทางหนังสือพิมพ์ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ูขอใช้
บริการทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรซ ้าอีกครัง้ หนึ่ง
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงตามที่ ร ะบุ ใ นวรรคก่ อ นซึ่ ง เป็ นประโ ยชน์ ห รื อ ลด
ภาระแก่ ผ้ ูข อใช้ บริ ก ารที่ ก าหนดให้ มี ผ ลใช้ บังคับได้ ทัน ที ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ูขอใช้
บริการทราบภายใน 30 วัน หลังมีผลใช้ บงั คับ
5.2 ในกรณี ที่ผ้ ูขอใช้ บริ การเลือกใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ประเภทที่ได้ รับสิทธิพิ เศษเพิ่มเติม
ตามเงื่อนไขที่ธนาคารหรื อบุคคลผู้ให้ สิทธิพิเศษกาหนด (เช่น การประกันวินาศภัยบาง
ประเภท) ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้ อตกลง ความคุ้มครอง หรื อ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ เป็ นไปตามเอกสาร หรื อข้ อตกลงอื่นใดที่ธนาคาร หรื อบุคคลผู้ให้
สิทธิพิเศษดังกล่าวกาหนด
5.3 ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริการต้ องการสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรื อร้ องเรี ยน
การใช้ บริ ก าร สามารถติด ต่อได้ ที่ สาขาของธนาคาร หรื อ KK Contact Center
หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 หรื อหมายเลขโทรศัพท์ อื่ น และ/หรื อ ช่องทางอื่น ที่
ธนาคารจะได้ กาหนดและแจ้ งให้ ทราบต่อไป
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เอกสารแนบ 2

ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการ KK e-Banking
บริ การ KK e-Banking (ตามที่ได้ นิยามไว้ ด้านล่าง) เป็ นหนึ่งในบริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคาร และอยู่ภายใต้ ข้อตกลงและเงื่ อนไขเกี่ยวกับการใช้ บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ข้ อตกลง
หลัก”)
1. คานิยาม
ในข้ อตกลงนี ้ คาว่า
1.1 “บริการ KK e-Banking” หมายถึง บริ การของธนาคารผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่งประกอบด้ วยบริ การโอน
เงิน บริ การชาระค่าสินค้ าและบริ การ บริ การเปลี่ยนระยะเวลาฝากประจา บริ การเรี ยกดูข้อมูลบัญชี บริ การ
ลงทะเบียน KK พร้ อมเพย์ บริ การเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert) บริ การชาระเงินด้ วย QR Code (QR Code
Payment) บริ การด้ านกองทุนรวม (Mutual Fund) และบริ การอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้ มีขึ ้นต่อไป โดยสามารถ
เข้ าใช้ บริการได้ ผา่ น Platform ของ KK และ Platform ของ Phatra
1.2 “ระบบ KK e-Banking” หมายถึง ระบบที่ธนาคารได้ จดั ให้ มีขึ ้นสาหรับบริการ KK e-Banking
1.3 “Platform ของ KK” หมายถึง ช่องทางการให้ บริ การทาธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ และ KK
e-Banking Mobile Application รวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ธนาคารจัดให้ มีขึ ้น
1.4 “Platform ของ Phatra” หมายถึง ช่องทางการให้ บริ การทาธุรกรรมทางการเงินของบริ ษัทหลักทรัพย์ภัทร
จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทหลักทรัพย์ภทั ร”) เช่น เว็บไซต์ Phatra Edge และ Phatra Edge Mobile Application
รวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์ภทั รจัดให้ มีขึ ้นและธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบ
1.5 “KK e-Banking Mobile Application” หมายถึง แอพพลิเคชัน่ ทางการเงินของธนาคาร สาหรับการเข้ าใช้
บริ การ KK e-Banking บนโทรศัพ ท์มือถื อ แท็บเล็ตหรื ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่รองรับการใช้ งาน
แอพพลิเคชัน่ ทางการเงินของธนาคาร
1.6 “เว็บไซต์ Phatra Edge” หมายถึง เว็บไซต์ของบริ ษัทหลักทรัพย์ภทั ร ภายใต้ domain name ชื่อ phatraedge.com หรื อใน
ชื่อ domain name อื่นที่บริษัทหลักทรัพย์ภทั รกาหนดและได้ แจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบต่อไป
1.7 “Phatra Edge Mobile Application” หมายถึง แอพพลิเคชัน่ ของบริ ษัทหลักทรัพย์ภัทร สาหรับการเข้ าใช้
บริ การ KK e-Banking บนโทรศัพ ท์มือถื อ แท็บเล็ตหรื ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่รองรับการใช้ งาน
แอพพลิเคชัน่ ของบริษัทหลักทรัพย์ภทั ร
1.8 “ผู้รับชาระ” หมายถึง ธนาคาร และ/หรื อผู้รับชาระเงินรายอื่นที่ธนาคารกาหนด
1.9 “คาสั่ง”หมายถึง ข้ อมูลที่ผ้ ขู อใช้ บริการได้ กาหนดขึน้ สาหรับการทาธุรกรรมผ่านบริ การ KK e-Banking เพื่อระบุ
ให้ ธนาคารดาเนินการตามข้ อมูลที่ผ้ ขู อใช้ บริการกาหนดเช่น ประเภทธุรกรรม รายละเอียดเกี่ยวกับจานวนเงินที่
จะทารายการ บัญชีเงินฝากปลายทางหรื อชื่อผู้รับชาระและกาหนดเวลาที่จะให้ การทารายการมีผล
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1.10 “รายละเอี ยดบริ ก าร” หมายถึงคู่มื อการใช้ บริ การหรื อรายละเอียดบริ การเกี่ ยวกับขัน้ ตอนหรื อวิธี การใช้
บริ การ KK e-Banking รวมถึงที่จะได้ มีการแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงนี ้ โดยผู้
ขอใช้ บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดบริการได้ ที่
https://ebanking.kiatnakin.co.th/kkebanking/#/services (กรณีใช้ บริ การผ่าน Platform ของ KK) หรื อ
https://www.phatraedge.com/landingpage/WhyPhatraEdge/Investment (กรณี ใช้ บริ การผ่าน Platform
ของ Phatra) และ/หรื อช่องทางอื่นที่ธนาคารจะได้ กาหนดและแจ้ งให้ ทราบต่อไป
คานิยามใดที่มิได้ ระบุในข้ อตกลงนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ คานิยามที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงหลักมาใช้ บงั คับ ทังนี
้ ้
หากมีคานิยามใดในข้ อตกลงหลักขัดหรื อแย้ งกับคานิยามในข้ อตกลงนี ้ ให้ ใช้ บงั คับตามคานิยามในข้ อตกลงนี ้
2. ขอบเขตการให้ บริการ
ผู้ขอใช้ บริการรับทราบว่า ปั จจุบนั บริการ KK e-Banking ประกอบไปด้ วย
2.1 บริการโอนเงิน ซึง่ เป็ นบริการที่ผ้ ขู อใช้ บริ การสามารถโอนเงินจากบัญชีเงินฝากไปยังบัญชีเงินฝากปลายทางที่
ผู้ขอใช้ บริการกาหนดทังที
้ ่มีอยูก่ บั ธนาคารและที่มีอยูก่ บั ธนาคารพาณิชย์อื่น
2.2 บริ การชาระค่าสินค้ าและบริ การ ซึ่งเป็ นบริ การที่ผ้ ขู อใช้ บริ การสามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากและโอนเข้ า
บัญชีเงินฝากของผู้รับชาระ เพื่อนาไปชาระหนี ้และ/หรื อภาระผูกพันที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีอยู่กบั ผู้รับชาระรวมถึง
เพื่อดาเนินการอื่นใดตามที่ผ้ ขู อใช้ บริการแจ้ งให้ ไว้ แก่ผ้ รู ับชาระ
2.3 บริ การเปลี่ยนระยะเวลาฝากประจ า ซึ่งเป็ นบริ การที่ผ้ ูขอใช้ บริ การซึ่ง มีบัญชี เงินฝากประจากับธนาคาร
สามารถเปลี่ยนระยะเวลาฝากประจาของบัญชีเงินฝากประจาดังกล่าวได้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
สาหรับบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท (กรณีใช้ บริ การผ่าน Platform ของ Phatra จะไม่สามารถใช้ บริ การในข้ อ
นี ้ได้ )
2.4 บริ การเรี ยกดูข้อมูลบัญชี ซึ่งเป็ นบริ การที่ ผ้ ขู อใช้ บริ การสามารถเรี ยกดู (1) รายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงิน
ฝาก ไม่ว่าจะแสดงในรู ปแบบยอดเงิ นคงเหลื อในบัญชีเงิ นฝาก (Balance Inquiry) หรื อใบแจ้ งรายการ
เคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากแบบย้ อนหลัง (Statement Inquiry) และ (2) ข้ อมูลบัญชีการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างๆ ที่ธนาคารกาหนด ซึ่งผู้ขอใช้ บริ การได้ ลงทุนผ่านธนาคารในฐานะตัวแทนการขายหรื อ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (กรณีใช้ บริ การผ่าน Platform ของ Phatra จะไม่สามารถเรี ยกดูข้อมูลบัญชีการลงทุน
ตาม (2) ได้ )
2.5 บริการลงทะเบียน KK พร้ อมเพย์
2.6 บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert) ซึง่ เป็ นบริการที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ลงทะเบียนใช้ บริ การ KK พร้ อมเพย์ สามารถ
ส่งข้ อความแจ้ งไปยังผู้รับข้ อความให้ ชาระเงินตามจานวนที่ระบุไว้ ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การและรับข้ อความจาก
บุคคลอื่นที่ประสงค์จะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการชาระเงินได้
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2.7 บริ การชาระเงินด้ วย QR Code (QR Code Payment) ซึ่งเป็ นบริ การที่ผ้ ขู อใช้ บริ การที่ได้ ลงทะเบียนใช้ บริ การ
KK พร้ อมเพย์ สามารถสร้ าง QR Code เพื่อรับชาระเงินจากบุคคลอื่น และสแกน QR Code เพื่อชาระเงินให้ แก่
บุคคลอื่นได้
2.8 บริ การด้ านกองทุนรวม (Mutual Fund) ซึ่งเป็ นบริ การที่ผ้ ขู อใช้ บริ การสามารถซื ้อ ขายคืน และ/หรื อสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ ที่ธนาคารเป็ นตัวแทนการขาย รับซือ้ คืน และสับเปลี่ยนการถื อหน่วยลงทุน
ตลอดจนเรี ยกดูข้อมูลกองทุนรวม ข้ อมูลระดับความเสี่ยงของผู้ขอใช้ บริ การ (Risk Profile) และข้ อมูลอื่นๆ
ตามที่ธนาคารได้ จดั ให้ มีขึ ้น โดยผู้ขอใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การผ่าน KK e-Banking Mobile Application
เท่านัน้
2.9 บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้ มีขึ ้นต่อไป
3. เงื่อนไขการใช้ บริการ
ผู้ขอใช้ บริการรับทราบ และตกลงกับธนาคารดังต่อไปนี ้
3.1 ผู้ขอใช้ บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ขอใช้ บริการจะสามารถใช้ บริการ KK e-Banking ได้ เมื่อ
(ก) (กรณีใช้ บริ การผ่าน Platform ของ KK) ผู้ขอใช้ บริ การได้ รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) แจ้ งผล
ยืนยันการสมัครใช้ บริ การจากธนาคาร และได้ ปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่ธนาคารกาหนดไว้ ใน Email ดังกล่าว
ครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว หรื อ
(ข) (กรณีใช้ บริ การผ่าน Platform ของ Phatra) ได้ สมัครใช้ บริ การ KK e-Banking ผ่าน Platform ของ
Phatra และได้ รับข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการ KK e-Banking ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)
แล้ ว
3.2 การใช้ บริ การ KK e-Banking ในแต่ละครัง้ ผู้ขอใช้ บริ การต้ องเข้ าสู่ระบบ KK e-Banking ผ่านช่องทางและ
ดาเนินการตามที่ธนาคารกาหนดไว้ ในรายละเอียดบริการ
3.3 ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การ (1) ไม่สามารถใช้ รหัสประจาตัวได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใด หรื อ (2) ขอแจ้ งอายัดหรื อระงับ
การใช้ รหัสประจาตัว หรื อ (3) ถูกโจรกรรม หรื อเชื่อว่ามีการใช้ รหัสประจาตัวเข้ าสู่บริ การ KK e-Banking โดย
บุคคลอื่น ผู้ขอใช้ บริการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทหลักทรัพย์ภทั รหรื อธนาคารทราบทันที โดยติดต่อบริ ษัทหลักทรัพย์
ภัทรที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 305 9559 หรื อติดต่อธนาคารที่ KK Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02
165 5555 หรื อ ติดต่อที่สาขาของธนาคาร โดยบริ ษัทหลักทรัพย์ภทั ร หรื อธนาคารจะดาเนินการระงับการใช้
รหัสประจาตัวให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการภายในระยะเวลาที่ธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบ
3.4 ในกรณี ที่ผ้ ูขอใช้ บ ริ การไม่ส ามารถใช้ รหัสประจ าตัวได้ เนื่องมาจากถูกโจรกรรม หรื อเชื่ อว่ามี การใช้ รหัส
ประจาตัวเข้ าสูบ่ ริการโดยบุคคลอื่น แต่ไม่แจ้ งต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ภัทรหรื อธนาคารตามที่ระบุในข้ อ 3.3 หรื อ
ได้ แจ้ งแล้ วแต่การระงับการใช้ รหัสประจาตัวดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ ้นในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขอใช้ บริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้น
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3.5 ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การใส่รหัสประจาตัวผิดตามจานวนครัง้ ที่ธนาคารกาหนด ธนาคารจะระงับการใช้ บริ การ
เป็ นการชัว่ คราว ซึ่งผู้ขอใช้ บริ การต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดบริ การเพื่อให้ สามารถใช้
บริการ KK e-Banking ได้ ตอ่ ไป
3.6 ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การส่งคาสัง่ ผ่านระบบ KK e-Banking แล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะไม่สามารถแก้ ไข ระงับ หรื อ
ยกเลิกคาสัง่ ในภายหลังได้ เว้ นแต่เป็ นรายการคาสัง่ ล่วงหน้ าที่ระบบ KK e-Banking ได้ แสดงสถานะของ
คาสัง่ ว่า “รอดาเนินการ” (pending) ซึ่งผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องดาเนินการตามขันตอนการท
้
าธุรกรรมที่ระบุไว้
ในระบบ KK e-Banking
3.7 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมและรับทราบว่า กรณี ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การทารายการโอนเงิน หรื อ ชาระค่าสินค้ าและ
บริ การโดยมีการระบุข้อความในบันทึกช่วยจา (Note) ระบบ KK e-Banking จะดาเนินการส่งข้ อความ
ดังกล่าวไปยังธนาคารของผู้รับโอนหรื อธนาคารของผู้รับชาระพร้ อมกับคาสัง่ โอนเงินหรื อคาสัง่ ชาระค่าสินค้ า
และบริ การซึ่ง อาจมีการแสดงข้ อความดัง กล่าวให้ แก่ผ้ ูรับโอนหรื อผู้รับชาระ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับนโยบายการ
ให้ บริ การของธนาคารนันๆ
้ และในการนี ้ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ขอใช้ บริ การ
ให้ แก่ธนาคารของผู้รับโอนหรื อธนาคารของผู้รับชาระดังกล่าว
3.8 เมื่อธนาคารได้ รับคาสัง่ เกี่ยวกับการโอนเงินหรื อชาระค่าสินค้ าและบริการครบถ้ วนแล้ ว ธนาคารจะดาเนินการ
โอนเงินภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดบริการ
3.9 ในกรณี ที่ธนาคารดาเนินการตามคาสั่งครบถ้ วนแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะได้ รับหลักฐานการทารายการจาก
ธนาคารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรื อข้ อความทางโทรศัพท์ (SMS) ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ให้ ไว้ กับ
ธนาคาร หรื อช่องทางอื่นที่ธนาคารเห็นสมควร ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบผลการดาเนินการตาม
คาสัง่ ดังกล่าวได้ จากระบบ KK e-Banking ตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดบริ การ ทังนี
้ ้ ในการใช้
บริ การด้ านกองทุนรวม (Mutual Fund) ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าหลักฐานการทารายการดังกล่าวเป็ นแต่
เพียงหลักฐานการทารายการผ่านบริ การ KK e-Banking เท่านัน้ โดยผู้ขอใช้ บริ การต้ องอ้ างอิงใบยืนยันการ
ทารายการที่จดั ทาโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ภัทร จากัด (“บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน”)เป็ น
หลักฐานการทารายการที่สมบูรณ์
3.10 ในการใช้ บริการ KK e-Banking ผู้ขอใช้ บริการตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังนี ้สาหรับการทาธุรกรรม
แต่ละประเภท
(1) บริการโอนเงิน
ผู้ขอใช้ บริการสามารถทาคาสัง่ ได้ ไม่จากัดจานวนครัง้ ภายในวัน เวลา วิธีการ และวงเงินการทารายการ
ตามที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดบริการ
(2) บริการชาระค่าสินค้ าและบริการ
(ก) ผู้ขอใช้ บริการสามารถชาระค่าสินค้ าและบริการได้ เฉพาะสาหรับผู้รับชาระที่ธนาคารกาหนด
(ข) ผู้ขอใช้ บริการสามารถทาคาสัง่ ได้ ไม่จากัดจานวนครัง้ ภายในวัน เวลา วิธีการ และวงเงินการทา
รายการตามที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดบริการ
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(3) บริการเปลี่ยนระยะเวลาฝากประจา
(ก) ผู้ขอใช้ บริการสามารถส่งคาสัง่ เพื่อขอเปลี่ยนระยะเวลาฝากประจาได้ เฉพาะบัญชีเงินฝากประจา
ประเภทที่ธนาคารกาหนดไว้ เท่านัน้
(ข) ผู้ข อใช้ บริ ก ารสามารถท าค าสั่ง ได้ ภ ายในวัน เวลา และวิธี การตามที่ ธ นาคารก าหนดไว้ ใ น
รายละเอียดบริ การ โดยผู้ขอใช้ บริ การสามารถทาคาสัง่ เพื่อเปลี่ยนระยะเวลาการฝากของแต่ละ
ยอดเงินที่ฝากไว้ ได้ 1 ครัง้ /วัน
(ค) ผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนระยะเวลาฝากประจาได้ โดยตรวจสอบผ่านระบบ
KK e-Banking
(4) บริการเรี ยกดูข้อมูลบัญชี
ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเรี ยกดูข้อมูลบัญชีเงินฝากและข้ อมูลบัญชีการลงทุนได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ทังนี
้ ้
เฉพาะข้ อมูลบัญชีที่ธนาคารกาหนดเท่านัน้ โดยข้ อมูลที่แสดงให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การเห็นจะเป็ นข้ อมูลที่ได้ รับ
จากการประมวลผลผ่านระบบ KK e-Banking ณ ขณะที่ผ้ ขู อใช้ บริการเข้ าใช้ บริการเรี ยกดูข้อมูลบัญชี
(5) บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)
(ก) ผู้ขอใช้ บริ การสามารถทาคาสัง่ เตือนเพื่อจ่ายและรับข้ อความเตือนเพื่อจ่ายได้ โดยปฏิบตั ิตาม
ขันตอนและวิ
้
ธีการตามที่ธนาคารกาหนด
(ข) ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าการให้ บริ การเตือนเพื่อจ่าย ธนาคารเป็ นเพียงผู้ให้ บริ การช่องทางใน
การส่งและรับคาสัง่ เท่านัน้ และหากคาสัง่ ดังกล่าวทาขึ ้นเพื่อทวงถามหนี ้การที่ผ้ ขู อใช้ บริ การทา
คาสั่ง เตือนเพื่ อจ่ายไปยัง ผู้รับข้ อความเป็ นการกระท าของผู้ขอใช้ บริ การเองแต่เพี ยงผู้เดีย ว
ธนาคารไม่ได้ ให้ บริการหรื อเป็ นตัวแทนทวงถามหนี ้ให้ ผ้ ขู อใช้ บริการแต่อย่างใด
(ค) ในการทาคาสัง่ เตือนเพื่อจ่าย ผู้ขอใช้ บริ การรับรองว่าผู้ขอใช้ บริ การเป็ นผู้มีสิทธิตามกฎหมายใน
การเตือนเพื่อจ่ายเงินและการได้ รับเงินตามที่ระบุในคาสัง่ และผู้ขอใช้ บริ การจะส่งคาสัง่ ด้ วย
ข้ อความที่สุภาพ ไม่ใช้ ข้อความที่หยาบคาย หรื อผิดกฎหมาย รวมทังจะไม่
้
ทาการใดๆ อันเป็ น
การฝ่ าฝื นหรื อขัดต่อกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ง) เมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ ส่งคาสั่งเตือนเพื่อจ่ายแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะไม่สามารถแก้ ไขหรื อยกเลิก
คาสัง่ ดังกล่าวได้
(จ) ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบการทาคาสัง่ ใดๆ ที่อาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย และ/หรื อเข้ าข่ายน่า
สงสัย และ/หรื อผิดปกติ ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและยินยอมให้ ธนาคารระงับการส่งคาสั่งหรื อ
ยกเลิ กการให้ บริ การเตือนเพื่ อจ่าย (PayAlert) ได้ ทันที โดยธนาคารไม่จ าต้ องแจ้ ง ให้ ผ้ ูขอใช้
บริ การทราบล่วงหน้ า ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นกับผู้รับข้ อความ
และ/หรื อบุคคลอื่นใด โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงไม่ยกเหตุดงั กล่าวขึน้ กล่าวอ้ างเพื่อให้ ธนาคาร
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ
34

วันที่ 29 มีนาคม 2562

(ฉ)

ผู้ขอใช้ บริการรับรองว่า หากการส่งคาสัง่ เตือนเพื่อจ่ายของผู้ขอใช้ บริ การก่อให้ เกิดความเสียหาย
แก่ธนาคาร และ/หรื อผู้รับข้ อความ และ/หรื อบุคคลอื่นใด ผู้ขอใช้ บริการตกลงรับผิดชอบต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นทังหมดแต่
้
เพียงผู้เดียว
(6) บริการด้ านกองทุนรวม (Mutual Fund)
(ก) ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนไว้ กบั บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนแล้ ว โดยผู้ขอใช้
บริการสามารถทาคาสัง่ ซื ้อ ขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ ภายในวัน เวลา
ที่ธ นาคารกาหนด ทัง้ นี ้ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องทาการประเมิ น หรื อทบทวนการประเมิ นความ
เหมาะสมในการลงทุนหรื อการทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (Suitability Test) ตามที่
ธนาคารกาหนด
(ข) ผู้ขอใช้ บริ การอาจขอเพิกถอนคาสัง่ ซื ้อ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ ทาผ่านบริ การ
ด้ านกองทุนรวมได้ โดยผู้ข อใช้ บริ การต้ องดาเนินการเพิกถอนค าสั่ง ตามวิธี การและภายใน
ระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด
(ค) กรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริการทาคาสัง่ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริ การ KK e-Banking และ
ผ่านช่องทางอื่นๆ ด้ วยภายในวันเดียวกัน ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือที่
แสดงผ่านบริ การ KK e-Banking จะคานวณจากคาสัง่ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ทา
ผ่านบริการ KK e-Banking ในวันนันเท่
้ านัน้
ผู้ขอใช้ บริ การมี หน้ าที่ ศึกษาข้ อจากัดในการขายคืน หรื อสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง้
หากเกิดกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การทาคาสัง่ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่ าจานวนหน่วย
ลงทุนคงเหลือที่ผ้ ูขอใช้ บริ การสามารถทาคาสั่งได้ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอาจปฏิเสธ
คาสัง่ ในส่วนที่บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเห็นว่าเกินจานวนดังกล่าวได้ และให้ ถือเป็ นที่สุด
ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริการตกลงไม่เรี ยกร้ องให้ ธนาคารต้ องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากเหตุ
ดังกล่าวแต่อย่างใด
(ง) ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ข้ อมูลต่างๆ ที่ แสดงผลผ่านบริ การด้ านกองทุนรวม อาจมิใช่ข้อมูล
ล่าสุดและไม่ถือเป็ นการรับรองข้ อมูลโดยธนาคาร ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีข้อสงสัยหรื อต้ องการ
ข้ อมูลหรื อรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ขอใช้ บริ การต้ องสอบถามบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนที่ผ้ ขู อ
ใช้ บริการทาธุรกรรมโดยตรง
(จ) ผู้ขอใช้ บริการรับทราบว่า ข้ อกาหนดในการใช้ บริการด้ านกองทุนรวมตามที่ระบุในข้ อตกลงนี ้และ
ข้ อตกลงการใช้ บริการหน่วยลงทุนผ่านบริการ KK e-Banking/คาเตือนและคาแนะนาที่สาคัญไม่
มีผลเป็ นการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนโครงการจัดการ
กองทุน และ/หรื อข้ อผูกพันระหว่างผู้ขอใช้ บริ การกับบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน โดยผู้ขอใช้
บริการยังคงผูกพันและปฏิบตั ิตามหนังสือชี ้ชวน และ/หรื อข้ อผูกพันที่เกี่ยวข้ องต่อไปตามเดิมทุก
ประการ
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4. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการใช้ บริ การ KK e-Banking ให้ แก่
ธนาคารตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การทารายการตามคาสัง่ ไม่สาเร็ จ
โดยมิได้ เกิดจากความผิดของธนาคาร เช่น ผู้ขอใช้ บริ การระบุเลขที่บญ
ั ชีปลายทางไม่ถูกต้ อง หรื อบัญชีปลายทางมี
สถานะปิ ด ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในทุกกรณี โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจาก
บัญ ชี เ งิ นฝากและบัญ ชี เ งิ นฝากอื่ นๆ ของผู้ขอใช้ บริ การที่ มี อยู่กับธนาคารเพื่ อช าระค่าธรรมเนี ยม ค่าบริ การ และ
ค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบล่วงหน้ า และในกรณีที่บญ
ั ชีเงินฝากดังกล่าวมียอดเงิน
คงเหลือไม่เพียงพอเพื่อชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ และค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชาระเงินในส่วนที่ขาด
ให้ แก่ธนาคารทันทีที่ธนาคารทวงถาม
5. การระงับและการยกเลิกการใช้ บริการ
กรณีใช้ บริการ KK e-Banking ผ่าน Platform ของ KK ผู้ขอใช้ บริการสามารถแจ้ งความประสงค์ขอระงับการใช้ บริ การ
ชัว่ คราวได้ โดยติดต่อที่ KK Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 และสาหรับกรณีขอยกเลิกการใช้ บริ การ ผู้
ขอใช้ บริ การต้ องติดต่อที่สาขาธนาคาร หรื อดาเนินการตามวิธีการอื่นที่ธนาคารจะได้ กาหนดและแจ้ งให้ ทราบ และกรณี
การใช้ บริ การ KK e-Banking ผ่าน Platform ของ Phatra ผู้ขอใช้ บริ การจะระงับหรื อยกเลิกการใช้ บริ การได้ ตอ่ เมื่อผู้ขอใช้
บริ การได้ ดาเนินการระงับหรื อยกเลิกการใช้ บริ การ Phatra Edge Online กับบริ ษัทหลักทรัพย์ภทั ร เท่านัน้ ทังนี
้ ้ การขอ
ระงับการใช้ บริ การชัว่ คราวหรื อการยกเลิกการใช้ บริ การ KK e-Banking จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อธนาคารได้ แจ้ งผลยืนยันการ
ระงับการให้ บริ การชัว่ คราวหรื อยกเลิกการให้ บริ การไปยัง Email Address ของผู้ขอใช้ บริ การที่ได้ ให้ ไว้ กบั ธนาคาร อนึ่ง ผู้
ขอใช้ บริ การรับทราบว่าคาสัง่ การทารายการผ่านบริ การ KK e-Banking ของผู้ขอใช้ บริ การที่ยงั ไม่ถึงกาหนดเวลาการทา
รายการจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อ (ก) การยกเลิกการใช้ บริ การมีผล หรื อ (ข) ถึงกาหนดเวลาการทารายการดังกล่าวในขณะที่
การระงับการใช้ บริการชัว่ คราวมีผล
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เอกสารแนบ 3

ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการ KK Phone Service
บริ การ KK Phone Service (ตามที่ได้ นิยามไว้ ด้านล่าง) เป็ นหนึ่งในบริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคาร และอยู่ภ ายใต้ ข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขเกี่ ย วกับ การใช้ บ ริ ก ารด้ า นการเงิ น ผ่ า นช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(“ข้ อตกลงหลัก”)
1. คานิยาม
ในข้ อตกลงนี ้ คาว่า
1.1 “บริการ KK Phone Service” หมายถึง การให้ บริ การทางโทรศัพท์ของธนาคารแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพื่ออานวย
ความสะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งประกอบด้ วย การให้ บริ การผ่านเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร (Agent) และ
ผ่านระบบอัตโนมัติ (IVR)
1.2 “การให้ บริการผ่ านเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร (Agent)” หมายถึง การให้ บริการทางการเงินผ่านพนักงานของธนาคาร
ซึง่ ประกอบไปด้ วย
(1)
(2)
(3)
(4)

บริการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ของผู้ขอใช้ บริการที่มีอยูก่ บั ธนาคาร
บริการเปิ ดบัญชีเงินฝากเพิ่มเติม ประเภทออมทรัพย์ และประเภทฝากประจา ตามที่ธนาคารกาหนด
บริการสัง่ ซื ้อสมุดเช็ค
บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้ มีขึ ้นต่อไป

1.3 “การให้ บริการผ่ านระบบอัตโนมัติ (IVR)” หมายถึง การให้ บริ การทางการเงินผ่านระบบอัตโนมัติของธนาคาร
ซึง่ ประกอบไปด้ วย
(1) บริ การโอนเงิน ซึ่งผู้ขอใช้ บริ การสามารถโอนเงินจากบัญชีเงินฝากไปยังบัญชีเงินฝากปลายทางที่ผ้ ขู อใช้
บริการกาหนดได้ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นบัญชีเงินฝากที่มีอยูก่ บั ธนาคาร
(2) บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้ มีขึ ้นต่อไป
1.4 “คู่มือ” หมายถึง คูม่ ือสาหรับการใช้ บริ การ KK Phone Service รวมถึงที่จะได้ มีการแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมต่อไป ซึ่ง
ให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงนี ้ โดยผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบคู่มือได้ ผ่านทางเว็บไซต์ หัวข้ อ KK
Contact Center
คานิยามใดที่มิได้ ระบุในข้ อตกลงนี ้ ผู้ขอใช้ บริการตกลงให้ คานิยามที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงหลักมาใช้ บงั คับ ทังนี
้ ้
หากมีคานิยามใดในข้ อตกลงหลักขัดหรื อแย้ งกับคานิยามในข้ อตกลงนี ้ ให้ ใช้ บงั คับตามคานิยามในข้ อตกลงนี ้
2. เงื่อนไขการใช้ บริการ
2.1 เมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ เปิ ดบัญชีเงินฝากใดๆ กับธนาคาร ผู้ขอใช้ บริ การจะสามารถใช้ บริ การ KK Phone Service
ได้ ทนั ที ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 หรื อหมายเลขโทรศัพท์อื่นใดที่ธนาคารกาหนด โดยผู้ขอใช้ บริ การ
ต้ องพิสจู น์ตวั ตนและดาเนินการตามที่ธนาคารกาหนดไว้ ในคูม่ ือ
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หากผู้ขอใช้ บริ การให้ ข้อมูลไม่ถูกต้ อง หรื อกดรหัสประจาตัวสาหรับการใช้ บริ การ KK Phone Service ผิด
ติดต่อกันตามจานวนครัง้ ที่ธนาคารกาหนด ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธและระงับการใช้ บริ การ KK Phone Service ได้
ทันที หากผู้ขอใช้ บริ การประสงค์จะใช้ บริ การ KK Phone Service ต่อไป ผู้ขอใช้ บริ การต้ องติดต่อสาขาธนาคาร
และดาเนินการตามขันตอนที
้
่ธนาคารกาหนด
2.2 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่า การกระทาใดๆ โดยผ่านบริ การ KK Phone Service ถือเป็ นการกระทาโดย
อัตโนมัติซึ่งผู้ขอใช้ บริ การยินยอมรับผิดชอบในการกระทาดังกล่าวเสมือนว่าผู้ขอใช้ บริ การกระทาเอง หากได้ มี
การยืนยันโดยใช้ รหัสประจาตัวแล้ ว ถือว่าการกระทาดังกล่าวถูกต้ องสมบูรณ์
2.3 ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขในข้ อตกลงหลัก ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่าการโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผู้ขอใช้ บริ การที่เปิ ดไว้ กับธนาคารผ่านบริ การ KK Phone Service จะสามารถกระทาได้ ตอ่ เมื่อมียอดเงิน
คงเหลือในบัญชีเงินฝากดังกล่าวเพียงพอสาหรับการโอนเงิน รวมทังค่
้ าธรรมเนียม ค่าบริ การ หรื อค่าใช้ จ่าย
อื่นใดที่เกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากการโอนเงินดังกล่าว โดยผู้ขอใช้ บริ การสามารถโอนเงินได้ โดยไม่จากัดจานวนครัง้
ตามวัน เวลา และภายใต้ วงเงินในการใช้ บริการตามที่ธนาคารกาหนดไว้ ในคูม่ ือ
2.4 เมื่อผู้ขอใช้ บริ การดาเนินการตามขันตอนการใช้
้
บริ การโอนเงินผ่านบริ การ KK Phone Service ตามที่ธนาคาร
กาหนดครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะทาการโอนเงิ น ตามข้ อมูลที่ได้ รับทันที พ ร้ อมกับหักค่าธรรมเนียม
และ/หรื อค่าบริ การอื่นใด (ถ้ ามี) จากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การ โดยเมื่อธนาคารดาเนินการข้ างต้ น แล้ วให้
ถือว่าการโอนเงินมีผลโดยสมบูรณ์ทนั ที
2.5 ในกรณีที่ธนาคารดาเนินการตามคาสัง่ ครบถ้ วนแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะได้ รับหลักฐานการทารายการจากธนาคาร
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรื อข้ อความทางโทรศัพท์ (SMS) ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ให้ ไว้ กบั ธนาคาร หรื อ
ช่องทางอื่นที่ธนาคารเห็นสมควร ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบความถูกต้ องของรายการได้ จากใบแจ้ ง
รายการเคลื่อนไหวของบัญชี (Statement)
2.6 ผู้ขอใช้ บริการรับทราบและตกลงว่า ในการใช้ บริการเปิ ดบัญชีเงินฝากเพิ่มเติม ผู้ขอใช้ บริ การต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝาก
ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ยงั คงใช้ บริ การกับธนาคารอย่างน้ อย 1 บัญชี โดยการขอเปิ ดบัญชีเงินฝากเพิ่มเติมจะ
ระบุสาขาที่เปิ ดบัญชีเงินฝากในสมุดบัญชีตามที่ธนาคารกาหนดและผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลงและเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากที่ขอเปิ ดแต่ละประเภทตามที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ
ในการระงับ และ/หรื อปิ ดบัญ ชีเ งินฝากที่ขอเปิ ดใหม่ หากผู้ขอใช้ บริ การไม่ปฏิบัติตามข้ อตกลงและเงื่ อนไข
เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากแต่ละประเภทตามที่ธนาคารกาหนด
2.7 กรณีผ้ ขู อใช้ บริ การขอเปิ ดบัญชีเงินฝากเพิ่มเติม และ/หรื อสัง่ ซื ้อสมุดเช็ค ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งพนักงานของ
ธนาคารถึงสาขาที่ผ้ ขู อใช้ บริการประสงค์จะขอรับสมุดบัญชีเงินฝาก และ/หรื อสมุดเช็ค โดยผู้ขอใช้ บริ การจะต้ อง
ติดต่อขอรับสมุดบัญ ชีเ งิ นฝาก และ/หรื อสมุดเช็ คได้ ณ ที่ ทาการสาขานัน้ ภายใน 2 วันทาการนับจากวันที่
ธนาคารได้ รับแจ้ งจากผู้ขอใช้ บริการ เว้ นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ทังนี
้ ้ การขอรับสมุดบัญชีเงินฝาก และ/หรื อสมุดเช็ค ผู้ขอใช้ บริการต้ องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน และ/
หรื อเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนด
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อย่างไรก็ตาม ผู้ขอใช้ บริการรับทราบและตกลงว่าธนาคารอาจพิจารณาจัดส่งสมุดบัญชีเงินฝาก และ/หรื อ
สมุดเช็คให้ ผ้ ขู อใช้ บริการตามขันตอนและกระบวนการอื
้
่นตามที่ธนาคารกาหนด
3. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ
ผู้ขอใช้ บริการตกลงชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจากการใช้ บริ การ KK Phone Service ให้ แก่
ธนาคารตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การทารายการโอนเงินไม่สาเร็ จโดยมิได้
เกิดจากความผิดของธนาคาร เช่น ผู้ขอใช้ บริ การระบุเลขที่บญ
ั ชีปลายทางไม่ถูกต้ อง หรื อบัญชีปลายทางมีสถานะปิ ด
ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในทุกกรณี โดยผู้ขอใช้ บริการตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝากและ
บัญชีเงินฝากอื่นๆ ของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กับธนาคารเพื่อชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริ การและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้ ทนั ที
โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบล่วงหน้ า และในกรณีที่บญ
ั ชีเงินฝากดังกล่าวมียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอให้ ธนาคาร
หักเพื่อชาระค่าธรรมเนียมค่าบริ การและค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชาระเงินในส่วนที่ขาดให้ แก่ธนาคารทันทีที่
ธนาคารทวงถาม
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ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการ KK Smart SMS

เอกสารแนบ 4

บริ การ KK Smart SMS (ตามที่ได้ นิยามไว้ ด้านล่าง) เป็ นหนึ่งในบริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคาร และอยู่ ภ ายใต้ ข้ อตกลงและเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การใช้ บริ ก ารด้ านการเงิ น ผ่ า นช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(“ข้ อตกลงหลัก”)
1. คานิยาม
ในข้ อตกลงนี ้ คาว่า
“บริ การ KK Smart SMS” หมายถึง บริ การแจ้ งรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากแบบย่อซึ่งธนาคารจะส่ง
ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการในรูปแบบข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นทางโทรศัพท์มือถือตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การแจ้ ง
ไว้ กบั ธนาคารตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
คานิยามใดที่มิได้ ระบุในข้ อตกลงนี ้ ผู้ขอใช้ บริการตกลงให้ คานิยามที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงหลักมาใช้ บงั คับ ทังนี
้ ้ หาก
มีคานิยามใดในข้ อตกลงหลักขัดหรื อแย้ งกับคานิยามในข้ อตกลงนี ้ ให้ ใช้ บงั คับตามคานิยามในข้ อตกลงนี ้
2. เงื่อนไขการใช้ บริการ
1.1 การขอใช้ บริ การ KK Smart SMS จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ รับข้ อความทางโทรศัพท์มือถือ ที่
ลงทะเบียนขอใช้ บริการจากธนาคารยืนยันการให้ บริการ
1.2 ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารรั บ ทราบว่ า ข้ อ ความที่ ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารได้ รั บ จากธนาคารผ่า นโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ เป็ นข้ อ มูล ที่ มี
ความสาคัญและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขอใช้ บริ การที่ต้องเก็บรักษาข้ อมูลดังกล่าวไว้ เป็ นความลับ หาก
ผู้ขอใช้ บริการไม่ระมัดระวังหรื อประมาทเลินเล่อ เป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นล่วงรู้ข้อมูลดังกล่าวและก่อให้ เกิดความเสียหาย
กับผู้ขอใช้ บริการ ผู้ขอใช้ บริการตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นทัง้ สิ ้น
1.3 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า การรับข้ อความรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากหรื อข้ อความอื่นใดจากธนาคาร
ตามข้ อตกลงนี ้ผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือในต่างประเทศ อาจมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น อันเนื่องมาจากผู้ให้ บริ การ
เครื อข่ายร่วมระหว่างประเทศ
1.4 ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริการไม่ได้ รับข้ อความ ได้ รับข้ อความล่าช้ า หรื อได้ รับข้ อความไม่ครบถ้ วน อันเนื่องจากระบบ
เครื อข่ายการให้ บริการโทรศัพท์มือถือ หรื อเกิดจากเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุอื่นใด ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าธนาคารไม่
ต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเหตุดงั กล่าวทังสิ
้ ้น เว้ นแต่ผ้ ขู อใช้ บริ การจะพิสจู น์ได้ ว่าความ
เสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทาโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของธนาคาร
1.5 ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือตามที่ได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร ผู้ขอใช้ บริ การต้ องแจ้ ง
ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือมายังธนาคาร โดยสามารถติดต่อได้ ที่สาขาธนาคาร หรื อโดยวิธีการอื่น
ที่ธนาคารจะได้ กาหนดต่อไป ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ธนาคารจะดาเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ได้ รับแจ้ ง
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3. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชาระค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การ KK Smart SMS ตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารได้ ประกาศ
กาหนด ให้ แก่ธนาคารล่วงหน้ าเป็ นรายเดือน โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ สิทธิ ธนาคารหักเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวจาก
บัญชีเงินฝากและบัญชีเงินฝากอื่นๆ ของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กับธนาคารได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ
ล่วงหน้ า และในกรณีที่บญ
ั ชีเงินฝากดังกล่าวมี ยอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอให้ ธนาคารหักเพื่อชาระค่าธรรมเนียม ผู้ขอใช้
บริการตกลงชาระเงินในส่วนที่ขาดให้ แก่ธนาคารทันทีที่ธนาคารทวงถาม
4.

การระงับและการยกเลิกการใช้ บริการ
ผู้ขอใช้ บริ การสามารถระงับหรื อยกเลิกการใช้ บริ การ KK Smart SMS ได้ โดยติดต่อที่สาขาธนาคาร หรื อ KK
Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 หรื อโดยวิธีการอื่นที่ธนาคารจะได้ กาหนดและแจ้ งให้ ทราบตามวิธีการที่
สมควร
ทังนี
้ ้ การระงับหรื อการยกเลิกการใช้ บริ การ KK Smart SMS จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อธนาคารได้ ส่งข้ อความยืนยันการ
ระงับหรื อยกเลิกการใช้ บริ การไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ขอใช้ บริ การแล้ ว โดยผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าผู้ขอใช้ บริ การไม่
สามารถเรี ยกคืนค่าธรรมเนียมธนาคารตามสัดส่วนของวันที่ยงั ไม่ได้ ใช้ บริการที่ธนาคารได้ หกั ค่าธรรมเนียมไว้ ลว่ งหน้ าแล้ วได้
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เอกสารแนบ 5

ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ตามที่ได้ นิยามไว้ ด้านล่าง) เป็ นหนึง่ ในบริการด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคาร และอยู่ภ ายใต้ ข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขเกี่ ย วกับ การใช้ บ ริ ก ารด้ า นการเงิ น ผ่ า นช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(“ข้ อตกลงหลัก”)
ผู้ขอใช้ บริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงนี ้กับธนาคาร ดังต่อไปนี ้
1. ในข้ อตกลงนี ้ คาว่า
“บริ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ” หมายถึง บริ การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การเพื่อ ชาระหนี ้
และ/หรื อบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีอยู่กับ ธนาคาร และ/หรื อผู้รับชาระเงินที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ แจ้ งความ
ประสงค์ไว้ (ต่อไปนี ้หากมิได้ กล่าวถึงธนาคารโดยเฉพาะเจาะจงจะรวมเรี ยกว่า “ผู้รับชาระเงิน”) รวมถึงตามคาสัง่ อื่นใดที่
ผู้ขอใช้ บริ การแจ้ งให้ ผ้ รู ับชาระเงินดาเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากทังที
้ ่มีอยู่ในขณะขอใช้ บริ การและที่จะเกิดมีขึ ้นใน
อนาคต ตามจานวนที่ปรากฏในข้ อมูลที่ธนาคารได้ รับจากผู้ รับชาระเงิน และ/หรื อ ตัวแทนของผู้รับชาระเงิน และ/หรื อ
บุคคลอื่นใดที่ได้ รับแต่งตังหรื
้ อมอบหมายจากผู้รับชาระเงินให้ กระทาการแทน และ/หรื อในนามของผู้รับชาระเงิน (ต่อไปนี ้
จะเรี ยกว่า “ผู้ส่งคาสั่งแทนผู้รับชาระเงิน”) ตามที่ธนาคารตกลงกับผู้รับชาระเงิน และ/หรื อผู้ส่งคาสัง่ แทนผู้รับชาระเงิน
แต่ละราย และผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารนาส่งเงินตามจานวนที่หกั ออกจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การให้ แก่
ผู้รับชาระเงินต่อไป
คานิยามใดที่มิได้ ระบุในข้ อตกลงนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ นาคานิยามที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงหลักมาใช้ บงั คับ ทังนี
้ ้
หากมีคานิยามใดในข้ อตกลงหลักขัดหรื อแย้ งกับคานิยามในข้ อตกลงนี ้ ให้ ใช้ บงั คับตามคานิยามในข้ อตกลงนี ้
2. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารหักเงิน จากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การตามจานวนเงิ นที่ปรากฏในข้ อมูลที่
ธนาคารได้ รับจากผู้รับชาระเงิน และ/หรื อผู้ส่งคาสั่งแทนผู้รับชาระเงิน ดังนัน้ หากปรากฏในภายหลังว่าจานวนเงินที่
ผู้รับชาระเงิน และ/หรื อผู้สง่ คาสัง่ แทนผู้รับชาระเงินแจ้ งแก่ธนาคารไม่ถกู ต้ อง ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องติดต่อผู้รับชาระเงินเอง
โดยตรงเพื่อเรี ยกร้ องเงินจานวนดังกล่าวคืนจากผู้รับชาระเงิน โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงไม่เรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องให้ ธนาคาร
ชดใช้ เงินหรื อค่าเสียหายใดๆ ทังสิ
้ ้น เว้ นแต่เป็ นการกระทาโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของธนาคาร
3. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่า ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การก็ตอ่ เมื่อยอดเงินคงเหลือในบั ญชีเงิน
ฝากของผู้ขอใช้ บริการมีจานวนเพียงพอในการหักบัญชี ตามจานวนเงินที่ปรากฏในข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้รับชาระเงิน รวมทัง้
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรื อค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากการหักบัญชีเงินฝากภายใต้ ข้อตกลงนี ้ในขณะนันเท่
้ านัน้
4. ในกรณี ที่ธนาคารดาเนิน การหักเงินจากบัญชีเงิ นฝากที่ ผ้ ูขอใช้ บริ การกาหนดไว้ ส าหรั บการใช้ บริ การหักบัญชี
เงินฝากอัตโนมัติแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะได้ รับหลักฐานการทารายการจากธนาคารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)
หรื อข้ อความทางโทรศัพท์ (SMS) ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ให้ ไว้ กบั ธนาคาร หรื อช่องทางอื่นที่ธนาคารเห็นสมควร โดยนอกจาก
หลักฐานการทารายการดังกล่าวแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบความถูกต้ องของรายการได้ จากใบแจ้ งรายการ
เคลื่อนไหวของบัญชีเงิน (Statement) และ/หรื อใบเสร็จรับเงิน หรื อใบรับเงินที่จะออกโดยผู้รับชาระเงิน
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5. ในกรณีบญ
ั ชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม (เช่น การเปลี่ยนแปลงเลขที่บญ
ั ชี
เงินฝากในกรณีที่ธนาคารปรับปรุงระบบหรื อควบรวมสาขา ) ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ บญ
ั ชีเงินฝากที่เปลี่ยนแปลงไปนันอยู
้ ่
ภายใต้ เงื่อนไขและข้ อตกลงนี ้ด้ วยทุกประการ
6. ผู้ขอใช้ บริการตกลงชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรื อค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากการใช้ บริ การหักบัญชี
เงิ น ฝากอัต โนมัติ ต ามอัต ราและเงื่ อ นไขที่ ธ นาคารได้ ป ระกาศก าหนด โดยในกรณี ที่ ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารเป็ นผู้รั บ ภาระ
ค่าธรรมเนี ยม ค่าบริ การ และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมี สิทธิ หักเงิ นจากบัญชี
เงินฝากและบัญชีเงินฝากอื่นๆ ของผู้ขอใช้ บริการที่มีอยู่กบั ธนาคารได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ า
และในกรณีที่บญ
ั ชีเงินฝากดังกล่าวมีเงินไม่เพียงพอให้ ธนาคารหักเพื่อชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ และ/หรื อค่าใช้ จ่าย
ทังหมด
้
ผู้ขอใช้ บริการตกลงชาระเงินในส่วนที่ขาดให้ แก่ธนาคารทันทีที่ธนาคารทวงถาม
7. การขอใช้ บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ รับข้ อความยืนยันการให้ บริ การผ่าน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรื อข้ อความทางโทรศัพท์ (SMS) ที่ผ้ ขู อใช้ บริการได้ ให้ ไว้ กบั ธนาคาร หรื อช่องทางอื่น
ที่ธนาคารเห็นสมควร
8. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิระงับหรื อยกเลิกการให้ บริ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติทงหมด
ั้
หรื อเฉพาะ
ผู้รับชาระเงิน รายใดรายหนึ่ง เมื่ อใดก็ไ ด้ โดยแจ้ งให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามวิธีการหรื อ
ช่องทางที่ธนาคารเห็นสมควร
9. ผู้ขอใช้ บริ การสามารถยกเลิกการใช้ บริ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ โดยแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่า 30 วัน ก่อนวันที่กาหนดให้ การยกเลิกมีผล ทังนี
้ ้ การแจ้ งยกเลิกการใช้ บริ การดังกล่าวให้ ดาเนินการที่สาขาธนาคาร
หรื อโดยช่องทางอื่นที่ธนาคารจะได้ กาหนดและแจ้ งให้ ทราบต่อไป
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เอกสารแนบ 6
ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ
(KK Smart Investment Service)
บริ การหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ (KK Smart Investment Service) (ตามที่ได้ นิยามไว้ ด้านล่าง)
เป็ นหนึง่ ในบริการด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และอยู่ภายใต้ ข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้
บริการด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ข้ อตกลงหลัก”)
1. คานิยาม

ในข้ อตกลงนี ้ คาว่า
1.1 “KK Smart Investment Service” หมายถึง บริ การที่ธนาคารจัดให้ มีเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ขู อใช้
บริ การในการซือ้ และ/หรื อ ขายคื น และ/หรื อ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแทนผู้ขอใช้ บริ การภายใต้ เงื่ อนไขที่ผ้ ูขอใช้ บริ การ
กาหนดและแจ้ งให้ ไว้ แก่ธนาคาร ซึ่งประกอบไปด้ วย (ก) บริ การ Auto Sweep และ (ข) บริ การ Saving Plan และ (ค)
บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้ มีขึ ้นต่อไป
1.2 “บริการ Auto Sweep” หมายถึง บริการซื ้อ และ/หรื อ ขายคืน และ/หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแทน
ผู้ขอใช้ บริการ ภายใต้ เงื่อนไขที่ผ้ ขู อใช้ บริการกาหนดและแจ้ งให้ ไว้ แก่ธนาคาร
1.3 “บริการ Saving Plan” หมายถึง บริการซื ้อหน่วยลงทุนแบบต่อเนื่องโดยอัตโนมัติแทนผู้ขอใช้ บริ การ ภายใต้
เงื่อนไขที่ผ้ ขู อใช้ บริการกาหนดและแจ้ งให้ ไว้ แก่ธนาคาร
1.4 “Safety Period” หมายถึง ช่วงระยะเวลา (วันทาการติดต่อกัน) โดยเริ่มนับจากวันทาการใดๆ ที่เข้ าเงื่อนไข
ที่ธนาคารจะต้ องทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขบริการ Auto Sweep แต่ผ้ ขู อใช้ บริ การกาหนดให้ ธนาคารงดเว้ นการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
1.5 ”การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน “ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดของกองทุ
้
นกองหนึ่งเพื่อซื ้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนอีกกองหนึง่
1.6 “บัญชีเงินฝาก” หมายถึง (ก) บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริการที่มีอยู่กบั ธนาคาร และ/หรื อ (ข) บัญชีเงินฝาก
ต่างสถาบันการเงินที่ผ้ ขู อใช้ บริการกาหนดเพื่อการใช้ KK Smart Investment Service แต่ละประเภท
1.7 ”ยอดเงินคงเหลือสูงสุด“(Maximum Spending Limit) หมายถึง ยอดเงินคงเหลือสูงสุดในบัญชี ตามที่
ผู้ขอใช้ บริการกาหนดไว้ ในคาขอใช้ บริการ สาหรับใช้ บริการ Auto Sweep
1.8 “ยอดเงินคงเหลือขัน้ ต่า” (Minimum Spending Limit) หมายถึง ยอดเงินคงเหลือขันต
้ ่าในบัญชี ตามที่
ผู้ขอใช้ บริการกาหนดไว้ ในคาขอใช้ บริการ สาหรับใช้ บริการ Auto Sweep
1.9 “กองทุน” หมายถึง กองทุนรวมที่จดั ตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และบริ หารจัดการโดยบริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด ซึ่ง ผู้ขอใช้ บริ การกาหนดและแจ้ งให้ ไ ว้ แก่ธนาคาร
สาหรับการใช้ KK Smart Investment Service ทังนี
้ ้ ภายใต้ รายชื่อกองทุนที่ธนาคารกาหนด
1.10 “กองทุนเดิม” หมายถึง กองทุนที่ผ้ ขู อใช้ บริการได้ เคยกาหนดไว้ สาหรับใช้ KK Smart Investment Service
1.11 “กองทุนใหม่ ” หมายถึง กองทุนที่ผ้ ขู อใช้ บริการแจ้ งเปลี่ยนสาหรับใช้ KK Smart Investment Service
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คานิยามใดที่มิได้ ระบุในข้ อตกลงนี ้ ผู้ขอใช้ บริการตกลงให้ คานิยามที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงหลักมาใช้ บงั คับ ทังนี
้ ้ หากมี
คานิยามใดในข้ อตกลงหลักขัดหรื อแย้ งกับคานิยามในข้ อตกลงนี ้ ให้ ใช้ บงั คับตามคานิยามในข้ อตกลงนี ้
2. ขอบเขตการให้ บริ การ KK Smart Investment Service
ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า KK Smart Investment Service ประกอบไปด้ วย
2.1 บริการ Auto Sweep
2.2 บริการ Saving Plan
2.3 บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้ มีขึ ้นต่อไป
3. ข้ อตกลงและเงื่อนไขทัว่ ไปสาหรับการใช้ บริ การ KK Smart Investment Service
ผู้ขอใช้ บริการรับทราบและตกลงกับธนาคารดังต่อไปนี ้
3.1 ในการใช้ KK Smart Investment Service ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้ให้ ครบถ้ วนเรี ยบร้ อย
3.1.1 กรณีใช้ บริการ Auto Sweep
(ก) จัดให้ มีบญ
ั ชีกองทุน และ
(ข) กาหนดเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากที่ผ้ ขู อใช้ บริ การประสงค์จะใช้ บริ การ Auto Sweep และกาหนดให้
บัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็ นบัญชีสาหรับการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปั นผล (ถ้ ามี)
และ
(ค) มอบอานาจให้ ธนาคารและบุคคลที่ธนาคารกาหนดเป็ นผู้ดาเนินการแทนผู้ขอใช้ บริ การในการ
ทาคาสั่งซือ้ และ/หรื อการขายคืน และ/หรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุน รวมถึงการ
กาหนดให้ บญ
ั ชีเงินฝากตามที่ผ้ ขู อใช้ บริ การประสงค์จะใช้ บริ การ Auto Sweep ตาม (ข) เป็ น
บัญชีสาหรับการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปั นผล (ถ้ ามี) แทนผู้ขอใช้ บริ การ รวมถึง
ด าเนิ น การอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ก ารซื อ้ และ/หรื อ การขายคื น และ/หรื อ การสับ เปลี่ ย น
หน่วยลงทุน และการกาหนดบัญชีเงินฝากส าหรั บการรับเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงิ น
ปั น ผล (ถ้ า มี ) ดัง กล่าวส าเร็ จ บริ บูร ณ์ ไ ปตามความประสงค์ ของผู้ข อใช้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ ให้ ไ ว้ แ ก่
ธนาคาร โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงลงนามในหนัง สือมอบอานาจและเอกสารอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง
ตามที่ธนาคารกาหนด
3.1.2 กรณีใช้ บริการ Saving Plan
(ก) จัดให้ มีบญ
ั ชีกองทุน และ
(ข) กาหนดเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากที่ผ้ ขู อใช้ บริ การประสงค์จะใช้ บริการ Saving Plan และ
(ค) มอบอานาจให้ ธนาคารและบุคคลที่ธนาคารกาหนดเป็ นผู้ดาเนินการแทนผู้ขอใช้ บริ การในการ
ทาคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนแทนผู้ขอใช้ บริ การ รวมถึงดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้
การซื ้อหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ขอใช้ บริ การที่ได้ ให้ ไว้ แก่ธนาคารเป็ นไปโดยเสร็ จสิ ้น
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สมบูรณ์ โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงลงนามในหนังสือมอบอานาจและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง
ตามที่ธนาคารกาหนด
3.2 ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ผู้ขอใช้ บริการรับทราบว่าผู้ขอใช้ บริการจะไม่สามารถใช้ KK Smart Investment Service ได้
(ก) กองทุนที่ผ้ ขู อใช้ บริ การกาหนดสาหรับใช้ KK Smart Investment Service เป็ นกองทุนที่มีระดับความ
เสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผ้ ขู อใช้ บริ การสามารถลงทุนได้ หรื อเป็ นกองทุนที่มิได้ ป้องกันความเสี่ยง
ด้ านอัตราแลกเปลี่ยนทังจ
้ านวน (ยกเว้ นกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การรับทราบความเสี่ยงดังกล่าวแล้ วและยังคง
ตกลงยืนยันลงทุนในกองทุนดังกล่าว) หรื อ
(ข) สถานะของบัญชีเงินฝากที่ผ้ ขู อใช้ บริ การกาหนดสาหรับใช้ KK Smart Investment Service ถูกปิ ดบัญชี
หรื อถูกระงับการใช้ งานไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม
3.3 ในการกาหนดบัญชีเงินฝากและกองทุนสาหรับใช้ KK Smart Investment Service ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า
บัญชีเงิ นฝากและกองทุนดังกล่าวต้ องอยู่ภ ายใต้ ประเภทบัญชี และรายชื่อกองทุนตามที่ธนาคารกาหนด โดยชื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนต้ องเป็ นชื่อที่ตรงกันกับชื่อบัญชีที่ระบุในบัญชีเงินฝาก และสาหรับบัญชีเงินฝาก 1 บัญชี ผู้ขอใช้
บริ การสามารถใช้ KK Smart Investment Service ได้ เพียงประเภทบริ การเดียวเท่านัน้ โดยเลือกระหว่างบริ การ Auto
Sweep กับ Saving Plan
ธนาคารสงวนสิทธิ เปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีและรายชื่อกองทุนสาหรับการใช้ KK Smart Investment
Service ได้ ตลอดระยะเวลาการให้ KK Smart Investment Service ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
3.4 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่า ผู้ขอใช้ บริ การจะสามารถใช้ KK Smart Investment Service ได้ ทนั ทีที่
ธนาคารได้ อนุมตั คิ าขอใช้ บริการของผู้ขอใช้ บริการแล้ ว หรื อภายในระยะเวลาที่ธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบ
3.5 ผู้ขอใช้ บริการรับทราบว่า ธนาคารจะทาการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีอยู่กบั
ธนาคาร ภายในเวลา 06.00 น. ของทุกวันทาการ หรื อกาหนดเวลาอื่นตามที่ธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบต่อไป
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อข้ อความผ่านโทรศัพท์มือถื อ หรื อแจ้ งให้ ทราบโดยการปิ ดประกาศ ณ สาขาธนาคาร หรื อ
ช่องทางอื่นตามที่ธนาคารเห็นสมควร
3.6 ในกรณีที่ธนาคารหรื อสถาบันการเงินอื่นดาเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การแล้ ว ผู้ขอใช้
บริการจะได้ รับหลักฐานการทารายการจากธนาคารหรื อสถาบันการเงินอื่นผ่านช่องทางหรื อตามวิธีการอื่นที่ธนาคารหรื อ
สถาบันการเงินอื่นกาหนด โดยนอกจากหลักฐานการทารายการดังกล่าวแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้ องของรายการได้ จากสมุดคูฝ่ าก และ/หรื อรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก
3.7 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชาระค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากการใช้ KK Smart Investment
Service ให้ แก่ธนาคาร ตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศกาหนด โดย (ก) ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การกาหนดให้ บญ
ั ชี
เงินฝากที่มีอยู่กบั ธนาคารเป็ นบัญชีเพื่อใช้ KK Smart Investment Service ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารหักเงินจาก
บัญชีเงินฝาก และบัญชีเงินฝากอื่นๆ ของผู้ของใช้ บริ การที่มีอยู่กบั ธนาคารได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ
ก่อนการหักเงิน และในกรณีที่บญ
ั ชีเงินฝากดังกล่าวมี ยอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอให้ ธนาคารหักเพื่อชาระค่าธรรมเนียม
และ/หรื อค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชาระเงินในส่วนที่ขาดให้ แก่ธนาคารทันทีที่ธนาคารทวงถาม และ (ข) ใน
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กรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การกาหนดให้ บญ
ั ชีเงินฝากที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่นเป็ นเป็ นบัญชีเพื่อใช้ KK Smart Investment
Service ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ สถาบันการเงินผู้รับฝากเงินหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การ รวมทังผู
้ ้ ขอใช้
บริ การตกลงรับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินการดังกล่าวให้ แก่สถาบันการเงิน
ผู้รับฝากเงินตามอัตราที่สถาบันการเงินผู้รับฝากเงินประกาศกาหนด
3.8 ผู้ขอใช้ บริการรับทราบว่า ข้ อมูลต่างๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ รับจากธนาคารอันเนื่องมาจากหรื อเกี่ยวเนื่องกับการ
ใช้ KK Smart Investment Service ไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดก็ตาม ไม่ถือเป็ นการรับรองข้ อมูลโดยธนาคารหรื อใช้ ในการ
อ้ างอิงใดๆ ได้ ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีข้อสงสัยหรื อต้ องการข้ อมูลหรื อรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ขอใช้ บริ การต้ องสอบถาม
ธนาคารหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ภัทร จากัด โดยตรง ทังนี
้ ้ หากผู้ขอใช้ บริ การต้ องการตรวจสอบความถูกต้ อง
ของการทารายการจากรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก (Statement) ผู้ขอใช้ บริ การต้ องสอบถามสถาบันการเงิน
ผู้รับฝากเงินที่ผ้ ขู อใช้ บริการตกลงให้ หกั เงินจากบัญชีเงินฝากสาหรับใช้ KK Smart Investment Service
3.9 ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริการเปลี่ยนแปลงประเภทบริ การภายใต้ KK Smart Investment Service และเปลี่ยนแปลง
กองทุนในคราวเดียวกัน ผู้ขอใช้ บริการรับทราบว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ธนาคารจะไม่ทาคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
แต่อย่างใด
3.10 ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่าธนาคารสงวนสิทธิในการยกเลิกการใช้ KK Smart
Investment Service ของผู้ขอใช้ บริการได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบ
(ก) บัญชีเงินฝากถูกปิ ดบัญชี หรื อสถานะของบัญชีเงินฝากถูกระงับการใช้ งานไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม
(ข) ผู้ขอใช้ บริการไม่ได้ ทาการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนเมื่อถึงกาหนดเวลาตามที่ธนาคารกาหนด
3.11 ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การประสงค์จะยกเลิกการมอบอานาจตามที่ระบุในข้ อ 3.1.1 (ค) หรื อ 3.1.2 (ค) ผู้ขอใช้
บริ การรับทราบและตกลงว่าการยกเลิกการมอบอานาจดังกล่าวจะมีผลเป็ นการยกเลิกการใช้ KK Smart Investment
Service ในทุกบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้ องกับ KK Smart Investment Service ทังหมด
้
โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงแจ้ ง
การยกเลิกการมอบอานาจดังกล่าวให้ ธนาคารทราบตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด
3.12 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถยกเลิกการใช้ KK Smart Investment Service ได้ โดยติดต่อที่สาขาธนาคาร หรื อ
ช่องทางอื่นที่ธนาคารจะได้ กาหนดต่อไป
3.13 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ข้ อกาหนดในการใช้ KK Smart Investment Service ตามที่ระบุในข้ อตกลงนี ้ ไม่มี
ผลเป็ นการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนโครงการจัดการกองทุน และ/หรื อข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ขอใช้ บริ การกับบริ ษัทจัดการกองทุน โดยผู้ขอใช้ บริ การยังคงผูกพันและปฏิบตั ิตามหนังสือชี ้ชวน และ/หรื อ
ข้ อผูกพันที่เกี่ยวข้ องต่อไปตามเดิมทุกประการ
3.14 เว้ นแต่ข้อตกลงนี ้จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าการใช้ KK Smart Investment Service
ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิและหน้ าที่ต่างๆ ของผู้ขอใช้ บริ การเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากตามข้ อตกลงและเงื่อนไขบัญชีเงินฝาก
และบริการด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด
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4. ข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมสาหรับบริการ Auto Sweep
ในการใช้ บริการ Auto Sweep ผู้ขอใช้ บริการตกลงเพิ่มเติมดังนี ้
4.1 ผู้ขอใช้ บริการรับทราบและตกลงว่า ในการใช้ บริการ Auto Sweep ผู้ขอใช้ บริการต้ องใช้ บริ การดังกล่าวร่วมกับ
บัญชีเงินฝากที่ผ้ ูขอใช้ บริ การมีอยู่กับธนาคาร โดยผู้ขอใช้ บริ การสามารถกาหนดบัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนและเงินปั นผล (ถ้ ามี) ได้ 1 บัญชี / กองทุน / เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเท่านัน้
4.2 ในกรณีที่ธนาคารทาการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากแล้ วปรากฏว่า
(ก) จานวนเงินรวมระหว่าง (กก) ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก และ (ขข) ยอดเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การจะได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนผ่าน KK Smart Investment Service ภายในวันนัน้
(ถ้ ามี) (“ยอดเงินคงเหลือสุทธิ ”) มีจานวนเกินกว่ายอดเงินคงเหลือสูงสุด (Maximum Spending Limit)
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเป็ นจานวนเงินเท่ากับยอดเงินคงเหลือ
สุทธิ หักด้ วยยอดเงินคงเหลือสูงสุด (“ยอดเงินสั่งซือ้ ”) และนายอดเงินสั่งซือ้ จานวนดังกล่าวไปซือ้
หน่วยลงทุนในกองทุนแทนผู้ขอใช้ บริ การ ทังนี
้ ้ ธนาคารจะไม่ ทาการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนหากปรากฏว่า
ยอดเงินสัง่ ซื ้อมีจานวนต่ากว่า 5,000 บาท หรื อต่ากว่าจานวนเงินขันต
้ ่าที่ธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ทราบ
ต่อไป (หากมี) หรื อ
(ข) ยอดเงินคงเหลือสุทธิ (ตามนิยามที่ระบุในข้ อ 4.2 (ก)) มีจานวนต่ากว่ายอดเงินคงเหลือขันต
้ ่า (Minimum
Spending Limit) ผู้ขอใช้ บริการตกลงมอบอานาจให้ ธนาคารทาคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนแทน
ผู้ขอใช้ บริ การ โดยจานวนเงินที่ผ้ ขู อใช้ บริ การประสงค์ให้ ธนาคารทาการขายคืนหน่วยลงทุนจะเท่ากับ
ยอดเงินคงเหลือสูงสุด (Maximum Spending Limit) หักด้ วยยอดเงินคงเหลือสุทธิ (“ยอดเงินสัง่ ขาย”)
ทังนี
้ ้ ธนาคารจะไม่ทาการขายคืนหน่วยลงทุนหากปรากฏว่ายอดเงินสัง่ ขายมีจานวนต่ากว่า 5,000 บาท
หรื อต่ากว่าจานวนเงินขันต
้ ่าที่ธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ทราบต่อไป (หากมี)
ในกรณี ที่คาสั่ง ขายคืน หน่ว ยลงทุน ของธนาคารภายใต้ เ งื่ อ นไขที่ ร ะบุใ นวรรคก่อ นเป็ นจ านวนเงิ น ที่
มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิในกองทุนของผู้ขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารทาคาสัง่ ขาย
คืนหน่วยลงทุนในกองทุนทังหมด
้
4.3 ในกรณี ที่ผ้ ูขอใช้ บริ การกาหนดให้ มี Safety Period ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าธนาคารจะทาการสั่งซื อ้
หน่วยลงทุนแทนผู้ขอใช้ บริ การเมื่อ (ก) ครบกาหนดระยะเวลา Safety Period และ (ข) ยอดเงินในบัญชีเงินฝากใน
วันทาการถัดจากวันสิ ้นสุดระยะเวลา Safety Period เข้ าเงื่อนไขที่ธนาคารจะต้ องทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุใน
ข้ อ 4.2 (ก)
ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่า หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากวันใดวันหนึ่งในช่วงระยะเวลาการนับ
Safety Period ไม่เข้ าเงื่อนไขที่ธนาคารจะต้ องทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในข้ อ 4.2 (ก) ให้ ถือว่าการนับระยะเวลา
Safety Period เป็ นอันสิ ้นสุดลง และให้ ธนาคารเริ่ มนับระยะเวลา Safety Period ใหม่ในวันที่เข้ าเงื่อนไขที่ธนาคารจะต้ อง
ทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในข้ อ 4.2 (ก)
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4.4 ในการขอเปลี่ยนกองทุนสาหรับใช้ บริ การ Auto Sweep ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขใน
แต่ละกรณีดงั นี ้
(ก) กรณีการขอเปลี่ยนกองทุนโดยเลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนใหม่กบั กองทุนเดิมเป็ นเลขเดียวกัน
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารทาคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเดิมไปเป็ นกองทุนใหม่
ตามที่ผ้ ขู อใช้ บริ การแจ้ งให้ ไว้ แก่ธนาคาร โดยผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะมีผลให้ เป็ น
การขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนเดิมทัง้ หมดที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมีอยู่ภายใต้ เลขผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวซึ่งไม่จากัด
เพียงแต่หน่วยลงทุนที่เกิดจากการทารายการผ่าน KK Smart Investment Service ทังนี
้ ้ เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุน
ใหม่ตามที่ผ้ ขู อใช้ บริการกาหนด
(ข) กรณีการขอเปลี่ยนกองทุนโดยเลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนใหม่กบั กองทุนเดิมแตกต่างกัน
ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่าธนาคารจะทาการเปลี่ยนกองทุนจากกองทุนเดิมไปเป็ นกองทุนใหม่ที่
ผู้ขอใช้ บริการกาหนดและแจ้ งให้ ไว้ แก่ธนาคารเท่านัน้ โดยมิได้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแต่อย่างใด
5. ข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมสาหรับบริการ Saving Plan
ในการใช้ บริการ Saving Plan ผู้ขอใช้ บริการตกลงเพิ่มเติมดังนี ้
5.1 ในกรณีที่ถึงกาหนดเวลาที่ผ้ ขู อใช้ บริ การระบุให้ ธนาคารทาคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแทนผู้ขอใช้ บริ การตามที่ระบุ
ในคาขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเป็ นจานวนเงินตามที่กาหนดในคาขอ
ใช้ บริการ และนาเงินจานวนดังกล่าวไปซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนแทนผู้ขอใช้ บริการ
5.2 ผู้ขอใช้ บริการรับทราบว่า ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้รับฝากเงินของผู้ขอใช้ บริ การส่งผลการหักเงินในบัญชีของ
ผู้ขอใช้ บริ การมายังธนาคารภายหลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการจะถือว่าคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะไม่สามารถ
ยกเลิกหรื อเพิกถอนได้ และจะมีผลในวันทาการถัดไป
5.3 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า เมื่อถึงกาหนดเวลาที่ธนาคารจะต้ องทาคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแทนผู้ขอใช้ บริ การใน
คราวใดๆ แล้ ว หากเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้ ธนาคารจะไม่ทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแทนผู้ขอใช้ บริการ
(ก) จานวนเงินในการซื ้อหน่วยลงทุนแบบต่อเนื่องตามที่ผ้ ขู อใช้ บริ การกาหนดมีจานวนต่ากว่า 1,000 บาท
หรื อต่ากว่ามูลค่าขันต
้ ่าในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่กองทุนกาหนด (บังคับตามจานวนเงินขันต
้ ่าที่สงู กว่า) หรื อ
(ข) ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากมีจานวนน้ อยกว่ายอดเงินสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแบบต่อเนื่องที่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
กาหนด
(ค) กรณีเป็ นการซื ้อหน่วยลงทุนแบบต่อเนื่องมากกว่า 1 กองทุนในวันเดียวกัน หากยอดเงินคงเหลือในบัญชี
เงินฝากมีไม่เพียงพอที่จะซื ้อหน่วยลงได้ ครบทุกกองทุน ธนาคารขอสงวนสิทธิทารายการซื ้อหน่วยลงทุนให้ เฉพาะรายการ
ที่สามารถหักเงินได้ เท่านัน้
5.4 ในการขอเปลี่ยนกองทุนสาหรับการใช้ บริ การ Saving Plan ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่าธนาคารจะทา
การเปลี่ยนกองทุนสาหรับใช้ บริ การ Saving Plan จากกองทุนเดิมไปเป็ นกองทุนใหม่ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การกาหนดและแจ้ งให้ ไว้
แก่ธนาคารเท่านัน้ โดยการเปลี่ยนกองทุนในกรณีนี ้ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าธนาคารจะไม่ทาคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
แต่อย่างใด
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เอกสารแนบ 7

ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการ Sweep in-out

บริ การ Sweep in-out (ตามที่ได้ นิยามไว้ ด้านล่าง) เป็ นหนึ่งในบริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคาร และอยู่ ภ ายใต้ ข้ อตกลงและเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การใช้ บริ ก ารด้ านการเงิ น ผ่ า นช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(“ข้ อตกลงหลัก”)
1. คานิยาม
ในข้ อตกลงนี ้ คาว่า
1.1 “บริ การ Sweep in-out” หมายถึง บริ การหัก และ/หรื อโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ซึ่ง
ประกอบด้ วยบริการหัก และ/หรื อโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปเข้ าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Sweep in) และ
บริ การหัก และ/หรื อโอนเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไปเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Sweep out)
1.2 “บัญชีเงินฝากออมทรั พย์ ” หมายถึง บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กับธนาคาร
และได้ กาหนดให้ ใช้ สาหรับบริการ Sweep in-out
1.3 “บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ” หมายถึง บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กับ
ธนาคารและได้ กาหนดให้ ใช้ สาหรับบริการ Sweep in-out
คานิยามใดที่มิได้ ระบุในข้ อตกลงนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ คานิยามที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงหลักมาใช้ บงั คับ ทังนี
้ ้
หากมีคานิยามใดในข้ อตกลงหลักขัดหรื อแย้ งกับคานิยามในข้ อตกลงนี ้ให้ ใช้ บงั คับตามคานิยามในข้ อตกลงนี ้
2. เงื่อนไขการใช้ บริการ
2.1 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่า ธนาคารจะให้ บริ การ Sweep in- out แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ เมื่อผู้ขอใช้ บริ การ
ได้ ดาเนินการสมัครใช้ บริการนี ้ตามวิธีการที่ธนาคารกาหนดและธนาคารได้ อนุมตั คิ าขอใช้ บริการของผู้ขอใช้ บริการแล้ ว
2.2 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การ Sweep in – out ทุกวันและเวลาทาการของสาขา โดยไม่จากัดจานวนครัง้
และจานวนเงินสูงสุดในการใช้ บริการ
2.3 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ในการใช้ บริ การหัก และ/หรื อโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปเข้ าบัญชี
เงินฝากกระแสรายวัน (Sweep in) ธนาคารจะดาเนินการภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
(ก) ในกรณี ที่มีเช็ คสั่งจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรื อมีตวั๋ เงิน เอกสาร และ/หรื อตราสารทาง
การเงินอื่นใดมาตัดบัญชี ถอน หรื อเรี ยกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และปรากฏว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชี
เงินฝากกระแสรายวันมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่เพียงพอให้ ธนาคารตัดบัญชี ถอน หรื อจ่ายเงินตามการเรี ยกเก็บ
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารหัก และ/หรื อโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามจานวนเงินที่ไม่พอจ่าย ตัดบัญชี
ถอน หรื อจ่ายเงินตามการเรี ยกเก็บนัน้ ไปเข้ าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันได้ โดยทันที
อนึง่ ในกรณีที่ธนาคารพิจารณาแล้ วเห็นว่า หากธนาคารดาเนินการหัก และ/หรื อโอนเงินตามเงื่อนไขที่
ระบุในวรรคก่อนแล้ ว ยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันยังคงไม่เพียงพอชาระเงินตามเช็คสัง่ จ่าย ตัว๋ เงิน เอกสาร
และ/หรื อ ตราสารทาง การเงิ นอื่ นใดที่ ส่ ง มาเพื่ อตั ด บั ญ ชี ถอน หรื อ เรี ยกเก็ บเงิ น จากบั ญ ชี นั น้ และ
ผู้ขอใช้ บริการมิได้ มีวงเงินสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีกบั ธนาคาร ธนาคารจะไม่ดาเนินการหัก และ/หรื อโอนเงินตามวรรคก่อน
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ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการ แต่หากผู้ขอใช้ บริ การมีวงเงินสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีกบั ธนาคาร ธนาคารจะดาเนินการหัก และ/หรื อ
โอนเงิ น จากยอดเงิ น คงเหลื อ ในบัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ ทั ง้ จ านวน หรื อ เพี ย งบางส่ ว น เพื่ อ ให้ บัญ ชี เ งิ น ฝาก
กระแสรายวันมียอดเป็ นหนี ้ธนาคารในจานวนน้ อยที่สดุ
(ข) ณ สิ ้นวันใดๆ หากปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันมียอดเงินเป็ นลูกหนี ้ของธนาคาร
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคาร หัก และ/หรื อโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปเข้ าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตาม
จานวนเท่ากับยอดเงินที่เป็ นลูกหนี ้ธนาคาร หรื อยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทงจ
ั ้ านวน หรื อเพียงบางส่วน
ได้ โดยทันทีเพื่อให้ บญ
ั ชีเงินฝากกระแสรายวันไม่มียอดเป็ นหนี ้ หรื อมียอดเป็ นหนี ้ธนาคารในจานวนน้ อยที่สดุ
(ค) ผู้ขอใช้ บริการรับทราบว่าธนาคารจะทารายการตามคาสัง่ ของผู้ขอใช้ บริ การก็ตอ่ เมื่อยอดเงินคงเหลือใน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของผู้ขอใช้ บริ การมีจานวนเพียงพอในการหัก และ/หรื อโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ของผู้ขอใช้ บริการตามจานวนเงินที่ผ้ ขู อใช้ บริการทาคาสัง่
(ง) ผู้ขอใช้ บริการรับทราบว่าการใช้ บริการ Sweep in ตามข้ อตกลงนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องชาระภาษี เงินได้
สาหรับดอกเบี ้ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกาหนด
2.4 ผู้ขอใช้ บริการรับทราบว่า ในการใช้ บริการหัก และ/หรื อโอนเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไปเข้ าบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ (Sweep out) ธนาคารจะให้ บริ การต่อเมื่อปรากฏว่า ณ สิ ้นวันใดๆ ยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
มียอดเงินฝากเป็ นเจ้ าหนี ้ธนาคาร โดยผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารหัก และ/หรื อโอนยอดเงินฝากจากบัญชี เงินฝาก
กระแสรายวันทังหมดไปเข้
้
าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ ทนั ที
2.5 การให้ บริการ Sweep in-out ตามข้ อตกลงนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าธนาคารจะทาการหัก และ/หรื อโอนเงิน
โดยพิจารณาจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ ขณะที่ทารายการเท่านัน้ ในกรณีที่มีการนาฝากเช็ค ตัว๋ เงิน หรื อตราสารทาง
การเงินอื่นใดเข้ าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ไว้ แล้ ว แต่ยงั รอผลการเรี ยกเก็บ ธนาคารจะยัง
ไม่ดาเนินการหัก และ/หรื อโอนเงินสาหรับจานวนเงินที่รอผลการเรี ยกเก็บอยูน่ นไปยั
ั ้ งบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรื อบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี) จนกว่าธนาคารจะทาการเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค ตัว๋ เงิน หรื อตราสารทางการเงินที่นาเข้ า
ฝากบัญชีนนได้
ั ้ แล้ ว
2.6 เมื่อธนาคารหัก และ/หรื อโอนเงิน และนาเงินที่หกั และ/หรื อโอนเงินนันเข้
้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อบัญชี
เงินฝากกระแสรายวัน (แล้ วแต่กรณี) ตามที่ผ้ ขู อใช้ บริการกาหนดให้ ไว้ แก่ธนาคารแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะได้ รับหลักฐานการ
ทารายการจากธนาคารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรื อข้ อความทางโทรศัพท์ (SMS) ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ให้ ไว้ กบั
ธนาคาร หรื อช่องทางอื่นที่ธนาคารเห็นสมควร
2.7 ในกรณีที่การใช้ บริ การ Sweep in-out ตามข้ อตกลงนี ้เป็ นผลทาให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การต้ องชาระค่าธรรมเนียม
ค่าบริ การ ตลอดจนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเงินฝาก และ/หรื อค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การ Sweep in-out ให้ แก่
ธนาคาร ตามอัตราและเงื่ อนไขที่ธนาคารประกาศกาหนด ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิ หักเงินค่าธรรมเนียม
และ/หรื อค่าบริ การต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ นจากบัญชีเงินฝากและบัญชีเงินฝากอื่นๆ ของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กบั ธนาคารได้
ทันที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ า และในกรณีที่บญ
ั ชีเงินฝากดังกล่าวมีเงินไม่เพียงพอให้ ธนาคารหัก
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เพื่อชาระค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าบริ การต่างๆ ทังหมด
้
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชาระเงินในส่วนที่ขาดให้ แก่ธนาคารทันทีที่
ธนาคารทวงถาม
2.8 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถระงับหรื อยกเลิกการใช้ บริ การ Sweep in-out ได้ โดยติดต่อที่สาขาธนาคาร หรื อโดย
วิธีการอื่นที่ธนาคารจะได้ กาหนด
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ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการ KK พร้ อมเพย์

เอกสารแนบ 8

บริ การ KK พร้ อมเพย์ (ตามที่ได้ นิยามไว้ ด้านล่าง) เป็ นหนึ่งในบริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคาร และอยู่ ภ ายใต้ ข้ อตกลงและเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การใช้ บริ ก ารด้ านการเงิ น ผ่ า นช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(“ข้ อตกลงหลัก”)
1. คานิยาม
ในข้ อตกลงนี ้ คาว่า
1.1 “บริการ KK พร้ อมเพย์ ” หมายถึง บริการที่รองรับการรับโอนเงิน หรื อธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากใดๆ ที่อาจ
ถูกกาหนดขึน้ ในอนาคต ซึ่ง ผู้ขอใช้ บริ การต้ องลงทะเบี ยน KK พร้ อมเพย์ โดยใช้ เลขประจาตัวประชาชน หมายเลข
โทรศัพท์ มื อถื อ เลขประจาตัวผู้เ สี ยภาษี อากร หรื อข้ อมูลอื่ นใดที่ อาจถูกกาหนดขึน้ ในอนาคต (เช่น ที่ อยู่จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ได้ ลงทะเบียนไว้ กับธนาคาร) แทนเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การ โดยเมื่อ
ธนาคารแจ้ งผลยืนยันการลงทะเบียนบริ การ KK พร้ อมเพย์ ไปยังผู้ขอใช้ บริ การแล้ ว ระบบงานจะจัดเก็ บข้ อมูลการ
ลงทะเบียนบริ การ KK พร้ อมเพย์ เป็ นข้ อมูลในการรองรับการรับโอนเงิน หรื อธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากใดๆ ที่อาจถูก
กาหนดขึ ้นในอนาคตต่อไป
1.2 “ลงทะเบียน” หมายถึง การลงทะเบียนใช้ บริ การ KK พร้ อมเพย์ ผ่านช่องทางและวิธีการที่ธนาคารกาหนด
1.3 “ยกเลิกการลงทะเบียน” หมายถึง การยกเลิกการลงทะเบียนใช้ บริ การ KK พร้ อมเพย์ ผ่านช่องทางและวิธีการ
ที่ธนาคารกาหนด
1.4 “ITMX” หมายถึง บริ ษัท เนชั่นแนลไอที เอ็ม เอ๊ กซ์ จ ากัด และให้ หมายความรวมถึง บุคคลอื่ นใดที่ ทาหน้ า ที่
ตัวกลางเชื่อมระบบในการใช้ บริการนี ้แทน ITMX
คานิยามใดที่มิได้ ระบุในข้ อตกลงนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ คานิยามที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงหลักมาใช้ บงั คับ ทังนี
้ ้ หากมี
คานิยามใดในข้ อตกลงหลักขัดหรื อแย้ งกับคานิยามในข้ อตกลงนี ้ให้ ใช้ บงั คับตามคานิยามในข้ อตกลงนี ้
2. เงื่อนไขการใช้ บริการ
2.1 ผู้ขอใช้ บริ การรั บทราบว่ า บัญ ชีเ งินฝากสาหรับใช้ บริ การ KK พร้ อมเพย์ ต้ องเป็ นบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์หรื อกระแสรายวันที่ผ้ ขู อใช้ บริการมีอยูก่ บั ธนาคารเท่านัน้ และต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม
2.2 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่า ผู้ขอใช้ บริ การจะสามารถใช้ บริ การ KK พร้ อมเพย์ ได้ เมื่อผู้ขอใช้ บริ การ
ได้ รับแจ้ งผลยืนยันการลงทะเบียนบริ การจากธนาคารผ่านข้ อความทางโทรศัพท์ (SMS) หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(Email) หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควร
2.3 ในกรณีที่ธนาคารกาหนดวิธีการให้ ผ้ ขู อใช้ บ ริ การสามารถลงทะเบียนใช้ บริ การ KK พร้ อมเพย์ได้ โดยไม่ต้อง
ลงลายมือชื่อ ผู้ขอใช้ บริการตกลงผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องตามที่ธนาคารกาหนดทุกประการ
2.4 ผู้ขอใช้ บริการขอรับรองและยืนยันว่าในขณะที่ลงทะเบียนสมัครใช้ บริ การ KK พร้ อมเพย์ และตลอดระยะเวลา
ของการใช้ บ ริ ก ารนี ้ ผู้ข อใช้ บริ การเป็ นเจ้ าของบัญ ชี เ งิ น ฝากและบัตรประจ าตัวประชาชน หรื อบัตรประจ าตัวผู้เสี ย
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ภาษี อ ากรที่ ท างการออกให้ แ ก่ ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก าร หรื อ เป็ นผู้มี สิ ท ธิ ใ ช้ ห รื อ ได้ รั บ อนุญ าตให้ ใ ช้ ห มายเลขโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรหรื อข้ อมูลอื่นใดที่นามาลงทะเบียนเพื่อใช้ บริการนี ้
2.5 หากผู้ขอใช้ บริ การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกบัญชีเงินฝาก หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร
หรื อข้ อมูลอื่นใดที่ใช้ ลงทะเบียนบริการนี ้ ผู้ขอใช้ บริการมีหน้ าที่แจ้ งการเปลี่ยนแปลงหรื อ ยกเลิกข้ อมูลดังกล่าวให้ ธนาคาร
ทราบทันทีที่สาขาของธนาคาร หรื อช่องทางอื่นที่ธนาคารจะได้ กาหนด และผู้ขอใช้ บริ การมีหน้ าที่แจ้ งการเปลี่ยนแปลง
หรื อยกเลิกข้ อมูลดังกล่าวแก่ผ้ โู อนเงินทันที
2.6 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารให้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ขอใช้ บริ การแก่ ITMX เพื่อเป็ นฐานข้ อมูลกลางสาหรับ
บริการ KK พร้ อมเพย์ได้
2.7 ผู้ขอใช้ บริการรับทราบว่าการรับโอนเงินผ่านบริการ KK พร้ อมเพย์ เป็ นการรับโอนเงินภายในประเทศเท่านัน้
2.8 ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริการประสงค์จะโอนเงิน ผู้ขอใช้ บริการสามารถโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ที่ธนาคารกาหนด
ได้ โดยจะต้ องผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การโอนเงินผ่านช่องทางแต่ละช่องทางนั ้นๆ ตามที่
ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถโอนเงินได้ ไม่จากัดจานวนครัง้ ภายในวงเงินต่อครัง้ และต่อวันตามที่ ผ้ ขู อใช้
บริการกาหนด แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินวงเงินสูงสุดในการโอนเงินต่อครัง้ และต่อวันตามที่ธนาคารกาหนด
2.9 ในกรณี ที่ธนาคารตรวจพบว่ามีข้อผิดพลาดจากการรับโอนเงินผ่านการใช้ บริ การ KK พร้ อมเพย์ ผู้ขอใช้
บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารดาเนินการแก้ ไข เปลี่ยนแปลงรายการที่ผิดพลาดนันให้
้ ถกู ต้ องได้ ทนั ที
2.10 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารนาส่ง หรื อแจ้ งข้ อมูลใดๆ ให้ แก่ผ้ ูขอใช้ บริ การ ผ่านทางข้ อความทาง
โทรศัพท์ (SMS) หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ให้ ไว้ กับธนาคาร หรื อช่องทางอื่นที่ธนาคาร
เห็นสมควร เพื่อประกอบการให้ บริการ KK พร้ อมเพย์ได้
3. ความรับผิดของธนาคาร
ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ ้นจากการให้ บริ การ KK พร้ อมเพย์ ธนาคารจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
ผู้ขอใช้ บริ การพิสูจ น์ไ ด้ ว่าเกิดขึน้ จากการกระทาโดยจงใจ หรื อประมาทเลินเล่อ อย่างร้ ายแรงซึ่งเป็ นความเสี ยหายที่
ตามปกติย่อมเกิดขึน้ เท่านัน้ โดยธนาคารจะรับผิดชอบไม่เกินจานวนเงินของแต่ละธุรกรรมการรับโอนเงินผ่านบริ การ
KK พร้ อมเพย์ที่เกิดความเสียหายเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจาก
พฤติการณ์พิเศษและไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากสาเหตุต่างๆ
ดังต่อไปนี ้
3.1 ผู้ขอใช้ บ ริ การปิ ดบัญ ชี เ งิ น ฝากที่ ลงทะเบียนไว้ กับบริ การ KK พร้ อมเพย์ อันมี ผลท าให้ ผ้ ูขอใช้ บ ริ การ
ไม่สามารถรับเงินโอนผ่านบริการนี ้หรื อทาธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากใดๆ ที่อาจถูกกาหนดขึ ้นในอนาคต
3.2 ผู้ขอใช้ บริ การยกเลิกการใช้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรื อข้ อมูลอื่นใดที่ใช้ ลงทะเบียนบริ การ KK พร้ อมเพย์
สาหรับผูกกับบัญชีเงินฝาก และไม่ได้ แจ้ งให้ ธนาคารทราบ
3.3 เป็ นเหตุสดุ วิสยั
3.4 ผู้ขอใช้ บริการปฏิบตั ผิ ิดเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงนี ้ ข้ อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก หรื อข้ อตกลงหลัก
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4. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ อันเกี่ ยวข้ องกับการใช้ บริ การ KK พร้ อมเพย์ ให้ แก่
ธนาคาร ตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารได้ ประกาศกาหนด โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
และบัญชีเงินฝากอื่นๆ ของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กบั ธนาคารเพื่อชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้ ทนั ที โดยไม่
ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การทราบล่วงหน้ า และในกรณี ที่บญ
ั ชีเงินฝากดังกล่าวมีเงินไม่เพียงพอให้ ธนาคารหักเพื่อชาระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
ผู้ขอใช้ บริการตกลงชาระเงินในส่วนที่ขาดให้ แก่ธนาคารทันทีที่ธนาคารทวงถาม
5. การระงับและการยกเลิกการใช้ บริการ
5.1 ผู้ขอใช้ บริการตกลงว่าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้ ธนาคารมีสิทธิตดั สินใจโดยเด็ดขาดตามดุลพินิจของ
ธนาคารในการยกเลิกการให้ บริการ KK พร้ อมเพย์ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบ
(ก) กรณีที่ ITMX แจ้ งให้ ธนาคารทราบว่ามีการยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ ลงทะเบียนบริการ KK พร้ อมเพย์
(ข) ผู้ขอใช้ บริการหรื อบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริการถูกใช้ หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อมีพฤติการณ์อนั น่าสงสัยว่า
มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ ายหรื อไม่เป็ นไปตามกฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
(ค) บัญชีเงินฝากปิ ดลงไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ
(ง) ธนาคารต้ องยกเลิกการให้ บริ การดังกล่าวเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจน
คาพิพากษา หรื อคาสัง่ ของศาล
5.2 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถยกเลิกการลงทะเบียนใช้ บริ การ KK พร้ อมเพย์ ได้ โดยติดต่อที่สาขาธนาคารภายใน
เวลาทาการของสาขา หรื อช่องทางอื่นที่ธนาคารกาหนด โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ แจ้ งผลยืนยันการ
ยกเลิกดังกล่าวให้ ผู้ขอใช้ บริการทราบ
6. อื่น ๆ
ผู้ขอใช้ บริการรับทราบว่า ข้ อตกลงนี ้ไม่มีผลเป็ นการเปลี่ยนแปลงข้ อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของธนาคาร
โดยผู้ขอใช้ บริการยังคงผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าวต่อไปตามเดิมทุกประการ
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