ขอตกลงและเงื่อนไขสําหรับการใชบริการเงินฝาก

ผูขอใชบริการในฐานะเจาของบัญชีเงินฝากประจํา และ/หรือ บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย และ/หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(ซึ่งตอไปนี้ หากมิไดเรียกบัญชีเงินฝากประเภทใดประเภทหนึ่งเปนการเฉพาะ จะรวมเรียกวา “บัญชีเงินฝาก”) ของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
(ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา "ธนาคาร" ) ยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขดังตอไปนี้
การเปดบัญชีเงินฝาก
1. การเปดบัญชีเงินฝากใหเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการของผลิตภัณฑเงินฝากประเภทนั้น ๆ โดยชื่อบัญชีเงินฝากตองเปน
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เปนเจาของบัญชี
2. จํานวนเงินฝากเขาบัญชีครั้งแรก ณ วันเปดบัญชี จะตองไมต่ํากวาจํานวนเงินที่ธนาคารกําหนด
ดอกเบี้ย
3. ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคารจายดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารประกาศกําหนดไวสําหรับบัญชีเงินฝากแตละประเภทตามหลักเกณฑ
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยเปนรายวัน จากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันของอัตราดอกเบี้ยตาม
วงเงินที่ประกาศในขณะนั้น ทั้งนี้ ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกลาวไดตามสภาวะการณตลาด โดยจะประกาศ ณ ที่ทําการ
ธนาคารทุกสาขาและเว็บไซตของธนาคาร
4. ธนาคารจะจายดอกเบี้ยหลังจากมีการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย สําหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยที่ไมเขาหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ไดรับ
การยกเวนภาษีเงินได ตามที่ประกาศกรมสรรพากรกําหนด
การฝากเงิน และ การถอนเงิน
5. ในการฝากเงินดวยเช็ค ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน และ/หรือ ตราสารอื่นที่เปลี่ยนมือไดซึ่งตอไปนี้จะเรียกรวมกันวา “ตราสารการเงิน”
เขาบัญชีเงินฝาก ผูขอใชบริการตกลงจะปฏิบัติดังตอไปนี้
5.1 ผูขอใชบริการมีสิทธิถอนเงินตามตราสารการเงินที่ฝากในกรณีนี้ไดก็ตอเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงินและนําเงินเขา
บัญชีของผูขอใชบริการเรียบรอยแลว
5.2 ในกรณีที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงินไมได ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝากและจัดสงตราสารการเงินดังกลาวคืนไปยัง
ผูขอใชบริการ หรือจะมีหนังสือแจงใหผูขอใชบริการมารับคืนจากธนาคารก็ได ทั้งนี้ในการจัดสงคืนหรือมีหนังสือแจงดังกลาว
ธนาคารจะจัดสงหรือแจงไปยังที่อยูของผูขอใชบริการที่ไดแจงไวกับธนาคาร แตหากสงไมถึงหรือมีหนังสือแจงไปยังผูขอใชบริการ
ไมได เพราะผูขอใชบริการยายที่อยูหรือเพราะเหตุอื่นใด และมีความเสียหายเกิดขึ้น ธนาคารจะไมรับผิดชอบในความเสียหาย
ดังกลาวแตอยางใดทั้งสิ้น
5.3 ในกรณี ที่ ผู ขอใช บริ การซึ่ งเป นบุ คคลธรรมดานํ าตราสารทางการเงิ นซึ่ งสั่ งจ ายให แก นิ ติ บุ คคลใดๆ มาฝากเข าบั ญชี ส วนตั วของ
ผูขอใชบริการ ธนาคารอาจปฏิเสธไมยอมรับฝากก็ไดแมวาตราสารการเงินนั้นจะมีผลเปนการสั่งจายใหแกผูถือหรือมีการสลักหลัง
โดยชอบของนิติบุคคลนั้นๆ แลวก็ตาม
5.4 การเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงิน ไมวาจะเปนการเรียกเก็บภายในประเทศ และ/หรือ ตางจังหวัด และ/หรือ ตางทองถิ่น และ/หรือ
ตางประเทศ ธนาคารจะเรียกเก็บตามวิธีการและภายในระยะเวลาตามปกติประเพณีที่ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยปฏิบัติกันอยู
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รวมทั้งธนาคารมีสิทธิคิดคาธรรมเนียมการเรียกเก็บในอัตราที่ธนาคารกําหนด พรอมทั้งคาใชจายตางๆ ที่ธนาคารตองจายไปในการ
เรียกเก็บดังกลาวดวย
5.5 ในการเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงินหากปรากฏในภายหลังวาผูขอใชบริการไมมีสิทธิในตราสารการเงินนั้นหรือมีสิทธิเพียงแต
บางสวนอันเปนเหตุใหธนาคารตองรับผิดชอบใชเงินใหแกผูเปนเจาของตราสารการเงินที่แทจริงหรือผูหนึ่งผูใดไป ผูขอใชบริการ
จะตองใชเงินใหแกธนาคารตามจํานวนเงินที่ธนาคารตองเสียไปนั้นพรอมทั้งดอกเบี้ยตามอัตราสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี้ที่ธนาคาร
ประกาศกําหนดนับตั้งแตวันที่ธนาคารไดจายเงินนั้นเปนตนไป
6. สามารถถอนเงินไดทุกสาขาของธนาคาร โดยธนาคารจะยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมถอนเงินขามเขต
7. ผูขอใชบริการรับทราบและเขาใจดีแลววาการฝากหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีกับธนาคารนั้น นอกเหนือจากการติดตอกับพนักงาน
ที่เคานเตอรของธนาคารตามปกติแลว ยังอาจทําไดโดยผานทางบริการอื่นๆ ของธนาคาร เชน การทําคําสั่งประจํา หรือ วิธีการอื่นใดที่
ธนาคารจัดใหมีขึ้นไดดวย ซึ่งในกรณีเหลานี้ใหถือวารายการที่ไดทําตามเงื่อนไขแตละบริการเปนการถูกตองและผูกพันผูขอใชบริการโดย
ไมตองทําเอกสารหรือหลักฐานในการฝากหรือถอนแตละคราวอีก และโดยที่การฝากและถอนเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวจะมีผลให
ยอดเงินฝากในใบรับฝากหรือสมุดคูฝากไมตรงกันจนกวาผูขอใชบริการจะนําใบรับฝากหรือสมุดคูฝากมาใหธนาคารบันทึกรายการให
ถูกตอง ดังนั้นผูขอใชบริการตกลงใหถือวายอดเงินฝากตามบัญชีของธนาคารเทานั้นที่เปนยอดเงินฝากที่ถูกตอง
8. การลงลายมือชื่อของผูขอใชบริการในเอกสารเกี่ยวกับการฝากหรือถอนเงินหรือการใชบริการอื่น ๆ นั้น จะตองเปนไปตามตัวอยางลายมือ
ชื่อของผูขอใชบริการ และ/หรือ เจาของบัญชีรวม และจะตองครบถวนตามเงื่อนไขที่ใหไวกับธนาคาร อนึ่ง ธนาคารไมมีขอผูกพันในการ
ตรวจสอบตรายาง ดวงตรา ตัวเขียนอยางอื่น หรือเครื่องหมายอื่นใด เกี่ยวกับการลงนาม นอกจากตัวอยางลายมือชือ่ ที่ผูขอใชบริการใหไว
กับธนาคารเทานั้น
รายการเดินบัญชี
9. ผูขอใชบริการสามารถเรียกและ/หรือ ขอดูรายการเดินบัญชีเงินฝากผานชองทางที่ธนาคารกําหนด โดยผูขอใชบริการรับทราบวาการเรียก
และ/หรือ ขอดูรายการเดินบัญชีในแตละชองทางมีระยะเวลาแตกตางกัน ทั้งนี้ สามารถเรียกและ/หรือ ขอดูรายการเดินบัญชีไดตั้งแตวัน
เปดบัญชี จนถึงวันครบกําหนดระยะเวลาจัดเก็บขอมูลตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งหากปรากฏในภายหลังวารายการเดินบัญชีดังกลาวมี
ขอมูลไมถูกตอง ธนาคารทรงไวซึ่งสิทธิที่จะแกไขรายการใหถูกตองโดยไมจําตองไดรับความยินยอมจากผูขอใชบริการกอน
10. ผูข อใช บ ริ ก ารรั บ ทราบว า รายการเดิ น บั ญ ชีเ งิ น ฝากที่ ป รากฏในสมุ ด คู ฝ ากของผู ข อใชบ ริ ก ารยั ง ไม ถื อ ว า ถู ก ต อ งและเป น ป จ จุ บั น
ผูขอใชบริการตองตรวจสอบความถูกตองตรงกันกับรายการเดินบัญชีของธนาคารอีกครั้งหนึ่ง
เช็ค
11. ถา เช็ ค ที่ สั่ ง จ ายปรากฏการขี ด ฆ า และ/หรื อ แก ไ ขเปลี่ ย นแปลงข อความสํ า คั ญ ในเช็ ค เช น วั น ที่ สั่ ง จ า ย จํ า นวนเงิ น หรื อ ผู รั บ เงิ น
ผูขอใชบริการจะตองลงลายมือชื่อเชนเดียวกับที่ลงลายมือชื่อสั่งจายเงินกํากับขอความที่แกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย อยางไรก็ตาม
หากผูขอใชบริการไดรับเช็คที่มีการแกไขขอความ/ตัวเลข ควรนําไปใหผูสั่งจายเปลี่ยนเช็คใหม หรือใหนําไปขึ้นเงินที่ธนาคารเจาของเช็ค
เทานั้น
12. ในกรณีที่มีเช็คของผูขอใชบริการมาขึ้นเงินพรอมกันหลายฉบับ แตในขณะนั้นเงินคงเหลือในบัญชีไมพอจายไดครบทุกฉบับ ผูขอใชบริการ
ยินยอมใหอยูในดุลยพินิจของธนาคารที่จะเลือกจายเงินตามเช็คฉบับใดก็ได

13. ในกรณีตอไปนี้ ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการจายเงินสําหรับเช็คที่นํามาเบิก หรือเรียกใหใชเงิน หรือขอรับเงินตอ
ธนาคารไดโดยธนาคารไมมีความรับผิดใดๆ ตอผูขอใชบริการ
BO-EM-18-408 (1-20)

หนา 2 / 6

14.

15.
16.
17.

13.1 เช็คที่เขียนหรือพิมพเปนขอความโดยใชภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ หรือขอความที่กรอกนั้นเปนขอความที่
ธนาคารอานไมได หรืออานไมไดความ
13.2 เช็คที่พิมพเปนขอความดวยตัวพิมพดีดธรรมดา หรือกรอกขอความ หรือลงลายมือชื่อสั่งจาย หรือสลักหลังดวยปากกาลูกลื่น
ดินสอดํา ดินสอ กอปป หรือปากกา หรือวัตถุอื่นซึ่งธนาคารเห็นวาสามารถลบดวยยางลบ น้ําสารเคมี หรือสิ่งอื่นใดที่ใหผลทํานอง
เดียวกัน และการลบดังกลาวไมสามารถสังเกตไดโดยงาย
13.3 เช็คซึ่งมีการขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” และเช็คนั้นสั่งจายใหแกผูรับเงินมากกวาหนึ่งคน หรือสั่งจายใหแกผูไมมีตัวตน หรือนามสมมุติ
หรือชื่อผูรับที่ระบุไมชัดเจนวาเปนบุคคลใด
13.4 เช็คซึ่งมีรอยขูด หรือลบขอความ
13.5 ถาปรากฏวามีผูนําเช็คของผูขอใชบริการมาเบิก หรือเรียกใหใชเงิน หรือขอรับเงิน มีพฤติการณเปนพิรุธ หรือชวนใหสงสัย อันอาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคารปฏิเสธการจายเงินตามเช็ค และ/หรือปฏิเสธการนําฝาก
เช็คนั้นได โดยไมตองไดรับความเห็นชอบจากผูข อใชบริการกอน และยอมสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่อง
จากการที่ธนาคารปฏิเสธการจายเงินตามเช็ค และ/หรือ ปฏิเสธการนําฝากเช็คนั้นโดยสิ้นเชิง
ถาผูขอใชบริการไดจายเช็คโดยที่เงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากไมพอจาย และธนาคารปฏิเสธการจายเงิน ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคาร
คิดคาธรรมเนียมในการคืนเช็คตามระเบียบของธนาคารในอัตราที่ธนาคารกําหนดในขณะนั้น และในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากไม
เพียงพอใหคิดคาธรรมเนียมเช็คคืน ใหธนาคารคิดคาธรรมเนียมเทากับยอดที่คงเหลือในบัญชีเงินฝากและใหธนาคารปดบัญชีเงินฝาก
ของผูขอใชบริการ
หากผูขอใชบริการประสงคใหธนาคารระงับการจายเงินตามเช็คฉบับใด ผูขอใชบริการจะตองทําคําขอเปนหนังสือ และมีรายละเอียด
หมายเลขเช็ค วันสั่งจาย จํานวนเงิน และชื่อผูรับเงินตามเช็คโดยครบถวนทุกประการ
ผูขอใชบริการตกลงรับผิดชอบในการเก็บรักษาสมุดเช็คอันเปนเอกสารสําคัญไวใหปลอดภัย หากสมุดเช็คสูญหาย ถูกขโมย หรือตกอยูใน
ความครอบครองของผูอื่น ธนาคารไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายทั้งปวงอันเกิดแกผูขอใชบริการ
ผูขอใชบริการจะแจงเปนหนังสือใหธนาคารทราบอยางละเอียดในกรณีที่เช็คฉบับใด หรือสมุดเช็คเลมใดสูญหาย หรือถูกขโมยไป และ
หากเช็คนั้นเปนเช็คที่สั่งจายแลว จะตองสั่งใหธนาคารระงับการจายเงินไปพรอมกัน และถาปรากฏวาธนาคารไดจายเงินตามเช็คนั้นไป
กอนนี้แลว ผูขอใชบริการยอมรับวาธนาคารไมอยูในฐานะที่จะตองรับผิดชอบ

คาธรรมเนียมและคาบริการ
18. กรณีที่ผูขอใชบริการมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาจํานวนเงินที่ธนาคารกําหนด ผูขอใชบริการตกลงยินยอมชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑของธนาคาร ซึ่งธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการเพื่อชําระคาธรรมเนียม
ดังกลาว
19. กรณีที่บัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการไมมีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี กลาวคือ ไมมีรายการฝากเงินเขาหรือถอนเงินออกจากบัญชี เปน
ระยะเวลา 24 เดือนติดตอกัน ธนาคารจะถือวาเป นบัญชีไมเคลื่อนไหว และธนาคารจะระงับการทํารายการทุกประเภท จนกว า
ผูขอใชบริการจะมาติดตอทํารายการกับธนาคารดวยตนเอง และในกรณีที่บัญชีไมเคลื่อนไหวดังกลาวมียอดคงเหลือในบัญชีต่ํากวาที่
ธนาคารกําหนด ผูขอใชบริการตกลงยินยอมชําระคารักษาบัญชีตามอัตราและหลักเกณฑของธนาคาร โดยยินยอมใหธนาคารหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการเพื่อชําระคาธรรมเนียมดังกลาว

20. กรณีที่ผูขอใชบริการปดบัญชีเงินฝากกอนระยะเวลาตามที่ธนาคารกําหนด ผูขอใชบริการตกลงยินยอมชําระคาธรรมเนียมการปดบัญชี
เงินฝากตามอัตราและหลักเกณฑของธนาคารที่ประกาศใชบังคับอยู ณ วันที่ปดบัญชีเงินฝากนั้น
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21. กรณีลูกคาไมทํารายการจนทําใหบัญชีไมเคลื่อนไหวติดตอกันนาน 12 เดือน และมียอดคงเหลือในบัญชี ณ ขณะนั้นเทากับ 0 บาท
ธนาคารจะปดบัญชีทันที
บัญชีรวม
22. ในกรณีที่ผูขอใชบริการเปดบัญชีรวม เจาของบัญชีรวมทุกคนตกลงเงื่อนไขในการเปดบัญชีรว ม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
22.1 ในกรณีที่เจาของบัญชีรวมคนใดคนหนึ่งถึงแกกรรม เจาของบัญชีรวมทุกคนตกลงใหธนาคารมีสิทธิหยุดการเคลื่อนไหวบัญชีเงิน
ฝากไมวาโดยวิธีใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเจาของบัญชีรวมที่ยังมีชีวิตอยูมีหนาที่ตองแจงการถึงแกกรรมดังกลาวใหธนาคารทราบ ภายใน
7 วันนับจากวันที่เจาของบัญชีรวมถึงแกกรรม มิเชนนั้นใหถือวาธนาคารมีสิทธิจายเงินในบัญชีเงินฝากใหกับเจาของบัญชีรวมที่
ยังมีชีวิตอยูตอไปไดตามเงื่อนไขในการสั่งจายหรือเบิกถอนเงินที่ใหไวกับธนาคาร เวนแตทายาทของเจาของบัญชีรวมที่ถึงแก
กรรมจะมาติดตอขออางสิทธิการเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
22.2 เมื่อเจาของบัญชีรวมที่มีชีวิตอยูไดแจงใหธนาคารทราบ หรือทายาทของเจาของบัญชีรวมที่ถึงแกกรรมมาติดตอขออางสิทธิการ
เบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคารแลว เจาของบัญชีรวมที่ยังมีชีวิตอยู ตกลงใหผูจัดการมรดกของเจาของบัญชีรวมที่ถึงแก
กรรมมาทําคําขอรับเงินในบัญชีผูตาย รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามแบบที่ธนาคารกําหนด เพื่อปดบัญชีเงินฝากรวมกับ
เจาของบัญชีรวมที่ยังมีชีวิตตอไป
22.3 ในกรณีที่เจาของบัญชีรวมถึงแกกรรมทั้งหมด ใหธนาคารมีสิทธิหยุดการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากไมวาโดยวิธีใด ๆ ทั้งสิ้น และให
ผูจัดการมรดกของเจาของบัญชีรวมทุกคนมาทําการปดบัญชีเงินฝากรวมกัน
การโอนสิทธิ
23. ผูขอใชบริการจะโอนสิทธิในบัญชีเงินฝาก และ/หรือสิทธิในการรับเงินฝาก และ/หรือนําไปเปนประกันหนี้ ไมวาทั้งจํานวนหรือแตบางสวน
ใหแกบุคคลอื่นไมไดทั้งสิ้น เวนแตไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากธนาคาร
การหักเงิน หรือ โอนเงิน
24. ในกรณีที่การใชบริการมีผลใหตอ งมีการหักเงิน โอนเงิน หรือดําเนินการใดๆ กับบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ ซึ่งรวมถึงคาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามกฏหมาย คาทนายความตามอัตราที่ธนาคารตกลงวาจางทนายความ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามที่ธนาคารไดจาย
ไปจริงกับการดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากผูข อใชบริการ ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารดําเนินการดังกลาวกับบัญชีเงินฝาก
ทุกประเภทของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคารได ตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดไดทันที
25. ในกรณีที่ผูขอใชบริการมีการใชบริการโอนเงินอัตโนมัติระหวางบัญชี (Auto Sweep) การโอนเงินดังกลาวธนาคารจะกระทําใหก็ตอเมื่อ
25.1 บัญชีที่จะโอนออกมียอดเงินฝากคงเหลืออยูในบัญชีหลังจากโอนเงินออก และหักคาธรรมเนียมตาง ๆ แลวไมนอยกวาเงื่อนไขที่
ธนาคารกําหนด
25.2 บัญชีที่รับโอนจะตองมียอดเงินฝากคงเหลือไมนอยกวาเงือ่ นไขที่ธนาคารกําหนด เวนแตธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควรโดยการ
โอนเงินมาใหเพียงบางสวนในบัญชีที่กําหนด
25.3 ผูขอใชบริการจะตองบอกเลิกเพิกถอนการขอโอนเงินระหวางบัญชีเปนลายลักษณอักษรเทานั้น
25.4 ธนาคารจะยุติการโอนเงินระหวางบัญชีในกรณีที่บัญชีผูรับโอนและบัญชีผูโอนออกบัญชีใดบัญชีหนึ่งหยุดเคลื่อนไหวเกิน 12
เดือน
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25.5 การโอนเงินระหวางบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการดังกลาวขางตน ไมวาจะกระทําดวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามที่แจงไวกับ
ธนาคาร หรือดวยบริการอื่นใดของธนาคารก็ตามใหถือเสมือนผูขอใชบริการไดลงลายมือชื่อสั่งจายเช็คหรือถอนเงินออกจาก
บัญชีดวยตนเอง

การหักกลบลบหนี้
26. ในกรณีที่ผูขอใชบริการเปนลูกหนี้ของธนาคารไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารมีสิทธิหักเงินในบัญชี
เงินฝากทุกประเภทที่ผูขอใชบริการมีอยูกับธนาคาร รวมทั้งเงินอื่นใดที่ผูขอใชบริการเปนเจาของ หรือเปนเจาหนี้ธนาคาร หรือมีสิทธิไดรับ
คืนจากธนาคาร เพื่อ ชํา ระหนี้ทั้ งหมดหรือ แต บางสว นที่ เกิ ดขึ้น ระหว างผู ขอใช บริก ารกับ ธนาคารไดทัน ทีโ ดยไมจํ าเปน ตองแจ งให
ผูขอใชบริการทราบกอนและ/หรือไมตองรอใหรายการฝากเงินของบัญชีเงินฝากดังกลาวถึงกําหนด (ถามี)
การเปดเผยขอมูล
27. ในการเป ด เผยข อ มู ล ผู ข อใช บ ริ ก ารเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ท างการตลาด ได แ ก การเป ด เผยข อ มู ล เพื่ อ การส ง เสริ ม การขาย หรื อ การ
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ ผูขอใชบริการมีสิทธิเลือกในการใหความยินยอมหรือไมก็ไดโดยจะไมกระทบการพิจารณาใช
ผลิตภัณฑของผูขอใชบริการ
28. ในการเปดเผยขอมูลผูขอใชบริการเพื่อวัตถุประสงคอื่นที่ไมใชการตลาด ไดแก การเปดเผยขอมูลในกรณีที่หากผูขอใชบริการไมยินยอมจะ
กระทบตอการดําเนินการของธนาคารอยางมีนัยสํ าคัญ หรือจะไมสามารถใหบริก ารได อยางเปนธรรม เชน การเปด เผยข อมูลต อ
ผูใหบริการภายนอกเพื่อสนับสนุนการใหบริการของธนาคาร การเปดเผยขอมูลตอหนวยงานราชการตามกฎหมาย ผูขอใชบริการยินยอม
ใหธนาคารเปดเผยขอมูลดังกลาวได
ขอตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ
29. ในกรณีที่มีการนําเงินของบุคคลอื่นเขาบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ ไมวาจะโดยการนําฝาก หรือโอนเงิน หรือดวยวิธีอื่นใด ซึ่งเปนการ
นําเขาผิดบัญชีไมวาดวยเหตุผลใดๆ ผูขอใชบริการตกลงและยินยอมใหธนาคารสามารถหักเงินตามจํานวนดังกลาวจากบัญชีเงินฝากของ
ผูขอใชบริการไดทันทีที่ธนาคารทราบถึงการนําเงินเขาบัญชีผิดบัญชีนั้น โดยธนาคารไมตองแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนาแตอยางใด
และหากเงินในบัญชีเงินฝากขอผูขอใชบริการไมมีใหหักหรือมีแตไมพอใหหักคืนไดครบถวน ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูขอใชบริการ
จะตองชดใชเงินจํานวนที่ยังไมไดหักคืนใหแกธนาคารโดยทันทีที่ไดรับแจงจากธนาคาร และหากผูขอใชบริการไมชดใชเงินใหแกธนาคาร
ภายในเวลาที่กําหนดเวลาที่ธนาคารแจงใหทราบ ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคารคิดดอกเบี้ยในจํานวนเงิน
ดังกลาวตามอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไวในขอ 6.5 นับตั้งแตวันที่ครบกําหนดเวลาใหผูขอใชบริการชดใชเงินจํานวนดังกลาวเปนตนไปจนกวา
จะชําระเสร็จสิ้น
30. ผูขอใชบริการรับทราบวาหากยินยอมใหผูอื่นมารวมใชบัญชีนี้ของผูขอใชบริการหรือใชบัญชีของผูขอใชบริการไปรับโอนและถอนเงิน
ในทางทุจริตจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูขอใชบริการหรือบุคคลอื่น ผูขอใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบความเสียหายและผลทาง
กฎหมายที่อาจจะตามมาจากการกระทําทุจริตนั้นทุกประการ
31. ผูขอใชบริการรับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการนี้ เงื่อนไขสําหรับการเปดบัญชีเงินฝากแตละ
ประเภท รวมถึงเงื่อนไขการใชบริการอื่นใดที่เกี่ยวของตามแตละประเภทการใชบริการที่ผูขอใชบริการไดรับการอนุมัติจากธนาคาร ทั้งที่มี
อยูแลวในขณะนี้ และที่ธนาคารจะกําหนดขึ้นใหมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหนาตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยใหถือเปนสวนหนึ่งของ
ขอตกลงและเงื่อนไขในการใชบริการนี้ดวย ทั้งนี้ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่ผูขอใชบริการไมปฏิบัติตาม
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เงื่อนไขดังกลาว หรือเปนความเสียหายที่ไมไดเกิดจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของ
ธนาคารเอง ผูขอใชบริการตกลงวาธนาคารไมจําตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแตอยางใด และในกรณีที่มีความสูญหายหรือ
เสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับธนาคารอันเนื่องมาจากการที่ผูขอใชบริการใชบริการของธนาคารหรือที่ธนาคารไดใหบริการอื่นๆแกผูขอใชบริการ ผูขอ
ใชบริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใชบรรดาคาเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดใหแกธนาคารโดยสิ้นเชิง แตหากมีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม หรือยกเลิกขอตกลงและเงื่อนไขดังกลาว ธนาคารจะแจงใหทราบลวงหนากอนมีผลใชบังคับ เวนแตการเปลี่ยนแปลงนั้น
ผูใชบริการไดรับประโยชน ธนาคารไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนาแตอยางใด ทั้งนี้ หากมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการ
ที่ผูขอใชบริการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว หรือเปนความเสียหายที่ไมไดเกิดจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลิ่นเลออยางรายแรงของธนาคารเอง ผูขอใชบริการตกลงวาธนาคารไมจําตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแตอยางใด
32. ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาธุรกรรมใดๆของผูขอใชบริการไมชอบดวยกฎหมาย หรืออาจมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดตาม
กฎหมาย หรือผูขอใชบริการอาจใชบัญชีที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอธนาคาร ผูขอใชบริการรับทราบและตกลงวาธนาคารมีสิทธิ
ระงับหรือปฏิเสธการทําธุรกรรมดังกลาวและ/หรือ ดําเนินการใดๆกับบัญชีของผูใชบริการตามที่ธนาคารเห็นสมควร
33. ผูข อใชบริการยินยอมใหถือวาบรรดาบันทึก เอกสาร และ/หรือ หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับการใชบริการนี้ หรือการดําเนินการของธนาคาร
กับบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ หรือการใชวงเงินสินเชื่อ (ถามี) ของผูขอใชบริการ และ/หรือ เอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับการที่
ธนาคารใหบริการเงินฝาก ซึ่งธนาคารไดจัดทําขึ้นตามความประสงคของผูขอใชบริการตามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการนี้มี
ความถูกตองและผูกพันผูขอใชบริการทุกประการ
34. เมื่อผูขอใชบริการเปลี่ยนแปลงที่อยู และ/หรือ สถานที่ทํางาน และ/หรือหมายเลขโทรศัพท และ/หรือ ที่อยูของจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(E-Mail) เปนหนาที่ของผูขอใชบริการที่จะตองแจงใหธนาคารทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ บรรดา
เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่ธนาคารสงไปยังผูขอใชบริการ ไมวาจะสงทางทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ไปรษณียลงทะเบียน
หรือไมลงทะเบียน หรือใหคนนําไปสงก็ตาม ถาหากไดสงไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ที่อยู และ/หรือ สถานที่ทํางานตามที่
ผูขอใชบริการไดแจงไว ใหถือวาไดสงใหแกผูขอใชบริการโดยชอบ และแมหากสงใหไมได เพราะจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ที่อยู
และ/หรือ สถานที่ทํางานไดเปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยผูขอใชบริการไมไดแจงการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนั้นเปนหนังสือตอ
ธนาคารก็ดี หรือสงใหไมไดเพราะหาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ที่อยู และ/หรือ สถานที่ทํางานตามที่แจงไวไมพบก็ดี ใหถือวา
ผูข อใช บริ การได ทราบข อความในเอกสารหรื อหนั งสื อนั้ น ๆ แล ว โดยชอบ ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ ในการแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงเงื่ อนไข
ในการใหบริการตามขอกําหนดและเงื่อนไขการใชบริการนี้ โดยธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนาดวยวิธีการประกาศ
ณ ที่ทําการสาขาของธนาคารและ/หรือในเว็บไซตของธนาคารและ/หรือดวยวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควร
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