ข้ อตกลงและเงื่อนไขสาหรับการใช้ บริ การเงินฝาก

ผู้ขอใช้ บริ การในฐานะเจ้ าของบัญชี เงิ นฝากประจา และ/หรื อ บัญชี เงิ นฝากประเภทออมทรั พย์ และ/หรื อ บัญชี เงิ นฝากกระแสรายวัน
(ซึง่ ต่อไปนี ้ หากมิได้ เรี ยกบัญชีเงินฝากประเภทใดประเภทหนึ่งเป็ นการเฉพาะ จะรวมเรี ยกว่า “บัญชีเงินฝาก”) ของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า "ธนาคาร" ) ยินยอมปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
การเปิ ดบัญชีเงินฝาก
1. การเปิ ดบัญชีเงินฝากให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดการใช้ บริ การของผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทนัน้ ๆ โดยชื่อบัญชีเงินฝากต้ องเป็ น
ชื่อบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลที่เป็ นเจ้ าของบัญชี
2. จานวนเงินฝากเข้ าบัญชีครัง้ แรก ณ วันเปิ ดบัญชี จะต้ องไม่ต่ากว่าจานวนเงินที่ธนาคารกาหนด
ดอกเบี ้ย
3. ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารจ่ายดอกเบี ้ยในอัตราที่ธนาคารประกาศกาหนดไว้ สาหรับบัญชีเงินฝากแต่ละประเภทตามหลักเกณฑ์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด โดยธนาคารจะคานวณดอกเบี ้ยเป็ นรายวัน จากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ ้นวันของอัตราดอกเบี ้ยตาม
วงเงินที่ประกาศในขณะนัน้ ทังนี
้ ้ ธนาคารอาจเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวได้ ตามสภาวะการณ์ตลาด โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการ
ธนาคารทุกสาขาและเว็บไซต์ของธนาคาร
4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี ้ยหลังจากมีการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย
การฝากเงิน และ การถอนเงิน
5. สามารถฝากเงินผ่านตัวแทนที่ได้ รับการแต่งตังจากธนาคาร
้
และทุกสาขาของธนาคาร โดยธนาคารจะยกเว้ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม
ฝากเงินข้ ามเขตสาหรับการฝากเงินสด และเช็คบัญชีธนาคารทิสโก้
6. ในการฝากเงินด้ วยเช็ค ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน และ/หรื อ ตราสารอื่นที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกรวมกันว่า “ตราสารการเงิน”
เข้ าบัญชีเงินฝาก ผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
6.1 ผู้ขอใช้ บริ การมีสทิ ธิถอนเงินตามตราสารการเงินที่ฝากในกรณีนี ้ได้ ก็ตอ่ เมื่อธนาคารเรี ยกเก็บเงินตามตราสารการเงินและนาเงินเข้ า
บัญชีของผู้ขอใช้ บริ การเรี ยบร้ อยแล้ ว
6.2 ในกรณีที่ธนาคารเรี ยกเก็บเงินตามตราสารการเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝากและจัดส่งตราสารการเงินดังกล่าวคืนไปยัง
ผู้ขอใช้ บริ การ หรื อจะมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การมารั บคืนจากธนาคารก็ได้ ทัง้ นี ้ในการจัดส่งคืนหรื อมีหนังสือแจ้ งดังกล่าว
ธนาคารจะจัดส่งหรื อแจ้ งไปยังที่อยู่ของผู้ขอใช้ บริ การที่ได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร แต่หากส่งไม่ถึงหรื อมีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ขอใช้ บริ การ
ไม่ได้ เพราะผู้ขอใช้ บริ การย้ ายที่อยู่หรื อเพราะเหตุอื่นใด และมีความเสียหายเกิ ดขึ ้น ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย
ดังกล่าวแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
6.3 ในกรณี ที่ ผ้ ูขอใช้ บริ การซึ่ งเป็ นบุคคลธรรมดาน าตราสารทางการเงิ นซึ่ งสั่งจ่ ายให้ แก่ นิ ติ บุคคลใดๆ มาฝากเข้ าบัญชี ส่วนตัวของ
ผู้ขอใช้ บริ การ ธนาคารอาจปฏิเสธไม่ยอมรับฝากก็ได้ แม้ ว่าตราสารการเงินนันจะมี
้
ผลเป็ นการสัง่ จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหรื อมีการสลักหลัง
โดยชอบของนิติบคุ คลนันๆ
้ แล้ วก็ตาม
6.4 การเรี ยกเก็บเงินตามตราสารการเงิน ไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยกเก็บภายในประเทศ และ/หรื อ ต่างจังหวัด และ/หรื อ ต่างท้ องถิ่น และ/หรื อ
ต่างประเทศ ธนาคารจะเรี ยกเก็บตามวิธีการและภายในระยะเวลาตามปกติประเพณีที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยปฏิบตั ิกนั อยู่
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รวมทังธนาคารมี
้
สทิ ธิคิดค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บในอัตราที่ธนาคารกาหนด พร้ อมทังค่
้ าใช้ จ่ายต่างๆ ที่ธนาคารต้ องจ่ายไปในการ
เรี ยกเก็บดังกล่าวด้ วย
6.5 ในการเรี ยกเก็บเงินตามตราสารการเงินหากปรากฏในภายหลังว่าผู้ขอใช้ บริ การไม่มีสิทธิในตราสารการเงินนันหรื
้ อมีสิทธิเพียงแต่
บางส่วนอันเป็ นเหตุให้ ธนาคารต้ องรับผิดชอบใช้ เงิน ให้ แก่ผ้ เู ป็ นเจ้ าของตราสารการเงินที่แท้ จริ งหรื อผู้หนึ่งผู้ใดไป ผู้ขอใช้ บริ การ
จะต้ องใช้ เงินให้ แก่ธนาคารตามจานวนเงินที่ธนาคารต้ องเสียไปนันพร้
้ อมทังดอกเบี
้
้ยตามอัตราสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี ้ที่ธนาคาร
ประกาศกาหนดนับตังแต่
้ วนั ที่ธนาคารได้ จ่ายเงินนันเป็
้ นต้ นไป
7. สามารถถอนเงินได้ ทกุ สาขาของธนาคาร โดยธนาคารจะยกเว้ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมถอนเงินข้ ามเขต
8. ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและเข้ าใจดีแล้ วว่าการฝากหรื อถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีกบั ธนาคารนัน้ นอกเหนือจากการติดต่อกับพนักงาน
ที่เคาน์เตอร์ ของธนาคารตามปกติแล้ ว ยังอาจทาได้ โดยผ่ านทางบริ การอื่นๆ ของธนาคาร เช่น การทาคาสัง่ ประจา หรื อ วิธีการอื่นใดที่
ธนาคารจัดให้ มีขึ ้นได้ ด้วย ซึง่ ในกรณีเหล่านี ้ให้ ถือว่ารายการที่ได้ ทาตามเงื่อนไขแต่ละบริ การเป็ นการถูกต้ องและผูกพันผู้ขอใช้ บริ การโดย
ไม่ต้องทาเอกสารหรื อหลักฐานในการฝากหรื อถอนแต่ละคราวอีก และโดยที่การฝากและถอนเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะมีผลให้
ยอดเงินฝากในใบรับฝากหรื อสมุดคู่ฝากไม่ตรงกันจนกว่าผู้ขอใช้ บริ การจะนาใบรับฝากหรื อสมุดคู่ฝากมาให้ ธนาคารบันทึกรายการให้
ถูกต้ อง ดังนันผู
้ ้ ขอใช้ บริ การตกลงให้ ถือว่ายอดเงินฝากตามบัญชีของธนาคารเท่านันที
้ ่เป็ นยอดเงินฝากที่ถกู ต้ อง
9. การลงลายมือชื่อของผู้ขอใช้ บริ การในเอกสารเกี่ยวกับการฝากหรื อถอนเงินหรื อการใช้ บริ การอื่น ๆ นัน้ จะต้ องเป็ นไปตามตัวอย่างลายมือ
ชื่อของผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อ เจ้ าของบัญชีร่วม และจะต้ องครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่ให้ ไว้ กบั ธนาคาร อนึ่ง ธนาคารไม่มีข้อผูกพันในการ
ตรวจสอบตรายาง ดวงตรา ตัวเขียนอย่างอื่น หรื อเครื่ องหมายอื่นใด เกี่ยวกับการลงนาม นอกจากตัวอย่างลายมือชื่อที่ผ้ ขู อใช้ บริ การให้ ไว้
กับธนาคารเท่านัน้
รายการเดินบัญชี
10. ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเรี ยกและ/หรื อ ขอดูรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด โดยผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าการเรี ยก
และ/หรื อ ขอดูรายการเดินบัญชีในแต่ละช่องทางมีระยะเวลาแตกต่างกัน ทังนี
้ ้ สามารถเรี ยกและ/หรื อ ขอดูรายการเดินบัญชี ได้ ตงแต่
ั ้ วนั
เปิ ดบัญชี จนถึงวันครบกาหนดระยะเวลาจัดเก็บข้ อมูลตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งหากปรากฏในภายหลังว่ารายการเดินบัญชีดงั กล่าวมี
ข้ อมูลไม่ถกู ต้ อง ธนาคารทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะแก้ ไขรายการให้ ถกู ต้ องโดยไม่จาต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ขอใช้ บริ การก่อน
11. ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารรั บ ทราบว่า รายการเดิ น บัญ ชี เ งิ น ฝากที่ ป รากฏในสมุด คู่ฝากของผู้ข อใช้ บ ริ ก ารยัง ไม่ถื อ ว่า ถูก ต้ อ งและเป็ นปั จ จุบัน
ผู้ขอใช้ บริ การต้ องตรวจสอบความถูกต้ องตรงกันกับรายการเดินบัญชีของธนาคารอีกครัง้ หนึง่
เช็ค
12. ถ้ า เช็ ค ที่ สั่ง จ่ ายปรากฏการขี ด ฆ่า และ/หรื อ แก้ ไขเปลี่ย นแปลงข้ อความสาคัญ ในเช็ ค เช่ น วัน ที่ สั่ง จ่ า ย จ านวนเงิ น หรื อ ผู้รั บ เงิ น
ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องลงลายมือชื่อเช่นเดียวกับที่ลงลายมือชื่อสัง่ จ่ายเงินกากับข้ อความที่แก้ ไขเปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้ วย
13. ในกรณีที่มีเช็คของผู้ขอใช้ บริ การมาขึ ้นเงินพร้ อมกันหลายฉบับ แต่ในขณะนันเงิ
้ นคงเหลือในบัญชีไม่พอจ่ายได้ ครบทุกฉบับ ผู้ขอใช้ บริ การ
ยินยอมให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของธนาคารที่จะเลือกจ่ายเงินตามเช็คฉบับใดก็ได้
14. ในกรณีต่อไปนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิ ปฏิเสธการจ่ายเงินสาหรับเช็คที่นามาเบิก หรื อเรี ยกให้ ใช้ เงิน หรื อขอรับ เงินต่อ
ธนาคารได้ โดยธนาคารไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อผู้ขอใช้ บริ การ
14.1 เช็คที่เขียนหรื อพิมพ์เป็ นข้ อความโดยใช้ ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ หรื อข้ อความที่กรอกนันเป็
้ นข้ อความที่
ธนาคารอ่านไม่ได้ หรื ออ่านไม่ได้ ความ
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15.

16.
17.
18.

14.2 เช็คที่พิมพ์เป็ นข้ อความด้ วยตัวพิมพ์ดีดธรรมดา หรื อกรอกข้ อความ หรื อลงลายมือชื่อสัง่ จ่าย หรื อสลักหลังด้ วยปากกาลูกลื่น
ดินสอดา ดินสอ ก๊ อปปี ้ หรื อปากกา หรื อวัตถุอื่นซึง่ ธนาคารเห็นว่าสามารถลบด้ วยยางลบ น ้าสารเคมี หรื อสิ่งอื่นใดที่ให้ ผลทานอง
เดียวกัน และการลบดังกล่าวไม่สามารถสังเกตได้ โดยง่าย
14.3 เช็คซึง่ มีการขีดฆ่าคาว่า “หรื อผู้ถือ” และเช็คนันสั
้ ง่ จ่ายให้ แก่ผ้ รู ับเงินมากกว่าหนึง่ คน หรื อสัง่ จ่ายให้ แก่ผ้ ไู ม่มีตวั ตน หรื อนามสมมุติ
หรื อชื่อผู้รับที่ระบุไม่ชดั เจนว่าเป็ นบุคคลใด
14.4 เช็คซึง่ มีรอยขูด หรื อลบข้ อความ
14.5 ถ้ าปรากฏว่ามีผ้ นู าเช็คของผู้ขอใช้ บริ การมาเบิก หรื อเรี ยกให้ ใช้ เงิน หรื อขอรับเงิน มีพฤติการณ์เป็ นพิรุธ หรื อชวนให้ สงสัย อันอาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค และ/หรื อปฏิเสธการนาฝาก
เช็คนันได้
้ โดยไม่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ขอใช้ บริ การก่อน และยอมสละสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายซึง่ อาจเกิดขึ ้นอันเกี่ยวเนื่อง
จากการที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค และ/หรื อ ปฏิเสธการนาฝากเช็คนันโดยสิ
้
้นเชิง
ถ้ าผู้ขอใช้ บริ การได้ จ่ายเช็คโดยที่เงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากไม่พอจ่าย และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคาร
คิดค่าธรรมเนียมในการคืนเช็ คตามระเบียบของธนาคารในอัตราที่ธนาคารกาหนดในขณะนัน้ และในกรณี ที่เงิ นในบัญชี เงินฝากไม่
เพียงพอให้ คิดค่าธรรมเนียมเช็คคืน ให้ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเท่ากับยอดที่คงเหลือในบัญชี เงินฝากและให้ ธนาคารปิ ดบัญชี เงินฝาก
ของผู้ขอใช้ บริ การ
หากผู้ขอใช้ บริ การประสงค์ให้ ธนาคารระงับการจ่ายเงินตามเช็คฉบับใด ผู้ ขอใช้ บริ การจะต้ องทาคาขอเป็ นหนังสือ และมีรายละเอียด
หมายเลขเช็ค วันสัง่ จ่าย จานวนเงิน และชื่อผู้รับเงินตามเช็คโดยครบถ้ วนทุกประการ
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบในการเก็บรักษาสมุดเช็คอันเป็ นเอกสารสาคัญไว้ ให้ ปลอดภัย หากสมุดเช็คสูญหาย ถูกขโมย หรื อตกอยูใ่ น
ความครอบครองของผู้อื่น ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทัง้ ปวงอันเกิดแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
ผู้ขอใช้ บริ การจะแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ธนาคารทราบอย่างละเอียดในกรณีที่เช็คฉบับใด หรื อสมุดเช็คเล่มใดสูญหาย หรื อถูกขโมยไป และ
หากเช็คนันเป็
้ นเช็คที่สงั่ จ่ายแล้ ว จะต้ องสัง่ ให้ ธนาคารระงับการจ่ายเงินไปพร้ อมกัน และถ้ าปรากฏว่าธนาคารได้ จ่ายเงินตามเช็คนันไป
้
ก่อนนี ้แล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่าธนาคารไม่อยูใ่ นฐานะที่จะต้ องรับผิดชอบ

ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การ
19. กรณี ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมียอดเงินคงเหลือในบัญชี เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าจานวนเงินที่ธนาคารกาหนด ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑ์ของธนาคาร ซึ่งธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การเพื่อชาระค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว
20. กรณีที่บญ
ั ชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การไม่มีรายการเคลือ่ นไหวทางบัญชี กล่าวคือ ไม่มีรายการฝากเงินเข้ าหรื อถอนเงินออกจากบัญชี เป็ น
ระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะถื อว่าเป็ นบัญชี ไม่เคลื่อนไหว และธนาคารจะระงับการทารายการทุกประเภท จนกว่า
ผู้ขอใช้ บริ การจะมาติดต่อทารายการกับธนาคารด้ วยตนเอง และในกรณีที่บญ
ั ชีไม่เคลื่อนไหวดังกล่าวมียอดคงเหลือในบัญชีต่ากว่าที่
ธนาคารกาหนด ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมชาระค่ารักษาบัญชีตามอัตราและหลักเกณฑ์ของธนาคาร โดยยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การเพื่อชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
21. กรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การปิ ดบัญชีเงินฝากก่อนระยะเวลาตามที่ธนาคารกาหนด ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมชาระค่าธรรมเนียมการปิ ดบัญชี
เงินฝากตามอัตราและหลักเกณฑ์ของธนาคารที่ประกาศใช้ บงั คับอยู่ ณ วันที่ปิดบัญชีเงินฝากนัน้
22. กรณีที่ยอดคงเหลือเฉลี่ยในบัญชีต่อเดือนเท่ากับ 0 บาท และบัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันนาน 12 เดือน ธนาคารจะปิ ดบัญชี ดงั กล่าว
ทันที
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บัญชีร่วม
23. ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การเปิ ดบัญชีร่วม ผู้ขอใช้ บริ การและเจ้ าของบัญชีร่วมตกลงแสดงเจตนาร่ วมกันทาความตกลงเพิ่มเติมในการเปิ ด
บัญชีเงินฝากกับธนาคารดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
23.1 ในกรณีที่เจ้ าของบัญชีร่วมคนใดคนหนึง่ ถึงแก่กรรม ให้ ธนาคารมีสิทธิจ่ายเงินในบัญชีเงินฝากให้ กบั เจ้ าของบัญชีร่วมที่ยงั มีชีวิต
อยูต่ อ่ ไปได้ ตามเงื่อนไขในการสัง่ จ่ายหรื อเบิกถอนเงินที่ให้ ไว้ กบั ธนาคาร เว้ นแต่ทายาทของเจ้ าของบัญชีร่วมที่ถึงแก่กรรมจะมา
ติดต่อขออ้ างสิทธิการเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
23.2 ในกรณีที่เจ้ าของบัญชีร่วมทังสองถึ
้
งแก่กรรม ให้ ธนาคารมีสิทธิ หยุดการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากไม่ว่าโดยวิธีใดๆทังสิ
้ ้น และ
ดาเนินการให้ ทายาทโดยธรรม หรื อ ทายาทโดยพินยั กกรม หรื อ ผู้จดั การมรดกตามคาสัง่ ศาล (แล้ วแต่กรณี) ของเจ้ าของบัญชี
ร่วมทังสองคนมาท
้
าการปิ ดบัญชีเงินฝากร่ วมกัน
การโอนสิทธิ
24. ผู้ขอใช้ บริ การจะโอนสิทธิในบัญชีเงินฝาก และ/หรื อสิทธิในการรับเงินฝาก และ/หรื อนาไปเป็ นประกันหนี ้ ไม่ว่าทังจ
้ านวนหรื อแต่บางส่วน
ให้ แก่บคุ คลอื่นไม่ได้ ทงสิ
ั ้ ้น เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคาร
การหักเงิน หรื อ โอนเงิน
25. ในกรณีที่การใช้ บริ การมีผลให้ ต้องมีการหักเงิน โอนเงิน หรื อดาเนินการใดๆ กับบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การ ซึง่ รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินคดีตามกฏหมาย ค่าทนายความตามอัตราที่ธนาคารตกลงว่าจ้ างทนายความ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ ้นตามที่ธนาคารได้ จ่าย
ไปจริ งกับการดาเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากผู้ขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารดาเนินการดังกล่าวกับบัญชี เงินฝาก
ทุกประเภทของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยูก่ บั ธนาคารได้ ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนดได้ ทนั ที
26. ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีการใช้ บริ การโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชี (Auto Sweep) การโอนเงินดังกล่าวธนาคารจะกระทาให้ ก็ตอ่ เมื่อ
26.1 บัญชีที่จะโอนออกมียอดเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีหลังจากโอนเงินออก และหักค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ วไม่น้อยกว่าเงื่อนไขที่
ธนาคารกาหนด
26.2 บัญชีที่รับโอนจะต้ องมียอดเงินฝากคงเหลือไม่น้อยกว่าเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด เว้ นแต่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควรโดยการ
โอนเงินมาให้ เพียงบางส่วนในบัญชีที่กาหนด
26.3 ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องบอกเลิกเพิกถอนการขอโอนเงินระหว่างบัญชีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
26.4 ธนาคารจะยุติการโอนเงินระหว่างบัญชีในกรณีที่บญ
ั ชีผ้ รู ับโอนและบัญชีผ้ โู อนออกบัญชีใดบัญชีหนึง่ หยุดเคลือ่ นไหวเกิน 12 เดือน
26.5 การโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ว่าจะกระทาด้ วยข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่แจ้ งไว้ กับ
ธนาคาร หรื อด้ วยบริ การอื่นใดของธนาคารก็ตามให้ ถือเสมือนผู้ขอใช้ บริ การได้ ลงลายมือชื่อสัง่ จ่ายเช็คหรื อถอนเงินออกจากบัญชี
ด้ วยตนเอง
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การหักกลบลบหนี ้
27. ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การเป็ นลูกหนี ้ของธนาคารไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิหกั เงินในบัญชี
เงินฝากทุกประเภทที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีอยูก่ บั ธนาคาร รวมทังเงิ
้ นอื่นใดที่ผ้ ขู อใช้ บริ การเป็ นเจ้ าของ หรื อเป็ นเจ้ าหนี ้ธนาคาร หรื อมีสิทธิได้ รับ
คืนจากธนาคาร เพื่อ ชาระหนีท้ ัง้ หมดหรื อ แต่บางส่ว นที่ เกิ ดขึน้ ระหว่างผู้ขอใช้ บริ ก ารกับ ธนาคารได้ ทัน ทีโดยไม่จ าเป็ นต้ องแจ้ งให้
ผู้ขอใช้ บริ การทราบก่อนและ/หรื อไม่ต้องรอให้ รายการฝากเงินของบัญชีเงินฝากดังกล่าวถึงกาหนด (ถ้ ามี)
การเปิ ดเผยข้ อมูล
28. ในการเปิ ดเผยข้ อ มูล ผู้ข อใช้ บริ ก ารเพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ ท างการตลาด ได้ แ ก่ การเปิ ดเผยข้ อ มูล เพื่ อ การส่ง เสริ ม การขาย หรื อ การ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริ การต่าง ๆ ผู้ขอใช้ บริ การมีสทิ ธิเลือกในการให้ ความยินยอมหรื อไม่ก็ได้ โดยจะไม่กระทบการพิจารณาใช้
ผลิตภัณฑ์ของผู้ขอใช้ บริ การ
29. ในการเปิ ดเผยข้ อมูลผู้ขอใช้ บริ การเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การตลาด ได้ แก่ การเปิ ดเผยข้ อมูลในกรณีที่หากผู้ขอใช้ บริ การไม่ยินยอมจะ
กระทบต่อการดาเนินการของธนาคารอย่างมีนัยสาคัญ หรื อจะไม่สามารถให้ บริ ก ารได้ อย่างเป็ นธรรม เช่น การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ผู้ให้ บริ การภายนอกเพื่อสนับสนุนการให้ บริ การของธนาคาร การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย ผู้ขอใช้ บริ การยินยอม
ให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวได้
ข้ อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ
30. ในกรณีที่มีการนาเงินของบุคคลอื่นเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การ ไม่วา่ จะโดยการนาฝาก หรื อโอนเงิน หรื อด้ วยวิธีอื่นใด ซึ่งเป็ นการ
นาเข้ าผิดบัญชีไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและยินยอมให้ ธนาคารสามารถหักเงินตามจานวนดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของ
ผู้ขอใช้ บริ การได้ ทนั ทีที่ธนาคารทราบถึงการนาเงินเข้ าบัญชีผิดบัญชีนนั ้ โดยธนาคารไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าแต่อย่างใด
และหากเงินในบัญชี เงินฝากขอผู้ขอใช้ บริ การไม่มีให้ หกั หรื อมีแต่ไม่พอให้ หกั คืนได้ ครบถ้ วน ไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้ บริ การ
จะต้ องชดใช้ เงินจานวนที่ยงั ไม่ได้ หกั คืนให้ แก่ธนาคารโดยทันทีที่ได้ รับแจ้ งจากธนาคาร และหากผู้ขอใช้ บริ การไม่ชดใช้ เงินให้ แก่ธนาคาร
ภายในเวลาที่กาหนดเวลาที่ธนาคารแจ้ งให้ ทราบ ไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารคิดดอกเบี ้ยในจานวนเงิน
ดังกล่าวตามอัตราดอกเบี ้ยที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.5 นับตังแต่
้ วนั ที่ครบกาหนดเวลาให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การชดใช้ เงินจานวนดังกล่าวเป็ นต้ นไปจนกว่า
จะชาระเสร็ จสิ ้น
31. ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าหากยินยอมให้ ผ้ อู ื่นมาร่ วมใช้ บญ
ั ชีนี ข้ องผู้ขอใช้ บริ การหรื อใช้ บญ
ั ชีของผู้ขอใช้ บริ การไปรับโอนและถอนเงิน
ในทางทุจริ ตจนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การหรื อบุคคลอื่น ผู้ขอใช้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบความเสียหายและผลทาง
กฎหมายที่อาจจะตามมาจากการกระทาทุจริ ตนันทุ
้ กประการ
32. ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้ อตกลงและเงื่ อนไขการใช้ บริ การนี ้ เงื่อนไขสาหรับการเปิ ดบัญชีเงิ นฝากแต่ละ
ประเภท รวมถึงเงื่อนไขการใช้ บริ การอื่นใดที่เกี่ยวข้ องตามแต่ละประเภทการใช้ บริ การที่ผ้ ูขอใช้ บริ การได้ รับการอนุมตั ิจากธนาคาร ทังที
้ ่มี
อยู่แล้ วในขณะนี ้ และที่ธนาคารจะกาหนดขึ ้นใหม่หรื อเปลี่ยนแปลงในภายหน้ าตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
ข้ อตกลงและเงื่อนไขในการใช้ บริ การนี ้ด้ วย ทังนี
้ ้ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากการที่ผ้ ขู อใช้ บริ การไม่ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขดังกล่าว หรื อเป็ นความเสียหายที่ไม่ได้ เกิดจากการกระทาหรื องดเว้ นการกระทาโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของ
ธนาคารเอง ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าธนาคารไม่จาต้ องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นแต่อย่างใด และในกรณีที่มีความสูญหายหรื อ
เสียหายใดๆ เกิดขึ ้นกับธนาคารอันเนื่องมาจากการที่ผ้ ขู อใช้ บริ การใช้ บริ การของธนาคารหรื อที่ธนาคารได้ ให้ บริ การอื่นๆแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ ผู้ขอ
ใช้ บริ การตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นทังหมดให้
้
แก่ธนาคารโดยสิ ้นเชิง
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33. ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าธุรกรรมใดๆของผู้ขอใช้ บริ การไม่ชอบด้ วยกฎหมาย และ/หรื อผู้ขอใช้ บริ การมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทา
ความผิดตามกฎหมาย ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่า ธนาคารมีสิทธิระงับหรื อปฏิเสธการทาธุรกรรมดังกล่าวและ/หรื อ ดาเนินการ
ใดๆกับบัญชีของผู้ใช้ บริ การตามที่ธนาคารเห็นสมควร
34. ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ถือว่าบรรดาบันทึก เอกสาร และ/หรื อ หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ บริ การนี ้ หรื อการดาเนินการของธนาคาร
กับบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การ หรื อการใช้ วงเงินสินเชื่อ (ถ้ ามี) ของผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อ เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการที่
ธนาคารให้ บริ การเงิ นฝาก ซึ่งธนาคารได้ จัดทาขึน้ ตามความประสงค์ ของผู้ ขอใช้ บริ การตามข้ อตกลงและเงื่ อนไขการใช้ บริ การนี ม้ ี
ความถูกต้ องและผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ
35. เมื่อผู้ขอใช้ บริ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และ/หรื อ สถานที่ทางาน และ/หรื อหมายเลขโทรศัพท์ และ/หรื อ ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) เป็ นหน้ าที่ของผู้ขอใช้ บริ การที่จะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ทังนี
้ ้ บรรดา
เอกสารหรื อหนังสือใดๆ ที่ธนาคารส่งไปยังผู้ขอใช้ บริ การ ไม่ว่าจะส่งทางทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรื อไม่ลงทะเบียน หรื อให้ คนนาไปส่งก็ตาม ถ้ าหากได้ ส่งไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่อยู่ และ/หรื อ สถานที่ทางานตามที่
ผู้ขอใช้ บริ การได้ แจ้ งไว้ ให้ ถือว่าได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ูขอใช้ บริ การโดยชอบ และแม้ หากส่งให้ ไม่ได้ เพราะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่อยู่
และ/หรื อ สถานที่ทางานได้ เปลีย่ นแปลงไป หรื อถูกรื อ้ ถอนไป โดยผู้ขอใช้ บริ การไม่ได้ แจ้ งการเปลี่ยนแปลงหรื อรื อ้ ถอนนันเป็
้ นหนังสือต่อ
ธนาคารก็ดี หรื อส่งให้ ไม่ได้ เพราะหาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่อยู่ และ/หรื อ สถานที่ทางานตามที่แจ้ งไว้ ไม่พบก็ดี ให้ ถือว่า
ผู้ข อใช้ บริ การได้ ทราบข้ อความในเอกสารหรื อหนังสือนัน้ ๆ แล้ ว โดยชอบ ธนาคารขอสงวนสิทธิ ในการแก้ ไขเปลี่ย นแปลงเงื่ อนไข
ในการให้ บริ การตามข้ อกาหนดและเงื่ อนไขการใช้ บริ การนี ้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าด้ วยวิธีการประกาศ
ณ ที่ทาการสาขาของธนาคารและ/หรื อในเว็บไซต์ของธนาคารและ/หรื อด้ วยวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควร
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