ข้อตกลงและเงื่อนไขสาหรับการใช้บริการเงินฝาก

ผู้ขอใช้บริการในฐานะเจ้าของบัญชีเงินฝากประจา และ/หรือ บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(ซึ่งต่อไปนี้ หากมิได้เรียกบัญชีเงินฝากประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นการเฉพาะ จะรวมเรียกว่า “บัญชีเงินฝาก”) ของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ธนาคาร" ) ยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
การเปิดบัญชีเงินฝาก
1. การเปิดบัญชีเงินฝากให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดการใช้บริการของผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทนั้น ๆ โดยชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็น
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลที่เป็นเจ้าของบัญชี
2. จานวนเงินฝากเข้าบัญชีครั้งแรก ณ วันเปิดบัญชี จะต้องไม่ต่ากว่าจานวนเงินที่ธนาคารกาหนด
ดอกเบี้ย
3. ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารประกาศกาหนดไว้สาหรับบัญชีเงินฝากแต่ละประเภทตามหลักเกณฑ์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด โดยธนาคารจะคานวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน จากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันของอัตราดอกเบี้ยตาม
วงเงินที่ประกาศในขณะนั้น ทั้งนี้ ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ตามสภาวะการณ์ตลาด โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการ
ธนาคารทุกสาขาและเว็บไซต์ของธนาคาร
4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยหลังจากมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้ ตามที่ประกาศกรมสรรพากรกาหนด
การฝากเงิน และ การถอนเงิน
5. สามารถฝากเงินผ่านทุกสาขาของธนาคาร และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากธนาคาร ได้แก่ ที่ทาการไปรษณีย์ไทย โดยธนาคารจะยกเว้น
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฝากเงินข้ามเขต
6. ในการฝากเงินด้วยเช็ค ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ/หรือ ตราสารอื่นที่เปลี่ยนมือได้ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ตราสารการเงิน”
เข้าบัญชีเงินฝาก ผู้ขอใช้บริการตกลงจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
6.1 ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิถอนเงินตามตราสารการเงินที่ฝากในกรณีนี้ได้ก็ต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงินและนาเงินเข้า
บัญชีของผู้ขอใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
6.2 ในกรณีที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝากและจัดส่งตราสารการเงินดังกล่าวคืนไปยัง
ผู้ขอใช้บริการ หรือจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการมารับคืนจากธนาคารก็ได้ ทั้งนี้ในการจัดส่งคืนหรือมีหนังสือแจ้งดังกล่าว
ธนาคารจะจัดส่งหรือแจ้งไปยังที่อยู่ของผู้ขอใช้บริการที่ได้แจ้งไว้กับธนาคาร แต่หากส่งไม่ถึงหรือมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอใช้บ ริการ
ไม่ได้ เพราะผู้ขอใช้บริการย้ายที่อยู่หรือเพราะเหตุอื่นใด และมีความเสียหายเกิดขึ้น ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย
ดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น
6.3 ในกรณี ที่ ผู้ ขอใช้ บริ การซึ่ งเป็ นบุ คคลธรรมดาน าตราสารทางการเงิ นซึ่ งสั่ งจ่ ายให้ แก่ นิ ติ บุ คคลใดๆ มาฝากเข้ าบั ญชี ส่ วนตั วของ
ผู้ขอใช้บริการ ธนาคารอาจปฏิเสธไม่ยอมรับฝากก็ได้แม้ว่าตราสารการเงินนั้นจะมีผลเป็นการสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหรือมีการสลักหลัง
โดยชอบของนิติบุคคลนั้นๆ แล้วก็ตาม
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6.4 การเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกเก็บภายในประเทศ และ/หรือ ต่างจังหวัด และ/หรือ ต่างท้องถิ่น และ/หรือ
ต่างประเทศ ธนาคารจะเรียกเก็บตามวิธีการและภายในระยะเวลาตามปกติประเพณีที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยปฏิบัติกันอยู่
รวมทั้งธนาคารมีสิทธิคิดค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บในอัตราที่ธนาคารกาหนด พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ธนาคารต้องจ่ายไปในการ
เรียกเก็บดังกล่าวด้วย
6.5 ในการเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงินหากปรากฏในภายหลังว่าผู้ขอใช้บริการไม่มีสิทธิในตราสารการเงินนั้น หรือมีสิทธิเพียงแต่
บางส่วนอันเป็นเหตุให้ธนาคารต้องรับผิดชอบใช้เงิน ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของตราสารการเงินที่แท้จริงหรือผู้หนึ่ง ผู้ใดไป ผู้ขอใช้บริการ
จะต้องใช้เงินให้แก่ธนาคารตามจานวนเงินที่ธนาคารต้องเสียไปนั้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยตามอัตราสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี้ที่ธนาคาร
ประกาศกาหนดนับตั้งแต่วันที่ธนาคารได้จ่ายเงินนั้นเป็นต้นไป
7. สามารถถอนเงินได้ทุกสาขาของธนาคาร โดยธนาคารจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมถอนเงินข้ามเขต
8. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและเข้าใจดีแล้วว่าการฝากหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีกับธนาคารนั้น นอกเหนือจากการติดต่อกับพนักงาน
ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารตามปกติแล้ว ยังอาจทาได้โดยผ่านทางบริการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น การทาคาสั่งประจา หรือ วิธีการอื่นใดที่
ธนาคารจัดให้มีขึ้นได้ด้วย ซึ่งในกรณีเหล่านี้ให้ถือว่ารายการที่ได้ทาตามเงื่อนไขแต่ละบริการเป็นการถูกต้องและผูกพันผู้ขอใช้บริการโดย
ไม่ต้องทาเอกสารหรือหลักฐานในการฝากหรือถอนแต่ละคราวอีก และโดยที่การฝากและถอนเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะมีผลให้
ยอดเงินฝากในใบรับฝากหรือสมุดคู่ฝากไม่ตรงกันจนกว่าผู้ขอใช้บริการจะนาใบรับฝากหรือสมุดคู่ฝากมาให้ธนาคารบันทึกรายการให้
ถูกต้อง ดังนั้นผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่ายอดเงินฝากตามบัญชีของธนาคารเท่านั้นที่เป็นยอดเงินฝากที่ถูกต้อง
9. การลงลายมือชื่อของผู้ขอใช้บริการในเอกสารเกี่ยวกับการฝากหรือถอนเงินหรือการใช้บริการอื่น ๆ นั้น จะต้องเป็นไปตามตัวอย่างลายมือ
ชื่อของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ เจ้าของบัญชีร่วม และจะต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับธนาคาร อนึ่ง ธนาคารไม่มีข้อผูกพันในการ
ตรวจสอบตรายาง ดวงตรา ตัวเขียนอย่างอื่น หรือเครื่องหมายอื่นใด เกี่ยวกับการลงนาม นอกจากตัวอย่างลายมือชื่อที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้
กับธนาคารเท่านั้น
รายการเดินบัญชี
10. ผู้ขอใช้บริการสามารถเรียกและ/หรือ ขอดูรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด โดยผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าการเรียก
และ/หรือ ขอดูรายการเดินบัญชีในแต่ละช่องทางมีระยะเวลาแตกต่างกัน ทั้งนี้ สามารถเรียกและ/หรือ ขอดูรายการเดินบัญชีได้ตั้งแต่วัน
เปิดบัญชี จนถึงวันครบกาหนดระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งหากปรากฏในภายหลังว่ารายการเดินบัญชีดังกล่าวมี
ข้อมูลไม่ถูกต้อง ธนาคารทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขรายการให้ถูกต้องโดยไม่จาต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการก่อน
11. ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารรั บ ทราบว่ า รายการเดิ น บั ญ ชี เ งิ น ฝากที่ ป รากฏในสมุ ด คู่ ฝากของผู้ ข อใช้บ ริ ก ารยั ง ไม่ ถื อ ว่ า ถู ก ต้ อ งและเป็ น ปั จ จุ บั น
ผู้ขอใช้บริการต้องตรวจสอบความถูกต้องตรงกันกับรายการเดินบัญชีของธนาคารอีกครั้งหนึ่ง
เช็ค
12. ถ้าเช็คที่สั่งจ่ายปรากฏการขีดฆ่า และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความสาคัญในเช็ค เช่น วันที่สั่งจ่าย จานวนเงิน หรือผู้รับเงิน
ผู้ขอใช้บริการจะต้องลงลายมือชื่อเช่นเดียวกับที่ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินกากับข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ขอใช้บริการได้รับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ/ตัวเลข ควรนาไปให้ผู้สั่งจ่ายเปลี่ยนเช็คใหม่ หรือให้นาไปขึ้นเงินที่
ธนาคารเจ้าของเช็คเท่านั้น
13. ในกรณีที่มีเช็คของผู้ขอใช้บริการมาขึ้นเงินพร้อมกันหลายฉบับ แต่ในขณะนั้นเงินคงเหลือในบัญชีไม่พอจ่ายได้ครบทุกฉบับ ผู้ขอใช้บริการ
ยินยอมให้อยู่ในดุลยพินิจของธนาคารที่จะเลือกจ่ายเงินตามเช็คฉบับใดก็ได้
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14. ในกรณีต่อไปนี้ ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายเงินสาหรับเช็คที่นามาเบิก หรือเรียกให้ใช้เงิน หรือขอรับเงิน ต่อ
ธนาคารได้โดยธนาคารไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อผู้ขอใช้บริการ
14.1 เช็คที่เขียนหรือพิมพ์เป็นข้อความโดยใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ หรือข้อความที่กรอกนั้นเป็นข้อความที่
ธนาคารอ่านไม่ได้ หรืออ่านไม่ได้ความ
14.2 เช็คที่พิมพ์เป็นข้อความด้วยตัวพิมพ์ดีดธรรมดา หรือกรอกข้อความ หรือลงลายมือชื่อสั่งจ่าย หรือสลักหลังด้วยปากกาลูกลื่น
ดินสอดา ดินสอ ก๊อปปี้ หรือปากกา หรือวัตถุอื่นซึ่งธนาคารเห็นว่าสามารถลบด้วยยางลบ น้าสารเคมี หรือสิ่งอื่นใดที่ให้ ผลทานอง
เดียวกัน และการลบดังกล่าวไม่สามารถสังเกตได้โดยง่าย
14.3 เช็คซึ่งมีการขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” และเช็คนั้นสั่งจ่ายให้แก่ผู้รับเงินมากกว่าหนึ่งคน หรือสั่งจ่ายให้แก่ผู้ไม่มีตัวตน หรือนามสมมุติ
หรือชื่อผู้รับที่ระบุไม่ชัดเจนว่าเป็นบุคคลใด
14.4 เช็คซึ่งมีรอยขูด หรือลบข้อความ
14.5 ถ้าปรากฏว่ามีผู้นาเช็คของผู้ขอใช้บริการมาเบิก หรือเรียกให้ใช้เงิน หรือขอรับเงิน มีพฤติการณ์เป็นพิรุธ หรือชวนให้สงสัย อันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค และ/หรือปฏิเสธการนาฝาก
เช็คนั้นได้ โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ขอใช้บริการก่อน และยอมสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่อง
จากการที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค และ/หรือ ปฏิเสธการนาฝากเช็คนั้นโดยสิ้นเชิง
15. ถ้าผู้ขอใช้บริการได้จ่ายเช็คโดยที่เงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากไม่พอจ่าย และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคาร
คิดค่าธรรมเนียมในการคืนเช็คตามระเบียบของธนาคารในอัตราที่ธนาคารกาหนดในขณะนั้น และในกรณีที่เงินในบัญชี เงินฝากไม่
เพียงพอให้คิดค่าธรรมเนียมเช็คคืน ให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเท่ากับยอดที่คงเหลือในบัญชีเงินฝากและให้ธนาคารปิดบัญชีเงินฝาก
ของผู้ขอใช้บริการ
16. หากผู้ขอใช้บริการประสงค์ให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินตามเช็คฉบับใด ผู้ ขอใช้บริการจะต้องทาคาขอเป็นหนังสือ และมีรายละเอียด
หมายเลขเช็ค วันสั่งจ่าย จานวนเงิน และชื่อผู้รับเงินตามเช็คโดยครบถ้วนทุกประการ
17. ผูข้ อใช้บริการตกลงรับผิดชอบในการเก็บรักษาสมุดเช็คอันเป็นเอกสารสาคัญไว้ให้ปลอดภัย หากสมุดเช็คสูญหาย ถูกขโมย หรือตกอยู่ใน
ความครอบครองของผู้อื่น ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งปวงอันเกิดแก่ผขู้ อใช้บริการ
18. ผู้ขอใช้บริการจะแจ้งเป็นหนังสือให้ธนาคารทราบอย่างละเอียดในกรณีที่เช็คฉบับใด หรือสมุดเช็คเล่มใดสูญหาย หรือถูกขโมยไป และ
หากเช็คนั้นเป็นเช็คที่สั่งจ่ายแล้ว จะต้องสั่งให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินไปพร้อมกัน และถ้าปรากฏว่าธนาคารได้จ่ายเงินตามเช็คนั้นไป
ก่อนนี้แล้ว ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าธนาคารไม่อยู่ในฐานะที่จะต้องรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
19. กรณีที่ผู้ขอใช้บริการมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าจานวนเงินที่ธนาคารกาหนด ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑ์ของธนาคาร ซึ่งธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการเพื่อชาระค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว
20. กรณีที่บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการไม่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี กล่าวคือ ไม่มีรายการฝากเงินเข้าหรือถอนเงินออกจากบัญชี เป็น
ระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะถือว่าเป็ นบัญชีไม่เคลื่อนไหว และธนาคารจะระงับการทารายการทุกประเภท จนกว่ า
ผู้ขอใช้บริการจะมาติดต่อทารายการกับธนาคารด้วยตนเอง และในกรณีที่บัญชีไม่เคลื่อนไหวดังกล่าวมียอดคงเหลือในบัญชีต่ากว่าที่
ธนาคารกาหนด ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชาระค่ารักษาบัญชีตามอัตราและหลักเกณฑ์ของธนาคาร โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการเพื่อชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
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21. กรณีที่ผู้ขอใช้บริการปิดบัญชีเงินฝากก่อนระยะเวลาตามที่ธนาคารกาหนด ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชาระค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี
เงินฝากตามอัตราและหลักเกณฑ์ของธนาคารที่ประกาศใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ปิดบัญชีเงินฝากนั้น
22. กรณีลูกค้าไม่ทารายการจนทาให้บัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันนาน 12 เดือน และมียอดคงเหลือในบัญชี ณ ขณะนั้นเท่ากับ 0 บาท
ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
บัญชีร่วม
23. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเปิดบัญชีร่วม ผู้ขอใช้บริการและเจ้าของบัญชีร่วมตกลงแสดงเจตนาร่วมกันทาความตกลงเพิ่มเติมในการเปิด
บัญชีเงินฝากกับธนาคารดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
23.1 ในกรณีที่เจ้าของบัญชีร่วมคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม ให้ธนาคารมีสิทธิจ่ายเงินในบัญชีเงินฝากให้กับเจ้าของบัญชีร่วมที่ยังมีชีวิต
อยู่ต่อไปได้ตามเงื่อนไขในการสั่งจ่ายหรือเบิกถอนเงินที่ให้ไว้กับธนาคาร เว้นแต่ทายาทของเจ้าของบัญชีร่วมที่ถึงแก่กรรมจะมา
ติดต่อขออ้างสิทธิการเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
23.2 ในกรณีที่เจ้าของบัญชีร่วมทั้งสองถึงแก่กรรม ให้ธนาคารมีสิทธิ หยุดการเคลื่อนไหวบัญ ชีเงินฝากไม่ว่าโดยวิธีใดๆทั้งสิ้น และ
ดาเนินการให้ทายาทโดยธรรม หรือ ทายาทโดยพินัยกกรม หรือ ผู้จัดการมรดกตามคาสั่ง ศาล (แล้วแต่กรณี) ของเจ้าของบัญชี
ร่วมทั้งสองคนมาทาการปิดบัญชีเงินฝากร่วมกัน
การโอนสิทธิ
24. ผู้ขอใช้บริการจะโอนสิทธิในบัญชีเงินฝาก และ/หรือสิทธิในการรับเงินฝาก และ/หรือนาไปเป็นประกันหนี้ ไม่ว่าทั้งจานวนหรือแต่บางส่วน
ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ทั้งสิ้น เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร
การหักเงิน หรือ โอนเงิน
25. ในกรณีที่การใช้บริการมีผลให้ตอ้ งมีการหักเงิน โอนเงิน หรือดาเนินการใดๆ กับบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีตามกฏหมาย ค่าทนายความตามอัตราที่ธนาคารตกลงว่าจ้างทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามที่ธนาคารได้จ่าย
ไปจริงกับการดาเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากผูข้ อใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารดาเนินการดังกล่าวกับบัญชี เงินฝาก
ทุกประเภทของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารได้ ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนดได้ทันที
26. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีการใช้บริการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชี (Auto Sweep) การโอนเงินดังกล่าวธนาคารจะกระทาให้ก็ต่อเมื่อ
26.1 บัญชีที่จะโอนออกมียอดเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีหลังจากโอนเงินออก และหักค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วไม่น้อยกว่าเงื่อนไขที่
ธนาคารกาหนด
26.2 บัญชีที่รับโอนจะต้องมียอดเงินฝากคงเหลือไม่น้อยกว่าเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด เว้นแต่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควรโดยการ
โอนเงินมาให้เพียงบางส่วนในบัญชีที่กาหนด
26.3 ผู้ขอใช้บริการจะต้องบอกเลิกเพิกถอนการขอโอนเงินระหว่างบัญชีเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
26.4 ธนาคารจะยุติการโอนเงินระหว่างบัญชีในกรณีที่บัญชีผู้รับโอนและบัญชีผู้โอนออกบัญชีใดบัญชีหนึ่งหยุดเคลื่อนไหวเกิน 12 เดือน
26.5 การโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะกระทาด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่แจ้งไว้กับ
ธนาคาร หรือด้วยบริการอื่นใดของธนาคารก็ตามให้ถือเสมือนผู้ขอใช้บริการได้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คหรือถอนเงินออกจากบัญชี
ด้วยตนเอง
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การหักกลบลบหนี้
27. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นลูกหนี้ของธนาคารไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินในบัญชี
เงินฝากทุกประเภทที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร รวมทั้งเงินอื่นใดที่ผู้ขอใช้บริการเป็นเจ้าของ หรือเป็นเจ้าหนี้ธนาคาร หรือมีสิทธิได้รับ
คืนจากธนาคาร เพื่อ ชาระหนี้ทั้ งหมดหรือ แต่ บางส่ว นที่ เกิ ดขึ้น ระหว่ างผู้ ขอใช้ บริก ารกับ ธนาคารได้ทัน ทีโดยไม่จ าเป็น ต้องแจ้ งให้
ผู้ขอใช้บริการทราบก่อนและ/หรือไม่ต้องรอให้รายการฝากเงินของบัญชีเงินฝากดังกล่าวถึงกาหนด (ถ้ามี)
การเปิดเผยข้อมูล
28. ในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท างการตลาด ได้ แ ก่ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เพื่ อ การส่ ง เสริ ม การขาย หรื อ การ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกในการให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้โดยจะไม่กระทบการพิจารณาใช้
ผลิตภัณฑ์ของผู้ขอใช้บริการ
29. ในการเปิดเผยข้อมูลผู้ขอใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การตลาด ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่หากผู้ขอใช้บริการไม่ยินยอมจะ
กระทบต่อการดาเนินการของธนาคารอย่างมีนัยสาคัญ หรือจะไม่สามารถให้บริก ารได้ อย่างเป็นธรรม เช่น การเปิด เผยข้ อมูลต่ อ
ผู้ให้บริการภายนอกเพื่อสนับสนุนการให้บริการของธนาคาร การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย ผู้ขอใช้บริการยินยอม
ให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้
ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ
30. ในกรณีที่มีการนาเงินของบุคคลอื่นเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ ไม่ว่าจะโดยการนาฝาก หรือโอนเงิน หรือด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งเป็น การ
นาเข้าผิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้ธนาคารสามารถหักเงินตามจานวนดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของ
ผู้ขอใช้บริการได้ทันทีที่ธนาคารทราบถึงการนาเงินเข้าบัญชีผิดบัญชีนั้น โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
และหากเงินในบัญชี เงินฝากขอผู้ขอใช้บริการไม่มีให้หักหรื อมีแต่ไม่พอให้หักคืนได้ครบถ้วน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้บริการ
จะต้องชดใช้เงินจานวนที่ยังไม่ได้หักคืนให้แก่ธนาคารโดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร และหากผู้ขอใช้บริการไม่ชดใช้เงินให้แก่ธนาคาร
ภายในเวลาที่กาหนดเวลาที่ธนาคารแจ้งให้ทราบ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารคิดดอกเบี้ยในจานวนเงิน
ดังกล่าวตามอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในข้อ 6.5 นับตั้งแต่วันที่ครบกาหนดเวลาให้ผู้ขอใช้บริการชดใช้เงินจานวนดังกล่าวเป็นต้นไปจนกว่า
จะชาระเสร็จสิ้น
31. ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าหากยินยอมให้ผู้อื่นมาร่วมใช้บัญชีนี้ ของผู้ขอใช้บริการหรือใช้บัญชีของผู้ขอใช้บริการไปรับโอนและถอนเงิน
ในทางทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลอื่น ผู้ขอใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายและผลทาง
กฎหมายที่อาจจะตามมาจากการกระทาทุจริตนั้นทุกประการ
32. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ เงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท
รวมถึงเงื่อนไขการใช้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามแต่ละประเภทการใช้บริการที่ผู้ขอใช้บริการได้สมัครใช้บริการกับธนาคาร ทั้งที่มีอยู่แล้ว
ในขณะนี้ และที่ธนาคารจะกาหนดขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้าตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
และเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ด้วย แต่หากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว ธนาคารจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนมีผลใช้บังคับ เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ ธนาคารไม่จาเป็นต้องบอกกล่าวล่ วงหน้าแต่อย่างใด
ทั้งนี้ หากมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว หรือเป็นความเสียหายที่ไม่ได้เกิด
จากการกระทาหรืองดเว้นการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลิ่นเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคารเอง ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่จาต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด
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33. ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าธุรกรรมใดๆของผู้ขอใช้บริการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือผู้ขอใช้บริการอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กระทาความผิดตามกฎหมาย ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ธนาคารมีสิทธิระงับหรือปฏิเสธการทาธุรกรรมดังกล่าวและ/หรือ
ดาเนินการใดๆกับบัญชีของผู้ใช้บริการตามที่ธนาคารเห็นสมควร
34. ผูข้ อใช้บริการยินยอมให้ถือว่าบรรดาบันทึก เอกสาร และ/หรือ หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการนี้ หรือการดาเนินการของธนาคาร
กับบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ หรือการใช้วงเงินสินเชื่อ (ถ้ามี) ของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการที่
ธนาคารให้บริการเงินฝาก ซึ่งธนาคารได้จัดทาขึ้นตามความประสงค์ของผู้ ขอใช้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มี
ความถูกต้องและผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ
35. เมื่อผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และ/หรือ สถานที่ทางาน และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) เป็นหน้าที่ของผู้ขอใช้บริการที่จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ บรรดา
เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่ธนาคารส่งไปยังผู้ขอใช้บริการ ไม่ว่าจะส่งทางทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนาไปส่งก็ตาม ถ้าหากได้ส่งไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่อยู่ และ/หรือ สถานที่ทางานตามที่
ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยชอบ และแม้หากส่งให้ไม่ได้ เพราะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่อยู่
และ/หรือ สถานที่ทางานได้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยผู้ขอใช้บริการไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือต่อ
ธนาคารก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่อยู่ และ/หรือ สถานที่ทางานตามที่แจ้งไว้ไม่พบก็ดี ให้ถือว่า
ผู้ข อใช้ บริ การได้ ทราบข้ อความในเอกสารหรื อหนั งสื อนั้ น ๆ แล้ ว โดยชอบ ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ ในการแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงเงื่ อนไข
ในการให้บริการตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าด้วยวิธีการประกาศ
ณ ที่ทาการสาขาของธนาคารและ/หรือในเว็บไซต์ของธนาคารและ/หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควร
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