คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้ บริกำร K-Cyber Banking
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงใช้ บริ การธนาคารทางอินเทอร์ เน็ตกสิกรไทย (K-Cyber) หรื อชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่
ธนาคารเห็นสมควร (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “บริ การ”) กับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ธนาคาร”) ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
ธนาคาร และตามรายละเอียดที่ธนาคารกาหนด โดยตกลงผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การ ดังต่อไปนี ้
1. ธนาคารเปิ ดให้ บริ ก าร K-Cyber สาหรั บบุคคลธรรมดาที่อ ายุตงั ้ แต่ 15 ปี ขึน้ ไป และ K-Cyber for SME สาหรั บนิติบุค คล
จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
2. ผู้ข อใช้ บริ การใช้ บริ การจะต้ อ งมี E-mail address และบัญ ชี ประเภทกระแสรายวันหรื อ ออมทรั พย์ ข องธนาคารอย่ างน้ อ ย
1 บัญชี
3. ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเข้ าดูข้อมูลทางด้ านบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันและข้ อมูลส่วนตัวได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ยกเว้ นแต่
การโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง การโอนเงินให้ บุคคลอื่น ชาระค่าสินค้ า/บริ การ หรื อเพิ่มบัญชีกสิกรไทย จะต้ องเป็ นไปตาม
ระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของรายการต่างๆได้ ตามแต่จะ
เห็นสมควร
4. ผู้ขอใช้ บริ การสามารถสมัครใช้ บริ การผ่าน สาขาของธนาคาร เครื่ องเอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคาร โดยผู้ขอใช้ บริ การต้ องกรอก
ข้ อมูลการสมัครใช้ บริ การครบถ้ วนและถูกต้ อง ผู้ขอใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การได้ ทกุ รายการ ได้ แก่ สอบถามยอดเงินคงเหลือใน
บัญชี สอบถามข้ อมูลบัตรเครดิต โอนเงิน เติมเงิน ชาระเงินและอื่นๆ และสาหรับ ผู้ขอใช้ บริ การที่สมัครผ่าน ช่องทางออนไลน์
ด้ วยบัตรเครดิต สามารถใช้ บริ การได้ เฉพาะสอบถามข้ อมูลบัตรเครดิตเท่านัน้ หากต้ องการทาธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ เพิ่มเติม
อาทิ โอนเงิน เติมเงิน ชาระเงินและอื่นๆ จะต้ องขอเพิ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน สาหรับบริ การ
K-Cyber for SME ผู้ขอใช้ บริ การสามารถสมัครใช้ บริ การผ่านสาขาของธนาคารเท่านัน้
การสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อ ผู้ขอใช้ บริ การได้ รับข้ อความยืนยันการสมัครทาง Email Address และ/หรื อข้ อความ SMS ทาง
โทรศัพท์มือถือตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร
5. การใช้ รหัสผู้ใช้ งาน (User ID) และ/หรื อ รหัสผ่าน (Password) และ/หรื อ รหัส One Time Password (OTP)
5.1 เมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ รับอนุมตั ิให้ ใช้ บริ การแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะได้ รับรหัสผ่าน (Password) จากธนาคาร ผู้ขอใช้ บริ การ
จะต้ องทาการเปลี่ยนรหัสผู้ใช้ งานก่อน โดยในการเข้ าสู่ระบบครัง้ แรก ระบบจะทาการบังคับให้ มีการเปลี่ยนรหัสผู้ใช้ งาน
โดยอัตโนมัติ
5.2 ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องเก็บรักษารหัสผู้ใช้ งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) และรหัส One Time Password (OTP) ไว้
ในที่ปลอดภัยและถือเป็ นความลับเฉพาะตัวของผู้ขอใช้ บริ การรายนันเท่
้ านัน้ การเปิ ดเผยรหัสผู้ใช้ งาน (User ID) รหัสผ่าน
(Password) และรหัส One Time Password (OTP) ถือเป็ นการปฏิบตั ผิ ิดข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ หากเกิด
ความเสียหายประการใดจากการที่ ผ้ ขู อใช้ บริ การเปิ ดเผยหรื อกระทาการใดๆ จนทาให้ รหัสผู้ใช้ งาน (User ID) รหัสผ่าน
(Password) และรหัส One Time Password (OTP) สูญหาย ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องรับผิดชอบในความเสียหายนัน้ ทังนี
้ ้ ผู้
ขอใช้ บริ การสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) ได้ ด้วยตนเองตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ธนาคารทราบ
5.3 ในกรณีที่เกิดการชารุ ด/สูญหาย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงับเนื่องจากผู้ขอใช้ บริ การหรื อบุคคลอื่นใดระบุรหัสผู้ใช้ งาน (User ID)
หรื อรหัสผ่าน (Password) ไม่ถกู ต้ องติดต่อกันตามจานวนครัง้ ที่ธนาคารกาหนด/ผู้ขอใช้ บริ การลืมรหัสผู้ใช้ งาน (User ID)
และ/หรื อรหัสผ่าน (Password) ผู้ขอใช้ บริ การสามารถติดต่อธนาคารที่ K-Contact Center หมายเลข 02-8888888 ตลอด
24 ชัว่ โมง หรื อสาขาของธนาคาร โดยจะต้ องดาเนินการตามที่ธนาคารกาหนด
5.4 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรับทราบว่าหากเกิดกรณีที่รหัสผู้ใช้ งาน (User ID) หรื อรหัสผ่าน (Password) ของผู้ขอใช้ บริ การ
ถูกระงับใช้ ถาวรหรื อชั่วคราว โดยระบบของธนาคารอันเนื่องมาจากผู้ขอใช้ บริ การหรื อบุคคลอื่นใดระบุรหัสผู้ใช้ งานหรื อ
รหัสผ่านไม่ถูกต้ องหรื อเหตุอื่นใดการที่ รหัสผู้ใช้ งานหรื อรหัสผ่านถูกระงับด้ วยระบบดังกล่าว จะส่งผลให้ ธุรกรรมต่างๆ ที่
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6.

7.

8.

9.

ผู้ขอใช้ บริ การได้ ทาไว้ หรื อตกลงให้ ทาไว้ ล่วงหน้ า จะถูกระงับทันที และผู้ขอใช้ บริ การตกลงที่จะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ
ที่อาจเกิดขึ ้นจากการระงับการทาธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทังสิ
้ ้น
หากผู้ขอใช้ บริ การประสงค์ที่จะให้ มีการยกเลิกการระงับใช้ บริ การโดยระบบของธนาคาร ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องจัดส่ง
แบบฟอร์ มขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลฯ พร้ อมแนบเอกสารสาเนาบัตรประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้ องมายังสาขาของธนาคาร
หรื อผ่านทางโทรสาร/ไปรษณี ย์ไปยังฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ องตามที่ธนาคารแจ้ งไว้ โดยผู้ขอใช้ บริ การจะสามารถใช้ บริ การได้
ต่อเมื่อ ผู้ขอใช้ บริ การได้ แสดงหลักฐานจนเป็ นที่พอใจของธนาคารแล้ ว
ในกรณีที่ธนาคารได้ ดาเนินการยกเลิกการระงับใช้ บริ การตามที่กล่าวข้ างต้ นแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรับทราบว่า
ธุรกรรมใดๆ ของผู้ขอใช้ บริ การที่ยงั ไม่ถงึ กาหนดทารายการ จะกลับมามีผลบังคับใช้ เสมือนว่าไม่มีการระงับใช้ บริ การทันที
การกระทาใดๆ ทังที
้ ่เป็ นการกระทาของผู้ขอใช้ บริ การเอง หรื อเป็ นการกระทาที่เกิดขึ ้นโดยบุคคลอื่น ไม่วา่ โดยประการใดก็ตาม
หากได้ กระทาไปโดยการใช้ ร หัสผู้ใช้ ง าน (User ID) และ/หรื อ รหัสผ่าน (Password) และ/หรื อ รหัส One Time Password
(OTP) แล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ถือว่าถูกต้ องสมบูรณ์นบั ตังแต่
้ เวลาที่มีการยืนยันทาธุรกรรม และให้ มีผลผูกพัน ผู้ขอใช้ บริ การ
เสมือนหนึ่งได้ กระทาโดยผู้ข อใช้ บริ การเอง รวมทังให้
้ ถือ ว่าเป็ นการที่ ผ้ ูขอใช้ บริ การได้ ลงลายมือ ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ ไ ว้ แก่
ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐานในการทาธุรกรรมผ่านบริ การในครัง้ นันๆ
้ โดยถูกต้ องสมบูรณ์แล้ ว และตกลงให้ ธนาคารสามารถใช้
ข้ อมูลการทาธุรกรรมดังกล่าวเป็ นต้ นฉบับเอกสารที่ใช้ เป็ นพยานหลักฐานในการพิสจู น์วา่ ผู้ขอใช้ บริ การได้ ทาธุรกรรมนัน้ และใช้
ในการดาเนินการทางกฎหมายได้ ทกุ ประการ ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้
บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ขอใช้ บริ การสามารถทาธุรกรรมด้ วยตนเองได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องมีเอกสาร หรื อ
หลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรื อมอบให้ แก่ธนาคารอีกแต่ประการใด เว้ นแต่รายการที่ธนาคารกาหนดให้ ต้องทาเอกสาร
หรื อหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ ถูกต้ องตามวิธีการ และประเพณีของธนาคารในเรื่ องนันๆ
้ อาทิเช่น การขอให้ ธนาคารออกเช็คตาม
คาสัง่ ฯลฯ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องทาเอกสารหรื อหลักฐาน (ถ้ ามี) ตามที่ธนาคารกาหนดด้ วย ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การต้ องตรวจสอบ
ยอดเงินภายหลังจากทารายการทุกครัง้ โดยผู้ขอใช้ บริ การยินยอมรับผิดชอบต่อการทาธุรกรรมดังกล่าวทุกประการ
ผู้ขอใช้ บริ การที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถเข้ าใช้ งานฟั งก์ชนั่ K-Expert MyPort ซึง่ สามารถแสดงภาพรวมของสินทรัพย์ของผู้
ขอใช้ บริ การที่อาจมีหลากหลายประเภท เช่น บัญชีเงินฝาก กองทุน หลักทรัพย์ หรื อข้ อมูลอื่นๆ ที่รวมไว้ ในฟั งก์ชนั่ นี ้ โดยผู้ขอใช้
บริ การสามารถเพิ่มเติมสินทรัพย์อื่นๆ นอกจากสินทรัพย์ที่มีอยู่กบั กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยได้ ด้วยตนเอง รวมถึง
สามารถวางแผนทางการเงินโดยขอคาปรึ กษาจากผู้ให้ คาปรึ กษาทางการเงินของธนาคารได้ ซงึ่ ฟั งก์ชนั่ นีถ้ ือเป็ นส่วนหนึ่งของ
บริ การ โดยเมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ รับยอมรับข้ อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้แล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะสามารถใช้ งานฟั งก์ชนั่ K-Expert
MyPort ได้ โดยอัตโนมัติ ทัง้ นี ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ ไขแสดงข้ อ มูล ทรั พย์ สินใน K-Expert MyPort ตามที่ธนาคาร
พิจารณาเห็นสมควร
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและยอมรั บว่าการที่ธนาคารแสดงข้ อมูลทรั พย์สินของผู้ขอใช้ บริ การ และการวางแผนทางการเงิน ใน K-Expert
MyPort เป็ นเพียงการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพื่อประกอบการตัดสินใจเบื ้องต้ นสาหรับการออมหรื อการลงทุนเท่านัน้
ไม่ได้ เป็ นการวิเคราะห์ความเสี่ยง รับรอง หรื อประกันผลตอบแทนจากการออมและการลงทุนของผู้ขอใช้ บริ การ แต่อย่างใด
ผู้ขอใช้ บริ การสามารถโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่น โอนเงินต่างธนาคาร หรื อชาระค่าสินค้ า/บริ การเป็ นจานวนยอดรวมกันได้ ไม่
เกิน 100,000.-บาท/วัน ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถดาเนินการแจ้ งขอเพิ่มวงเงินโอนและชาระค่าสินค้ า/บริ การได้ โดยแจ้ งผ่าน
K-Contact Center (โทร 02-8888888) ตลอด 24 ชัว่ โมง สูงสุดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 500,000 บาท/วัน หรื อแจ้ งผ่านสาขาของ
ธนาคาร หรื อตามจานวนเงินที่ธนาคารจะประกาศเปลี่ ยนแปลงหรื อตามจานวนที่ได้ รับอนุมัติจากธนาคาร โดยไม่กาหนด
จานวนครัง้ และธนาคารจะทาการตัดบัญชีตามจานวนเงินที่ระบุพร้ อมค่าธรรมเนียมจากบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การและเงินจะถูก
โอนเข้ าบัญชีผ้ รู ับโอนทันทีหลังจากที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ทารายการ ยกเว้ นแต่การโอนเงินต่างธนาคารจะต้ องเป็ นไปตามระยะเวลา
ที่ธนาคารกาหนดเท่านัน้
สาหรับผู้ขอใช้ บริ การ K-Cyber for SME สามารถใช้ บริ การโอนเงิน หรื อชาระค่าสินค้ า/บริ การได้ ตามจานวนเงินที่ระบุไว้ ใน
ใบแบบคาขอใช้ บริ การ K-Cyber for SME และผู้ขอใช้ บริ การสามารถแจ้ งดาเนินการขอปรั บเพิ่มวงเงิน โดยการส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้ องผ่านสาขาของธนาคาร
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10. การใช้ บริ การโอนเงินและชาระค่าสินค้ า/บริ การธนาคารจะทาการหักเงินจากบัญชีตามจานวนเงินที่ระบุพร้ อมค่าธรรมเนี ยม
จากบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การ และเงินจะถูกโอนเข้ าบัญชีผ้ ูรับโอน/ผู้รับชาระเงินทันที หลังจากที่ ผ้ ูขอใช้ บริ การได้ ทารายการ
ยกเว้ นแต่การโอนเงินต่างธนาคารจะต้ องเป็ นไปตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดเท่านัน้
11. ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การขอใช้ บริ การโอนเงินไปต่างประเทศ (International Fund Transfer) ผู้ขอใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การโอน
เงินเป็ นจานวนเริ่ มต้ นหรื อจานวนเงินสูงสุดตามจานวนที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารจะทาการตัดบัญชีตามจานวนเงินที่ระบุ
พร้ อมค่าธรรมเนี ยมจากบัญ ชี ข องผู้ขอใช้ บริ การ และเงินนัน้ จะถูกโอนโดยการแปลงเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งใช้ อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (BANK SELLING RATE: BANK NOTES) สกุลเงินต่างประเทศนันๆ
้ ที่ธนาคารขายในวันและ
เวลาที่ทารายการ และผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินในอัตราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 5
(ห้ า) ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเป็ นอั ตราที่ใช้ แลกเปลี่ยน และธนาคารจะโอนเงินเข้ าบัญชีผ้ ูรับโอน
หลังจากที่ผ้ ขู อใช้ บริ การทารายการเรี ยบร้ อยแล้ ว
12. ผู้ขอใช้ บริ การสามารถดูข้อมูลการทารายการโอนเงินผ่านบริ การย้ อนหลังได้ ทังนี
้ ้ นอกเหนือจากรายการบันทึกในสมุดบัญชีเงิน
ฝากแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะได้ รับหลักฐานการทารายการโอนเงินผ่าน E-mail Address ที่ ผู้ขอใช้ บริ การลงทะเบียนไว้ กบั บริ การ
“หลักฐานการทารายการ” หมายถึง เอกสารหลักฐานอันได้ แก่ ใบบันทึกรายการ ใบแจ้ งการโอนเงิน ใบแจ้ งรายการ (statement)
และหลักฐานอื่นใดที่ทาด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ และสื่อบันทึกข้ อมูล หรื อสื่ อบันทึกข้ อมูลอื่นใดที่ใช้ เก็บข้ อมูล หรื อหลักฐานอื่น
ใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ กาหนดขึ ้นในอนาคต
13. ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ ผ้ ขู อใช้ บริ การมีอยู่กบั ธนาคาร หรื อเงินซึง่ อยู่ใน
ความครอบครองดูแล และ/หรื อในอานาจสัง่ การ ของธนาคารไม่วา่ ธนาคารจะได้ รับฝากเงิน ได้ การครอบครองดูแล และ/หรื อได้
อานาจสัง่ การนี ้มาโดยทางใด เพื่อเข้ าชาระหนี ้ และ/หรื อ ความรับผิดชอบของผู้ขอใช้ บริ การได้ ทนั ทีโดย ไม่จาต้ องบอกกล่าว
ล่วงหน้ า แต่จะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ ลกู ค้ าทราบ
14. ผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่า กรณีเกิดรายการโอนเงินผ่านบริ การนี ้ อันมีสาเหตุเครื่ องมือโอนเงินสูญหาย หรื อถูกโจรกรรม ผู้ขอใช้
บริ การยอมรับผิดตามจานวนเงินโอนนัน้ ที่เกิดก่อนธนาคารจะดาเนินการอายัด หรื อระงับการใช้ เครื่ องมือโอนเงิน หรื อ การโอน
เงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้ าแล้ วเสร็ จตามระยะเวลาที่ได้ กาหนด
“เครื่ องมือโอนเงิน” หมายถึง รหัสผู้ใช้ งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) และรหัส One Time Password (OTP) บัตรเอทีเอ็ม
บัตรเดบิต หรื อบัตรเครดิต รหัสลับ แผ่นจานแม่เหล็กที่บรรจุโปรแกรม หรื อเครื่ องมืออื่นใดที่ธนาคารมอบให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การเพื่อใช้
เป็ นเครื่ องมือในการโอนเงินเข้ าหรื อออกจากบัญชี
15. หากความเสียหายเกิดขึ ้นจากเครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์การใช้ บริ การของผู้ขอใช้ บริ การ หรื อเกิดจากระบบเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ
ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ขอใช้ บริ การ หรื อผู้รับชาระเงิน/ผู้รับโอนเงิน
16. ในกรณีที่ธนาคารมีความจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน หรื อธุรกรรม หรื อข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การของผู้ขอ
ใช้ บริ การคนใดคนหนึง่ หรื อหลายคนให้ แก่หน่วยงานใดๆ ภายใต้ บทบัญญัตขิ องกฎหมาย คาสัง่ หรื อกฎระเบียบของหน่วยงาน
ที่มีอานาจ หรื อควบคุมกากับดูแลธนาคาร หรื อเป็ นการเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ/ให้ บริ การตามข้ อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผย หรื อรายงานข้ อมูล และ/หรื อจัดทารายงานเกี่ยวกับ
ข้ อมูลหรื อธุรกรรมดังกล่าวของผู้ขอใช้ บริ การ มอบให้ แก่หน่วยงานนันได้
้ ทกุ ประการ
17. ผู้ขอใช้ บริ การรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้ อมูล รายละเอียดใด ๆ ที่ปรากฏ และ/หรื อ ที่ได้ มีการจัดส่งมาให้ ธนาคาร ไม่ว่าจะส่ง
มาในรู ปแบบใดและไม่ว่าจะส่งด้ วยตัวผู้ขอใช้ บริ การเองหรื อบุคคลที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมอบหมาย มีความครบถ้ วน ถูกต้ องแท้ จริ ง
และเป็ นปั จจุบนั และเป็ นข้ อมูลของผู้ขอใช้ บริ การ โดยผู้ขอใช้ บริ การมีสิทธิและมี ความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้
บริ การและการทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การนี ้
18. หากผู้ขอใช้ บริ การมีความประสงค์จะขอแก้ ไขข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดต่างๆ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร หรื อตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด
19. ในกรณีที่เกิดผู้ขอใช้ บริ การพบข้ อผิดพลาดใดๆ จากการโอนเงิน หรื อในกรณีที่มีเหตุที่ต้องระงั บการดาเนินการภายใต้ บริ การนี ้
เป็ นการชั่วคราว ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อในกรณี การยกเลิกการระงับการดาเนินการดังกล่าว ผู้ขอใช้ บริ การสามารถ
ติดต่อธนาคารได้ ที่ K-Contact Center โทรศัพท์หมายเลข 02-8888888 เมื่อผู้ขอใช้ บริ การดาเนินการต่างๆ ตามกระบวนการที่
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20.

21.

22.



ธนาคารกาหนดครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ ว ธนาคารตกลงดาเนินการระงับการดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จตามระยะเวลาที่ธนาคารได้
แจ้ งแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การนัน้ โดยผู้ขอใช้ บริ การยังคงเป็ นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ และรายการธุรกรรมที่ได้ เกิดขึน้ ก่อนครบ
กาหนดระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการระงับการดาเนินการตามที่ได้ รับแจ้ งดังกล่าว ทังนี
้ ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อ
คาร้ องขอใดๆที่ขดั ต่อข้ อกาหนด/หลักเกณฑ์ของธนาคาร ทางราชการ และ/หรื อธนาคารแห่งประเทศไทย
กรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การพบข้ อผิดพลาดใดๆ จากการโอนเงิน หรื อในกรณีที่มีเหตุที่ต้องระงับการดาเนินการภายใต้ บริ การนี ้ ผู้
ขอใช้ บริ การจะต้ องให้ ข้อมูลเรื่ อง วัน เวลา ผู้ที่เกี่ยวข้ อง จานวนเงิน และลักษณะธุรกรรม หรื อข้ อมูลอื่นใดตามที่ธนาคารจะร้ อง
ขอและธนาคารจะทาการสอบสวน และแก้ ไขข้ อผิดพลาด (หากมี) (โดยยึดหลักเกณฑ์ของทางราชการ และ/หรื อธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรื อ ธนาคาร เป็ นหลัก) ให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งข้ อมูลที่ครบถ้ วนและเป็ นไป
ตามรายละเอียดดังกล่าว และจะแจ้ งผลการสอบสวนให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วนั ทราบผลการสอบสวน
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดที่ธนาคารจะต้ องชดใช้ เ งินแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ ธนาคารจะโอนเงินที่ผิดพลาดเข้ าบัญชี ผ้ ขู อใช้ บริ การ
ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ธนาคารตรวจพบข้ อผิดพลาด
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชาระค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมต่างๆ ผ่านบริ การนี ้ให้ แก่ธนาคาร ตามกาหนดเวลาและอัตราที่ธนาคาร
กาหนดซึ่งยังไม่รวมภาษี มูลค่ าเพิ่ม และตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ อัน
เนื่องมาจากการใช้ บริ การ ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กบั ธนาคาร
เพื่อชาระหนี ้และ/หรื อความรับผิดชอบของผู้ขอใช้ บริ การที่มีตอ่ ธนาคาร
ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การเพื่อชาระค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมผ่านบริ การ รวมถึงค่า
ภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ อันเนื่องมาจากการทาธุรกรรมนัน้ ๆ ได้ ผู้ขอใช้ บริ การจะไม่สามารถทา
ธุรกรรมในครัง้ นันๆ
้ ผ่านบริ การได้
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ บริ การ
22.1 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การเกิดภาระหรื อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมี
ผลเมื่อผู้ขอใช้ บริ การให้ ความยินยอม
22.2 หากเป็ น การเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขอื่ น ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารตกลงยิ น ยอมให้ ธ นาคารมี สิ ท ธิ เ ปลี่ ย นแปลงได้ ต ามที่ ธ นาคาร
เห็นสมควร โดยหากเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้ บริ การของผู้ขอใช้ บริ การ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการ
ใช้ บริ การที่สอดคล้ องกับต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้ บริ การ การเปลี่ยนแปลงวันครบกาหนดชาระ
หนี ้) ธนาคารจะสื่อสารหรื อแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนให้ ผู้ขอใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 30 วัน หรื อระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
22.3 หากมีกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์กาหนดให้ ธนาคารต้ องดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้ เป็ นการเฉพาะ
เป็ นอย่างอื่น ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์ดงั กล่าวได้ ผู้ขอใช้ บริ การตก
ลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิระงับและ/หรื อยกเลิกบริ การเมื่อใดก็ได้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อเฉพาะแต่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ทังนี
้ ้ หากผู้ขอใช้ บริ การที่ไม่เข้ าใช้ งานระบบครัง้ แรกเกินกว่า 30 (สามสิบ) วัน
นับจากวันที่ขนตอนการสมั
ั้
ครใช้ บริ การเสร็ จสิ ้น ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารยกเลิกการสมัครใช้ บริ การนี ้ โดยไม่
ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และเมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ เข้ าใช้ งานระบบครัง้ แรกแล้ ว หากผู้ขอใช้ บริ การไม่เข้ าใช้ งานระบบเป็ น
ระยะเวลานานเกินกว่า 1 (หนึ่ง) ปี ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารระงับการให้ บริ การได้ ทันที โดยหากผู้ขอใช้
บริ การมีความประสงค์จะใช้ บริ การต่อ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถยกเลิกการระงับได้ ผ่านทางการยื่นแบบฟอร์ มที่สาขา
อนึ่ง ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ เป็ นดุลยพินิจของธนาคารในการพิจารณาระงับการให้ บริ การ และ/
หรื อเปลี่ยนแปลงการให้ บริ การ และ/หรื อยกเลิกการให้ บริ การ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควรได้
ทันที
ปรากฏข้ อเท็จจริ งที่ธนาคารเชื่อได้ ว่า ข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดต่างๆ ที่ ผ้ ูขอใช้ บริ การแจ้ งแก่ธนาคารให้ ดาเนินการตาม
บริ การนี ้ หรื อการใช้ บริ การของผู้ขอใช้ บริ การ มีผลกระทบในทางที่ไม่เป็ นคุณเกิดขึ ้น หรื อกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรื อบุคคล
อื่น หรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อมีวตั ถุประสงค์อนั มิชอบตามกฎหมาย
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23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.

ผู้ขอใช้ บริ การปฏิบตั ิผิดข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การไม่ว่าข้ อหนึ่งข้ อใด ซึง่ รวมถึงการไม่ชาระค่าธรรมเนี ยม ค่าบริ การ
และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ด้ วย
ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การประสงค์ที่จะยกเลิกการใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องจัดส่งแบบฟอร์ มขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลฯ พร้ อม
แนบเอกสารสาเนาบัตรประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้ องมายังสาขาของธนาคาร หรื อช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารกาหนด และ
ดาเนินการต่างๆ ตามกระบวนการของธนาคาร โดยธนาคารจะดาเนินการยกเลิกการใช้ บริ การตามความประสงค์ของผู้ขอใช้
บริ การโดยเร็ ว โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ รับ Email ยืนยันการยกเลิกบริ การ
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยั หรื อเหตุอื่นใดอันทาให้ ธนาคารไม่สามารถดาเนินการให้ บริ การตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การ
ฉบับนี ้ได้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารพิจารณาให้ บริ การ หรื อ ดาเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ บริ การตามข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขการใช้ บริ การฉบับนี ้ได้ โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมที่จะให้ ความร่ วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่ และทุกวิถีทางในการ
ปรับปรุ งวิธีการของธนาคารเพื่อความสะดวกของผู้ขอใช้ บริ การในบริ การต่างๆ ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การฉบับนี ้
การล่าช้ า หรื องดเว้ นใดๆ ในการใช้ สิทธิของธนาคารตามกฎหมายหรื อตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือระเบียบและบันทึกเสียงของ
ธนาคารในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรื อให้ ความยินยอมในการดาเนินการใดๆ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การแต่ประการใด
บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารได้ ส่งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การตามที่อยู่ที่แจ้ งไว้ กบั ธนาคารนัน้ ไม่วา่ จะโดยส่งเอง
หรื อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไม่ลงทะเบียน หรื อส่งผ่าน E-mail Address หรื อ Short Message Service (SMS) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ ผ้ ูขอใช้ บริ การแจ้ งไว้ กับธนาคาร ให้ ถือว่าได้ ส่งให้ แก่ ผ้ ขู อใช้ บริ การโดยชอบแล้ ว ทังนี
้ ้ โดยไม่ต้อง
คานึงถึงว่าจะมีผ้ รู ับไว้ หรื อไม่ และแม้ ว่าส่งให้ ไม่ได้ เพราะย้ ายที่อยู่หรื อที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปหรื อถูกรื อ้ ถอนไปโดยไม่ได้ แจ้ งการ
ย้ าย การเปลี่ยนแปลง หรื อการรื อ้ ถอนนัน้ เป็ นหนังสือให้ ธนาคารทราบก็ดี หรื อส่งให้ ไม่ได้ เพราะหาที่อยู่ตามที่ระบุไว้ นนไม่
ั ้ พบก็
ดี ให้ ถือว่าผู้ขอใช้ บริ การได้ รับและทราบหนังสือ จดหมาย หรื อคาบอกกล่าวดังกล่าวแล้ วโดยชอบ ทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ที่อยู่ หรื อสถานที่ทางาน หรื อเปลี่ยนอาชีพการงาน ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งการเปลี่ยนแปลงให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรทันที
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การฉบับนี ้ และตกลงชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ
และค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การนี ้ ตามที่ธนาคารกาหนดและแจ้ งให้ ผู้ขอใช้ บริ การทราบโดยประกาศเป็ นการ
ทัว่ ไปผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทังที
้ ่ มีอยู่แล้ วในขณะนี ้ และที่ธนาคารจะกาหนดขึ ้นใหม่หรื อเปลี่ยนแปลงในภายหน้ า
ตามที่ธนาคารเห็นสมควรทุกประการ
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การฉบับนี ้ให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอานาจใน
การพิจารณาข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้นตามข้ อตกลงฉบับนี ้
การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อข้ อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้ บริ การ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จาเป็ นเพื่อการให้ บริ การแก่ผ้ ูขอใช้ บริ การ

การดาเนินการตามคาขอของผู้ขอใช้ บริ การก่อนให้ บริ การ

การ

มอบหมายงานให้ ผ้ อู ื่นดาเนินการแทนธนาคารเพื่อสนับสนุนการให้ บริ การ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งาน
ติดตามทวงถาม เป็ นต้ น การโอนสิทธิและ/หรื อหน้ าที่ และ/หรื อการจัดการข้ อร้ องเรี ยน นอกจากนี ้ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้
ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวได้ ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศให้ แก่ ผู้ให้ บริ การภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผู้รับจ้ างช่วง
งานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand ผู้สนใจจะเข้ ารับโอนสิทธิ/หน้ าที่ ผู้รับโอนสิทธิ/หน้ าที่
และ/หรื อผู้ให้ บริ การ Cloud Computing และยินยอมให้ ผ้ รู ับข้ อมูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าวต่อไปได้ ภายใต้ วตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
ในเว็บไซต์ของธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีการให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ธนาคารเพื่อดาเนินการใดๆ

ที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุประสงค์

ข้ างต้ น ผู้ขอใช้ บริ การขอรับรองว่าได้ รับความยินยอมจากบุคคลอื่นดังกล่าว หรื อได้ อาศัยหลักเกณฑ์อื่นทางกฎหมายในการให้
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ข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่าวแก่ธนาคาร และได้ แจ้ งให้ บุคคลอื่นดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลข้ างต้ นแล้ ว
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